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Değerli meslektaşlarımız,

Merhum Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi’nin önderliği ve Prof. Dr. Selim Badur ile Prof. Dr. 
Hakan Abacıoğlu’nun büyük katkılarıyla TMC tarafından düzenlenmeye başlanan ulusal 
viroloji kongreleri, giderek önemi artan ve sürekli yenilenen viroloji alanında çalışanların bir 
araya gelerek deneyim ve çalışmalarını paylaşmasına fırsat vermişti. Kongrelerde klinik viroloji 
ile ilgili sorunların ele alınması ve ortak görüşlerin oluşturulması için de uygun bir ortam 
oluşmuştu.

Ulusal viroloji kongrelerinin devamı olarak planlanan “1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu” 
KLİMUD-Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından Ankara’da 25-28 Şubat 2016 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. Geniş katılım sağlanması amacıyla toplantı yeri olarak Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi belirlenmiştir. Bu toplantının bilimsel programının oluşturulmasında güncel 
virolojinin ana konularının geniş tabanlı bir katılımla kapsamlı bir şekilde ele alınması ve 
tartışılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda eşzamanlı oturumlardan kaçınılmış ve 
konuların ülkemizdeki durumu da yansıtacak şekilde tartışılmasına olanak verebilmek için 
oturumların sonunda ele alınan konu ile ilgili çalışmalardan ikişer tanesinin sözlü olarak 
sunulması planlanmıştır. Ayrıca bu alana gönül vermiş genç meslektaşlarımız için kongre 
öncesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı önderliğinde 
virolojik tanıda moleküler yöntemlerin kullanımını konu alan 1,5 günlük kurs düzenlenecektir.

Ulusal Viroloji Günlerinin hedeflerine ulaşabilmesi için virolojinin geleceğine yön verecek 
verimli tartışmaların yapılabildiği, ortak görüşlerin oluşturulabildiği bir bilimsel ortam 
sağlanması, sizin katılım ve katkılarınızla mümkün olacaktır.
Ankara’da görüşmek dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

1. Ulusal Viroloji Günleri Düzenleme Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. Gülendam Bozdayı

ÖNSÖZ
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DÜZENLEME KURULU
Gülendam Bozdayı, Başkan
Ahmet Pınar, Sekreter
Bedia Dinç, Sekreter

DÜZENLEME KOMİTESİ
İmre Altuğlu
Gülden Çelik
Candan Çiçek
Dilek Çolak
Selda Erensoy
Koray Ergünay
Selma Gökahmetoğlu
Kenan Midilli
Arzu Sayiner
Rüçhan Sertöz
Ayşin Zeytinoğlu

BİLİMSEL KOMİTE
Hakan Abacioğlu
Selim Badur
Selma Gökahmetoğlu
Mehmet Ali Öktem
Salih Türkoğlu
Tercan Us
Dürdal Us

KURULLAR



BİLİMSEL PROGRAM
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BİLİMSEL PROGRAM

26 Şubat 2016 - Cuma
13.00-13.30 Açılış Töreni
13.30-16.30 Açılış Oturumu

Oturum Başkanı: Dürdal Us
KONUŞMACILAR

13.30-14.30 Viral süperantijenler / Dürdal Us
14.30-15.30 Viral Aşılar ve Güncel Durum / Selim Badur
15.30-16.30 Mikrobiyota ve Virom İlişkisi / Hakan Abacıoğlu

16.30-17.00 KAHVE MOLASI

17.00-17.30 TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü misyon ve 
vizyonu
Oturum Başkanı: Burçin Şener 
Konuşmacı: Mustafa Berktaş

17.30-17.45 Akılcı İlaç Kullanımı / Canan Uluoğlu

18.30 Akşam Yemeği (Katılım Ücretsizdir) 
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyeleri Restoranı

27 Şubat 2016 - Cumartesi
08.30-09.00 Mini Konferans: CİNSEL YOLLA BULAŞAN VİRAL ENFEKSİYONLAR

Oturum Başkanı: Gülendam Bozdayı
Konuşmacı: Nilgün Kaşifoğlu 

09.00-10.00 İnteraktif oturum: “TIBBİ VİROLOJİ EĞİTİMİNİ HANGİ PROGRAMDA NASIL 
YAPILANDIRIYORUZ? HEDEFLERİMİZ”
Oturum Başkanı: Selda Erensoy
Selda Erensoy
Neşe Kaklıkkaya

10.00-10.20 KAHVE MOLASI

10.20-12.30 VİRAL HEPATİTLERDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanı; İmre Altuğlu

10.20-10.40 HBV Enfeksiyonunda Direnç: Hangi test, hangi kodon? / Rüçhan Sertöz
10.40-11.00 HCV Enfeksiyonu Tedavisinde Son Durum / Fulya Günşar
11.00-11.20 HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler:Konak-Virus 

İmre Altuğlu
11.20-11.40 Az Bilinen Yönleri ile HEV Enfeksiyonu / Arzu Sayıner
11.40-11.50 Sözlü Bildiri: Kayseri Bölgesinde Saptanan HCV Genotip 4 İzolatlarının Moleküler 

Epidemiyolojisi / Selma Gökahmetoğlu
11.50-12.00 Sözlü Bildiri: Pozitif Anti HCV ELİSA Test Sonuçlarının Line İmmunassay 

Yöntemleriyle Araştırılması / Hakan Temiz
12.00-12.30 Tartışma
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12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-16.00 YENİ VE YENİDEN ÖNEM KAZANAN VİRAL ENFEKSİYONLAR 
Oturum Başkanı; Koray Ergünay

13.30-14.00 Yeni Flebovirus Enfeksiyonları / Koray Ergünay
14.00-14.30 Hantavirüsler Türkiye’de son durum / M. Ali Öktem
14.30-15.00 Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Viral Enfeksiyonlar ve sürveyans /  

Gülay Korukluoğlu
15.00-15.10 Sözlü Bildiri: Erzincan Yöresinde Kırım Kongo Hemorajik Ateşi Virusunun 

Seroprevalansı, Risk Faktörleri ve Coğrafi Özelliklerle İlişkisinin Araştırılması / 
Aytekin Çıkman

15.10-15.20 Sözlü Bildiri: Trakya Bölgesindeki Kemiricilerde Hantavirus Varlığı ve Moleküler 
Epidemiyolojisi / Ceylan Polat

15.20-15.30 Sözlü Bildiri: Muhtemel Rezervuar Türlerde Toskana Virus Enfeksiyonları ve Kısmi S 
Segmenti Dizilerinin Karşılaştırılması / Koray Ergünay

15.30-16.00 Tartışma

16.00-16.30 KAHVE MOLASI

16.30-17.30 VİRAL GASTROENTERİTLER 
Oturum Başkanı; Fügen Yarkın

16.30-16.50 Rotavirus ve Adenovirus Fügen Yarkın
16.50-17.10 Norovirus ve astrovirus Tuba Dal
17.10-17.20 Sözlü Bildiri: Şiddetli diyareli çocuklarda bufavirüs genotip 3 / Aylin Altay
17.20-17.30 Tartışma

17.30-18.30 FOTOĞRAFLARLA UGANDA’NIN YABAN HAYATI
M. Ali Öktem

28 Şubat 2016 - Pazar
08.30-10.00 KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA 

KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Dilek Çolak

08.30-08.50 Klinisyen Gözüyle / Alphan Küpesiz
08.50-09.50 Mikrobiyolog Gözüyle

08.50-09.10   CMV / Dilek Çolak
09.10-09.30   BK virus / Derya Mutlu
09.30-09.50   Solunum Yolu Virusları / İmran Sağlık

09.50-10.00 Tartışma

10.00-10.30 KAHVE MOLASI

10.30-11.30 VİROLOJİDE YENİ TETKİKLER VE HIZLI MOLEKÜLER TESTLER
Oturum Başkanı; Gülden Çelik

10.30-11.00 Teknikler ve Testler / Mert Ahmet Kuşkucu
11.00-11.30 Mikrobiyoloji uygulamaları ve geleceğe yansımaları / Kenan Midilli
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11.30-12.30 SOLUNUM YOLU PANELİ
Oturum Başkanı:  Candan Çiçek

11.30-11.45 Solunum yolu virüslerinin epidemiyolojisi Candan Çiçek
11.45-12.00 Solunum yolu virüslerinin ülkemizdeki güncel durumu  Gülay Korukluoğlu
12.00-12.10 Sözlü Bildiri: Türkiye’de influenza surveyansı ve Ulusal İnfluenza Merkezi çalışmaları / 

Ayşe Başak Altaş
12.10-12.20 Sözlü Bildiri: 2009-2014 yılları arasında ülkemizde dolaşımda bulunan  RSV 

viruslerinin genotiplendirilmesi / Fatma Bayrakdar
12.20-12.30 Sözlü Bildiri: Seçilmiş Hastanelerde Akut Başlangıçlı Influenza Benzeri Semptomlar 

ile Hastane Yatışlarında Influenza Sıklığı / Sevim Meşe

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30-15.00 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ PANELİ
Oturum başkanı; Ayşın Zeytinoğlu

13.30-14.00 Ülkemizde viral santral sinir sistemi enfeksiyon etkenleri / Ayşın Zeytinoğlu
14.00-14.30 Klinisyen gözüyle viral santral sinir sistemi enfeksiyonları / Hadiye Şirin
14.30-14.40 Sözlü Bildiri: Şizofreni Tanısı Almış Hastada Herpes Simpleks Virüs Ensefaliti / 

Meryem Çolak
14.40-14.50 Sözlü Bildiri: Giresun Yöresinde Artış Gösteren El Ayak Ağız Hastalığı Vakalarına Ait 

Çalışma Sonuçları / Emel Uzunoğlu
14.50-15.00 Tartışma

15.00-15.30 KAHVE MOLASI

15.30-16.40 KAN BANKACILIĞI
Oturum Başkanı: Rüçhan Sertöz

15.30-15.50 Ülkemizde NAT’a nasıl gelindi? / Banu Pelit, TKMTD
15.50-16.10 Farmakoekonomik çalışmalar nedir, nasıl yapılır? NAT modeli! /Bahar Başkır
16.10-16.30 NAT mı, patojen inaktivasyon mu? / Servet Uluer Biçeroğlu, Ajda Turhan
16.30-16.40 Sözlü Bildiri: ABO ve Rh kan grupları ile Hepatit B virüs enfeksiyonu arasındaki ilişki: 

Bir restrospektif çalışma / Özlem Genç

16.40-17.40 KLİNİK VİROLOJİDE SORUNLAR
Oturum Başkanı: Ahmet Pınar

16.40-17.10 Hizmet Alımı ve Sorunlar / Rukiye Berkem
17.10-17.40 Laboratuar Ruhsatlandırma Süreci ve Sorunlar  / Ahmet Pınar

17.40-18.30 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
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Viral Enfeksiyonların Tanısında Moleküler Yöntemler Kursu
25-26 Şubat 2016
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Toplantı Salonu, Ankara

25 ŞUBAT 2016 - PERŞEMBE
09.00-09.10 Açılış Konuşması / Ahmet Pınar
09.10-10.00 Viral Enfeksiyonların Tanısında Nükleik Asit Testlerinin Kullanımı, Amaç ve Hedefler

M. Ali Öktem

10.00-10.30 Kahve Molası

10.30-11.10 Viral Enfeksiyonların Tanısında Nükleik Asit Eldesi ve Saflaştırılması
Bedia Dinç

11.10-12.00 Viral Enfeksiyonların Tanısında Nükleik Asit Temelli Yöntemler 
Selma Gökahmetoğlu

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-13.40 Viral Enfeksiyonların Tanısında Nükleik Asit Kantitasyonu, Yöntemler, Klinikte 
Kullanımı 
Dilek Çolak

13.40-14.00 Kahve Molası

14.00-14.50 Viral Enfeksiyonlarda Moleküler Yöntemlerle Direnç Saptanması 
Kenan Midilli

14.50-15.40 Viral Enfeksiyonların Tanısında Kullanılan Moleküler Testlerin Kalite Kontrolü Arzu 
Sayıner

15.40-16.30 Viral Enfeksiyonların Tanısında Kullanılan Yeni Yöntemler 
Meltem Yalınay

16.30-18.00 Pratik Eğitim (Hacettepe Üniversitesi)

26 ŞUBAT 2016 - CUMA

09.00-12.00 Pratik Eğitim (Gazi Üniversitesi)
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Viral Süperantijenler 
Dürdal Us

Süperantijen (SAg) terimi, ilk kez 1989 yılında Kappler ve Marrack tarafından, seçici olarak 
T hücre reseptörü (TCR) beta zincirinin değişken bölgesine (Vb) bağlanan ve T hücrelerini 
çok güçlü şekilde uyaran bakteriyel toksinler için kullanılmıştır1. Bunu takiben 1991 yılında, 
aynı araştırıcılar, fare genomunda endojen olarak bulunan fare meme tümörü virüsü (mouse 
mammary tumor virus; MMTV)’nün bir SAg kodladığını göstermişlerdir2. Daha sonra bu 
antijenlerin, 1973 yılında Festenstein3 tarafından sözü edilen “minör lenfosit stimüle edici 
(Mls) antijenler” ile aynı olduğu anlaşılmıştır.  

Süperantijenlerin Yapı ve Özellikleri 

Süperantijenler, T hücrelerini olağandışı yolla ve çok yüksek düzeyde uyaran mikrobiyal 
proteinler olarak tanımlanabilir. En iyi bilinen ve üzerinde en çok çalışılan SAg’ler, stafilokokal 
(Staphylococcus aureus) ve streptotokokal (Streptococcus pyogenes) ekzotoksinlerdir; ancak 
diğer bazı mikroorganizmaların da SAg aktivitesi gösterdiği bilinmektedir (Tablo I)4,5.

Yapısal olarak SAg’ler, 22-29 kD büyüklüğünde globüler proteinlerdir ve iki kangaldan oluşurlar. 
Amino ucunun olduğu kangal, majör doku uygunluk kompleksi sınıf II (MHC-II) molekülünün 
a1 veya a1 ve b1 zincirlerine çapraz bağlanmadan; karboksi ucunun olduğu kangal ise TCR’nin 
Vb bölgesine bağlanmadan sorumludur. SAg’lerin çoğu bir veya iki adet çinko bağlayan bölge 
içerir; bu bölgeler, SAg’lerin MHC-II molekülleri tarafından tanınmasında etkilidir. SAg’lerin 
en iyi etkileştiği MHC-II molekülleri, HLA-DR antijenleridir6,7.

Süperantijenler, proteazlara ve ısı ile denatürasyona dirençlidirler. Çok düşük konsantrasyonlarda 
(örn. 10 mol/L) etki gösterirler; salgılandıktan sonra, antijen sunan hücreler (ASH) tarafından 
işlenmeye (oligopeptidlere parçalanma) gerek duymaksızın TCR Vb’ye bağlanırlar. SAg’lerin 
biyoaktivitesi, hem MHC-II molekülüne hem de TCR’nin Vb kısmına bağlanma yeteneğine 
bağlıdır. SAg’lerin T hücrelerini uyarması, normal (konvansiyonel) antijenlerin sunumundan 
farklıdır. Klasik immün yanıtta, normal antijenler, ASH tarafından alınır, parçalanır (işlenir) 
ve antijenik peptidler hücre yüzeyindeki MHC-II molekülleri ile yardımcı T (TH) hücrelerine 
sunulur (Şekil 1). Bu olayda antijenin TCR tarafından tanınması ve T hücre aktivasyonu, 
MHC-II ile sınırlı olduğundan yüksek düzeyde özgüldür ve kontrollüdür. Oysa ki SAg’ler, 
ASH tarafından işlenmeden, TH hücresinin TCR Vb kısmı ile MHC-II molekülüne dışarıdan, 
yani özgül olmadan bağlanırlar (Şekil 1). Bu durum çok sayıda TH hücresinin aktivasyonuna 
yol açar. Dolayısıyla, normal bir antijen, T hücre popülasyonunun az bir kısmını (1/100.000 
ya da %0.01-0.001) aktive ederken, SAg’ler çok sayıda T hücre popülasyonunu (1/10 ya da 
%20-30) özgül olmayan yolla, poliklonal olarak aktive etmektedir4-6. Kısaca özetlendiğinde, 
bir antijenin SAg olabilmesi için; 1) ASH tarafından işlenmeye gerek olmadan MHC-II 
molekülüne bağlanması (MHC-II’ye bağımlı ancak MHC-II tarafından sınırlandırılmayan), 
2) Seçici olarak TCR Vb bölgesi ile ilişkiye girerek T hücrelerini uyarması, 3) MHC-II ve TCR 
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Vb’ye dışarıdan, köprü oluşturarak bağlanması ve 4) Naif T hücrelerini güçlü ve hızlı şekilde 
aktive etmesi gereklidir.

Süperantijenler, genel olarak üç grupta sınıflandırılabilir4,5 (Tablo I):

1. Ekzojen SAg’ler: Bunlar, mikroorganizmalar tarafından salgılanan çözünür proteinler ve 
ekzotoksinlerdir (Şekil 1). Örn. Stafilokokal enterotoksinler (A, B, C1-C3, vb), streptokokal 
pirojenik ekzotoksinler (A1-A4, C, vb).

2. Endojen SAg’ler: Bunlar, hücre genomuna entegre olmuş virüsler tarafından kodlanan 
ve hücre membranında bulunan proteinlerdir (Şekil 1). İnsanlarda bulunan endojen 
SAg’ler, “insan endojen retrovirüsleri (human endogen retrovirus; HERV)” tarafından 
kodlanmaktadır6. Örn. MMTV tarafından kodlanan SAg ve Epstein-Barr virüsü (EBV) 
ile ilişkili  SAg.

3. B hücre SAg’leri: Bunlar, predominant olarak B hücrelerini uyarırlar. B hücre SAg’leri, 
B hücre reseptörü (BCR; yüzeyel IgM)’nün hafif ve ağır zincirlerinin değişken bölgesiyle  
(sırasıyla VL ve VH) ilişkiye girer, ancak bu bağlanma da dışarıdan doğru olur ve özgül 
değildir.  Böylece B hücrelerinin %30-60’ının poliklonal aktivasyonu gerçekleşir. Ayrıca, 
B hücre SAg’lerinin serumdaki antikorlara bağlanması sonunda da, büyük miktarlarda 
immün kompleks (İK) oluşumu gerçekleşir; bu İK’ler komplemanı aktive ederek 
doku hasarına yol açarlar. Örn. Stafilokokal protein A ve protein Fv (insan karaciğer 
sialoproteini).

Tablo I. Süperantijen (SAg) grupları ve kaynakları4,5

Grup Kaynak
Ekzojen SAg’ler Stafilokokal enterotoksinler (SE): A,B,C1-C3, D,E,G-Q 

Stafilokokal toksik şok sendromu toksini (TSST-1)
Stafilokokal eksfoliatif toksinler (eksfoliatin A ve B)
Stafilokokal enterotoksin benzeri toksinler: U2, V
Streptokokal pirojenik ekzotoksinler (SPE): A1-A4, C, G-M
Streptokokal mitojenik ekzotoksinler: SMEZ
Streptokokal süperantijen: SSA
Yersinia pseudotuberculosis: Y.pseudotuberculosis-kökenli mitojen (YAM)
Mycoplasma arthritidis: M.arthritidis-kökenli mitojen (MAM)
Vibrio cholerae: Kolera toksini A alt ünitesi
Prevotella intermedia*

Mycobacterium tuberculosis*

Pseudomonas aeruginosa*

Malassezia furfur*

Viral SAg’ler:  (a) Mouse leukemia virus: env proteini
                         (b) HERV-K18: env proteini
                         (c) HIV: Nef proteini
                         (d) Kuduz virüsü: Nükleokapsid proteini
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Endojen SAg’ler Mouse mammary tumor virus                  
Epstein-Barr virus

B hücre SAg’leri Stafilokokal protein A (SPA)
HIV: gp120 glikoproteini
Protein Fv

* SAg yapıları bilinmiyor. 

Şekil 1. A) Normal antijen sunumu; B) Ekzojen süperantijenin T hücresiyle ilişkisi; C) 
Endojen süperantijenin T hücresiyle ilişkisi. Ag: Antijen; SAg: Süperantijen; ASH: Antijen 

sunan hücre; MHC: Majör doku uygunluk kompleksi; TCR: T hücre reseptörü.

Süperantijenler, belirli ya da tek bir TCR Vb tipi tarafından tanınabildikleri gibi, farklı TCR 
Vb tiplerine sahip T hücrelerini de uyarabilirler. İnsanda yaklaşık 52 adet Vb tipi mevcuttur7. 
Ortaya çıkan ilk etki T hücrelerinin yüksek düzeyde ve kuvvetle prolifere olması, T hücre 
popülasyonlarının genişlemesi ve büyük miktarlarda sitokin (TNF-α, IL-2, IL-6, INF-γ) 
salgılamasıdır. Bu durum, kapiller sızıntının artışına ve sistemik şok gelişimine neden olur. 
Ancak masif aktivasyonun sonunda, T hücre ölümü (apoptoz) ve delesyonu gerçekleşmektedir8. 
Dolayısıyla, T hücrelerinin SAg’ler tarafından uyarılması sonunda çok çeşitli etkiler ortaya 
çıkmaktadır. Bunlar; anerji, klonal delesyon, sitotoksisite, izotip değişimi, mitojenik etki, 
inflamasyonun artışı, şok, immün süpresyon ve otoimmünite olarak sayılabilir4,8. 

Viral Süperantijenler

Fare Meme Tümörü Virüsü (MMTV) ile İlişkili Süperantijen

MMTV tarafından kodlanan SAg, ilk keşfedilen viral SAg olması ve endojen retrovirüs 
SAg’lerinin tanımlanmasında model teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır2,6,9. MMTV, 
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sütle bulaşan B tipi bir retrovirüs olup, farelerde meme kanserine yol açmaktadır. MMTV’nin 
kodladığı SAg, 3’ LTR (long terminal repeat) bölgesi içinde yer alır ve bu genin,  bakteriyel 
SAg genleriyle hiçbir homoloji göstermediği belirlenmiştir. Bu gen ürünü 45 kD büyüklüğünde 
tip II transmembran proteinidir ve karboksi ucunda, TCR Vb özgüllüğünden sorumlu, 10-
14 aminoasitlik polimorfik bir bölge içermektedir. Sütle bulaşmayı takiben, ekzojen MMTV, 
bağırsak B hücrelerini enfekte eder ve kodladığı SAg, B hücreleri tarafından uygun T hücre alt 
gruplarına sunulur. SAg molekülü, virüsün replikasyon döngüsü için gerekli bir komponenttir 
ve T hücrelerini TCR Vb aracılığı ile çoğaltarak B hücre proliferasyonunun artmasına, 
dolayısıyla da virüsün etkin olarak bağırsak B hücrelerinde çoğalmasına yardımcı olmaktadır. 
T ve B hücreleri arasındaki bu kuvvetli etkileşim, seçici olarak enfekte B hücrelerinin klonal 
artışına yol açar. Enfekte B hücrelerinin bir kısmı uzun ömürlü bellek hücrelerine farklılaşır; 
böylece MMTV enfeksiyonu stabil hale gelir, meme dokusuna yerleşir ve virüs, süt ile 
salgılanmaya başlar. Virüsün, bağırsaklardan meme dokusuna göçü sırasında, SAg ile uyarılmış 
T hücrelerinin gerekli olduğu da gösterilmiştir6.

Endojen MMTV provirüslerinin varlığı ise 1970’li yıllardan beri bilinmekte ve ekzojen 
virüslerin fare genomuna rastgele entegrasyonu sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir3. Bu 
provirüslerin büyük çoğunluğu, enfeksiyöz partikül oluşturabilecek esas genlerini kaybetmiş 
“fosiller”dir, ancak ilginç olarak tümünde SAg genleri bulunmaktadır. Bu genler daha önce Mls 
olarak adlandırılmış endojen SAg’leri kodlarlar. Endojen SAg’ler, konağın, enfeksiyöz MMTV 
enfeksiyonundan korunmasında önemli rol oynarlar ve bu durumun, bu genlerin bir bütün 
olarak saklanmasında, evrimsel bir baskı oluşturduğu kanısı mevcuttur. Endojen SAg genleri, 
soylar arasında Mendel kurallarına göre nakledilir. Bu antijenler, timusta öz (self)-toleransı 
indüklerler ve reaktif T hücrelerinin delesyonuna neden olurlar6. Böylece, aynı tip SAg’yi 
taşıyan enfeksiyöz bir virüsün konaktaki yayılımı, reaktif T hücrelerinin olmaması nedeniyle 
zorlaşacak ve konak, ekzojen MMTV enfeksiyonundan korunmuş olacaktır. Dolayısıyla, diğer 
çoğu mikroorganizmanın konak immün sistemini bozmak amacıyla kullandığı SAg’lerin 
aksine, MMTV, yaşamı için SAg tarafından indüklenmiş kuvvetli bir konak immün yanıtına 
gereksinim duymaktadır. 

Kuduz Virüsü ile İlişkili Süperantijen

Zarflı, negatif tek iplikli bir RNA virüsü olan kuduz virüsü, nükleoprotein (N), fosfoprotein 
(NS), RNA polimeraz (L), matriks proteini (M) ve yüzey proteini (G) olmak üzere  beş adet 
protein kodlamaktadır. N, NS ve L proteinleri virüsün nükleokapsidini oluşturur. Nükleokapsid 
yapısında bulunan N proteininin, ekzojen bir SAg olduğu gösterilmiştir10. Fosforillenmiş 
bir protein olan N proteini, 450 aminoasitten oluşur ve hücrenin enfeksiyonu sırasında bol 
miktarda sentezlenir. N proteini, olgun virionda heliksel nükleokapsidin majör bileşeni olup, 
replikasyon, transkripsiyon ve  morfogenez sırasında rol oynamaktadır. Kuduz virüsünün SAg’i, 
MHC-II a zinciri ile TCR Vb-8’e bağlanarak T hücrelerini uyarmaktadır6. Fareye adapte edilen 
kuduz virüsünün de aynı yolla fare T hücrelerini uyaran bir SAg eksprese ettiği gösterilmiştir. Kuduz 
virüsü SAg’nin uyarımı sonucu T hücrelerinde ortaya çıkan artış, virüsün ilk enfeksiyon bölgesinden 
(kas dokusu) sinir uçlarına geçişini kolaylaştırmaktadır. Bu olayın hücresel mekanizması tam olarak 
aydınlatılamamış olmasına rağmen, SAg ile uyarılan T hücrelerinin salgıladığı bir sitokin sayesinde 
gerçekleştiği düşünülmektedir. Farelerde yapılan çalışmalarda, SAg ile uyarılmış T hücreleri 
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ortadan kaldırıldığında, virüsün sinirlere geçişinin azaldığı gösterilmiş; ayrıca N proteini ile yapılan 
immünizasyonun yüksek düzeyde koruyucu olduğu saptanmıştır11. 

EBV ile İlişkili Süperantijen

Enfeksiyöz mononükleoz (EM)’un etkeni olan EBV, tüm dünyada yaygındır ve yetişkinlerin 
%90’ından fazlası EBV ile latent olarak enfektedir. EM, yoğun B ve T hücre aktivasyonu ile 
karakterize, kendini sınırlayan lenfoproliferatif bir hastalıktır. Buna karşın immün sistemi 
baskılanmış hastalarda EBV’nin reaktivasyonu, B hücre lenfomalarına yol açabilmektedir. 
EBV’nin SAg aktivitesine sahip olduğu ilk kez 1996 yılında Sutkowski ve arkadaşları12 
tarafından rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, EBV ile transforme B hücre dizilerinin, Vb-
13 TCR taşıyan T hücrelerini seçici olarak uyardığı ve B hücrelerinde SAg ekspresyonunun, 
EBV’nin litik döngüye geçişi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir12. Daha sonra aynı araştırıcı grubu, 
bu SAg aktivitesinin EBV’nin kendisi tarafından kodlanmadığını, bunun yerine EBV’nin 
endojen bir retrovirüs olan HERV-K18’in SAg kodlayan env genini transaktive ederek SAg 
üretimine yol açtığını bulmuşlardır13. Bu çalışma, bir patojenin, konağın kodladığı bir SAg’i 
indükleyebildiğini gösteren ilk çalışmadır. 

İnsan Endojen Retrovirüs (HERV) Süperantijenleri

İnsan endojen retrovirüs (HERV) dizileri, insan genomu boyunca entegre olarak bulunan 
provirüslerin gösterilmesiyle tanımlanmış olup, insan genomunun yaklaşık %8’ini 
oluşturmaktadır14. HERV’ler, ekzojen retrovirüsler gibi gag, pol ve env genlerini içerirler, 
buna karşın çoğu defektifir, yani replikasyon ve tüm virion oluşumu gerçekleşmemektedir. 
HERV dizilerinin, evrimsel olarak, milyonlarca yıl önce, atasal hücrelere entegre olan 
enfeksiyöz retrovirüslerden köken aldığı düşünülmektedir. Bu diziler, Mendel kurallarına göre 
kalıtılmaktadır.

Üç büyük sınıfta (I, II ve III) gruplandırılan HERV’ler çok sayıda aileye (HERV-W, H, K, L, S, 
E, vb) ayrılmışlardır. Bunlar içinde en genç ve en aktif olan grup HERV-K ailesidir15. Bu grupta 
yer alan HERV-K18’in SAg aktivitesine sahip olduğu, ilk kez 1997 yılında, insüline bağımlı 
diyabeti olan hastalarda tanımlanmış ve IDDMK1,222 (Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
associated K virus) olarak adlandırılmıştır16. Bu çalışmada, diyabetli hastaların pankreas 
adacıklarında yoğun Vb-7+ T hücre infiltrasyonu olduğu ve SAg ile aktive olan bu hücrelerin 
pankreas hücrelerini hasara uğrattığı ifade edilmiştir16. Daha sonra yapılan çalışmalarda, 
IDDMK1,222 virüsünün HEV-K18’in allelik bir varyantı olduğunu gösterilmiş ve ayrıca HERV-
K18’in iki aleli daha tanımlanmıştır (K18.1, K18.2 ve K18.3). Bunların hepsi çoğunlukla Vb-13, 
daha az olarak da Vb-7 taşıyan T hücreleri üzerinde mitojenik aktiviteye sahiptir7. 

HERV-K18 dizisi, insanda 1. kromozomda, CD48 geninin ilk intronunda yer alır ve başlangıç 
kısmında EBV’nin indüklediği bir artırıcı (enhancer) bölgeye sahiptir. Bu bölge, EBV’nin 
latent membran proteinleri (özellikle LMP-2A ve LMP-1) tarafından aktive edilmektedir7. 
Böylece,  normalde sessiz olarak bulunan HERV-K18 provirüsünün env geni, EBV LMP’lerin 
neden olduğu transkripsiyonel aktivasyon sonucunda SAg sentezlemeye başlar. HERV-K18 env 
geni ekspresyonu, ayrıca, IFN-a tarafından da kuvvetle indüklenmektedir6,7. IFN-a’nın, viral 
enfeksiyonlara karşı oluşan genel bir savunma elemanı olması, bu endojen SAg’in, EBV’den 
başka diğer virüs enfeksiyonlarında da eksprese edilebileceği düşüncesini doğurmaktadır.
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EBV’nin indüklediği SAg üretiminin, virüsün latent olarak kalmasında ve ayrıca onkogenez 
mekanizmalarında rol oynadığı ileri sürülmektedir7. Bilindiği gibi EBV, immün sistemden 
kaçarak yaşamını sürdürmek ve konakta kalıcı olabilmek için bellek B hücrelerinde latent 
döneme girmektedir. EBV ile aktive olan B hücrelerinin ise bellek B hücrelerine farklılaşması 
için, T hücre yardımı gereklidir. İşte bu noktada, EBV’nin indüklediği SAg, T hücrelerini yüksek 
düzeyde aktive ederek EBV+ lenfoblastların bellek hücrelerine dönüşmesini sağlar. Böylece 
EBV’nin bellek B hücrelerindeki latentliği kolaylaşır ve artırılır. EBV ile ilişkili kanserlerde 
ise, EBV+ tümör hücrelerinde LMP-1 ve LMP-2A ekspresyonunun arttığı bilinmektedir. Bu 
proteinlerin düzeyindeki artış, HERV-K18 süperantijeninin sentezini de artıracaktır. Üretilen 
SAg’ler tarafından indüklenen T hücrelerinin, EBV ile ilişkili kanserlerde metastazın artışında 
rol oynadığı; salgılanan sitokin ve kemokinlerle mikroçevreyi değiştirerek tümör hücrelerinin 
sitotoksik T hücrelerinden kaçışını kolaylaştırdığı düşünülmektedir7. 

Endojen provirüslerin varlığının anlaşılmasından sonra, geçen yaklaşık 20 yıl içinde HERV’lerin 
insan sağlığı ve hastalıklardaki rolü üzerinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde, sıklıkla 
sessiz kalan bu virüs dizilerinin bazı fizyolojik rollerinin olduğu, ancak tesadüfi olarak aktive 
oldukları durumda, diyabet, otoimmün (örn. sistemik lupus, Sjögren sendromu, romatoid 
artrit) ve nörolojik (örn. multiple skleroz) hastalıklar, şizofreni, psöriyaz ve bazı kanserler gibi 
kronik hastalıklara yol açabilecekleri düşünülmektedir16,17.

HIV ile İlişkili Süperantijenler

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), bilindiği gibi, konağın immün yanıtından başarıyla 
kaçmanın yanı sıra, immün sisteme karşı koyan ve onu çökerten sofistike mekanizmalara 
sahiptir. Tüm bu mekanizmaların arasında, SAg özelliği gösteren viral proteinlerin mevcudiyeti 
de kaçınılmazdır. Dolayısıyla, HIV’in zarf glikoproteini olan gp120’nin ve aksesuvar proteini 
olan Nef ’in birer SAg olduğu anlaşılmıştır18-20. 

HIV gp120, B hücre SAg’ni olup büyük miktarlardaki immünoglobulinlere ve B hücrelerine 
olağandışı şekilde bağlanmaktadır. Fonksiyonel olarak gp120, özellikle VH3 eksprese eden 
B hücrelerini uyarır. HIV enfeksiyonu sırasında VH3 B hücrelerinde yüksek düzeyde bir 
aktivasyon söz konusu iken, tipik bir SAg etkisi olarak, AIDS’e ilerleyen hastalarda bu hücreler 
delesyona uğramakta ve yok olmaktadır19,21. 

HIV’in Nef proteini, önemli bir virülans faktörüdür. Bunun yanı sıra Nef ’in, SAg özelliğine 
sahip olduğu ve seçici olarak TCR Vb-5, Vb-18 ve Vb-12 taşıyan CD4+ T hücrelerini aktive 
ettiği bildirilmiştir22,23. Enfeksiyonun ilk dönemlerinde, kendini çoğaltmak için bu CD4+ T 
hücre klonlarını yüksek düzeyde prolifere eden HIV, daha sonraki dönemlerde klonal delesyon, 
anerji ve apoptoza neden olmaktadır. AIDS’de ortaya çıkan klinik semptomların bireysel 
farklılıklar göstermesinin, TCR Vb gen polimorfizmlerine ve MHC-II allellerinin SAg’e karşı 
afinitesindeki farklılıklara bağlı olduğu düşünülmektedir. Buna karşın bazı araştırıcılar, Nef ’in 
fonksiyonel olarak SAg gibi davranmadığını ileri sürmektedir24. 

Ebola Virüs Süperantijeni

Ebola virüsü, hastalarda zayıf immün yanıt ve şiddetli inflamatuar reaksiyon ile karakterize 
ölümcül enfeksiyonlara neden olmaktadır. İmmün yanıt yetersizliğine yol açan faktörlerden 
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birisi, virüs tarafından lenfosit apoptozunun indüklenmedir. Ebola virüsüne bağlı lenfosit 
apoptozu ile ilgili çeşitli mekanizmaların araştırılmasının yanı sıra, virüsün SAg aktivitesine 
sahip olduğu da ileri sürülmektedir25. Son yıllarda yapılan bir çalışmada, en letal suş olan Zaire 
Ebola virüsünün (ZEBOV) neden olduğu 1996 Gabon salgınında, etkilenen kişilerde, TCR Vb-
12, Vb-13 ve Vb-17 taşıyan T hücre popülasyonlarında önce hiperproliferasyon, sonrasında 
delesyon olduğu saptanmış; ölen hastalarda ölümden bir gün önce, farklı TCR Vb tiplerini 
taşıyan T hücre alt gruplarının çok düşük düzeylere gerilediği gösterilmiştir25. Bu bulgular 
ZEBOV’un bir SAg kodladığını düşündürmektedir.
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Viral Aşılar ve Güncel Durum
Selim Badur

GSK- Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı, İstanbul 

Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede, aşıların en etkili koruma yöntemi olduğu yadsınmaz 
bir gerçektir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Center for Disesaes Control and Pre-
vention (CDC) gibi kuruluşların raporlarında da belirtildiği gibi aşılar sayesinde, en azından 
gelişmiş ülkelerde, zaman içinde bir dizi enfeksiyon hastalığının görülme sıklığında önemli 
azalmalar kaydedilmiş; 1974 yılında DSÖ tarafından başlatılan “Genişletilmiş Bağışıklama 
Programı” (Expanded Programme on immunization-EPI) kapsamında, difteri, boğmaca, kıza-
mık, çocuk felci, tetanoz ve tüberküloz aşılarının yaygın kullanımı milyonlarca ölümü engel-
lemiş; polio örneğinde olduğu gibi bazılarının Avrupa kıtası gibi belirli coğrafyalarda ortadan 
kaldırılması mümkün olmuş; çicek hastalığı gibi bazılarının ise dünya üzerinden eradikasyonu 
sağlanmıştır  (1-3). Ancak bu başarının dağılımında bir adaletsizliğin söz konusu olduğunu; 
ülkelerin ekonomik düzeylerine bağlı olarak bağışıklama programlarında “eşitsizliğin” kol gez-
diğini söylemek abartılı olmaz. Bu nedenle, devrim niteliğindeki gelişmelere karşın, ekono-
mik olanaksızlıklar nedeniyle her yıl dünyada altı aydan küçük yaklaşık 4 milyon çocuğun 
yaşamını yitirdiğini, diğer bir tanımlamayla aşıya erişim olanağı bulamadıkları için saatte 450 
çocuğun kaybedildiğini biliyoruz (4). Sonuçta bulaşıcı hastalıkların yaygın olarak görüldüğü 
bazı Afrika ülkeleri, parasal olanaksızlıklar nedeniyle çocuklarına gerekli aşılama programla-
rını uygulayamazken, birçok gelişmiş batı ülkesinin aynı hastalıkları topraklarından elimine 
etmekte oldukları bilinmektedir. Örneğin günümüzde ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle aşı 
ile korunabilir hastalıklardan ölen çocukların sayısı yılda 2,5 milyonu bulurken, 53 ülkeyi kap-
sayan DSÖ-Avrupa bölgesinde 2006 yılı için aşılama oranları: BCG için %93, DTP3 ve Polio3 
için %95 olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı bölge, 2002 yılındaki polio eradikasyon sertifikas-
yonundan sonra, güçlü bir sürveyans sisteminin varlığında hiçbir polio olgusunun görülmediği 
altıncı yılını tamamlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde gözlenen bu olumsuz tabloyu değiştir-
mek için UNICEF başta olmak üzere “Global Alliance for Vaccines and Immunisation” (GAVI)  
benzeri kuruluşlar olanakları kısıtlı toplumların ucuz aşı sağlayabilmelerine destek vermekte, 
DSÖ ise “Bağışıklama Günleri” türü etkinlikler ile yerel otoritelerin aşılama konusunda daha 
fazla gayret göstermeleri için çalışmaktadır.

Ülkemizde 2000’li yıllarda aşılamaya büyük önem verildiği; bağışıklama programı kapsamının 
genişletildiği ve çocukluk çağı aşıların uygulama oranlarında batı standartlarına fazlasıyla eri-
şildiği gözlenmektedir. Bu bağlamda sadece 2002 yılı için aşı ve soğuk zincir için ayrılan bütçe 
18.010 TL iken, bu miktarın 2014 yılında >500.000 TL’ ye yükselmiş olması, konuya yaklaşım-
daki başarının somut bir göstergesidir. Sonuç olarak bağışıklama dendiğinde ilk akla gelen 
hedef olan “çocukların aşılanması” konusunda, yadsınmaz bir gerçek olan bölgesel adaletsizliğe 
karşın, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyebiliriz.
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Tüm bu olumlu gelişmelere karşın uzun yıllardan beri bazı çevreler aşı kavramına kuşkuyla 
yaklaşmışlar; etkinliğini tartışmanın yanısıra ciddi olumsuzluklara neden olabileceğini savu-
narak, özellikle etiyolojisi bilinmeyen bazı patolojilerden aşıları sorumlu tutmuşlar ve sonuçta 
sistematik olarak aşılama kavramına karşı çıkmayı sürdürmüşlerdir. Günümüzde aşıların olası 
yan etkilerinin özenle izlendiğini; aşıya bağlı gerçek olumsuzluklar ile raslantısal gelişmelerin 
yakından takip edildiğini biliyoruz. Bu bağlamda A.B.D.’de yılda 11.000 kadar yan etki bildiri-
mi yapılmakta; söz konusu olumsuzlukların aşılama ile ilişkileri bilimsel verilerle irdelenerek 
gerçek durumun ortaya çıkartılmasına çalışılmaktadır (5). Böyle bir çaba sonucunda ve ancak 
toplumun doğru bilgilendirilmesi ile aşılama konusunda güven ortamı sağlanabilir. Nitekim 
yukarıda değinilen ve sistematik biçimde aşıları suçlayan anti-aşı kampanyalarının, özellikle 
ebeveyinlerin aşılara kuşkuyla yaklaşmalarına yol açtığı ve aşılama oranlarını etkilediği yadsı-
namaz. Bu olumsuzluğun giderilmesi ve büyük oranda söylentilere dayanan haberlerin etkisi-
ni ortadan kaldırmak için aşılar konusundaki suçlamalara objektif biçimde yaklaşmak doğru 
olacaktır.

Anti-aşı konusu ilk olarak İngiltere’de, E. Jenner’in çalışmaları sırasında gündeme gelmiş; bu 
dönemde bir din bilgini olan E. Massey, hastalıkların tanrı tarafından bir ceza olarak insanlara 
gönderildiğini; bu nedenle de hastalıkları önlemeye çalışmanın, tanrıya karşı gelmekle eş anlamlı 
olduğunu ileri sürmüş ve aşılama girişimlerini şeytana uymak olarak nitelendirmiştir. 1853 yı-
lında çocukların zorunlu aşılanması uygulamasına geçildiğinde ise, böyle bir yaklaşımın insan 
haklarına karşı bir girişim olduğu öne sürülmüş; İngiltere’de ki bu gelişmeyi, 1907 tarihinde 
A.B.D.’de J. Pitcairn’in ilk Anti-Aşı konferansını düzenlemesi ve bir yıl sonra Philadelphia’da 
Amerikan Anti-Aşı Derneğini (Anti-Vaccination League of America) kurması izlemiştir. Aynı 
dönemde bu kez Brezilya’da O. Cruz benzer bir kampanyaya öncülük etmiş ve aşılara karşı 
direniş (Revolta da Vacina) hareketini başlatmıştır. Tüm bu tarihsel sürecin ilginç yanı, 19. 
yüzyıldaki anti-aşı söylevlerinin, 21. yüzyıldakiler ile büyük oranda örtüşmesidir (6). 

Günümüzde aşı karşıtı aktivistler modern çağın olanaklarından yararlanarak internet aracılığı 
ile toplumu etkilemeyi sürdürmektedirler. Nitekim elektronik ortamda yapılacak kısa bir araş-
tırmada, aşı karşıtı söylevler içeren 31.400.000 kadar sitenin bulunduğu görülmekte; abartılı ve 
yanlış haberlerle dolu olan bu kaynaklara örneğin A.B.D.’de erişkinlerin %55’inin rağbet ettiği 
belirtilmektedir (7).  Söz konusu sitelerde hangi tip haberlerin yer aldığının araştırıldığı bir 
çalışmada, aşıların idiopatik hastalıklara neden olduğu; aşılanmanın immün sistemi olumsuz 
biçimde etkilediği; yan etki görülme sıklığının kasıtlı olarak gizlenmekte olduğu ve aşı po-
litikalarının ticari kaygılar sonucu hazırlandığı gibi başlıklar altında toplayacağımız abartılı 
suçlamaların ön plana çıkartıldığı bildirilmiştir (8). Bu yaklaşımlar dışında rutin aşılama prog-
ramlarının insan haklarına ve bazı grupların inançlarına ters düştüğünü; aşılamanın özgürlük-
leri kısıtladığını; alternatif tıp uygulamalarının hastalıklardan korunmak için yeterli olduğunu 
savunan ve genellikle yaşanmış bazı dramatik öyküleri ele alarak duygu sömürüsü yapan ha-
berler bu sitelerde sıklıkla yer almaktadır (9, 10). Son olarak 2009 yılında yaşanan H1N1 pan-
demisi sürecinde internet sitelerinde yukarıda belirtilen haberlere yenileri eklenmiş; gündeme 
gelen pandemi aşısının hazırlık sürecinin çok çabuk gerçekleştiğine dikkatler çekilerek, yete-
rince kontrolleri yapılmamış ürünlerin uygulamaya konduğu; aşının içerdiği adjuvanların ya 
da koruyucuların zararlı olduğu gibi bir dizi gerçek dışı olumsuzluk gündeme getirilmiş ve bu 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

21

KONUŞMACI METİNLERİ

haberler ülkemizde de bazı kesimlerce dillendirilmiştir. Burada, aşılara yöneltilen suçlamalarla 
ilgili olarak sosyal nedenler dışında kalan ve aşı içeriğinin oluşturduğu öne sürülen olumsuz-
luklara ait bazı örnekler ele alınarak, konu ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenecektir.

Aşıların yol açtığı varsayılan sorunların başında otoimmün hastalıklara neden oldukları suç-
laması gelmektedir. Günümüzde genetik özelliklerin yanısıra çevresel faktörlerin de tetikle-
yici rolleri olduğu kabul edilen otoimmün hastalıkların yaygın biçimde görüldüğünü ve batı 
toplumlarında nüfusun ortalama %5’inin bu tip bir sağlık sorunu yaşadıkları bilinmektedir 
(11). Otoimmün reaksiyonlar, kalıtsal predispozisyon eşliğinde,  immün sistemin antijene özgü 
uyarısı ve antijen sunan hücrelerin (ASH’ler) non-spesifik aktivasyonu sonucunda ortaya çıkan 
kombine olaylar temelinde gerçekleşmektedir. Söz konusu gelişmeler genellikle klinik bulgula-
ra neden olmazken, doku düzeyinde lokalize inflamatuar yanıt örneğinde olduğu gibi bazı ilave 
gelişmelerin tabloya eklenmesi, belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. Diğer bir tanımlamayla 
otoimmün reaksiyonların sıklıkla gerçekleşmesine karşın, bu sürecin sonunda otoimmün has-
talıklara bağlı klinik bulguların oluşumu göreceli olarak ender görülen bir gelişmedir. 

Otoimmün hastalıkların ortaya çıkışında bazı enfeksiyon etkenlerinin ilave tetikleyiciler olarak 
rol oynadığı gösterilmiştir: Streptococcus pyogenes grup A enfeksiyonlarını takiben gözlenen ve 
kardiak miyozin yapısı ile antijenik benzerliğe sahip bu bakterinin neden olduğu kalp hastalık-
ları ya da Campylobacter jejuni enfeksiyonları sonrası beliren ve anti-bakteriel lipopolisakkarid 
antikorları ile gangliosidlerin etkileşiminden kaynaklanan Guillain-Barré sendromu (GBS) 
gibi. Bu tip gelişmelerde mikroorganizmalara ait bazı moleküller ile konak antijenleri arasın-
daki benzerliğin (antigenic mimicry) yanısıra doğal bağışıklığı harekete geçiren enfeksiyon ile 
ilintili uyarılar ve nihayet regülatör mekanizmaların baskılanması rol oynamaktadır. Antijenik 
benzerlik sorunu, mikrobiyal peptidler ile self-antijenler arasındaki sekans homolojisi sonucu 
ortaya çıkan bir durumdur. Bu konuda T hücre uyarısı ile sonlanan Hepatit B virüsü (HBV) po-
limeraz peptidi ile tavşan miyelin bazik proteini arasındaki altı amino asitlik bölgeyi kapsayan 
homolojiyi (12); Neisseria türleri ya da Haemophilus influenzae lipopolisakkaridleri ile insan 
glikosfingolipidleri arasındaki B hücre uyarısına neden olan benzerliği örnek olarak gösterebi-
liriz (13). Mikrobiyal antijenlerin direkt etkisinin yanısıra, herhangi bir enfeksiyon sürecinde 
oluşacak doku hasarı sonrası açığa çıkan self-antijenlerin otoreaktif T hücrelerini uyarması 
ile indirekt yoldan da otoimmünitenin kamçılanması mümkündür (14). Benzer gelişmeler lo-
kal inflamatuar reaksiyonu takiben dendritik hücre (DH) aktivasyonu sonunda; mikrobiyal 
ürünlerin TLR’leri abartılı biçimde uyarmasını takiben; ya da tek bir self-antijen epitopunun, 
“epitop saçılımı” şeklinde isimlendirilen bir mekanizma uyarınca abartılı T hücre uyarısını 
kamçılaması ile gerçekleşebilir (15). Ve nihayet IL-12, IL-23 gibi bazı sitokinlerin bellekli T 
hücrelerini ve özellikle Th17 alt-tipini uyarması; otoreaktif T hücrelerini denetleyen Treg hüc-
re etkinliğinin IL-6 gibi mediatörlerce baskılanması sonucunda da otoimmün reaksiyonların 
oluştuğu gösterilmiştir (16). Kısaca özetlemeye çalıştığım bu veriler, enfeksiyon hastalıklarında 
farklı mekanizmalar uyarınca otoimmün reaksiyonların kamçıladığını göstermektedir. 

Bu durumda aşılama sonrasında da benzer gelişmelerin oluşup oluşmayacağı; aşılama sırasında 
verilen immünojenik özellikteki epitopların otoimmün reaksiyonları kamçılayıp kamçılamaya-
cağı; aşı içeriğinde yer alan bazı adjuvanların non-spesifik uyarıdan sorumlu olup olmadığı 
soruları akla gelmektedir. Ancak gerçek otoimmün patolojilerin ender görülmesi nedeniyle 
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belirtilen sorulara yanıt aranması genellikle epidemiyolojik çalışmalar ile irdelenmektedir ve 
bulgulardan hareketle bir genelleme yapmak oldukça zordur. 

Aşılama sonucu otoimmün hastalıkların tetiklenebileceğine dair ilk veriler, 1976 yılında A.
B.D.’de domuz gribi salgını sırasında gerçekleştirilen aşılama sürecinde saptanan GBS olguları-
na dayanmaktadır (17). Bu dönemde söz konusu aşının uygulandığı kişiler arasında 1/100.000 
oranında GBS sorunu yaşandığı rapor edilmiş; ancak daha sonraki araştırmalar aşı sonrası 
saptanan bu patolojinin toplumdaki GBS rastlanma sıklığının altında olduğunu; aşılanmamış 
olup grip geçirenlerde daha yüksek oranda GBS sorunu yaşandığını ortaya koymuştur (18). 
Benzer bir tablo kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK-MMR) aşılaması sonrasında idiyopatik 
trombositopeni gelişimi konusunda da ortaya atılmış; ancak aşı sonrası 1/30.000 oranında sap-
tanan bu sorunun, doğal kızamıkçık ya da kızamık enfeksiyonları sonrasında daha sık biçimde 
gerçekleştiğinin (1/3.000 ve 1/6.000) gösterilmesi ile önemini yitirmiştir (18). Bu kapsamda 
üzerinde en çok gürültü kopartılan bir diğer konu, ilk olarak Fransa’da yaşanan ve hepatit B 
aşılamasına bağlı olarak geliştiği iddia edilen mültipl skleroz (MS) olgularıdır. Bu ülkede 1991-
1997 yılları arasında sekiz hafta süren aşılama sonrası 35 MS olgusunun saptandığının öne 
sürülmesi ile başlayan süreç, demiyelizan sorunların hepatit B aşılaması ile ilişkisinin olmadı-
ğının kanıtlanması ile tamamlanmış; ancak geçen sürede bir çok aile çocuklarını aşılatmaktan 
kaçındığından, çocuk yaş grubunda akut HBV enfeksiyonlarının görülme sıklığında artış göz-
lenmiştir (19). Benzer bir olumsuzluk ilişkisi aşılanan bireylerde diayabet tablosunun gelişimi 
ile ilintili olarak ortaya atılmış; ancak uygulanan aşıların diyabet oluşumuna etkisi olmadığı 
saptanmıştır (20). Sonuçta aşılama-otoimmün hastalık gelişimi ilişkisinin karmaşık ve multi-
faktöriyel bir konu olduğu unutulmamalı; bazı özel gruplarda gözlenen ancak birebir ilişkinin 
tam olarak kanıtlanamadığı durumların ender olarak gözlendiği ve tüm bu verilere dayanılarak 
güncel aşı politikalarında herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek olmadığı kabul edilmek-
tedir (21).

Aşılamanın etiyolojisi bilinmeyen hastalıklarla ilişkilendirilmesinde en fazla suçlanan molekül, 
aşı preparatlarına koruyucu olarak eklenen tiomersaldir. Yaklaşık 70 yıldır aşıların yanısıra 
çeşitli kozmetik ve farmasötik preparatlara ilave edilen ve bir organik civa türevi olan tiomer-
salin otizme, hiperaktivite sorununa ya da ender görülen akut lenfoblastik lösemiye (ALL) yol 
açtığı ısrarla dillendirilmişsede, zehirlenmelere yol açan metil merkürün aksine, tiomersalin 
vücuttan süratle atılan etil merküre metabolize olduğu bilinmektedir. Bu özelliği nedeniyle or-
ganizmada yığımı ve toksik etki oluşturması söz konusu olmayan tiomersalin herhangi bir risk 
oluşturmadığı; fetus, prematüre ve düşük doğum ağırlığındaki bebeklerde yapılmış çalışmalar 
bulunmuyorsa da, toksisiteye yol açabilecek civa miktarının vücutta birikmesine yol açmadığı 
gösterilmiştir (22). Bu arada, ilk olarak KKK aşılaması sonrası otizme yol açtığı iddia edilen 
tiomersalin bakterisidal/fungisidal özelliği nedeniyle çok dozlu flakon tipi aşı preparatlarına 
eklendiğini; tek doz şeklindeki aşıların genelde bu tip bir koruyucu içermediklerini de belirt-
mek uygun olacaktır. 

Üzerinde çok sayıda spekülasyonun yapıldığı bir diğer aşı komponenti, adjuvan özelliği bili-
nen skualendir. Özellikle 1991-körfez savaşında görev yapan Amerikalı askerlerin ülkelerine 
döndüklerinde yaşadıkları kronik multisemptomatik hastalıklardan, kendilerine uygulanan ve 
skualen içeren aşıların sorumlu olduğu iddia edilmiş; ancak ileri tetkikler ile skualenin bu tip 
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bir soruna yol açtığına dair herhangi bir kanıt bulunmamasına karşın, bu yaklaşım pandemik 
aşılar konusunda ülkemizde de dile getirilmiştir (23). Adjuvanlardan söz edildiğinde yaygın 
olarak uzun yıllardan beri kullanılan aluminyum bileşiklerine ait suçlamalara da değinmek 
gerekir. Bu grup adjuvanların miyalji, artralji ve yaygın kas ağrıları ile karakterize makrofajik 
miyofasitise (MMF) neden olduğu ileri sürülmüşse de, sonuçta ender görülen bu durumun 
aluminyum tuzlarının depolanmasından kaynaklandığı; deltoid biyopsilerinde gözlenen MMF 
mikrolezyonlarının bir patoloji olarak kabul edilemiyeceği konusunda konsensüse varılmıştır 
(24). Ve nihayet pandemi aşılarının uygulanmasından sonra oluştuğu söylenen narkolepsi tab-
losu ile uygulanan aşılar arasında bir ilişki bulunmadığı bildirilmiştir (25).

Sonuç olarak aşıların kullanıma girdiği yıllardan başlayarak bazı kesimler farklı gerekçelerle 
aşılama olgusunu karalamakta; raslantısal nedenlerle açıklanacak bulgulara dayanarak aşıları 
zararlı ilan etmektedirler. Elbette aşı konusunda “sıfır risk” den bahsetmek olası değildir ve dü-
zenli biçimde gerçekleştirilen izlemlerle yan etki sorununun yakından takip edilmesi gerekli-
dir. Bu süreçte aşılamanın getirileri düşünüldüğünde, herhangi bir olumsuzluk konusunda or-
taya atılacak savların özenle irdelenmesi;  hem basın organlarının hem de sağlık çalışanlarının 
konunun hassasiyetini unutmaksızın söylevlerinde daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği 
bilinmelidir. Sonuçta bu güne dek aşılar konusunda gündeme getirilen olumsuzlukların büyük 
oranda bilimsel verilere dayanmadığı ve bu tip haberlerle ailelerin aşıdan soğutulma riskinin 
bulunduğu unutulmamalı, konuya özenle yaklaşılmalı ve aşılama programlarının değiştirilme-
sine gerek olmadığının kabul edildiği göz ardı edilmemelidir (23). 
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Cinsel Yolla Bulaşan Viral Enfeksiyonlar
Nilgün Kaşifoğlu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, esas olarak cinsel temasla geçiş gösteren, halk sağlığı, sosyal 
boyut ve ekonomik açıdan toplum için ciddi  sorunlar oluşturan enfeksiyonlardır. Bununla bir-
likte cinsel temasın yanı sıra, kan ve kan ürünü nakli, anne sütü,  perinatal dönemde anneden 
bebeğe geçiş gibi farklı yollarla da diğer bireylere geçiş gösterebilirler. Bu enfeksiyonlar özellikle 
“Human Immunodeficiency Virus” (HIV) enfeksiyonlarının tanımlanmasıyla yeniden önem 
kazanmışlardır. Bu enfeksiyonlar sıklıkla genç erişkinlerin etkilendiği, genellikle asemptomatik 
seyreden, diğer cinsel yolla bulaşan etkenlerin bulaşmasını kolaylaştırabilen, ciddi komplikas-
yonlara neden olabilen enfeksiyonlardır. Asemptomatik seyredebilmeleri ve sosyal boyuttaki 
sorunlar nedeniyle hekime başvurmanın geciktiği bu enfeksiyonlar, cinsel partnere ve yenido-
ğana bulaştırılmaları nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadırlar. Semptomlu 
enfeksiyonlarda en sık semptomlar vajinal akıntı, erkekte üretral akıntı, genital organlarda ül-
serler, veziküller, siğiller ve pelvik ağrıdır. 

Dünya’da her gün 1 milyondan fazla cinsel yolla bulaşan enfeksiyon edinilmektedir. Yıllık insi-
dans gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde 
eğitim yetersizliği, tüm dünyada cinsel ilişki yaşının küçülmesi, cinsel partner sayısındaki artış, 
cinsel davranış değişiklikleri ve tanı aşamasında hastalıkların daha kolay tanınıyor olması ne-
deniyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda artış olduğu düşünülmektedir. 

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenleri arasında bugüne kadar tanımlanış 30’u aşkın bakte-
ri, virus ve paraziter etken yer almaktadır. Bu etkenlerin bazıları cinsel yolla bulaşan enfeksi-
yon insidansı ile doğrudan ilişkilidir: Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis, Trichomonas vaginalis, hepatit B virus, Herpes Simpleks Virus (HSV), HIV ve 
Human Papilloma Virus (HPV). Bakteriyel ve paraziter etkenlerde tam tedavi mümkün iken, 
özellikle HSV, HIV ve HPV enfeksiyonlarında saptanma, tanı konma ve  tedavi zorluğu gibi so-
runlar mevcuttur. Bunların dışında molloscum contagiosum virus, Cytomegalovirus (CMV), 
Epstein Barr virus (EBV) gibi etkenlerin de cinsel yolla bulaşabileceği bilinmektedir. 

Bu etkenlerden HSV, HPV ve HIV’den ayrıntılı olarak bahsedilecektir. 

Herpes Simpleks Virus (HSV)
Gelişmiş ülkelerde genital ülserlerin en sık nedeni genital herpestir. Genital herpeslerin 
%90’ının HSV-2 tipi ile oluştuğu bildirilmektedir. HSV-1 tipi ise oral yolla genital bölgeye ula-
şıp enfeksiyona neden olabilir. 

Genital herpes olgularının çoğu asemptomatiktir. Semptomatik olanlarda temastan 2-20 gün 
sonra ağrılı veziküller gelişir, ardından ülser oluşur. 
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HSV primer enfeksiyondan sonra sakral ganglionda latensi gösterir ve reaktivasyonlara neden 
olur. Rekürren enfeksiyonların primer enfeksiyonlardan daha hafif geçirildiği bildirilmekte-
dir. Aktif genital herpesi olan kadınlardan doğum esnasında bulaş nedeniyle görülen neonatal 
HSV enfeksiyonları nadir olsa da önemli morbidite ve mortalite nedenidir.

HSV-2 seroprevalansı dünyanın farklı bölgelerinde değişiklik göstermektedir. Çeşitli araştır-
malarda erişkinde seroprevalansın %10-40 olduğu bildirilmektedir. Bu seroprevalans HIV po-
zitif bireylerde ve seks çalışanlarında %60-95 oranlarında rapor edilmiştir. 

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonu olan bireylerde HIV bulaşının kolaylaştığı bilinmektedir. HSV 
enfeksiyonu da mukozal hasar nedeniyle HIV için hazır bir giriş yeri oluşturarak ve HIV’in he-
def hücreleri olan aktive CD4 lenfositlerinin mukozal infiltrasyonuna neden olarak bulaşmayı 
kolaylaştırmaktadır.

Genital herpeste tanı genellikle klinik görünüme dayanarak konur. Laboratuvar inceleme yapı-
lacaksa aktif herpetik lezyon varlığında vezikül sıvısı ve lezyon tabanı örneklemesi yapılır. Bu 
örneklerde kültür duyarlılığı yaklaşık olarak %50’dir. Örnekler viral transport besiyerleri içine 
alınır ve virus MRC-5, WI-38, HEp-2 gibi pek çok hücre serisinde üretilebilir. Polimeraz zincir 
reaksiyonu (PZR), genital ülserler, mukokütanöz bölgeler ve BOS’ta kültürden daha duyarlı-
dır ve örnek alımı ve transport koşullarından daha az etkileniyor olması, hızlı sonuç vermesi 
nedeniyle giderek önem kazanan yöntemdir. Aktif lezyonlarda direkt floresan antikor testi de 
uygulanabilir. Bu yöntemin genital herpeste özgüllüğü yüksek ancak özellikle asemptomatik 
olgularda duyarlılığı düşüktür. 

Tzanck yayma aktif lezyonlarda lezyon kazıntısından hazırlanır ve sıklıkla Giemsa boyası ile 
boyanarak çok çekirdekli dev hücre aranır. Bu yöntemin maliyeti düşük olmasına rağmen, dü-
şük duyarlılık ve özgüllük nedeniyle tanıda tek başına önerilmemektedir. 

Genital herpesin tanısında yukarıda sayılan yöntemlere ilaveten serolojik yöntemler de kulla-
nılabilir. Primer enfeksiyondan sonra ilk birkaç haftada tipe spesifik antikorlar oluşur. HSV-2 
ve HSV-1 için, sırasıyla Gg-2 ve Gg-1 yüzey glikoproteinlerini kullanan ELISA testleri mevcut-
tur. Bu glikoproteinler arasında çapraz reaksiyon olmaması nedeniyle tipe spesifik antikorlar 
belirlenebilmektedir. 

Erişkinde anti-HSV IgG duyarlılığı %80-98, özgüllüğü %96’dan fazla olarak bildirilmiştir. An-
cak erken dönemde yalancı negatiflik görülebilir. Genel popülasyonda serolojik olarak antikor 
taranması önerilmez. Primer enfeksiyonlardan sonra görülebilen reaktivasyonlarda, IgM sınıfı 
antikorların pozitifleşebileceği, yorumlama yapılırken akılda tutulmalıdır. 

Virusun genital yayılımı aralıklı olduğu için, aktif enfeksiyon dışında asemptomatik bireylerin 
sürüntü örneklerinin test edilmesi önerilmez. 

Human Papilloma Virus (HPV)
Papillomaviridae ailesinde yer alan zarfsız, çift iplikli DNA virusudur. İki yüzden fazla genotipi 
mevcuttur ve genotiplerin farklı konak ve doku tropizmleri vardır. HPV’nin erkek ve kadında 
genital enfeksiyon yapan 40’dan fazla tipi mevcuttur. Neoplaziye neden olma potansiyelleri açı-
sından HPV tipleri iki gruba ayrılır: 
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Düşük riskli tipler (tip 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73, 81); anogenital mukozada siğil-
lere ve nonprekanseröz lezyonlara neden olurlar. Tip 6, 11 condyloma accuminata/ekzofitik 
lezyonlar ile ilişkilidir. 

Yüksek riskli tipler (tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) Tip 16 ve 18 dünya çapın-
da genital kanserlerin yaklaşık %70’inden sorumlu bulunmuştur. Ayrıca HPV ilişkili serviks 
kanseri, tüm kanserlerin %12’sini oluşturmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkeni HPV’dir. Her yıl 
HPV enfeksiyonlarının 528.000 servikal kansere ve 266.000 servikal kanser nedenli ölüme yol 
açtığı bildirilmektedir. 

HPV, mukoza ya da hasarlı ciltten bulaşır ve  bulaştan sonra klinik ortaya çıkana kadar uzun bir 
latent dönem gözlenir. HPV’nin genital bölgede sorumlu olduğu patolojiler anogenital siğil ve 
servikal kanserdir. Sıklıkla benign, kendini sınırlayan siğillere neden olurken, tedavi edilmeyen 
siğillerin %20-30’u 3 ayda spontan düzelme gösterir. 

Genital HPV enfeksiyonu konak hümoral ve hücresel  immun sistemi tarafından yavaş temizle-
nir, ancak %5-10 vakada persistans gözlenir. Persiste kalan olgularda prekanseröz gelişim riski 
vardır. Enfeksiyon sonrası oluşan antikor yanıt geçtir, zayıftır ve koruyucu değildir. Enfeksiyo-
nun temizlenmesi ve siğillerin iyileşmesi efektif hücresel yanıt ile sağlanır.  

Anogenital siğillerde tanı genellikle klinikle konduğu için HPV varlığına yönelik testler çalı-
şılmamaktadır. Ancak bu olgularda maligniteyi dışlamak için biyopsi uygulanmaktadır. İdeal 
olanı bu olgularda da HPV varlığının test edilmesidir.

HPV hücre kültüründe üretilemez. Bu nedenle rutin tanıda hücre kültürünün yeri yoktur. Ta-
nıda nükleik asit hibridizasyon testleri sık kullanılmaktadır. 

Virusun L1 geni viral kapsidin majör komponentini kodlar. Bu gen, her tipte en korunmuş böl-
gedir.  Son yıllarda geliştirilmiş L1 konsensus PZR testleri mevcuttur. HPV DNA testleri sitoloji 
ile birlikte ya da tek başına 30 yaş üstü kadınlarda tarama olarak önerilmektedir. Bu testlerin 
duyarlılığı yüksek olup sitolojiye üstündürler ve DNA negatifliği servikal kanser açısından ge-
nellikle dışlayıcıdır. Asemptomatik olguların saptanmasında Papsmear testleri yetersizdir. 

Tanıda serolojinin yeri yoktur. Antikor yanıtları aşı sonrası etkinlik değerlendirmede kullanı-
labilir. 

HPV aşısı 11-12 yaşlardaki kız çocuklara uygulanmaktadır. Günümüzde iki farklı üretici fir-
maya ait HPV aşısı bulunmaktadır. Cervarix® (Glaxo Smith Kline), 2 valanlı aşı olup tip 16 ve 
18’ya karşı koruyuculuk sağlamaktadır. Ekim 2009 tarihinden beri lisanslıdır.  

Gardasil® (Merck Sharp & Dohme Corp.) ise 4 valanlı aşıdır ve  tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı ko-
ruyucudur. Amerika Birleşik Devletleri’nde Haziran 2006’dan beri kadınlarda kullanım için 
lisanslıdır. Erkeklerde genital siğilden koruma amacıyla Ekim 2009’dan beri kullanılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Aralık 2014’te Gardasil-9® adıyla 9 valanlı aşı lisans almıştır. 
Bu aşı ile tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58’ya karşı koruyuculuk sağlanması planlanmaktadır. 
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Human Immunodeficiency Virus (HIV)
İlk AIDS vakası 1981’de tanımlanıp, etken 1983’te izole edildikten sonra cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar açısından önemli bir dönem başlamıştır. Dünyada 34 milyon HIV pozitif birey 
olduğu tahmin edilmektedir. Sadece 2010’da 2.7 milyon yeni olgu bu sayıya ilave olmuştur. 
Sahra altı Afrika en çok etkilenen bölge olup, bazı ülkelerde erişkinlerde prevalansın %30’un 
üzerinde olduğu rapor edilmektedir. 

Retroviridae ailesinde, Lentivirus cinsi içinde yer alır. Zarflı, pozitif polariteli RNA virusudur. 
Virüs vücut sıvılarında bulunur ve cinsel temasın yanı sıra kan ve kan ürünleri ile, ortak kulla-
nılan kişisel eşyalar ile, gebelik esnasında, doğum sırasında ve anne sütü ile bebeğe bulaşması 
açısından önem taşır. 

Kapsid proteini p24 virusun majör komponentidir. Bunun etrafında lipid bir zarf bulunur ve 
burada yer alan 2 glikoprotein (gp41 ve gp120) CD4 hücrelerine tutunmada önemlidirler ve 
enfeksiyonda ilk basamağı oluştururlar. Bu glikoproteinler konak immun yanıtının oluşturul-
masında da önemli yer tutarlar.

HIV’in farklı subtipleri vardır. 2 major tip HIV- 1 ve HIV-2 olup HIV-1 en sık görülen tiptir. 
HIV-2 enfeksiyonları Batı Afrika’da sık görülür. Tanı testlerinde iki tip arasında çapraz reaksi-
yon gözlendiği için HIV-2’yi doğru tanımlamak için ilave spesifik antijenlerin test edilmesine 
ihtiyaç vardır. 

Serolojik tanıda kan ve vücut sıvılarında antikor saptanır. Antikor yanıtı enfeksiyondan sonra 
4-6 haftada oluşur ancak bazı olgularda serokonversiyon 3-6 ayı bulabilir. Bu dönemde p24 
antijen veya HIV RNA test edilerek olgular daha erken tanınabilir. HIV RNA’nın test edildiği 
moleküler yöntemlerle virus p24 testlerinden daha önce saptanabilir. 

ELISA yöntemi ile p24 ve antikor araştırılmasının yanı sıra lateral akım strip veya kasetleri 
kullanan hızlı testler de geliştirilmiştir. ELISA testlerinde olduğu gibi hızlı testlerde de son za-
manlarda geliştirilen testler 4. jenerasyon testlerdir ve aynı anda antikor ve p24 antijen araştı-
rılabilmektedir. Kan ve serum örneklerinin kullanıldığı hızlı testlere ilave olarak tükürük ör-
neğinden çalışılan hızlı testler de mevcuttur. Bu kitler kandan daha düşük seviyelerde bulunan 
IgG antikorlarını da saptayabilen ve kullandığı örnek nedeniyle biyotehlike riskinin daha az 
olduğu hızlı testlerdir.  Serolojik testlerle elde edilen sonuçların Western blot veya line immu-
noassay yöntemleriyle doğrulanması gereklidir. 

HIV RNA, DNA veya p24 saptanması: Erken dönem enfeksiyonları saptamada ve  perinatal 
olarak enfekte olmuş infantların tanısında önemlidir. Moleküler yöntemlerle HIV RNA’nın ka-
litatif olarak bakılması tanı için yeterli iken, tedavi öncesi ve takibinde kantitatif moleküler test-
lerle viral yük bakılması gereklidir. Moleküler yöntemlerle tedavi takibinde ilaç direnç genleri 
de araştırılabilir. 

Cinsel yolla bulaşan viral enfeksiyonlardan korunmada önemli faktörlerden biri sağlıklı cinsel 
davranışlarda bulunulmasıdır. Enfeksiyon riski olan popülasyonların veya riskli davranışlarda 
bulunanların taranması da erken tanı ve bulaşın önlenmesi açısından önem taşır. Cinsel yolla 
bulaşan bir enfeksiyon etkeni saptanan bireyde diğer cinsel yolla bulaşan etkenlerin de taran-
ması bulaşın ve ciddi sonuçların önlenmesi açısından önem taşır. Ayrıca eş tedavisi de gerek-
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lidir. Aşı ile korunulabilen etkenlerde aşılama programlarının geliştirilmesi ile bu etkenlere 
yönelik ciddi bir koruma sağlanacaktır. 
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Tıbbi Viroloji Eğitimini Hangi Programda Nasıl 
Yapılandırıyoruz? Hedeflerimiz

Selda Erensoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir

Tıbbi Viroloji, insanlarda hastalık oluşturan virüslerin özellikleri, enfeksiyon ve patogenez 
mekanizmaları, konak özellikleri, neden oldukları hastalıklardan korunma ve kontrol yolla-
rı, laboratuvar tanı yöntemleri, antivirallerin etki ve antivirallere karşı direnç mekanizmaları 
üzerinde çalışılan bilim alanıdır. Güncel tedavi yaklaşımları, seyahat ve göçler sonucunda, 
viral enfeksiyonlar önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.  Bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
sayesinde, yeni ve yeniden önemi fark edilen virüsler belirlenmekte; hasta ve salgın yönetimleri 
daha etkin yapılabilmektedir.

Ülkemizde, Tıbbi Viroloji eğitiminin toplumun gereksinimlerine uygun olarak, çağdaş ve 
evrensel standartlarda yapılanması gereğinden yola çıkılarak; durum tespiti yapılması, dene-
yimler, öneri ve görüşlerin paylaşılması amacıyla bu oturum planlanmıştır.

Oturum kapsamında; tıp fakültelerinde, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminde, Tıbbi Viro-
loji yan dal uzmanlık eğitiminde, doktora ve yüksek lisans programlarında Tıbbi Viroloji’nin 
yeri ele alınacaktır.

Tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi eğitimin amacı; mesleksel değer ve ilkelerle, etik değer-
leri gözeterek, yasal düzenlemeler çerçevesinde, güncel ve kanıta dayalı bilgiler ışığında birey 
ve toplum odaklı sağlık hizmeti sunan hekimler yetişmesidir. Beklenen yeterlikler; hekimlik 
alanında uzmanlık, sağlık savunuculuğu, ekip üyesi olma, danışmanlık, yöneticilik ve lider-
lik, bilim insanı olma, iletişimciliktir (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim 
Programı – 2014 (UÇEP-2014); Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği: Tıp fakültesi mezunları için ulusal yeterlikler çerçevesi önerisi). Hekimlik mesleğinin 
“bilerek” /temel bilimler, kanıta dayalı tıp) yapılabilmesi için tıp eğitiminde temel bilimlerin 
sağlam bir şekilde yapılandırılması sağlanmalıdır.

Ulusal çekirdek eğitim programında çıktı odaklı eğitim (yeterlikler) benimsenmiştir. Semp-
tomlar/durumlar ve çekirdek hastalıklar/klinik problemler listelerinden Tıbbi Viroloji tarafın-
dan kapsanması gerekli konular ve öğrenme/yeterlik düzeyleri analizi yapılarak programlar 
değerlendirilebilir ve yapılandırılabilir.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin amacı; “uzmanlık öğrencilerine alana özgü ve te-
mel yetkinlikler kazandırarak,   insanda enfeksiyöz olan veya enfeksiyoz olmayan etkenleri 
tanımlayabilen, oluşan hastalıkların patogenez mekanizmalarını açıklayan,  etkenlerin tanım-
lanmasına ve raporlanmasına yönelik yöntem ve standartları bilen ve uygulayan, diğer uz-
manlık alanlarına konsültan olarak danışmanlık verebilen, ülke kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanarak sağlık sorunlarına çözüm üretebilen,  tıp ahlakı ve mesleki olarak iyi uygulayıcı-
lar olmalarını sağlamaktır” (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belir-
leme Sistemi (TUKMOS), Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı). Tıpta 
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uzmanlık eğitiminde kazanılması hedeflenen temel yetkinlikler; yöneticilik, ekip üyesi olma, 
sağlık koruyuculuğu, iletişim kurma, değer ve sorumluluk sahibi olma, öğrenen ve öğreten 
olma ve hizmet sunuculuğu olarak belirlenmiştir. Sağlık hizmeti sunma yetkinlikleri; klinik ve 
girişimsel yetkinlikler olarak sınıflandırılmıştır. Bu yetkinlikler içinde Tıbbi virolojinin ilgili 
olduğu alanlar belirlenen düzeylere uygun olarak program yapılandırılmasında yer almalıdır.

Geliştirilen çekirdek eğitim programlarının yapılandırılıp uygulanması ayrı bir plan, organi-
zasyon ve çalışma gerektirir. Eğitim programı, ders programından farklı olarak; eğitim – öğre-
tim - öğrenim süreçlerindeki tüm aşamaları, değerleri, koşulları ve özellikleri içeren çok geniş 
bir kavramdır. 

Uzmanlık eğitimi veren birimlerde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitim programını koşullara 
uygun şekilde (genişletilmiş eğitim programı) yapılandırma sürecinde önerilen basamaklar:

1. Yapılandırma programının planlanması
2. Birimdeki eğiticileri bilgilendirme ve eğitiminin organizasyonu
3. Görev dağılımı, rollerin açıklanması, destek ve katkı verecek birimlerin sağlanması, ileti-

şim yolları gibi organizasyon değişikliklerinin yapılması
4. Yetkinlik hedeflerinin düzeylerini karşılayacak şekilde, kurum ve birimin koşullarına uy-

gun eğitim-öğretim yöntemleri ile ölçme-değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi ve uygu-
lama planının yapılması

5. Program değerlendirme sisteminin oluşturulması
6. Eğitim programının uygulanması
7. Yapılandırma ve uygulama işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
8. Öğrenenlerin performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
9. Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, geri bildirimlerin toplanması ve değerlen-

dirilmesi
Eğitim programı (müfredat), öğrenen ile eğitim kurumu arasında yapılan bir anlaşmadır. Prog-
ramın etkin olması için, eğitim-öğrenim sürecine katılan tüm paydaşların planlama, yürütme 
ve değerlendirme basamaklarına katılması, görüş alınması önemlidir. Bu şekilde belirlenen 
stratejilere ve ilkelere uygun olarak geliştirilen standartlar kontrol edilmelidir. Program değer-
lendirme sisteminin sürekliliği ile programın sürekli iyileştirme ve yenilenmeye açık olması 
gereklidir.

Kaynaklar
[1.] Tıp Dekanlar Konseyi. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı – 2014 

(UÇEP-2014). 
[2.] Frank, JR. (Ed). 2005. The CanMEDS 2005 physician competency framework. Better standards. Bet-

ter physicians. Better care. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
[3.] Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS). Tıbbi Mik-

robiyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı. www.tuk.saglik.gov.tr/muf2
[4.] Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, 2015. 

http://www.uteak.org.tr/uploads/belge/MOTE_STANDARTLAR_2015.pdf
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[5.] Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK). Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Ulusal Standartları. Türk Tabipleri Birliği Yayınları 2011

[6.] European Union of Medical Specialists (UEMS). Training requirements fort he speciality of Medical 
Microbiology. European standards of postgraduate medical specialists training. 2013. http://www.
uems-smm.eu/fileadmin/eventpages/uems-smm/template/Documents/European_Training_Requi-
rements_in_Medical_Microbiology_-_September_2013.pdf

[7.] The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Joint Royal Colleges of Physicians Training 
Board. Curriculum for specialty training in medical virology, 2010. http://www.gmc-uk.org/Medi-
cal_microbiology_and_virology_curriculum
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Tıbbi Viroloji Yan Dal Uzmanlık Alanı 
Neşe Kaklıkkaya

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

“Tıbbi Viroloji” viral enfeksiyonların laboratuvar tanısında ve yönetiminde aktif katkı sağla-
yan, alanında yetkin hekimler yetiştirmeyi hedefleyen bir yan dal uzmanlık alanıdır. Seyahat 
ve göçlerin artmasına bağlı olarak insan sağlığını etkileyen viral hastalıkların görülme sıklığı 
artmıştır. Transplantasyon uygulanan, immün yetmezliği ya da onkolojik hastalığı olan bireyler 
ya da yenidoğanlar gibi özel konaklarda görülen viral hastalıkların hızlı ve güvenilir tanısı ve 
tedavisinde, viral salgınların yönetiminde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesin-
de ve uygulanmasında bu yan dal uzmanlık alanında yetkin hekimlere ihtiyaç vardır. 

Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalında “uzman” ünvanını almış olan ve bu ana dal uzmanlık alanının 
yetkinliklerine sahip olan uzmanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
uygulanan “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS)” başvurabilirler. Bu yan 
dal için uzmanlık süresi iki yıldır. 

Eğitici standartları mevzuatla belirlenmiştir. Tıbbi Viroloji yan dalında ideal bir eğitim veri-
lebilmesi için eğitici başına en fazla iki uzmanlık öğrencisi düşmesi ve en az üç yıllık Tıbbi 
Viroloji uzmanlığı olan bir eğitim sorumlusu olması önerilmektedir. 

Tıbbi Viroloji müfredatı taslağı, 2010 yılında birinci dönem TUKMOS Tıbbi Viroloji Komis-
yonu üyeleri tarafından oluşturulmuş ve 2011 yılında yayımlanmış, 2013 yılında ikinci dönem 
TUKMOS Tıbbi Viroloji Komisyonu üyeleri tarafından güncellenerek “TUKMOS Tıbbi Viro-
loji Çekirdek Müfredatı V2.0” şeklinde yayımlanmıştır.  (www.tuk.saglik.gov.tr/muf2/tibbi_vi-
roloji.doc) 

Tıbbi Viroloji müfredatının amacı insanlarda hastalıklara neden olan virüsleri mevcut yöntem-
lerle en üst düzeyde tanımlayabilen, tanıda yeni yöntemler ve/veya algoritmalar geliştirebilen, 
alanı ile ilgili konularda danışmanlık verebilen, Tıbbi Viroloji ile ilgili sağlık politikaları geliş-
tirmede aktif rol alabilen uzmanlar yetiştirmektir.

TUKMOS Tıbbi Viroloji Çekirdek Müfredatı diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi kaza-
nılması gereken yetkinlikler üzerine kurulmuştur. Yetkinlik, bir işi ya da işlemi gerektiği gibi 
yapılabilmek için kritik değer taşıyan, beceri, tutum ve davranışlar bütünüdür. Yetkinliklerin 
özellikleri iyi tanımlanmış olmalı, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılabilmeli, iyileştirilebilmeli, 
ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. 

Tıbbi Viroloji uzmanının temel yetkinlikleri yedi başlık altında toplanmıştır. Bunlar; yöneti-
cilik, ekip üyesi olma, sağlık koruyucusu olma, iletişim kurabilme, değer ve sorumluluk sa-
hibi olma, öğrenme/öğretme ve hizmet sunucusu olmadır. Hizmet sunucusu olma yetkinliği 
de klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Hizmet 
sunucusu olma yetkinliğinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için diğer temel altı yetkinlik 
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vazgeçilmezdir. Klinik ve uygulama yetkinliklerinin her birinin hangi düzeyde, hangi kıdemde 
ve hangi yöntemler ile kazandırılması gerektiği de müfredatta belirlenmiştir. 

Klinik yetkinliklerin çoğunda Tıbbi Viroloji uzmanının “uygular” düzeyinde yetişmesi gerek-
lidir. Çok nadir görülen ve bu nedenle “uygular” düzeyine ulaştırma imkanı olmayan durum-
lar için “bilir” ya da “yönlendirir” düzeyinde, çok hızlı tanı konulması ve bildirilmesi gereken 
durumlar için “acil”, toplum sağlığı için viral enfeksiyonlardan korunma, kontrol, önlem alma, 
strateji geliştirme ve danışmanlık verme için “korunma-kontrol” düzeylerinde eğitim verilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Bu eğitimler “uygulamalı eğitim, yapılandırılmış eğitim ya da bağımsız 
ve/veya keşfederek öğrenme etkinlikleri” ile sağlanabilmektedir. 

Girişimsel yetkinlikler dört farklı düzeyde tanımlanmıştır. 1. düzey; işlemin nasıl yapılacağı 
konusunda bilgi sahibi olmayı, gerektiğinde açıklama yapabilmeyi, 2. düzey; acil bir durumda/
gerektiğinde, kılavuz ve yönerge eşliğinde veya gözlem altında yapabilmeyi ifade eder. 3. düzey; 
karmaşık olmayan işlemlerde kılavuz eşliğinde uygulamayı, 4. düzey; her örnek için, kendi 
başına, yetkin bir şekilde, baştan sona işlemi gerçekleştirebilmeyi belirtir. Uygulama yetkinlik-
leri için de klinik yetkinliklerde olduğu gibi “uygulamalı eğitim, yapılandırılmış eğitim ya da 
bağımsız ve/veya keşfederek öğrenme etkinlikleri” önerilmektedir. 

Diğer eğitimlerde olduğu gibi Tıbbi Viroloji yan dal uzmanlık eğitiminde de uygun ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri kullanılmalı ve bu şekilde yetkinliklerin kazanılıp kazanılmadığı 
değerlendirilmelidir. Birinci ve ikinci kıdem boyunca iş başı sınavları olarak da tanımlanan 
mini-klinik sınav, olgu temelli değerlendirme, girişimlerin doğrudan gözlenmesi, akran de-
ğerlendirmesi, 360 derece değerlendirme, öğretimin gözlenmesi, hasta anket/geribildirimleri, 
doğrudan iş başı gözlem gibi yöntemler ile sürekli değerlendirme yapılması önerilmektedir. 
Kıdem sınavında ve bitirme sınavında ise objektif, yapılandırılmış klinik sınav (OYKS, OSCE) 
ve çoklu seçmeli (ÇokluS, CORE) gibi güncel ve yapılandırılmış sınavlar ile ölçme ve değerlen-
dirme yapılması en ideal yöntemler olarak kabul edilmektedir. 

TIBBİ VİROLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ

Yüksek Lisans, bir lisans diplomasına sahip olan bireylerin lisans eğitimine uygun bir alanda 
eğitimine devam etmesi şeklinde tanımlanabilir. Yüksek lisans eğitimi “master” olarak da ad-
landırılmaktadır. 

Ülkemizde; tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans eğitimi olmak üzere iki tür yüksek li-
sans eğitimi verilmektedir. Yüksek lisans eğitimi akademik ve mesleki faaliyetler için atılan 
önemli bir adımdır. Özelikle tezli yüksek lisans eğitimi ile öncelikle akademik disiplin ve bilim-
sel araştırma yapma yetkinliği verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere bilimsel araştırmanın 
esasları ve bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, ayrıca bilgiyi yorumlama yeteneği kazandırmak 
en önemli hedeflerdir. Yüksek lisans doktora eğitimi için bir ara basamaktır. Bununla birlikte 
yüksek lisans öğrencileri ilgili alanda mesleki becerilerini geliştirme, sorunlara pratik çözümler 
üretebilme yetkinlikleri de kazandıklarından ilgili alanda iş bulma imkanları da artmaktadır. 

Doktora bir yüksek lisans ya da yüksek lisansa denk olan bir lisans eğitiminden sonra verilen, 
bilime katkı sağlayabilecek projeleri kendi başına başlatarak tamamlayabilen ve ilgili alanda ge-
rekli olan akademik yetkinliklere sahip olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. 
Doktora eğitimi, yurt dışında genellikle “doctor of philosophy (Ph.D) olarak ifade edilmekte-
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dir. “Phylosophy” Yunanca’daki “phylo-sevmek”, “sophia-bilgelik” kelimelerinden türetilmiştir. 
Doktora uluslararası geçerliliği olan bir derecedir. Doktora eğitimi görenlerin birçoğu akade-
mik kariyer yapma ve araştırmacı olma yolunda ilerlemekte, bazıları ise kamuda ya da özel 
sektörde çalışabilmektedir.  

Bir üniversitede yüksek lisans ya da doktora programının açılabilmesi için, ilgili alanda dok-
tora yapmış olan ya da doçent olan yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir. 
Yüksek lisans programı için en az ikisi profesör ve/veya doçent ünvanına sahip olan asgari üç 
öğretim üyesi olması şartı aranmaktadır.  Doktora programı için ise en az ikisi profesör kad-
rosunda olmak üzere asgari altı öğretim üyesi, bir profesör olması halinde en az ikisi doçent 
olmak üzere asgari altı öğretim üyesi olması gerekmektedir. Doktora için öğretim üyelerinden 
biri yabancı uyruklu olabilir.  

Tıbbi Viroloji Yüksek Lisans ya da Doktora Programı’na başvurabilmek için programa uygun 
lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmanın yanı sıra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim 
Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen pu-
anı almak gerekmektedir. ALES puanına ek olarak lisans ya da yüksek lisans not ortalaması 
ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Başvuru sırasında adayın sağlaması gereken diğer 
belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası sınav sonuç belgeleri gibi) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili Senato 
tarafından düzenlenen yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Yüksek lisans ve doktora programları oluşturulurken öğrencinin alması gereken zorunlu ders-
ler ve alabileceği seçmeli dersler,  derslerin içerikleri, haftalık ders saatleri ve kredileri belir-
tilmektedir. Tüm derslerin öğrenim çıktıları, Türkçe ve İngilizce içerikleri, haftalık detaylı 
içerikleri, öğrenim yöntemleri, kaynakları ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri ayrıntılı bir 
biçimde açıklanmaktadır. Bilimsel araştırma projesi hazırlamak, deneysel çalışmalar yapmak, 
sonuçları değerlendirmek doktora eğitiminin olmazsa olmazlarıdır. Öğrencilere “uygulamalı 
eğitim, yapılandırılmış eğitim” verilmesi de gereklidir, ancak bağımsız ve/veya keşfederek öğ-
renme etkinlikleri” ne özellikle ağırlık verilmelidir. 

Öğrenciler danışmanları ile birlikte ders seçimi yaparak gerekli olan kredilerini tamamlamak 
zorundadırlar. Öğrencilerin bilgilerinin yanı sıra becerilerinin ve tutumlarının da değerlendi-
rilmesi önemlidir. Öğrencilere yapılandırılmış bilgi sınavları, proje değerlendirmesi, sunum/
seminer değerlendirmesi,  girişimlerin doğrudan gözlenmesi, akran değerlendirmesi, 360 dere-
ce değerlendirme, öğretimin gözlenmesi, doğrudan iş başı gözlem gibi ölçme ve değerlendirme 
yöntemleri de uygulanmalıdır. Doktora öğrencilerinin kredilerini tamamladıktan sonra girdik-
leri yeterlilik sınavının da güncel, yapılandırılmış bilgi, beceri ve tutum sınavları şeklinde ya-
pılandırılması uygundur. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerin bilimsel gücü 
yüksek bir tez hazırlamaları da eğitimlerinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 

Kaynaklar
[1.] www.tuk.saglik.gov.tr/muf2/tibbi_viroloji.doc
[2.] http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfY-

Rx/10279/%2039778
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HBV Enfeksiyonunda direnç;  
Hangi test, hangi kodon?

Rüçhan Sertöz 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Kronik B hepatit’li hasta yönetiminde kullanılan ilaçlar;  immünomodülatör ajanlar (interfe-
ron ve peginterferon) ve oral antiviral nükleoz (t) id analoglarından oluşmaktadır. Lamivudin 
(LMV), adefovir dipivoksil (ADV), entekavir (ETV), telbivudin (LdT), tenofovir (TDF) hasta 
yönetiminde kullanılması onaylanmış ilaçlardır.

HBV DNA’nın kovalen olarak kapalı dairesel DNA formu (cccDNA) viral genom replikasyonu 
için hücrede rezervuar oluştururak antiviral tedavinin kesilmesinden sonra viral nükslere se-
bep olabilir. Dirençli mutantlar cccDNA’da arşivlenerek çapraz direnç gösteren ilaçlar kullanıl-
dığında hızla seçilebilirler dolayısıyla uygulanan tedavi yöntemlerinin hiçbiri HBV’yi tamamen 
eradike edememektedir. Kronik B hepatiti olan hastalarda antiviral ilaç direnci, sonuçta antivi-
ral tedavi başarısızlığına yol açan önemli bir sorundur. Bu hasta grubunda hasta yönetiminde 
ilaç direncine neden olan mutasyonların duyarlı direnç analiz testleri ile erken tespit edilmesi 
gereklidir.

Direncin saptanması ve izlenmesinde viral yük testleri ve genotipik antiviral direnç analizi kul-
lanılır. Fenotipik testler araştırma amaçlı kullanılmaktadır.

Mutasyon analizinde altın standart olan nükleik asit dizi analizinin daha duyarlı yöntemlerle 
alternatifleri geliştirilmiştir. Ters hibridizasyon testleri ve gerçek zamanlı PCR ile spesifik mu-
tasyonları saptama temelli testler ticari olarak hasta yönetiminde kullanılmak üzere sunulmuş-
tur.

Doğrudan dizi analizi ve tersine hibridizasyon - line probe assay (LiPA) hepatit B virüsü (HBV) 
ilaç direnç mutasyonlarını tespit için en sık kullanılan yöntemlerdir.

Doğrudan dizi analizi
Doğrudan dizi analizi ile tanımlanmış, tanımlanmakta olan veya tanımlanmamış yeni mu-
tasyonlar tespit edilebilir ancak bu yöntemde dezavantaj duyarlılıktır. Bu yöntemde mutant 
virüs, popülasyonda ancak %20’lerin üzerine çıktığında elektroferogramda düzgün pikler elde 
edilebilir.

Ters hibridizasyon (Line-İmmün Presipitasyon Testi)
Biyotinli primerlerle HBV polimeraz geninin 867 baz çiftlik bir parçası (A-F domeni) çoğaltılır.

Amplifikasyonun ardından, biyotinli DNA amplikonu, spesifik oligonükleotid probların para-
lel bantlar şeklinde emdirilmiş olduğu membran şeritler üzerine pipetlenir. Streptavidin bağlı 
alkalen fosfatazın bulunduğu konjugat şeritlerde bulunan biyotinli ürünlere bağlanır. Aradaki 
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yıkama basamakları ile bağlanmayan moleküller uzaklaştırılır. BCIP/NBT kromojen eklendi-
ğinde enzimin bağlandığı bölgelerde mor presipitat oluşur.

Tersine hibridizasyon testinde dezavantaj sadece bilinen mutasyonların tespit edilebilmesidir. 
INNO-LiPA HBV DR v2 (Innogenetics-Belçika) probları HBV revers transkriptaz gen bölge-
sinin 80, 173, 180, 181, 204 ve 236. kodonlarını kapsar. INNO-LiPA HBV DR v3 (Innogene-
tics-Belçika) HBV revers transkriptaz gen bölgesinin 184, 194, 202, 233 ve 250. kodonlarını 
kapsar. Lamuvidin-Adefovir-Tenofovir-Entakavir tanımlanmış pol mutasyonları araştırılma-
sına olanak verir.

Mutasyon analizinde INNO-LiPA HBV DR v2 ve INNO-LiPA HBV DR v3 birbirini bütünler 
niteliktedir. 

Mutant saptama duyarlılığı ve yeni mutasyonların saptanabilmesine olanak verebilmesi nede-
niyle son yıllarda üzerinde hassasiyetle durulan kimisi kullanımdan çekilmiş olmakla beraber 
yeni nesil dizileme yöntemleri vardır. Yeni nesil dizileme ile toplumda %0.5’in altında bulunan 
minör varyantların saptanması mümkün olabilmektedir. Bunlara 2. nesil dizileme de denebilir. 
2. Nesil dizileme sistemleri arasında Roche (Pyrosequencing), Solid ABI (Ligation based), Il-
lumina (Reversible Dye Terminator) ve Ion Torrent (native dNTP proton detection) sayılabilir.

Kronik B hepatit’li hastalarda henüz kullanıma başlamamış 3.nesil dizileme teknikleri arasında 
yer alan PacBio Real time sequencing, Helicos (Reversible Dye Terminator), Oxford Nanopore 
(porotic ion detection) sistemleri amplifikasyon gerektirmeyen sistemlerdir.

Fenotipik testler
Bir mutasyon paterninin ilaç direncindeki rolünü ve çapraz direnç etkisini göstermek için bu 
testler gereklidir. Dirençli mutantların transfer edildiği hücre kültürü modelleri ile ilaç duyar-
lılık testleri, viral polimeraz enzimatik testleri ve HBV dirençli hücre dizileri ile fenotipik özel-
likler araştırılabilir. Hasta yönetimi algoritmalarının oluşturulması için dirençli mutantların 
seçilme ve virüsün stabil hale geçme mekanizmalarını anlamada fenotipik testler önemlidir. 
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Hepatit C Tedavisinde Son Durum
Fulya Günşar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu  %80 kronikleşmekte ve kronik hepatit siroz ve hatta he-
patosellüler karsinom şeklinde komplikasyonlara neden olmaktadır. Hepatit C tedavisinde son 
yıllarda büyük gelişme kaydededilmiş olup önceki yıllarda tek başına interferon sonrasında 
pegile interferonlar ile birlikte ribavirin tedavisi kullanılmıştır. İnterferon kullanımının enjek-
siyon tipinde olması sitopeni, grip benzeri semptomlar depresyon, kilo kaybı saç dökülmesi 
gibi yan etkileri olması sirotik hastalarda bu yan etkilerin artışı ve genelde kullanılamaması 
istenmeyen özellikleridir. Ribavirin kullanımı sırasında hemolitik anemi kaşıntı deri dökün-
tüsü, yorgunluk gibi yan etkilerin olması böbrek yetmezliğinde kullanılamaması dezavantaj-
lardandır. Bu yan etkiler ve zorlu kullanımına karşın standart Peg IFN+RİB ile  virolojik yanıt 
oranları da %40-50 gibi idi. Yeni çıkan direkt etkili antiviral(DAA) ilaçlarla bu oran %100 leri 
bulabilmektedir. Etkinliğin artması dışında kolay  ve daha kısa süreli kullanılabilir olmaları 
yan etkilerinin çok az olmaları da bu ilaçların daha kolay tolere edilebilmesini sağlamaktadır. 
Ayrıca bu özelliklerinden dolayı dekompanze sirozlu hatta tranplant yapılan böbrek yetmezliği 
olan hastalarda kullanılabiliyor olması ile daha geniş hasta gruplarında kullanılabilmektedir. 
Bu ilaçların kullanımı sırasında diğer ilaçlar ile etkileşime girebilmeleri bu grup ilaçların dik-
kat edilmesi gereken özelliklerindendir. Ayrıca bu DAA lar tüm genotiplere etkili olamayabilir 
direnç problemi yaşanabilir.

Güncel hepatit C ajanları HCV’ü yaşam siklüsündeki farklı basamaklara etki eden 3 grup al-
tında incelenebilir.

1. Proteaz inhibitörleri

2. NS5A inhibitörleri

3. Polimeraz inhibitörleri (Nükleos(t)id yapıda olanalar ve olmayanlar)

Proteaz İnhibitörleri: HCV hücre yüzeyindeki reseptöre bağlanarak endositoza uğramaktadır. 
HCV  RNA genomu virüs replikasyonunda kalıp rolü görmektedir. Viral RNA poliproetein 
haline dönüşmekte ve aktivitesini gösterebilmesi için proteaz enzimi ile küçük partiküllere par-
çalanması gerekmektedir. Bir çok proteaz enzimi varken bunlar arasında NS3/4A serin proteaz 
enzimi başı oluşturmaktadır. Proteaz inhibitörleri bu aşamada etkili olarak virüsün replikasyo-
nuna engel olmaktadır. Bunlar arasında Teleprevir ve Boceprevir 1.kuşak inhibitörlerden olup 
2013 yılında ülkemizde de yaygın kullanılmıştır. Teleprevir veya Boceprevir+ pegile IFN +ri-
bavirin li 3 lü tedavi   standart pegile IFN +ribavirin tedavisine göre daha iyi sonuçlar verme-
sine rağmen Teleprevir ve Boceprevir şiddetli yan etkiler nedeni ile  kılavuzlarda da kullanımı 
önerilmemektedir.Yeni olanlar ise simeprevir, paritaprevir, grazoprevir ve   asunaprevir olup 
aşağıda detaylarından bahsedilecektir.
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NS5A İnhibitörleri
NS5A inhibitörleri viral replikasyon ve birleşmede (assembly) önemli role sahiptir. Hücre 
kültürlerinde pikomol konsantrasyonlarında bile çok hızlı HCV RNA düşüşü sağlamaktadır. 
Klinik çalışmalarda da en hızlı viral yükü düşüren ajanlardandır.  Ledipasvir, ombitasvir and 
daclatasvir FDA onaylıdır ve elbasvir and velpatasvir  de onay alması beklenen NS5A inhibi-
törlerindendir.

NS5B inhibitors
Nüklos(t)id ve nükleos(t)id olmayan olarak 2 gruptur. Nükleotid olanlar güçlü direnç bariyeri 
ve geniş genotip hakimiyetine sahiptir. Sofusbuvir bunlara en iyi örnektir. Nukleosid olma-
yanlar ise direnç bariyeri düşük genotip sektrumu dardır. Dasabuvir ve beclobuvir nükleosid 
olmayan NS5B proteaz inhibitörüdür.

Ribavirin
Yeni ajanlar ile birlikte halen ribavirinin kullanılabilme durumu mevcuttur. Virolojik relaps 
oranını azaltır, tedavi süresinin kısaltılmasında faydalıdır ve sirozlu, 3 lü tedavi başarısız , ve 
dirençli olgularda önerilmektedir.

Hepatit C Tedavisi Kimlere Verilmeli ve Kimler Öncelikli ?
Kompanze yada dekompanze karaciğer hastalığı olan ve HCVRNA(+) olan tüm hastalar aslın-
da tedavi adayıdır.

Öncelikli Hastalar

1. İleri fibrozisli (F3 veya F4 olanlar) ve dekompanze sirozlu hastalar
2. HVB veya HIV koenfeksiyonu olanlar
3. Karaciğer transplantasyonu yapılacaklar veya transplantasyondan sonra HCV nüksü olan-

lar
4. Şiddetli ekstrahepatik hastalığı olanlar
5. Bulaştırıcılık riski yüksek olanlar (intravenöz ilaç bağımlıları, homoseksüeller, hemodiya-

liz hastaları, gebe kalmak isteyen kadınlar)

Proteaz İnhibitörleri
Simeprevir Temelli Tedaviler

Simeprevir makrosiklik proteaz inhibitörü olup NS3 proteaz aktif bölgesine reversibl  bağla-
narak HCV C terminal ucundan enzimatik yıkım yaparak viral replikasyonu önler. En dikkat 
çeken yan etkileri fotosensitivite ve hiperbilirübinemidir. Simeprevir peg IFN ve ribavirinle 3 
lü tedavi olarak kullanılabilmektedir. İnterferonsuz olarak simeprevir ve sofobuvir genotip 1b 
de veya Q80K mutasyonu olmayan genotip 1a da ribavirin ile birlikte 12 hafta kullanımı öne-
rilmektedir. Bu grup hastalarda ribavirinin kullanılamadığı durumda 24 haftalık simprevir ve 
sofosbuvir tedavisi verilebilir. Simeprevir dekompanze sirozda kullanılamamaktadır. Kullanım 
sırasında diğer ilaçlar ile doz etkileşimine girebilir.
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Asunaprevir İçeren Rejimler
Asunaprevir HCV NS3/4A proteaz enzimini inhibe ederek yüksek antiviral etkinlik göster-
mektedir. Tedavi sırasında transaminaz yükseklikleri ile hafif bir alevlenme ve bilirübin yük-
sekliği görülebilse de haftalar içinde bu durum stabilleşir. Daclatasvir(NS 5A inhibitörü) ile 
kombinasyonları vardır. Basal NS5A mutasyonu olmayan Genotip 1b hastalarında Daclatasvir 
ve Asunaprevir tedavisi 24 hafta süre ile önerilmektedir.

İnterferonsuz Mevcut Tedavi rejimleri
Sofosbuvir/Ledipasvir

Sofosbuvir/Ledipasvir rejiminin uygulandığı faz 3 çalışmaları Ion çalışmalarıdır ve bu çalış-
malarda 1952  hasta kaydedilmiş olup 224 olgu sirozludur.Ion 1 ve 2 çalışmasında naive ve 
tedavi deneyimli hastalarda LDV/SOF ± RBV  ile  12 or 24 haftalık tedavilerin GT 1 hastalarda 
kullanılmıştır. Ion 3 çalışmasında da 8 haftalık LDV/SOF ± RBV   ile 12 haftalık LDV/SOF 
tedavisi naive hastalarda karşılaştırılmıştır. Tablo 1 de bu 3 çalışmanın özeti ve kalıci viral yanıt  
oranları özetlenmektedir.

Çalışmanın genelinde %97 (1886/1951) KVY elde edilmiştir. Kalıcı viral yanıt elde edilmeyen 
%3 lük grubun %1,8 i relaps olup 36 sı izlemden çıkmış 2 si de breakthrough olmuş ve bu 2 
olguda tedavi uyumu göstermemiş hastalardır.

Basal olarak NS5A direnci sırası ile  ION-1, ION-2, ve  ION-3 çalışmalarında %16, %14, %18 
bulunmuş buna karşın genel olarak KVY %96, %89, %90 bulunmuştur. 

Yapılan alt analizlerde de HCV RNA düzeyi 6IU/ml den düşükse ve hastalar naive ve siro-
tik deği ise 8 haftalık tedavi de yeterlidir.Tedavinin 8 haftalık oluşu genç viral yükü  düşük 
hastalarda düşünülürken 12 hafta veya daha uzun süreli tedavi yüksek viral yüklü, obez, si-
rotik ve ileri yaşlarda tercih edilmelidir. Transplantasyondan sonra da Sofosbuvir/Ledipasvir 
dekompanze hastalarda dahi kullanılabilir. Ribavirinle 12 hafta ribavirinsiz 24 hafta kullanım 
önerilmektedir. Transplantasyon sonrası kullanımda immünosupresif ilaçların  doz ayarlaması 
gerekmemektedir. Böbrek yetmezliğinde kullanımı özellikle kreatinin klirensi 30ml/dk altında 
olduğunda Sofosbuvir/Ledipasvir önerilmemektedir.

Paritaprevir, Ombitasvir, Dasabuvir 

Paritaprevir/ritonovir PTV/r; ombitasvir OBV; dasabuvir DSV, 3D kombinasyonu olarak bilin-
mekte ve 3 lü kombinasyon ile yapılan faz 3 çalışmalar Tablo 2 de özetlenmektedir.

Bu 3D kombinasyonu dekompanze sirozlu hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği 
olan hastalarda da ribavirin ile veya ribavirinsiz güvenlidir. Karaciğer transplantasyonundan 
sonra da kompanze hastalarda kullanılabilir. 3D kombinasyonu ribavirin ile birlikte 24hafta 
kullanılmalıdır. Ancak tacrolimus ve siklosporin doz ayarlaması gerekmektedir.

Sofosbuvir/velpatasvir

Velpatasvir NS5A inhibitörü olup Sofosbuvir ile birlikte ribavirinli ve ribavirinsiz olarak Geno-
tip1-6 da oldukça yüksek antiviral etkinlik göstermektedir.
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Genotip 1
Genelde kılavuzlarda en çok önerilen naive veya tedavi deneyimlilerde 12 haftalık Sofosbuvir/
Ledipasvir, sirotiklerde 12 haftalık Sofosbuvir/Ledipasvir+Rib veya 24 haftalık Sofosbuvir/Le-
dipasvir tedavisi şeklindedir.  Eğer 3D kombinasyonu tercih edilecek olursa genotip (siroz veya 
değil)  1b de 12 haftalık 3D kombinasyonu, genotip 1a larda ise 3D+rib 12 hafta sirotiklerde 24 
hafta önerilmektedir.

Genotip 2 
Genelde sofosbuvir+ribavirin tedavisi 12 hafta önerilmektedir. Hasta sirotik ve tedavi dene-
yimli ise bu tedavi 16 haftaya uzatılabilir. Sofosbuvir yoksa PegIFN+Ribavirin 24 hafta süre ile 
halen önerilmektedir.

Genotip 3
Bu grup hastada naivelerde  sofosbuvir+ribavirin 24 hafta veya sofosbuvir+PegIFN+ribavirin 
12 hafta naive, sirotik, tedavi deneyimlilerde önerilmektedir.

Genotip 4
Naive veya tedavi deneyimli sirotik olmayanlarda 12 hafta Sofosbuvir/Ledipasvir, sirotik olan-
larda Sofosbuvir/Ledipasvir+ribavirin 12 hafta veya Sofosbuvir/Ledipasvir 24 hafta önerilmek-
tedir. Ayrıca Paritaprevir/ritonovir + ombitasvir  12 hf lık tedavi de uygundur. 

HCV de İlaç Direnci
DAA ilaçların kullanımı ile HCV de  ilaç direnci ve RAV (rezistans  ile ilgili varyantlar) lar 
ortaya çıkalabilir. Bu RAV lar tedavi başlamadan da var olabilir veya sonrasında da gelişebi-
lir. RAV ların mevcut olması tedavinin mutlak başarısız olacağı anlamı taşımamaktadır.Tedavi 
naiv hastalarda başlangıçta RAV varlığını araştırmaya gerek yoktur, zaten bu testlerin her kli-
nikte olması mümkün değil ve hatalı sonuçlar da verilebilir. Tedavi başarısız olmuş hastalarda 
sık saptanan RAV lara bakmak önerilebilir.

Direkti etkili Antiviral Tedavi ile Başarısız Olgularda Tedavi
Bu hastalarda yine interferonsuz genetik bariyeri yüksek önceki verilen tedavi ile çapraz rezis-
tans oluşturmayacak 1veya 2 ajan verilmesi önerilmektedir
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Tablo 1. Sofosbuvir ve Ledipasvirli Tedavi Rejimleri

Hastaların Özellikleri Çalışma Adı Tedavi Süre
(hafta)

KVY

Genotip1 naive
%67 1a,
%16 siroz

ION-1 SOF+LDV 12 211/214 (%99)
SOF+LDV+RBV 12 211/217(%97)

Genotip 1tedavi deneyimli
%70 1a,
%20 siroz

ION-2 SOF+LDV 12 102/109(%94)
SOF+LDV+RBV 12 107/111(%97)
SOF+LDV 24 108/109(%99)
SOF+LDV+RBV 24 110/111(%99)

G1 naive,
siroz yok 
(%80 1a)

ION-3 SOF+LDV 8 202/215(%94)
SOF+LDV+RBV 8 201/216 (%93)
SOF+LDV 12 206/216(%95)

Tablo 2

Çalışma Adı Hastaların Özellikleri Tedavi KVY
Saphire-I

631
G1 nonsirotik

naive
viekirax + exviera + RBV 12 hf (n=473)
placebo 12hf (n=158)

%96

Saphire-II
394

G1 nonsirotik
P/R deneyimli

viekirax + exviera + RBV  12 hf 
(n=297)
placebo for 12 weeks (n=97)

%96

Turquoise II
380

G1 Naive veya  P/R 
deneyimli, kompanze.Siroz

viekirax + exviera + RBV  12hf (n=208)
viekirax + exviera + RBV  24hf (n=172)

%92
%97

Turquoise III G1b Naive veya  P/R 
deneyimli, kompanze.Siroz

viekirax + exviera 12 hf
(n=60)

%100

PEARL II G1b nonsirotik
P/R deneyimli

viekirax + exviera + RBV 12hf (n=88)
viekirax + exviera   12hf  (n=91)

98%
100%

PEARL III G1b nonsirotik
Naive

viekirax + exviera + RBV  12 hf  
(n=210)
viekirax + exviera  12hf (n=209)

99,5%
100%

PEARL IV G1a nonsirotik
Naive

viekirax + exviera + RBV  12hf (n=100)
viekirax + exviera  12hf (n=205)

97%
90%
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HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen 
Faktörler: Konak-Virus

İmre Altuğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Hepatit C Virüs enfeksiyonu kronik karaciğer hastalığının önemli bir nedenidir. HCV enfek-
siyonunun uzun vadeli etkileri, karaciğerde minimal değişikliklerden yaygın fibrozis, siroza 
ve karaciğer kanserine kadar farklılıklar gösterir. Dünya nüfusunun % 2.35’nün yaklaşık 160 
milyon kişinin kronik olarak enfekte olduğu düşünülmektedir. Son 20 yılda tanısal işlemler ve 
tedavi konusunda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Yeni nesil pangenotipik antiviral tedavilerin 
kullanıma girmesi ile daha yüksek kalıcı viral yanıt oranlarına ulaşılmaya başlanmıştır. Bu du-
rum prognostik faktörlerin eski öneminin bir miktar azalmasına neden olmuştur. Ancak, pek 
çok ülkede, HCV ile yaşayanların büyük çoğunluğunda, yeni nesil ilaçlar yaygın kullanım alanı 
bulana ve tedaviye ulaşım kolaylaşıncaya kadar Interferon temelli tedavi rejimleri kullanılmaya 
devam edilmektedir. HCV tedavi sonucunu veya doğal gidişi etkileyebilecek ve klinik pratikte 
karşılığı olan konak ve viral faktörler şu şekilde özetlenebilir.

Tedavi sonucu üzerinde etkili faktörler
Viral faktörler:

HCV genotipi ve subtipi: HCV viral genotip, Pegile interferon/Ribavirin (PEG-IFN/RBV) te-
davisinde, tedavi yanıtını etkileyen temel göstergelerdendir. Kalıcı viral yanıt oranı (SVR) HCV 
genotip 1’de %40-50 iken genotip 2-3’te bu oran %75’e çıkmaktadır. HCV genotip 1 için onay-
lanmış olan ilk kuşak direkt etkili antiviraller (DAA), NS3/4a proteaz inhibitörleri, telaprevir 
ve boceprevir, tedavi yanıtlarını bir miktar artırmıştır. Yine yeni nesil antivirallerin bazıları-
nın belli genotipler üzerindeki etkileri farklılıklar göstermektedir. Örneğin, HCV genotip 3’te 
boceprevir, telaprevir ve simeprevirin tedavisi etkili değildir HCV NS5B polimeraz nükleotit  
inhibitörleri (sofosbuvir), NS5A inhibitörleri (daclatasvir)  pangenotipik antiviral etki göster-
mektedir. American Association of Liver Diseases (AASLD) genotiplere göre farklı tedavi kom-
binasyonları önermektedir.

HCV genotip 1 subtipi: Özellikle NS3 Proteaz inhibitörleri ve NS5 inhibitörleri için önemli 
bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.  Örneğin Genotip 1a, DAA içeren rejimlere genotip 
1b’ye göre daha düşük yanıt vermektedir . 2015 yılında AASLD tarafından, genotip 1 için üç 
farklı oral ve etkili DAA tedavi seçeneği sunulmuştur. Bu tedavi seçeneklerinde subtip 1a ve 
1b arasında öneriler açısından farklılıklar bulunmaktadır. HCV genotip 1a, genotip 1b’ye göre 
daha fazla relaps oranına sahiptir. Subtiplenemeyen genotip 1’in 1a olarak tedavi edilmesi öne-
rilmektedir.

Duyarlılık belirleyici bölge (ISDR) ve IFN/RBV duyarlılık belirleyici bölge (IRRDR): NS5A 
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bölgesinin 2. bölümündeki amino asit değişikliği ile IFN yanıtı arasında ilişki olduğu saptan-
mıştır. Bu bölgeler IFN duyarlılık belirleme bölgesi (ISDR aa2209-2248), protein kinaz R bağ-
lama bölgesi (aa2248-2274), V3 bölgesi (aa2334-2356) ve IFN/RBV direnç belirleme bölgesidir 
(IRRDR, aa2334-2379) .  

HCV direnci ile ilişkili varyantlar: Geliştirilmekte olan direkt etkili antivirallerin tümüne di-
renç ile ilişkilendirilen nükleotit değişiklikleri tanımlanmıştır. Yüksek replikasyon oranı ve 
HCV polimerazın hataya meyilli olması doğal olarak direnç ile ilişkili varyantların (RAV) ge-
lişimine neden olur. Proteaz inhibitörü monoterapisi uygulandığında günler içinde RAV’lar 
seçilir. PEG-IFN/RBV ile kombinasyon mutantların gelişimini önleyebilir. HCV 1a  ve 1b’de  
dirençle ilgili farklılıklar bulunur. Örneğin sık görülebilen telaprevir dirençli  HCV R155K var-
yantının seçimi için HCV 1a’da tek nükleotit değişikliği gerekirken (AGG-AAG) genotip 1b’de 
direnç için 2 nükleotit değişikliği gereklidir (CGG-AAG) .Yine NS3/4A serin proteaz inhibi-
törü simeprevir ile ilişkilendirilen bir mutasyon Genotip 1a da gözlenen Q80K mutasyonudur.

AASLD 2015 kılavuzu tedavi öncesi yeni nesil DAA’lar ile tedavilerde RAV varlığı ve yoklu-
ğunda SVR oranları yüksek olduğundan, tedavi öncesi bazal direnç testlerini önermemektedir. 
Bu duruma istisna olarak Peg-IFN, ribavirin and simeprevir tedavisini alacak olan subtip 1a 
olguları gösterilmektedir.

Bu viral genetik faktörlere ek olarak özellikle pegile interferon and ribavirin tedavi başarısını 
etkileyen diğer viral faktörler, düşük bazal viral yük (HCV RNA<600000-800000IU/ml) ve te-
davi sırasındaki farklı yanıt paternleri (RVR,EVR ve DVR) olarak sayılabilir.

Konak faktörleri

IL28B genotipi: İlk defa 2009 yılında  IL28B polimorfizmi ve IFN yanıtı ilişkisi saptanmıştır. 
IL28B kromozom 19 üzerinde bulunur ve IFN-lambda-3’ü kodlar. İki biallelik tek nükleotit 
polimorfizmi (SNP), rs12979860 (C/T) ve rs8099917 (T/G) tedavi başarısı ile ilişkilendirilmiş-
tir. CC genotipine sahip hastaların, CT ve TT genotiplerine (rs12979860) göre tedaviye yanıt 
verme oranı yüksektir. Benzer olarak rs8099917 TG ve GG genotipi, TT genotipine göre teda-
viye daha az yanıt vermektedir. Yine yakın dönemlerde IFN-λ-4 (IFNL4) geni, rs368234815 TT 
genotipinin tedaviye yanıt ile  rs12979860’a göre daha ilişkili olduğu saptanmıştır. PIF’a daha 
duyarlı olan genotip 2/3 enfeksiyonunda tedavi yanıtı ve IL28B ilişkisi açık değildir. Genotip 
1 PIF/RBV + PI tedavilerinde bu genetik gösterge kısa süreli tedavi uygulanması açısından 
yararlı olabilir.

Yeni kuşak DAA tedavi rejimlerinin  kullanıma girmesi ile IL28B genotipleme eski prediktif de-
ğerini kaybetmiş görülmektedir. Klavuzlarda IL28B genotiplemesinin sadece PegIFN/RBV’nin 
varolduğu veya ekonomik nedenlerden ötürü sadece bu tedavi ajanlarının kullanılabileceği du-
rumlarda uygulanması önerilmektedir. 

Bu  konak genetik faktörü yanısıra, IF tedavi yanıtını negatif olarak etkileyen konak  ile ilişkili 
diğer faktörler hepatik fibrozis varlığı, erkek cinsiyeti (2 ve 3’de cinsiyet etkilemiyor) yaş>40, 
vücut/kitle indeksi > 30kg/m2 ve metabolik sendrom olarak sayılabilir.Yeni nesil DAA’lar ile 
yapılan NEUTRINO ve Fission çalışmalarında bu faktörlerden özellikle yaş, vücut/kitle indek-
sinin sonucu etkilemediği gözlenmiştir.
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HCV enfeksiyonu doğal gidişi (spontan klirens) üzerine etkili faktörler
Viral faktörlerin spontan HCV klirensi üzerine etkisi ile ilişkili güçlü bir veri elde edilememiş-
tir. Spontan HCV klirensi üzerinde daha çok konak faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Konak faktörler: 

IL28B polimorfizmi ile PEG-IFN/RBV tedavi etkinliği arasındaki ilişkinin saptanması bu pa-
rametrenin HCV’nin spontan klirensi üzerinde etkili olup olmadığının sorgulanmasına neden 
olmuştur. Kapsamlı bir çalışmada CC IL28B genotipinin  (rs12979860) spontan klirens göste-
ren olgularda etnik fark gözetmeksizin üç kat daha fazla oranda görüldüğü gösterilmiştir . Bir 
başka çalışmada IL28B’de HCV klirensi ile ilişkilendirilen yedi SNP tanımlamış ve en yakın 
ilişkinin rs80999917 ile ilişkili olduğu ve olumlu genotipin spontan klirens ile ilişkili oldu-
ğu saptanmıştır . Yine yakın dönemlerde IFN-λ-4 (IFNL4) geni, rs368234815 TT genotipinin 
spontan klirens ile ilişkilendirilmiştir. Türkiye’de IL28B ile ilgili hepatit C’ li hastalarda yapılan 
çalışmada  hastaların yaklaşık  üçte birinde CC genotipi (rs12979860)bulunduğu, yine yarısın-
da TT genotipi (rs8099917) olduğu belirlenmiştir. 

Siroz gelişimine neden olan fibrozis 20 yıl içerisinde hastaların %20’sinde gelişir. Ancak bu 
progresyon süresi hastalar arasında belirgin farklılık gösterir. Yapılan genetik çalışmalarda 
fibrozise progresyon hızı ile ilişkilendirilen farklı SNP’ler saptanmıştır Bunların mekanizma-
larına ilişkin veriler sınırlıdır ve henüz klinik uygulamada kullanılması için erkendir. Diğer 
yandan hızlı fibrozis ile ilişkilendirilebilecek SNP’lerin belirlenmesi acil olarak yeni tedavi re-
jimlerinden yararlanması gereken hastaların seçimi açısından faydalı olabilir. Epidemiyolojik 
araştırmalar fibrozisin yaşlı  erkeklerde, alkol kullanımı durumunda (>30 g /gün), yüksek vü-
cut /ağırlık indeksi, insülin rezistansı ve  HIV koenfeksiyonu ile hızlandığını ortaya koymakla 
birlikte, bu faktörlerin fibrozise toplamda %30 oranında katkıda bulunduğunu göstermektedir. 
Bu sonuç büyük olasılıkla konak genetik faktörlerinin fibrozis gelişiminde daha etkili olduğu-
nu düşündürmektedir .

Sonuç olarak, HCV enfeksiyonu yönetiminde konak ve viral genetik göstergeler yararlıdır. 
Uzun vadede, DAA rejimlerinin tamamen oturtulması ile konak ve viral faktörlerin saptan-
ması daha az gerekli olacaktır.  DAA tedavilerinin yüksek maliyeti nedeni ile bazı ülkelerde bu 
ilaçların kullanılacağı öncelikli hastaların belirlenmesi (örneğin ileri veya sirozlu hastalarda 
kullanımı) yoluna gidilmektedir. Ancak bir süre sonra bu durum erken dönem hastalarının 
fibrozise gitmesi ve böylece HCV ile ilişkili yükün artmasına neden olacaktır. Bu nedenle erken 
dönemde prognostik faktörlerin belirlenmesi yararlı olabilir. Yine bu göstergeler daha ucuz, 
basit ve kısa süreli tedavi uygulanabilecek hastaların seçiminde yararlı olabilir.
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Az Bilinen Yönleri ile Hepatit E Virus 
Enfeksiyonu

A. Arzu Sayıner
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Hepatit E virüsü (HEV), fekal-oral yolla bulaşan, sporadik veya salgınlar şeklinde enfeksi-
yon oluşturan bir virüstür. HEV’in dünyada yılda 20 milyon enfeksiyon (yaklaşık  3,5 milyo-
nu semptomatik) ve 56000 ölüme yol açtığı öngörülmektedir (1). Enfeksiyonun tanısı, diğer 
akut viral hepatitlere benzerliği ve tanı testlerinin yaygın kullanılmaması nedeniyle genellikle 
yapılamamaktadır.  Diğer viral hepatit virüslarının tersine, sağlık çalışanlarının enfeksiyonla 
ilgili deneyimi sınırlıdır ve tanı/izlem rehberleri kısıtlıdır. Bu alandaki ilk rehber, 2014 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan ve özellikle salgınlara yönelik rapordur (2).  

HEV, Hepeviridae ailesinin tek üyesi olup, zarfsız, 7.2 kb genoma sahip, pozitif polariteli, tek 
zincirli RNA virüsüdür. Dört genotipi vardır ve enfekte ettikleri türler açısından farklılık göste-
rirler. Genotip 1 ve 2 sadece insanda bulunur ve su kaynaklı insan enfeksiyonlarının çoğundan 
sorumludur. Özellikle temiz suya ulaşımın sıkıntılı olduğu koşullarda ve düşük gelir düzeyine 
sahip ülkelerde görülür. Genotip 3 ve 4 ise domuz (yabani ve çiftlikte üretilen), geyik gibi me-
melileri enfekte eder, insana genellikle kontamine gıdalar ile bulaşır ve özellikle yüksek gelir 
düzeyine sahip ülkelerde görülmektedir.  Son yıllarda virüsün zoonotik kaynaklarını araştıran 
çalışmalar tavşan,  kedi, köpek gibi hayvanlarda da HEV varlığını göstermiştir (3, 4). Kuşlarda 
saptanan HEV virüsünün (genotip 5?) ise bugüne dek insanda enfeksiyonu gösterilmemiştir. 

HEV tüm dünyada bulunur.  Meksika, Asya ve Afrika’da yer alan bölgelerde salgınlar tanım-
lanmıştır. Suyun kaynatılması ve/veya klorlanması ile bulaş önlenebilir (5, 6). Anneden bebeğe 
ve kan transfüzyonu ile bulaşma da bildirilmiştir. İngiltere’de yapılan 225000 kan bağışının 
tarandığı bir çalışmada 1/ 2848 ünitede HEV RNA varlığı saptanmış ve ürünlerin kullanımı ile 
alıcılara enfeksiyonun bulaştığı , immunsuprese alıcılarda vireminin persistan olabildiği gös-
terilmiştir (7). 

Türkiye’de farklı gruplarda yapılmış çok sayıda serolojik çalışma verisi yayınlanmıştır. Seropre-
valans, batıda daha düşük, güneydoğuda daha yüksek olmak ve çalışma grubunun özelliklerine 
göre değişmek üzere %2.4 - 34 arasında bildirilmiştir (8, 9, 10).  

Enfeksiyonun inkübasyon süresi 4-6 (2-10) haftadır. Akut enfeksiyon genellikle sorunsuz şe-
kilde kendiliğinden iyileşir. Genellikle asemptomatik veya hafif klinik bulgular gösterir. Sarılık 
gelişirse 1-6 hafta sürebilir.  Gebeler diğer gruplara göre semptomatik hastalık, fulminan hepa-
tit ve ölüm açısından daha fazla risk taşırlar. Gebe hastalarda, nedeni tam olarak bilinmemekle 
birlikte, fatalite %15-20’ye kadar çıkabilir. Altta yatan karaciğer hastalığı olanlar, diğer riskli 
grubu oluşturur. Akut ve kronik HEV enfeksiyonuna bağlı nörolojik semptomlar gelişebilir 
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(11). HEV, immunsuprese hastalarda kronik enfeksiyon yapabilir ve tedavi edilmezse siroza 
yol açabilir (12, 13).

Tanıda sıklıkla özgül antikorların aranması ve kanda/dışkıda viral RNA’nın saptanması yön-
temleri kullanılmaktadır. Anti-HEV IgM, serumda 5-8 ay kadar saptanabilmekte, anti-HEV 
IgG yıllarca kalabilmektedir. Viral RNA’nın saptanmasında genellikle ORF3 de yer alan ko-
runmuş bölge hedef olarak seçilmektedir. Serolojik ve moleküler tanıda kullanılabilecek ticari 
kitler arasında duyarlılık ve özgüllük farkı olması tanıda standardizasyonu güçleştirmektedir 
(14, 15, 16).   

Enfeksiyon genellikle komplikasyonsuz olduğu ve kendi kendini sınırladığı için tedavi gerek-
tirmez. Ancak immunsuprese kişilerde, mümkün ise immunsupresif tedavinin azaltılması, ye-
terli olmazsa 3-6 ay ribavirin kullanımı önerilmektedir. Özellikle riskli grupların temiz su ve iyi 
pişmiş et tüketmeleri konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Çin’de onay almış ve 2012’den 
bu yana ticari olarak üretilen, viral kapsid proteini içeren, rekombinan aşı bulunmaktadır (He-
colin, Innovax Biotech Xiamen).    
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Yeni Flebovirus Enfeksiyonları
Koray Ergünay

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi, Ankara

Fleboviruslar, zarflı, 3 segmentli negatif iplikli RNA virusları olup, Bunyaviridae ailesinin aynı 
adlı cinsinde sınıflandırılırlar. Duyarlı konaklara çeşitli artropod vektörler yoluyla bulaşan 
bu viruslar, tüm dünyada geniş bir coğrafi alanda yayılım gösterir. Son yıllarda izlenen çeşitli 
ekolojik değişikliklerin, flebovirus habitatlarını genişlettiği rapor edilmektedir. Bazı flebovirus 
izolatları, insanda ateşli hastalık ve aseptik viral ensefalit/menenjit etkeni olarak dikkat 
çekmektedir. Ülkemiz, konumu ve ekolojik özellikleri nedeniyle flebovirus aktivitesi açısından 
endemik bir bölgede bulunmaktadır ve çeşitli olgulara ait raporlar bulunmaktadır. Son yıllarda, 
özellikle metagenomik analiz cihaz ve yazılımlarının da katkısıyla, birçok yeni flebovirus izolatı 
tanımlanmıştır. Bunlar kum sinekleri, keneler ya da çeşitli omurgalılarda saptanabilmekte; 
bazıları da ateşli hastalık ve kanamalı ateş etkeni olarak izlenmektedir. İlgili sunumda, özellikle 
son yıllarda farklı bölgelerde saptanan fleboviruslar ve tıbbi önemleri incelenecek; ayrıca 
ülkemizde izole edilen güncel fleboviruslar da, özellikleri ve halk sağlığı riskleri açısından 
değerlendirilecektir.
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Hantavirüsler Türkiye’de Son Durum
M. Ali Öktem

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Hantavirüsler, Bunyaviridae ailesi içinde yer alan ortalama 80-110 nm çapında viral partikül 
büyüklüğüne sahip zarflı virüslerdir. Negatif yönelimli, küçük (S), orta (M), büyük (L) olmak 
üzere üç ayrı segmentten oluşan RNA genomuna sahiptirler. Bu segmentler sırasıyla viral 
nükleokapsid proteinini, viral zarf glikoproteinlerini (G1 ve G2) ve RNA’ya bağımlı viral RNA 
polimeraz enzimini kodlarlar. Viral partikül hücre içinde biraraya geldikten sonra üzerinde 
G1 ve G2 zarf glikoproteinlerini taşıdığı zarfı konak hücrenin golgi cisimciğinden tomurcuk-
lanarak kazanır (1).

Dünyada ilk defa Lee tarafından Kore’deki Hantaan nehri civarında bulunan bir kemiriciden 
izole edilmiştir (2). Sonraki dönemde çeşitli hantavirus türleri farklı ülkelerdeki farklı kemir-
icilerden izole edilmişlerdir. Genel olarak her hantavirus o virusa özgül bir kemirici konak 
tarafından taşınır ve insan gibi kemirici dışındaki rastgele konaklara virüsün bulaşması da bu 
kemiriciler aracılığı ile gerçekleşir (3). Günümüzde 45 kadar hantavirus saptanmış olup bun-
ların 20’den fazlası insanlarda enfeksiyon etkeni olarak tanımlanmıştır.

Hantaviruslar, insanlarda iki farklı klinik tabloya sebep olarak hastalık yapar. Bunlar renal 
sendromlu kanamalı ateş (RSKA) ve hantavirus pulmoner sendrom (HPS) dur. Bazı hantavirüs 
tipleri yüksek mortaliteye sahip klinik tablolar oluşturması ve salgınlar yapabilmesi nedeniyle 
ile tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Asıl konağı kemiriciler ve bazı böcekçiller 
olmasına rağmen, enfekte kemiricilere ait sekresyonlardaki (dışkı, idrar, tükürük vb.) viral par-
tiküllerin solunması yolu ile insanlara bulaşmaktadır. İstisnaları olmakla birlikte genel olarak 
her bir hantavirus tipi, belli bir kemirici türü ile taşınmaktadır (4). Etkenlerin taşıyıcısı olan 
kemirici türlerinin yayılım alanları ile ilişkili olarak RSKA olguları Eski Dünya olarak adlandı-
rılan Avrasya’da, HPS olguları ise Yeni Dünya olarak adlandırılan Güney ve Kuzey Amerika’da 
görülmektedir (5). Hantavirus taşıyıcı olan kemiricilerin yanı sıra 2013 yılında ilk kez, bir kös-
tebek türü olan Talpa europaea’nın da hantavirus taşıyıcısı olduğu Fransa’dan bildirilmiştir (6).

Hantaviruslar kemiricilerde genellikle asemptomatik ve kronik enfeksiyonlara yol açarlar. Ke-
mirici, taşıyıcısı olduğu hantavirus ile enfekte olduğunda, asemptomatik hastalık kronikleşir. 
Bu hayvanlar idrar, dışkı, salya gibi sekresyonlarında bol miktarda virüs çıkartırlar (3). İn-
sanlarda hantavirus enfeksiyonları, yaban hayatındaki enfekte kemiricilerin sekresyonlarında 
bulunan virusların aerosoller aracılığı ile saçılarak insanlar tarafından solunum yolundan alın-
ması ile bulaşmaktadır (7). İnsandan insana hantavirus enfeksiyonu bulaşması ise yok denebi-
lecek kadar azdır. Bu güne dek çok araştırılmasına rağmen literatürde sadece bir Yeni Dünya 
hantavirusu olan ve Avrasya bölgesinde görülmeyen Andes virus enfeksiyonunda insandan 
bulaşma olduğu iddia edilmiş ancak daha sonraki çalışmalarla doğrulanmamıştır (8). Bu ne-
denle insanlardaki hantavirus salgınları, aynı bölgede bulunan kemirici populasyonlarındaki 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

52

KONUŞMACI METİNLERİ

hantavirus prevalansı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla kemirici populasyonlarının hanta-
virus enfeksiyonları açısından izlenmesi, olası salgınların önceden öngörülebilmesi ya da var 
olan salgınların yaygınlığının tanımlanması için önem taşımaktadır.

Türkiye’nin komşu ülkelerinde ve Balkanlarda da hem insanlarda, hem de kemiricilerde han-
tavirus enfeksiyonları görülmektedir (9). HFRS, son 60 yıldır Bulgaristan’da bildirilmesi zo-
runlu bir hastalıktır. 32 yıllık süreçte yapılan çalışmalarda mortalite oranı yaklaşık %16’dır 
ve enfesiyon şüphesi olan hastaların % 90’dan fazlasında DOBV enfeksiyonu serolojik olarak 
doğrulanmıştır (10). Yunanistan’da PUUV varlığı bilinse de HFRS olgularının asıl kaynağı 
DOBV’tür (9). Olguların mortalite oranı % 9 iken, endemik bölgelerde % 80’e çıkmaktadır (11). 
Enfeksiyon açısından endemik olan bölgelerdeki Apodemus flavicollis türü kemiricilerin taran-
ması sonucunda, populasyonun %10’unun DOBV ile enfekte olduğu bildirilmiştir (12). Hır-
vatistan hem DOBV hem de PUUV enfeksiyonları açısından endemiktir (13). Yakın zamanda 
Apodemus agrarius türü kemiricilerde DOBV-Kurkino suşu saptanmış, ancak şimdiye kadar 
herhangi bir HFRS olgusuyla ilişkilendirilememiştir (14). Ülkenin kuzeyinde yakalanan 27 
A. flavicollis türü kemiricinin 5’inde DOBV pozitifliği saptanmıştır (15). Slovenya’da endemik 
bölgelerde yakalanan A. flavicollis türü kemiricilerin % 20’sinde DOBV enfeksiyonu serolojik 
olarak doğrulanmıştır (16). Rusya’da ise enfeksiyon etkeni olan hantavirus tipleri, PUUV ve 
DOBV’’tür. DOBV’ün  farklı suşları, farklı kemirici türlerinden izole edilmiştir. 

   Türkiye’de yaban hayatı kemiricilerindeki hantavirus enfeksiyonlarının varlığı, ilk kez 2004 
yılında araştırma ekibimiz tarafından yapılan saha çalışmasında Trabzon, Rize ve İzmir çevre-
sinden toplanan kemiricilerde gösterilmiştir (17). Türkiye’de insanlarda ilk hantavirus enfeksi-
yonu salgını 2009 yılında Zonguldak ve Bartın bölgesinden bildirilmiştir (18,19). Bu salgının 
ardından aynı bölgede gerçekleştirilen saha çalışmasında kemiricilerde Puumala virus izolas-
yonunun gerçekleştirilmesi yanı sıra ilk kez Dobrava virus varlığı gösterilmiş ve bu virusun 
filogenetik ağaçtaki yeri belirlenmiştir (20). 

Yine aynı dönemde Türkiye’nin Trakya bölgesinde Bulgaristan sınırına yakın bölgelerde yapı-
lan saha çalışmalarında toplanan kemirici örneklerinde hantavirüs seropozitifliği gösterilmiş 
ardından virüsün kemiricilerdeki varlığı PCR ve DNA dizi analizleri ile doğrulanmıştır.  Bu 
bölgeden elde edilen örneklerden toplam 8 adet hantavirüs kökeni izole edilmiş ve hepsi de 
dobrava hantavirüs olarak gen bankası kayıtlarına geçmiştir. 

Bu çalışmalarla Türkiye’de hantavirüsün insanlarda hastalık ve salgınlar oluşturduğunun ve ta-
şıyıcı kerimicilerde varlığının gösterilmesinin ardından çeşitli bölgelerden insan olguları bildi-
rilmiş ve sahada geniş çaplı sürveyans çalışmaları başlatılmıştır.  
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Yeni-Yeniden Önem Kazanan  
Viral Enfeksiyonlar ve Surveyans

Gülay Korukluoğlu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,Viroloji Laboratuvarı, Ankara

Tüm dünyada önemli sağlık sorunlarından biri olan enfeksiyon hastalıkları pek çok hastalığa 
karşı geliştirilip uygulanan aşılar, insektisitler, şehir alt yapısında kaydedilen ilerlemeler ve 
düzenli sürveyansla özellikle gelişmiş ülkelerde zaman içinde önemli oranda azaltılabilmiş, 
hatta  bazılarının eradike edilmesi sağlanabilmiştir. Ancak yaşanan  ilerlemelere rağmen 
enfeksiyon hastalıkları dün olduğu gibi günümüzde de önemli bir sorundur.  

Enfeksiyon hastalıklarının sıklığı değişik faktörlerden etkilenir. Mevsimsel iklim koşulları ve  
diğer  biyolojik/ekolojik şartlar, uzun mesafeli seyahat imkanları , nüfus hareketleri , göçler, 
patojenin prevalens ve virülansı, konağın yaş ve bağışıklık durumu enfeksiyonların görülme 
sıklığını etkiler. Özellikle son 20  yıl içinde çoğu viral kaynaklı olmak üzere birçok yeni enfeksiyon 
ajanı tanımlanmış, ayrıca eskiden beri bilinen ancak yeniden önem kazanan viral enfeksiyonlar 
dünyada pek çok ülkede artış göstermeye başlamıştır. Tanısal yöntemlerin giderek güçlenmesi 
klinikleri bilinen ancak etkenleri saptanamamış hastalıklarda viral  etkenlerin tespitine olanak 
sağlamış ve yeni mikroorganizmalar ilişkili bulundukları  sınıflandırma sistemlerinde yerlerini 
almıştır. Bununla birlikte varlığı bilinen bazı viral etkenler,  bazı coğrafik bölgelerde beklenen 
ya da beklenmeyen epidemiyolojik özellikleri ile salgınlar oluşturarak kendilerini göstermiş 
( İnfluenza, Ebola, Kırım-Kongo hemorajik ateşi, Chikungunya virus gibi) ve yeniden önem 
kazanmışlardır.

Seyahat  ve ticaret, çatışma ve savaşların sosyal yapıyı bozması, kişisel davranış değişiklikleri, 
insanların yol açtığı doğa tahribatı ve sonuçta oluşan iklim değişiklikleri  enfeksiyon 
hastalıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir.  Enfeksiyonlar açısından değişimleri izleyip 
analiz etmek, yeni aşı ve diğer koruma ve kontrol tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak 
için entomolog, mikrobiyolog,  epidemiyolog, moleküler biyolog ve enfeksiyon hastalıkları 
uzmanlarının çok disiplinli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

Yeni tanımlanmış ve/ veya yeniden önem kazanmış viral etkenler aşağıda sıralanmıştır.

CHİKUNGUNYA VİRÜS
Aedes cinsi sivrisinekler ile taşınan tropikal bir hastalık etkenidir. Togavirus ailesinden alfavirus 
genusunda tek sar-mallı (+) bir RNA virusudur. Özellikle Aedes aegypti ve Aedes albopictus 
bulaşında aracılık eden vektörlerdir. İlk olarak 50’li yılların başında Tanzanya’da ateşli bir 
hastadan izole edilmiştir. Sonrasındaki 50 yıl sürecinde Doğu ve Güney Afrika ve Güneydoğu 
Asya’da görülmüştür. Virus yeniden önem kazandığı yakın dönem epidemilerini 2000’li yılların 
başında Kinshasa (1999-2000), Endonezya (2001-2003), Hint denizi adaları (2005-2006) ve en 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

56

KONUŞMACI METİNLERİ

son olarak da Hindistan’da (2006-2007) yapmıştır.

İnkübasyon periyodu ortalama 2-4 (1-12 ) gündür. Vektör temasından sonraki 4-7 gün içinde 
yüksek ateş, baş ağrısı, miyalji, sırt ağrısı, artralji ortaya çıkar, lökopeni, trombositopeni, serum 
aminotransferaz düzeylerinde artış görülebilir. Yarıya yakın olguda deri lezyonları, özellikle üst 
gövdede kaşıntılı makülopapüler döküntü, fasiyal ödem, özellikle çocuklarda lokalize peteşi ve 
dişeti kanaması görülür. Bildirilen raporlarda hemorajik ateş kliniği, sıklıkla yaşlı hastalarda 
ölümcül sonuçlanan ensefalit / hepatit, gebelikte fetusa geçişe bağlı neonatal ensefalopati 
veya abortus ile seyreden olgular mevcuttur. enfeksiyonun tanısında serolojik yöntemler 
kullanılabilir ancak ilk hafta serolojik testler negatif sonuçlanabilir veya Deng ateşi ya da 
diğer arboviruslar ile çapraz reaksiyon görülebilir, yalancı pozitiflik oluşabilir. IgM en erken 3 
günde pozitifleşir ve birkaç haftadan 3 aya kadar bu pozitiflik sürer. IgG ise en erken 6. günde 
pozitifleşir ve yıllar süresinde pozitif kalır. Özellikle ilk 7 gün içinde (viremi dönemi) RT-PCR 
virus tanısında kullanılabilir.

Enfeksiyonun tedavisinde etkili bir antiviral bulunmamaktadır. Non-salisilat analjezik 
ve non-steroidal anti-inflama- tuvarlar semptomatik tedavide tercih edilir. Ribavirin ve 
interferonalfanın sinerjistik etkisi bir çalışmada in-vitro olarak bildirilmiş, klorokin uzamış 
artraljisi olan bir hastada kullanılmış ancak etkinliği başka çalışmalarda doğrulanmamıştır. 
Enfeksiyondan korunmada esas vektör kon-trolüdür. Coğrafik dağılım özelliği göz önüne 
alınarak bu bölgelere seyahat edecek kişilerin bilgilendirilmesi korunmada özel bir önem taşır .

BATI NİL VİRÜSÜ (West Nile Virus)
İlk olarak 1937 yılında Uganda’da ateşli bir kadın has-tanın kanından izole edilmiş bir 
flavivirustur. Özellikle yaz aylarında ve özellikle Culex pipiens cinsi sivrisinekler ile bulaşı 
gerçekleşir. Keneler de vektör ve rezervuar rolü oynar. Afrika, Avrupa, Asya, Or-tadoğu, 
Avustralya’da yaygındır. Güney Avrupa, İsrail, Ortadoğu, Romanya, Rusya’da salgınlar yapmış, 
son dönemde epidemiyolojik değişim göstererek Amerika kıtasında virus ile ilişkili fatal 
seyirli menenjit veya ensefalit tablosuna yol açan salgınlar yaşatmıştır. Enfeksiyon sıklıkla 
asemptomatiktir. Semptomatik seyreden olgularda 2-6 gün içinde bulgular ortaya çıkar, bu 
süreç 14 güne kadar uzayabilir. Nonspesifik bulguların yanı sıra ateş, poliartropati, döküntü, 
lenfadenopati, baş ağrısı, myalji başlıca bulgulardır. Bazı epidemilerde konjonktivit, yaygın 
lenfadenopati, özellikle çocuklarda makülopapüler döküntü sık bulgular olarak bildirilmiştir. 
Ciddi seyir gösteren enfeksiyon olgularında myokardit, perikardit, hepatit gelişimi rapor 
edilmiştir. Ensefalit ve menenjit gelişimi yanı sıra optik nörit, kraniyal nöropati, bazal ganglion 
hasarına bağlı bulgular, asimetrik paralizi görülebilir. Laboratuar incelemede sıklıkla lökositoz, 
daha az olarak lökopeni, ensefalite bağlı hiponatremi görülebilir. BOS’ta lenfositik pleostoz 
tipiktir ancak nötrofilik hakimiyet ya da hücre görülmeyebilir. BOS glikozu normal, protein 
orta yüksekliktedir. Tanıda moleküler ve serolojik yöntemlerden yararlanılır ve PRNT altın 
standartdır. Spesifik bir tedavisi yoktur. Korunmada vektör kontrolü önemlidir .Ülkemizde de 
2010 yılında vakaların saptanmasından sonra bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alınmıştır.
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DENGUE VİRÜSÜ
Dengue hemorajik ateşi etkenidir. Dengue hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz, Afrika, 
Hindistan ve Uzakdoğu’da ayrıca Hawai ve Karaip adalarında kısmen Amerika Birleşik 
Devletleri’nin güney eyaletleri ve Avustralya’da görülmektedir. Dengue virusu Aedes aegypti 
türü sivrisineklerle taşınmaktadır. Ayrıca Aedes albopictus ve Aedes polynesiens ile de virus 
bulaşmaktadır. Hastalık insanlar arasında aedes-insan-aedes enfeksiyon zinciri ile devam 
eder. Ancak tropikal ve ormanlık bölgelerde aedes-maymunaedes siklusuna bazen insan da 
karışabilir. İnfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dengue virusu deriden girer, kana karışır ve ateşin 
yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dengue hemorajik 
ateş hastalığının patogenezinde hastanın daha önce farklı bir dengue virus serotipi ile infekte 
olması ve immun yanıtın ortaya çıkması rol oynar . Laboratuvar tanısı Direkt inceleme, virus 
izolasyonu, viral identifikasyon, seroloji ana başlıkları altında incelenebilir. Direkt incelemede 
antijen; ELISA yöntemleriyle gösterilebilir. Dengue hemorajik ateşli hastalarda dengue ateşli 
hastalara kıyasla plazmada serbest sNS1 düzeyinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir . 
Dengue virusu RT-PCR ve real time PCR yöntemleriyle araştırılmaktadır . Virus izolasyonu 
serum, plazma, “buffy coat” ve doku örneklerinde yapılmaktadır. Virus hastalığın 5. gününe 
kadar kandan izole edilebilir. Hastalığından başlangıcından sonraki 6. günde serumda IgM 
hastaların %90- 95’inde ELISA ile saptanabilmektedir. Dengue virusla Japon ensefalit virus 
arasında çapraz reaksiyon olabilir. Ayrıca romatoit faktör pozitif olduğunda Ig M sonuçları 
güvenilir değildir. Bu nedenle IgM pozitif olduğunda mutlaka nötralizasyon testi ile tekrar 
yapılmalıdır). Primer ve sekonder enfeksiyon ayırımı Dengue hastalığı tanısında önemlidir. 
Primer enfeksiyonda ELISA ile Ig M/Ig G oranı 1.8 ve 1.8’in üzerinde, sekonder enfeksiyonda 
ise oran 1.8’den küçüktür. Korunma yöntemlerinin başında sivrisinekle mücadele gelmektedir. 
İçme ve kullanma sularının sağlıklı koşullara ulaştırılması, alt yapı sisteminin kurulması gibi 
temel önlemler alınmalıdır. 

SARI HUMMA VİRUSU 
Güney Amerika ve Afrika’da bulunmaktadır. Sarı humma insandan insana Aedes aegypti türü 
sivrisineklerle bulaşır. Doğada maymundan maymuna sivrisinekle bulaşan hastalık, iş gereği 
ormanlarda çalışan kimselerde, maymunlardan infekte olmuş sivrisineklerin ısırmasıyla 
görülebilir. Sarı humma virusunun yaptığı lezyonlar daha çok virusun yerleştiği organ ile 
ilişkilidir. Çoğu kez karaciğerdeki lezyonlar dağınık ve adacıklar şeklinde ve patoloji yönünden 
parenkim hücrelerinin sitoplazmasının hyalen nekrozu biçimindedir. Stoplazmayı işgal eden 
hyalen kitleler eozinofil olup ‘Councilman cisimler’ adını alır. Ayrıca hücrelerin nukleusunda 
eozinofil inklüzyon cisimcikleri de vardır . Laboratuvar tanısında PCR ve serolojik testler 
kullanılmaktadır.. antijeni ELISA ile gösterilebilir. Virusun dokudan ve kandan izolasyonu 
yapılabilir. Virus hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Hücre kültürü için 
C6/36 veya AP61 sivrisinek hücreleri, Vero veya LLC-MK2, BHK-21 hücreleri kullanılır. 
Sarı humma kuşkulu hastalarda karaciğer dokusundan fatal hemoraji olabileceği için ancak 
postmortem olarak izolasyon yapılır. Virus identifikasyonu; nötralizasyon testi, hücre 
kültüründe immunohistokimyasal testler veya IFA yöntemleri ile yapılır. Serolojik tanıda 
ELISA, nötralizasyon, KBD, HAI testleri uygulanmaktadır. Hastalara mutlaka aşılama öyküsü 
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sorgulanmalıdır, çünkü aşı sonucu oluşan antikorlar serolojik tanıda karışıklığa neden olur. 
Sivrisinek savaşı ile hastalığın kontrolü olasıdır. Ayrıca korunma için attenüe canlı virus aşısı 
kullanılır. Bu aşı 17 D suşunun embriyonlu yumurtada üretilmesi ile hazırlanır. Aşı endemik 
bölgelerde yaşayanlara ve endemik bölgelere seyahat edenlere yapılmalıdır. Seyahatten 10 gün 
önce aşının yapılması önerilmektedir .

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ VİRUSU
Bunyaviridae familyasında Nairovirus cinsinde bulunur. Fulminan seyirli akut kanamalı ateşe 
neden olur. Tüm dünyada geniş dağılım gösterir. Afrika, Asya, Avrupa’da aralıklı epidemilere 
ve nozokomiyal salgınlara yol açar. Virus kene, kuş ve yabani tavşanlarla taşınır. İnsanlara 
virus bulaşı, infekte kenelerin ısırmasından sonra ve viremik hayvanların kesilmesi sırasında 
hayvana ait kan ve dokulara temastan sonra gerçekleşmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-6 
gündür. Ateş, üşüme, titreme, baş ve vücut ağrıları ile başlar. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve 
sonrada mide-bağırsak kanamaları görülür . Laboratuvar tanısı erken dönemde (semptomlar 
başladıktan sonraki ilk 5-7 gün içinde) kan ve doku örneklerinden virusun izole edilmesi, viral 
antijenlerin veya nükleik asitlerin saptanması ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve 
IgG antikorlarının ELISA ile gösterilmesiyle mümkün olur. Ülkemizde  endemik bir hastalıktır.

HANTAVİRUSLAR 

Hantaviruslar, insanlarda Hantavirus nefropatisi (renal sendromla seyreden hemorajik ateş) 
ve Hantavirusu pulmoner sendromu adı verilen iki tür sendroma neden olurlar. Hantavirus 
hemorajik ateşinin kuluçka dönemi 7-21 gündür. Hastalık ani yükselen ateş, titreme, genel 
durum bozukluğu, göz, sırt kas ağrısı ile başlar. Ani göz içi basınç artışına bağlı bulanık görme, 
sklerada yaygın eritem, peri-orbital ödem hastalığın tipik göz belirtileridir. Olguların üçte 
birinde konjunktiva kanaması, peteşi ve purpuralar, burun, mide, barsak, vajinal ve üriner 
sistem kanamaları gibi hemorajik belirtiler ortaya çıkar. Hastalarda ölüm olasılığı %5-10’dur. 
Hantaan virus Kore ve Doğu Rusya’da, Dobrava virus Balkanlar’da, Seoul virus tüm dünyada, 
Puumala virus ise İskandinavya’da hemorajik ateş etkeni olan hantaviruslardır  Hantavirus 
pulmoner sendromu 1993 yılında Güneybatı Amerika’da görülen bir salgında tanımlanmıştır 
ve salgında hastaların %60’ı ölmüştür. Hantavirus pulmoner sendromu ateş, kas ağrıları, 
öksürük, baş ağrısı, bulantı kusma gibi prodromal belirtiler ve bunların hemen ardından hızla 
gelişen, ilerleyici tipte pulmoner kapillerin ge- çirgenliğinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan 
ağır bir akciğer ödemi ile karakterizedir. Hantavirusların doğadaki rezervuarları kemiricilerdir 
ve hayat boyu virusun asemptomatik taşıyıcısıdır. Hantavirusun insanlara bulaşması infekte 
hayvanların idrar, dışkı ve diğer çıkartılarının hasarlı deri ve mukozalara teması veya bu 
maddelerle infekte olmuş havadaki aerozolün solunması ve infekte kemiricinin ısırması ile 
gerçekleşir . Tanı için daha çok ELISA, IFA gibi serolojik yöntemlerle antikor araştırılmaktadır. 
Hastalıktan korunma için kemiricilerle savaş önemlidir. Hantaanvirus için rekombinant aşı 
çalışmaları yapılmaktadır ancak henüz kullanımda olan bir aşı yoktur.

RİFT VADİSİ ATEŞİ 
Etken Phlebovirus, vektörü Aedes cinsi sivrisineklerdir. 1975 yılında Güney Afrika’da, 1997-
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98 yıllarında Batı Afrika’da, 2000 yılında Arabistan ve Yemen’de görülmüştür. Daha çok 
çiftçilerde, veterinerlerde hastalık görülmektedir. Hastalık asemptomatik olabildiği gibi, ağır 
olgularda hemorajik ateş, ensefalit ve koma görülmektedir. Tanısında ELISA ile antijen ve 
IgM saptanması önemlidir. Virus izolasyonu hücre kültüründe yapılabilir, ayrıca PCR duyarlı 
ve özgül bir test olarak tanıda kullanılabilir, Rift Vadisi ateşi için canlı attenüe ve inaktive aşı 
çalışmaları araştırma aşamasındadır . Kenya’da 1997-1998 yıllarında RVA salgınında görülen 
olguların ikisinin RVA’den farklı bir virus olduğu saptanmış ve izole edildiği bölgenin adı 
Garissa olduğu için Garissa olarak adlandırılmıştır. Gerard ve ark.’nın yaptığı çalışmada, aynı 
virusların genetik analizi yapılmış ve virusların Bunyamwera virus rekombinantı olan Ngari 
virus izolatı olduğu anlaşılmıştır. Aynı çalışmada Ngari virusun Afrika’daki hemorajik ateş 
salgınlarında etken olabileceğinin akılda tutulması gerektiği belirtilmektedir.

EBOLA 
Ebola Hemorajik Ateşi (EHA), Ebola virüsünün sebep olduğu hemorajik bir hastalıktır. Virüs 
ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilmiştir ve Kongo’daki bir 
nehre hitaben Ebola adı verilmiştir. Filavoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür. Beş farklı 
türü vardır.  Virüsün doğal kaynağının Afrika’daki meyve yarasaları olduğu düşünülmektedir. 
Virüslerin varlığı bu yarasaların coğrafi dağılımı ile örtüşmektedir. Ebola virüsü, insanlara 
enfekte hayvanların organ, kan ve vücut sıvıları ile yakın teması ile bulaşır. Afrika’daki enfekte 
şempanze, goril, maymun, meyve yarasası ve antiloptan bulaştığı dökümente edilmiştir. 
İnsandan insana geçiş de bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozanın enfekte insanların kan 
ve vücut sıvılarıyla direk teması ile meydana gelebilir. Bu hastalıktan iyileşen erkeklerin 7 
haftaya kadar semende virüsü taşıdıkları gösterilmiştir. Sağlık çalışanlarına da, bu hastaların 
takip ve tedavi sırasında, kontrol önlemlerini almadıkları takdirde yakın temas sonucu bulaş 
olmaktadır.

Klinik :Hastalık yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı şikayetleri ile 
başlar. Bunları bulantı, kusma, döküntü izler. Daha sonra böbrek ve karaciğer fonksiyonları 
bozulur ve kanamalar başlar. Laboratuarda lökopeni, trombositopeni ve karaciğer enzimlerinde 
artış görülür. İnkübasyon süresi 2-21 gün arasında değişir. Hastalık %25-90 oranında fetal 
seyretmektedir.

Teşhis:Ebola hemorajik ateşi tanısından önce sıtma, şigelloz, kolera, tifo, leptospiroz, 
riketsiyozis, hepatit, menenjit ve diğer viral hemorajik ateşler gibi hastalıklar dışlanmalıdır. 
ELISA, antijen tespit testleri, serum nötralizasyon testi, RT-PCR ve virüs izolasyonu testleri 
tanı için kullanılabilir.

Tedavi ve Korunma : Spesifik bir tedavisi yoktur. Hastalar sıklıkla dehidratedir. Ağır hastalar 
yoğun bakım takip ve tedavisine ihtiyaç duyarlar. Tedavisi olmadığı için, hastalığın risk 
faktörlerinin bilinmesi ve bireysel koruyucu önlemler, hastalığın ve ölümün azaltılmasının tek 
yoludur. İnsandan insana bulaş kan ve vücut sıvıları ile direkt veya indirekt temas ile meydana 
gelmektedir. 

Mart 2014 de Batı Afrika’dan başlayarak dünyaya yayılan Ebola virüs salgınında şu ana kadar 
28,638 vaka ve 11,316  ölüm bildirilmiştir.
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ZİKA VİRUS
Flaviviridae ailesinden tek zincirli RNA virusü olan Zika virus insanlara enfekte Aedes cinsi 
sivrisineklerin (Aedes aegypti and Aedes albopictus) ısırması ile bulaşmaktadır. Filogenetik 
olarak  Dengue virus, West Nile virus, Yellow Fever virus, Japan Encephalitis virus ile yakın 
ilişkilidir. İnsanlar ve primatlar virusun temel rezervuarı olup salgınlar sırasında insan-vektör-
insan arası bulaş izlenmektedir. 

Virus ilk kez 1947’de sarı humma bulaşı ile ilgili Uganda’da yapılan bir çalışma sırasında 
“Zika ormanı”nda bulunan bir Rhesus maymununda izole edilmiştir. İnsanlarda ise ilk kez 
1952 yılında Uganda, Tanzanya ve sonrasında 1968 yılında Nijerya’da tespit edilmitir. Ilk 
büyük salgın 2007 yılında Yap adasında (Micronesia) izlenmiştir. Salgın Nisan-Temmuz 
ayları arasında 13 hafta sürmüş, 185 şüpheli vakanın 49’u konfirme, 59’u ise olası vaka olarak 
tanımlanmıştır. Geçtiğimiz yıla kadar Zika virüs nedenli salgınlar Afrika, Güneydoğu Asya 
ve Pasifik adalarından bildirilmiştir. Mayıs 2015’de ise “Pan American Health Organization 
(PAHO)” Brezilya’dan ilk konfirme vakayı bildirmiştir. Sonrasında vakaların çoğu ülkeye ve 
kıtalararası yayıldığı, vaka sayısının artış gösterdiği, Aralık 2015 itibariyle Brezilya’da 440.000-
1.300.000 olası vaka CDC tarafından rapor edilmiştir. Yine CDC kaynaklı verilere göre 19 
Ocak 2016 itibariyle El Salvador, Venezuela, Kolombiya ve Brezilya Surinam, Fransız Guyanası, 
Honduras, Meksika, Panama ve Martinik’de hızla ilerleyen Zika virus epidemisi olduğu 
bildirilmektedir. Bolivya, Guyana, Ekvator, Guadeloupe, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, 
Barbados, Saint Martin ve Haiti de ise sporadik vakalar rapor edilmiştir. ABD’de tespit edilen 
vakaların tümünün importe olduğu, salgının görüldüğü bölgeler dışında saptanan ilk yerel 
vakanın ise Porto Rico’dan olduğu bildirilmiştir. Riskli bölgelere seyahat öyküsü olan kişilerde 
2015 yılının sonlarında İngiltere, Hollanda’da, 26 Ocak 2016 tarihi itibariyle de Danimarka, 
İsviçre ve Almanya’da  importe vakalar belirlenmiştir.

Enfekte Aedes cinsi sivrisinekler Zika virus dışında dengue virus ve Chikungunya virus için de 
vektördür. Bu sivrisinekler durgun sulara yumurtalarını bırakır. Sivrisinekler virus ile enfekte 
olan bir kişiden beslendiğinde enfekte olurlar ve diğer insanlara ısırma ile virusu bulaştırırlar. 
Doğuma yakın bir zamanda Zika virus ile enfekte olan kadınlarda doğum sırasında nadiren 
yenidoğana bulaş ve gebelik süresince de anneden fetusa bulaş izlenebilir. Anne sütünde 
viral RNA tespit edilmekle birlikte, emzirme ile bulaş günümüze dek bildirilmemiştir. Kan 
transfüzyonu ve cinsel yolla temasla olası bulaş ise birer vakada bildirilmiştir.

Zika virus enfeksiyonunda en sık görülen klinik bulgular ateş, döküntü, eklem ağrısı ve 
konjuktivittir. Virus ile enfekte olanların ancak %20’si semptomatik seyretmektedir. Genellikle 
hafif seyreden semptomlar bir hafta kadar sürmekte, hastaneye yatış gerektiren ciddi hastalık 
nadiren izlenmektedir. İnkübasyon periyodu tam olarak bilinmemekle birlikte 3-12 gün 
arasında değişmektedir. 2015 yılında Brezilya’da başlayan salgında Guillain-Barre sendromu 
ve enfekte annelerin bebeklerinde konjenital sinir sistemi malformasyonları, mikrosefali 
tespit edilmiştir. İntrauterin Zika virüs enfeksiyonu ile konjenital anomaliler arasında bir ilişki 
tespit edilmekle birlikte bu ilişki henüz konfirme edilmemiştir. Gebeler tüm trimesterlerinde 
enfeksiyona maruz kalabilmektedir, ancak gebelerde enfeksiyon insidansı bilinmemektedir. 
Gebelerin enfeksiyona normal populasyondan daha duyarlı olduğu ve enfeksiyonun daha ağır 
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seyrettiğine dair veri de bulunmamaktadır. CDC hamile kadınları riskli bölgelere gitmemesi 
konusunda uyarmaktadır.

Tipik klinik bulguları olmaması nedeniyle tanı zordur. Dengue ateşi, leptospirosis, malaria, 
rickettsia, rubella, parvovirus, enterovirus, adenovirus ve alphavirus enfeksiyonları 
(Chikungunya, Mayaro, Ross River, Barmah Forest, O’nyong-nyong ve Sindbis virusleri) ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir. Tanıda klinik, seyahatin zamanı, yeri ve yapılan aktivitelerle birlikte 
değerlendirilmelidir. Serum/plazmadan viral RNA’nın tespiti veya viruse spesifik IgM ve 
nötralizan antikor tespiti tanıda kullanılmaktadır. Ticari tanı kitleri henüz bulunmamaktadır. 
Semptomların başlamasından sonraki ilk haftada viral RNA serumda RT-PCR ile saptanabilir. 
Enfekte kişiden sivrisinek ısırığı ile diğer sivrisineğe bu dönemde geçebilmekte, enfekte 
sivrisinek de virusu diğer kişilere yayabilmektedir. Viruse spesifik IgM ve nötralizan 
antikorlar hastalığın ilk haftasının sonuna doğru oluşur ancak diğer Flaviviruslar ile (dengue, 
yellow fever) çapraz reaksiyon sıktır. Virus enfekte kişilerin kanında genellikle birkaç gün 
kalabilmekte ancak bazen daha uzun süre saptanabilmektedir. Plak-redüksiyon nötralizasyon 
testi viruse spesifik nötralizan antikorların tespiti ve primer flavivirus enfeksiyonunda çapraz 
reaksiyon veren antikorların ayırımında kullanılabilmektedir. Ülkemizde Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans 
Laboratuvarı’nda moleküler tanı yöntemleri ile viral RNA’nın tespiti yapılmaktadır. 

Özellikle enfeksiyonun sık görüldüğü bölgeleri ziyaret eden kişilerde ateş ve makülopapüler 
döküntü gibi Chikungunya virus ve dengue virus enfeksiyonu ile uyumlu klinik bulguların 
varlığında (ateş, döküntü, eklem ağrısı, halsizlik) Zika virus varlığı da araştırılmalıdır. 
Enfeksiyonun tedavisi bulunmamakta, aşılama ile enfeksiyonun önlenmesi mümkün değildir.  
Korunma Chikungunya virus ve Dengue virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi kişisel koruyucu 
önlemlerin alınması ile mümkün olmaktadır. Transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonun alıcı için de 
ciddi sonuçlara neden olabilmesi nedeniyle aktif Zika virus enfeksiyonu olan bölgelere seyahat 
öyküsü olan kişilerin dengue virus enfeksiyonunda olduğu gibi kan ve doku donorü olarak kabul 
edilmemesi ve etkilenen bölgede bağışlanan tüm kanlarda nükleik asit amplifikasyon teknikleri 
(NAT) ile viral RNA taranması önerilmektedir. Bu nedenle etkilenen bölgelere giden tüm 
kişilerin sivrisineklerden korunması için bireysel koruyucu önlemler alması, gebeler ve gebe 
kalma planı olan kadınların çok etkilenen alanlara seyahat planlarını ertelemesi önerilmelidir. 
DEET bazlı sivrisinek kovucuların iki ayın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. 
Sivrisinek ile maruziyetin önlenmesi için sivrisinek kovucular tüm gün boyunca kullanılmalı, 
özellikle sivrisinek aktivitesinin olduğu en yoğun dönemlerde uzun kollu tişört ve pantolon 
giyilmesi önerilmektedir. 

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON ETKENLERİ:

METAPNEUMOVlRUS
İnsan Metapneumovirus’u Paramyxoviridae ailesinden metapneumovirus genusundan (-) bir 
RNA virusudur. İlk olarak 2001 yılında Hollanda’dan rapor edilmiş ardından pek çok ülkede 
özellikle çocuk ve immünyetmezlikli hasta grubunda solunum yolu örneklerinden izole 
edilmiştir. Bu çalışmalarda özellikle kış ve ilkbahar süresinde alınan örneklerde virus RT-
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PCR ile saptanmıştır. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açarak bronşiolit, pnömoni, 
astım alevlenmesine neden olabilir. Semptomlar respiratuar sinsityal virus (RSV) ve diğer 
solunum yolu viruslarına bağlı enfeksiyonlara oldukça benzerdir. Öksürük, ateş yüksekliği, 
solunum zorluğu, burun akıntısı, konjesyon gelişimi görülür. Yapılmış bir klinik çalışmada 
ateş yüksekliğinin hastalar arasında oldukça nadir olması influenza’dan ayırıcı bir özellik 
olarak sunulmuştur. Yine özellikle genç erişkinlerde göreceli olarak asemptomatik geçirilen 
enfeksiyon yaygınlığı RSV enfeksiyonunun aksinedir. Yaşlılarda, immün-yetmezlikli kişilerde, 
infantlar ve çocuklarda enfeksiyon ağır bir klinik seyir izleyebilir.

BOCAVİRUS
İlk olarak 2005 yılında İsviçre’de nazofaringeal aspirat örneği incelemesinden izole edilmiş 
bir parvovirustur. Hastalığın kliniği, risk faktörleri gibi konularda henüz tam bir açıklık 
yoktur. Epidemiyolojik özellikleri, risk faktörleri RSV ile benzerlik gösterir. Yapılan bir 
çalışma prematü- rite, konjenital kalp hastalığı ve astım varlığını risk faktörü olarak tespit 
etmiştir. Klinik bulgular diğer respiratuvar viruslara bağlı olarak gelişen enfeksiyonlara 
benzeyebilmektedir. Ateş, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, myalji, alt solunum yolu tutulumu 
ve özellikle ciddi seyredebilen bronşiolit, pnömoni semptomları gösterebilir. Literatürde 
virusun ilk izolasyonundan sonra özellikle çocuklarda geli-şen akut wheezing olgularında 
yapılmış solunum yolu ör-neklerini içeren ve bocavirus izolasyonunun sağlandığı ça-lışmalar 
bulunmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonu yanında sistemik enfeksiyon da oluşturabilir. 
Viral yük ile hastalığın şiddeti arasında doğru orantı saptanmış, düşük viral yüklü olgularda 
asemptomatik, yüksek viral yük ile giden olgularda ise respiratuvar semptomların geliştiği 
sonucuna varılmıştır. Virusun mevsimsel özellik gösterdiği bildirilmişse de diğer çalışmalar 
henüz bu bulguyu destekler özellikte değildir. Coğrafik özellik göstermeyen virusun çeşitli 
ülkelerden yapılmış bildiriler ışığında dünya üzerinde yaygın olduğu görülmektedir.

MERS-COV
Coronavirus ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-
CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) Eylül 2012’de ilk defa insanlarda 
Suudi Arabistan’da tanımlanmış; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012’de Ürdün 
Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. DSÖ kaynaklarına göre şu ana kadar 1633 
laboratuvarla doğrulanmış vaka ve 587 ölüm bildirilmiştir. 

MERS-CoV insanlarda enfeksiyona neden olduğu bilinen, ilk C soyundan betacoronavirus’dur 
ve Güney Asya, Avrupa, Tayland, Meksika, Gana ve Güney Afrika’daki yarasa ve kirpilerdeki 
coronaviruslarla yakın genetik ilişkisi mevcuttur. Birkaç MERS-CoV’lu hastanın çiftlik 
hayvanlarına temas öyküsü olduğu raporlanmıştır. Daha sonra tek hörgüçlü develerde 
MERS-CoV’e karşı nötralizan antikorlar tespit edilmiştir. Ayrıca 2003 yılında Birleşik Arap 
Emirlikleri’ndeki deve serumlarında da bu nötralizan antikorlar olduğu gösterilmiştir. 
Develerde seropozitiflik oranı %90’ı geçen bölgelerde, diğer çiftlik hayvanlarının (tavuk, keçi, 
koyun ve sığır) bakılan serum örneklerinde MERS-CoV nötralizan antikoru bulunmamıştır. 
Çalışmaların sonuçları MERS-CoV için tek hörgüçlü develerin ara bir konak olabileceğini akla 
getirmektedir. Fakat hala zoonotik kaynaktan direkt insana geçişin nasıl olduğu net değildir. 
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Deve sütü riskli görülmektedir. Deveden insana veya insandan deveye geçiş veya başka bir ara 
konak olabileceği düşünülmektedir. Bulaş; İnsandan insana bulaş MERS-CoV enfeksiyonunun 
önemli bir basamağını oluşturmaktadır. İkincil MERS-CoV vakalarının önemli bir kısmı sağlık 
bakımı verilen 7 yerlerden kaynaklanmıştır. Sağlık merkezlerinde meydana gelen bulaşlar esas 
olarak enfeksiyon önleme korunma yöntemlerinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmıştır. 
Bununla birlikte insandan insana bulaşların daha çok kendini sınırlayan şekilde ve düzensiz 
olduğu görülmüştür. Sporadik MERS-CoV vakalarında inkübasyon süresini tahmin etmek pek 
mümkün gözükmemektedir. Ancak, insandan insana bulaş vakaları incelendiğinde inkübasyon 
periyodunun 5 günün üzerinde olduğu ve iki haftaya kadar uzadığı tahmin edilmektedir. 
MERS-CoV insandan insana bulaş vakaları incelendiğinde bulaşın meydana gelmesi için yakın 
temasa ihtiyaç var gibi görülmektedir. Solunum yolu ile bulaşma ihtimalinin yüksek; gaita, idrar 
ve kan yolu ile bulaşın daha düşük olabileceği düşünülmektedir. MERS-CoV enfeksiyonunun 
klinik spektrumu; asemptomatik durumdan, ağır pnömoni ve akut solunum yolu yetmezliği 
sendromu Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ile septik şok ve ölümle sonuçlanan 
çoklu organ yetmezliğine kadar değişebilmektedir. İlk semptom ve bulgular ateş, titreme, baş 
ağrısı, baş dönmesi, boğaz ağrısı, prodüktif olmayan öksürük, dispne, miyalji gibi genellikle 
spesifik olmayan semptom ve bulgulardır. Ayrıca kusma, ishal gibi gastrointestinal semptomlar 
görülebilmektedir. Bazı vakalarda hemoptizi görülmüştür. Ateş olmadan hafif solunum yolu 
hastalığı ve pnömoni gelişmeden önce diyare ile gelen atipik vakalar da bildirilmiştir. Tanıda 
öncelikle moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Daha sonra diğer testler geliştirilmiştir.

AVİAN İNFLUENZA (H5N1/H7N9/H5N6..)
Son yüzyılda özellikle H5N1 alt tipi başta olmak üzere avian influenza (AI) tip A virüs 
infeksiyonlarının 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olduğu kabul 
edilmektedir. Sadece geçen yüzyılda AI virüsleri 4 farklı pandemi oluşturarak, tüm dünyada 
çok sayıda insan ve kanatlı hayvanın ölümüne neden olmuştur. AI tip A virüs infeksiyonları 
Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OIE) tarafından en tehlikeli insan ve hayvan hastalıkları 
grubunda sınıflandırılmaktadır. Hastalık 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilinmektedir. 
Bunu takip eden 100 yıllık süreçte, zaman zaman patojenitesi yüksek avian influenza (HPAI) 
patotipindeki tip A virüslerinin neden olduğu çeşitli salgınlar yaşanmıştır. Bu salgınların 
bir kısmı etkili bir şekilde kontrol altına alınmış olmakla birlikte, birçoğu önemli ekonomik 
kayıplara neden olmuştur. Etiyoloji Orthomyxoviridae familyasında yer alan influenza virüsleri 
pleomorfik, zarflı, negatif polariteli ve tek iplikli RNA karakterinde genetik madde taşıyan 
etkenlerdir. İnfluenza virüsleri iki önemli internal yapı olan nükleoprotein (NP) ve matriks 
(M) proteinlerindeki farklıklara göre A, B ve C olmak üzere 3 tipe ayrılmaktadır. Kanatlılarda 
influenza A virüsleri sadece doğal infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu virüsler; göçmen 
kuşlar, yabani kanatlılar, kafes kuşları, tavuk, ördek ve hindi gibi birçok kanatlı türü ile insan, 
domuz, kedi, köpek, at, mink ve balina gibi çeşitli memelilerden izole edilmiş olmakla birlikte, 
göçmen su kuşları etkenin doğal konakçılarıdır. H5N1 alt tipi başta olmak üzere, AI tip A 
virüs infeksiyonlarına karşı alınan önlemlerin etkisiz kalmasında, virüsün sahip olduğu yüksek 
mutasyon yeteneğinin katkısı büyüktür. İnfluenza A virüslerinin genomik RNA’sı oldukça 
küçük olup, 8 segmentten oluşmaktadır. Bunların da 11 farklı yüzeysel ve internal proteini 
[hemaglütinin (H), neuraminidaz (N), nükleoprotein (NP), polimeraz kompleks proteinler 
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(PB1, PB2 ve PA), matriks 1 ve 2 protein (M1 ve M2) ve non-strüktürel protein (NS1)] 
kodladığı bildirilmektedir. Bir hücrede iki farklı AI virüsü üreyebilmekte ve bu esnada RNA 
parçaları virüsler arasında yer değiştirebilmektedir. Ortaya çıkan bu yeni partikül, kendine has 
özellikleri olan yeni bir influenza A virüsü alt tipi olarak fonksiyon yapabilmektedir. Birçok alt 
tipin (H5N1, H5N2 ve H3N2 gibi) bu şekildeki rekombinasyonlarla oluştuğu ifade edilmiştir.
Evcil kanatlılardan sıklıkla izole edilen H9N2 alt tipinin genetik olarak H5N1 ile ilişkili olduğu 
bildirilmiştir. Virüsdeki mutasyonların yakından takip edilmesi açısından tüm dünyada 
yürütülmekte olan  laboratuvara dayalı influenza surveyansı çok önemlidir.
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Viral Gastroenteritler Rotavirus ve adenovirus
Fügen Yarkın

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı, Adana

Akut gasroenteritler bütün dünyada özellikle yeni doğanlarda ve çocuklarda morbidite ve 
mortalitenin önemli sebeblerinden biridir. Gastroenteritlerin çoğundan viruslar (%40-70) 
sorumludur. Akut  gastroentrit etkeni klinik önemi olan major viruslar rotavirus, norovirus, 
sapovirus, enterik adenovirus ve astroviruslardır.  Gastroenterit ile ilişkili Aichi virus, human 
parechovirus 1, bufavirus, coronavirus, torovirus, bocavirus 1 ve picobirnavirus gibi virusların 
gastroenteritteki rolü henüz tam belirlenmemiştir.

ROTAVİRUS 
Rotavirus,  Reoviridae ailesine ait olup zarfsız, 75 nm çapında, kapsidi ikosahedral,  segmentli 
çift sarmallı bir RNA virusudur. Elektronmikroskobi ile incelendiğinde tekerleğe benzer görü-
nümünden dolayı latincede tekerlek anlamına gelen “rota” ismi verilmiştir.  Rotavirusun in-
fektif partikülü üç tabakalı partikülden  (triple-layered particle; TLP) oluşur. Bu tabakalar, dış 
kapsid, iç kapsid ve kordur. Dış kapsid, iki yapı proteini VP4 ve VP7’den oluşur. VP7 proteini 
dış kapsidin büyük bir kısmını oluşturur, VP4 ise virusun yüzeyindeki çıkıntılarda bulunan 
“viral spike” proteinidir.  VP7 virionun %30’unu, VP4 %1,5’ini oluşturur. İç kapsid VP6 prote-
ininden oluşur ve koru çevreler. Korda viral proteinler VP1, VP2 ve VP3 bulunur, VP2 baskın-
dır. VP1 proteini, RNA bağımlı RNA polimeraz enzimi ve VP3 ise guanil transferaz ve metil 
transferaz enzimi aktivitesi gösterir.  Kor, rotavirus genomunu çevreler. Viral RNA, çift sarmallı 
11 segmentden oluşur. Total genom 16500-21000 nükleotid uzunluğundadır, 5’ ve 3’ terminal 
sıraları korunan bölgelerdir. Rotavirus genomunun her segmenti bir protein kodlar, ancak seg-
ment 11 iki protein kodlar. Rotavirus proteinlerinin 6’sı yapısal (VP1-VP4, VP6, VP7) ve 6’sı 
yapısal olmayan (NSP1-NSP6) proteindir. RNA genomunun segmentli yapısından dolayı aynı 
hücrenin iki farklı rotavirus suşu ile koinfeksiyonu, yeni ve daha önce hiç karşılaşılmamış reas-
sortant virus oluşumu ile sonuçlanabilir. Böylece RNA parçalarının yer değiştirmesi ile oluşan 
yeni rotavirusun antijenik yapısı farklıdır. İnsan ve hayvan rotavirusların nadiren görülen miks 
infeksiyonu da antijenik varyasyonun kaynağı olabilir (1,2).

Rotavirus kapsid proteinlerinin antijenik özelliğine göre grup, subgrup ve serotiplere ayrılır. 
İç kapsid proteini VP6 virusun major antijenik determinantıdır. VP6 virionun %50’sini oluş-
turur. Non-nötralizan antikor cevabını uyarır. VP6 grup ve subgrup spesifik antijenik özellik 
gösterir. Rotaviruslar VP6 proteininindeki farklılıklara göre A’dan G’ye kadar adlandırılan 7 
gruba ayrılır. Grup A, B ve C insanları ve hayvanları infekte eder, oysa grup D-G sadece hay-
vanlarda bulunur. İnsanlardaki infeksiyonların çoğuna A grubu rotaviruslar sebep olur.  Grup 
A rotavirusları yine VP6 antijenine göre subgrup I, II, I+II ve non I/non II olmak üzere dört 
subgruba sınıflandırılır. İnsan rotavirus suşlarının çoğu subgup I ve II’ye aittir. Grup A subgrup 
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II, subgrup I’e göre daha sık görülür. Genetik reassortment sadece her rotavirus grubu içindeki 
viruslar arasında oluşur, ancak farklı gruplardan viruslar arasında oluşmaz (1,2).

Serotip spesifik antijenler iki dış kapsid proteinleri olan VP4 (P proteini) ve VP7 (G protei-
ni)’dir. Hücreye bağlanma ve girişten sorumludur. Hem VP4 hem de VP7 tip spesifik koruyu-
cu nötralizan antikor oluşumunu uyarır. VP7, bir glikoproteindir ve VP7 ile G serotipleri (G; 
glikoprotein) belirlenir (). Virusun yüzeyindeki  “spike” proteini olan VP4’ün hemaglutinas-
yon, füzyon ve nötralizasyon aktivitesi vardır. VP4 proteaza duyarlı proteindir. Bu sebeple VP4 
proteinine göre tanınan serotiplere P serotipleri (P; proteaz-sensitif ) denir. VP4 proteininin 
proteaz ile VP5 ve VP8 proteinlerine ayrışması rotavirusun infektivitesini artırır. VP4 proteini 
segment 4, VP7 proteini ise segment 7, 8 veya 9 tarafından kodlanır (2).

Rotavirus P serotiplerinin tanısı için baculovirus’ta eksprese edilen VP4 antijenine karşı gelişti-
rilen tip spesifik antikorlar kullanılır. Buna karşılık, VP4’ün dış kapsidin minor proteini olması, 
zayıf immunojenite göstermesi, bazı kros reaktif epitoplar göstermesi ve monoklonal antikor 
üretimindeki zorluklar nedeniyle P serotiplemesi yerine alternatif olarak VP4 genom segmen-
tinin nükleik asit dizisindeki farklılıklara göre P genotiplemesi yapılmaya başlanmıştır. Grup A 
rotavirus G serotiplemesi için de monoklonal antikorların kullanıldığı ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) ile birçok suşlar tiplendirilemediğinden daha çok genotipleme metod-
ları kullanılır. Grup A rotaviruslarının şimdiye kadar en az 27 G genotipi ve 35 P genotipi tespit 
edilmiştir. P serotipleri ve P genotipleri arasında korelasyon tam kurulmamıştır. Şimdiye kadar 
17 serotip tanınmıştır. Bu sebeple P serotipleri için sadece numara yazılırken P genotiplerinin 
numarası parentez içinde belirtilir. P tiplerinin isimlendirilmesinde alternatif olarak P1A[8] 
gibi hem serotip hem de genotip numarası yazılabilir. G serotipleri ve genotipleri arasında ko-
relasyon olduğundan dolayı her ikisinde de sadece numarası yazılır (3-7).

Grup A rotavirusların şimdiye en az 10 G genotipinin (G1-G6, G8-G10, G12) insanları infekte 
ettiği tespit edilmiştir. Fakat bütün dünyada sadece 5 genotip, G1, G2, G3, G4 ve G5 yaygın ola-
rak bulunur ve tespit edilen bütün serotiplerin %90’dan fazlasını oluşturur. G1 en baskın ola-
nıdır.  Son yıllarda diğer G serotipleri G8, G6, G8 G9, g10 ve g12 dünyanın çeşitli bölgelerinde 
ciddi gastroenteriti olan çocuklarda tespit edilmiştir. Rotavirus G9 suşları 1995’den beri ABD, 
Japonya, Hindistan, Bangladeş, Fransa, İtalya, Malawi, Nigerya, Libya, Kenya, Arjantin, Avust-
ralya, Çin, Tayland ve İngiltere’de akut gastroeneritli vakalarda hızla ortaya çıkmaya devam 
etmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda P[6]G9 ve P[8]G9 dünyada artan sıklıkla bildirilmek-
tedir ve şimdi, G9 serotipi 5. en yaygın rotavirus serotipi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Bre-
zilya’da P[8]G5 ve Malawi’de P[6]G8 gibi bölgesel olarak önemi olan bazı serotipler tanınmıştır. 
P[6] rotavirus suşları Afrika’da sirküle eden suşların %50’den fazlasını oluşturur, oysa dünyanın 
diğer bölgelerinde elde edilen rotavirus suşlarının çoğu P[8] ile ilişkilidir. Etkili bir rotavirus 
aşısının yapılmasında prevalan suşların coğrafik varyasyonu dikkate alınmalıdır (8,9).

İnsanları infekte eden rotavirus suşları arasında simdiye kadar P[3], P[4], P[6], P[8], P[9], 
P[10] ve P[11] en az 11 P genotipi bildirilmiştir. İnsanlarda en yaygın P genotipleri, P[8] ve 
P[4]’dür, sırasıyla P1A ve P1B serotiplerine karşılık gelir. P1A[8] insan rotavirus P tiplerin 
%90’dan fazlasını oluşturur ve bunu P1B[4] ve P2A[6] izler. Son yıllarda P2A[6] tipi özellikle 
asemptomatik yenidoğanlardan sıklıkla izole edilmektedir.  
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İnsanlarda şimdiye kadar tespit edilen grup A rotavirus G ve P genotipleri arasında teorik 
olarak çok sayıda kombinasyon oluşabilmesine rağmen epidemiyolojik çalışmalar dünyada 5 
insan rotavirus tipinin; P1A[8]G1, P1A[8]G3, P1A[8]G4, P1B[4]G2 ve P1A[8]G9 yaygın ol-
duğunu göstermiştir. Rotavirus G1, G3, G4 ve G9 genotipi genellikle P1A serotipi ile, G2 sero-
tipi ise P1B serotipi ile kombine olur.  P[8]G1 global olarak baskındır, bütün suşların yaklaşık 
%90’ını oluşturur. Ancak bölgeler arasında rotavirus serotiplerin dağılımında farklılıklar var-
dır. P[8]G1 Kuzey Amerika ve Avrupa’da rotavirus infeksiyonlarının %70’den fazlasını yapar, 
fakat Güney Amerika ve Asya’daki infeksiyonların sadece yaklaşık %30’unu ve Afrika’da ise 
%23’ünü oluşturur. Bu farklılıklar sanitasyon, iklim, hayvan ve insan rotaviruslarının genetik 
reassortment gibi birçok faktöre bağlı olabilir (8,10).

Rotavirus RNA segmentlerinin poliakrilamid jel elektroforezisinde karekteristik göç paternine 
göre rotaviruslar 7 gruba (A-G) ayrılır. Grup A rotavirusları jel elektroforezisinde RNA seg-
menti 11’in mobilitesine göre iki farklı elektroferotip paterni gösterir. Hızlı göç edenler uzun 
(long) elektroferotip ve yavaş göç edenler kısa (short) elektroferotip olarak adlandırılır. Grup A 
rotavirus G1, G3 ve G4 serotipleri genellikle tipik olarak subgrup II ve uzun elektroferotip, G2 
ise subgrup I ve kısa elektroferotip profili gösterir.

Patogenez
Rotavirus son derece bulaşıcıdır, başlıca fekal-oral yolla bulaşır. İnkübasyon peryodu ortalama 
2 (1-3 gün) gündür. Hastalar belirtilerin başlangıcından kısa bir süre önce ve genellikle 8-12 
gün sonraya kadar bulaşıcıdır. Malnutrisyonu olan veya immun sistemi bozuk hastalar virusu 
daha uzun süre, 2-3 hafta yayar.

İnfektivite için dozun 10 partikül kadar az sayıda olması infeksiyonun yayılmasını kolaylaştırır. 
Kreş ve çocuk yuvaları gibi yerlerde oyuncaklar gibi kontamine eşyalar virusun hızla yayıl-
masında rol oynar, çünkü rotaviruslar çevre yüzeylerde 25oC’de ve %50 nemde 12 gün kadar 
canlılığını sürdürülebilir. Rotaviruslar özellikle sporadik infantil gastroenterite sebep olmasına 
rağmen özellikle kreşlerde ve hastanelerde pediatri bölümlerinde salgınlara sebep olabilir. Sağ-
lık görevlileri virusun bulaştırılmasında önemli rol aynar. Ayrıca rotavirus ile yiyecek ve suyun 
kontaminasyonu da salgınlara yol açabilir. Rotaviruslar solunum yolu sekresyonlarında tespit 
edilmesine rağmen solunum yolu ile geçiş kanıtlanmamıştır.

Rotavirus ince barsak villus uçlarında bulunan olgun enterositleri infekte eder. Rotavirusun 
enterositlerin yüzeyinde bulunan muhtemelen integrin ve sialik asit içeren gangliozid gibi re-
septörlere bağlandığı bildirilmiştir. Sadece üç tabakalı partiküller (TLP) hücreye bağlanabilir. 
Prodüktif infeksiyon için dış kapsid yüzey proteini VP4’ün proteolitik enzimle ayrışması ge-
rekir. VP4’ün proteaz etkisiyle VP5 ve VP8’e ayrışması viral infektiviteyi artırir. VP8 proteini 
hemaglütinin bölgesi içerir, hücreye bağlanmadan sorumludur. VP5 füzyon proteini içerir, 
hidrofobik bölgeye sahiptir ve hücreye girişte rol alır. Rotavirusun hücreye penetrasyon meka-
nizması tam bilinmemektedir, füzyon ile direk giriş ve Ph bağımsız reseptör aracılı endositozis 
ile olmaktadır.  Hücre kültürü ortamında tripsin ile ayrışmamış rotavirus hücreye yavaş inter-
nalize olur ve infeksiyöz değildir. Tripsin ile aktive olan rotaviruslar ise hücreye direk memb-
randan geçerek girer, hızla internalize olur ve prodüktif infeksiyon gelişir. Rotavirus enterosit-
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lerin stoplazmasında çoğalır. TLP’den dış kapsidin ayrılması intraselüler düşük kalsiyum (Ca) 
konsantrasyonu ortamında gerçekleşir ve transkripsiyonel olarak aktif çift tabakalı partikül-
ler (double-layered particle; DLP) haline dönüşür. Viral RNA polimerazın aktivasyonu ile bu 
partiküller içinde viral RNA, mRNA’ya (+ssRNA) transkribe olur. Bu mRNA’lar DLP’nin hem 
VP2 ve VP6 protein tabakaları boyunca uzanan kanallarından geçerek stoplazmaya çıkar. Viral 
mRNA’lar hem proteinlerin sentezi hem de minus RNA (-RNA) sentezi için kalıp görevi görür. 
Yeni sentez edilen viral proteinler VP1, VP3 ve mRNA segmentleri stoplazmadaki viroplazm 
içinde yeni korları oluşturmak için paketlenir. Çift sarmallı RNA genomu oluşturmak üzere (-)
RNA replikasyonu korların içinde gerçekleşir. Ardından viroplazm içinde VP6 proteini korları 
çevreleyerek yeni çift tabakalı partiküllerin (DLP) montajı olur. Yüzeyinde VP6 proteini ve iç 
kısmında kor bulunan bu çift tabakalı yeni subviral partiküller endoplazmik retikulumun (ER) 
membranında bulunan NSP4 reseptörlerine VP6 proteini ile bağlanır ve tomurcuklanma ile 
geçici bir zarf kazanıp endoplazmik retikulumun lümenine girer. Bu sırada ER’de bulunan in-
tegral membran glikoprotein VP7 protein de tomurcuklanma sırasında kazanılır. VP4 proteini 
muhtemelen stoplazmik bir proteindir ve bu protein de tomurcuklanma sırasında kazanılır. 
Rotavirusun morfogenezisin son safhasında, partiküller ER içinde ilerlerken geçici zarfını ve 
NSP4’ü kaybeder ve ardından VP4 ve VP7 virusun dış kapsidini yapmak üzere organize olur ve 
virusun olgunlaşması sonucu üç tabakalı partiküler (TLP) oluşur (1,11). ER’ye tomurcuklanma 
ve virusun olgunlaşması yüksek Ca konsantrasyonu gerektirir. Daha sonra hücrenin lizisi ile 
virionlar serbest kalır. Rotavirusun ER’den intestinal hücrelerin apikal yüzeyine veziküller için-
de taşındığı ve bu veziküllerin muhtemelen plazma memranı ile füzyonu sonucu virionların 
hücre lizisinden önce de hücreden salınabildiği bildirilmiştir. Rotavirus normalde maymun 
böbrek hücre dizisi MA104 hücrelerinde litik infeksiyona sebep olur. Buna karşılık intestinal 
epitel hücrelerinde litik infeksiyon az görülür. İntestinal villus epitelyumu atrofi olur, villuslar 
kısalır, mikrovilluslar azalır ve düzleşir. Kript hiperplazisi görülür. Olgun absortif enterositlerin 
yerine kriptlerden gelen sekretuvar immatür hücreler yerleşir. Lamina propriada mononükleer 
lenfoid hücre infiltrasyonu olur. Hasarlı hücreler, barsak lümenine dökülür ve fazla miktarda 
virus salınır ki bu dışkıda her gramında 1010 partikül kadar yüksektir. Virus yayılması sağlıklı 
kişilerde genellikle 2-10 gün sürer, fakat beslenmesi zayıf olanlarda daha uzun sürebilir. Vil-
lus fonksiyonlarının normale dönmesi için 3-8 hafta gerekebilir. Diarenin oluşmasında birçok 
mekanizma rol alır. Hücre hasarına bağlı absorpsiyon yüzeyinde azalma ve absorpsiyonun bo-
zulması su ve elektrolit kaybı ile sonuçlanır. Epitel hücrelerinin disfonksiyonu laktaz ve maltaz 
gibi disakkaridaz enzimlerinin üretiminin azalmasına da yol açar ve laktoz gibi sindirileme-
yen şekerlerin ince barsakta birikmesi osmotik basıncı yükselterek sıvı kaybını daha da artırır. 
Ayrıca rotavirus enterik sinir sisteminin sekretuvar nöronlarını stimüle eder ve intestinal su 
ve elektrolit sekresyonunu artırır. Rotavirusun kodladığı proteinlerden biri olan NSP4 viral 
enterotoksindir ve ER’den Ca’yı mobilize ederek hücre içi Ca miktarını artırır ve Cl sekresyonu 
uyarır. NSP4’ün hücrelerden salındığı veya hücre lizisi ile hücre dışı ortama geçerek komşu epi-
tel kript hücrelerinde Cl sekresyonu stimüle ettiği gösterilmiştir. Hayvan modelinde NSP4’ün 
patojen olduğu gösterilmiştir, NSP4 ve bazı peptidler yeni doğan farelerde diare yapmakta-
dır.  NSP4 hem hücresel hem de humoral immun cevabı uyarabilir. Anti-NSP4 antikorlarının 
koruyucu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anti-VP6 antikorlarının VP6 proteinlerine bağlanarak 
viral transkripsiyonu inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple anti-VP6 antikorları da koruyucu 
antikorlardır (12).
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Rotavirus patojenitesini tayin eden faktörler tam olarak anlaşılmamıştır. Rotavirusun VP4 
proteini hedef hücrelere bağlanmadan sorumludur, proteolitik enzimlerle ayrışması hücreye 
virusun penetrasyonu için esastır. Yaş gibi konak faktörleri de rotavirus patogenezini etkile-
yebilir, çünkü belirtiler küçük çocuklarda daha belirgindir.  Villus epitel hücreleri üzerindeki 
rotavirus bağlayan reseptörlerin miktarı yaşla azalır, bu hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. 
Buna karşılık erişkinlerde infeksiyonun asemptomatik veya az belirtilerle seyretmesi daha çok 
immunitenin kazanılmasıyla ilişkilidir. Yaşlılar ise muhtemelen immunitenin azalmasına bağlı 
olarak ciddi hastalığa karşı duyarlıdırlar (12,13,14). 

Rotavirus infeksiyonuna karşı korunmada hem humoral hem de hücresel aravılın immunite-
nin önemli olduğu ileri sürülmüştür. Yeni doğan ve küçük çocuklarda rotavirus spesifik IgM 
hastalığın ilk iki haftasında duedonal sıvıda ve serumda tespit edilir. Aylar sonra rotavirus spe-
sifik IgG ve IgA duedonal sıvıda tespit edilir. Spesifik IgG ve monomerik IgA serumda tespit 
edilir. İnfeksiyondan sonra serumda tespit edilen rotavirus spesifik IgG’nin korumadaki rolü 
tam bilinmemektedir.  Fekal veya duedonal IgA yeni primer infeksiyon veya reinfeksiyon için 
muhtemel marker olarak kabul edilir. Barsakta lokal immunite sonraki infeksiyona karşı ko-
runmada önemlidir. İnfeksiyondan hemen sonra ölçülen total serum antirotavirus IgA düzeyi 
genellikle intestinal IgA düzeyleri yansıtır ve korunmada en iyi gösterge kabul edilir. Rotavirus 
ile ilk infeksiyonun başlıca virusa karşı homotipik nötralizan antikor cevabı ve sonraki infeksi-
yonun ise daha fazla heterotipik cevap geliştirdiği gösterilmiştir (15). Rotavirus infeksiyonuna 
karşı başlıca serotip spesifik (homotipik) nötralizan antikorlar infeksiyonunun iki haftası için-
de gelişir ve sonraki infeksiyona karşı koruma sağlar. Farklı serotiplere karşı da düşük düzeyde 
heterotipik antikor cevapları oluşur. Fakat çoğunlukla infekte eden suşa göre değişir. Örneğin: 
G2 serotipleri başlıca homotipik antikorlar oluşturur. Oysa G1, G3 ve G4 homotipik ve hete-
rotipik cevaplar oluşturur (17). Homotipik antikor cevabı muhtemelen heterotipik antikorlara 
göre daha uzun sürelidir. Buna karşılık aynı serotiple reinfeksiyonların ortaya çıktığı göste-
rilmiştir, ancak primer infeksiyona göre daha az ciddidir. Hayatın ilk birkaç yılında rotavirus 
ile birçok infeksiyonlar oluşabilir, ancak yaş ilerledikçe rotavirus infeksiyonlarının ciddiyeti 
ve sayısı azalır. Meksika’da yapılan bir çalışmada tek doğal infeksiyondan sonra rotavirus ile 
sonraki infeksiyona karşı çocukların %40’ı nın korunduğu ve sonraki rotavirus infeksiyonu-
nun sebep olduğu daireye %75 ve ciddi daireye karşı %88’inin korunduğu belirtildi.  İkinci, 3. 
ve 4. infeksiyonlar giderek artan koruma vermiştir. Önceden iki rotavirus infeksiyonu geçiren 
hiçbir çocukta ciddi rotavirus dairesi gelişmemiştir (16). Çocukların 3 yaşına kadar %90’ında 
bir veya daha fazla rotavirus tipine karşı antikorları vardır ve 4 yaşına kadar bu oran %100’ü 
bulur. Rotavirus antikor düzeyleri doğumda yüksektir, 3-6 aya kadar azalır, 2-3 yaşında pik ya-
par. Rotavirus antikorlarının erişkinlerde de yüksek prevalansta seyretmesi virus ile subklinik 
infeksiyonların oluştuğu gösterir. Rotavirus tarafından infeksiyona karşı korunmadan sorumlu 
immun mekanizmalar hala iyi bilinmemektedir. İnfeksiyona karşı korumada mukozal immu-
nite daha önemli olabilir, hastalıktan 2-4 hafta sonra gelişir, ilerleyen yaşla azalır. Anne sütüyle 
veya oral verilen immunglobülinlerle pasif olarak kazanılan mukozal immunite yüksek riskteki 
kişilerde koruma sağlar. Hücresel aracılı immunite de önemli gözükmektedir (17,18). 

Hastalık

Çocuklarda rotavirus infeksiyonlarının klinik spektrumu asemptomatik infeksiyondan dehid-
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ratasyon ile seyreden ciddi diareye kadar değişir. İnkübasyon peryodu 1-4 gündür. Hastalık 
hafif ateş ve kusma ile başlar. Genellikle 1-3 gün süren kusmayı ani başlayan sulu diare izler. 
Sulu diare 5-8 gün sürer. Ateş genellikle 38.5-39.50C’dir, fakat önemli dehidratasyon varsa daha 
yüksek olabilir. Abdominal ağrı da görülebilir.  Malnutrisyonu olan hastalar, HIV infeksiyonu 
olan hastalar ve organ transplantasyonu veya kemik iliği tranplantasyonu yapılan hastalar gibi 
immun eksikliği olanlarda daha ciddi ve uzun süreli daire gelişir (10).

Maternal antikorun koruyucu etkisinden dolayı 4-6 aydan küçük yeni doğanlarda infeksiyonlar 
sıklıkla asemptomatik olup vakaların sadece %10-20’sinde septomatiktir ve genellikle hafiftir. 
Buna karşılık yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit vakalarının %30-40’ ı rotavirus infeksiyo-
nu ile ilişkilidir. Prematüre bebeklerde ciddi infeksiyonlar görülebilir. Erişkinlerde gastoenterit 
için başvuranların %3-5’i rotavirusa bağlı olmasına rağmen rotavirus infeksiyonları erişkinler-
de çoğunlukla asemptomatik veya hafiftir (19). 

Rotavirus gastroenteriti olan çocuklarda hospitalizasyon oranları %30-50 gibi yüksek oranlar-
dadır. Rotavirus ile ilişkili hospitalizasyonda süt alımı, düşük doğum ağırlığı, kreşe gitme ve 
evde <24 aydan küçük diğer bir çocuğun olması gibi risk faktörleri rol alır.  

Rotavirus infeksiyonlarının genel olarak sadece gastrointestinal yola sınırlı olduğu düşünülür-
dü, fakat yeni çalışmalarda hem immun kompetan kişiler hem de immun eksikliği olan infekte 
çocuklarda rotavirus antijen veya viral RNA’nın kan, beyin omurilik sıvısı, karaciğer, safra ka-
nalı, mezenterik lenf nodülleri, dalak, böbrek ve boğaz ve akciğer gibi birçok ekstraintestinal 
yerlerde tespit edildiği bildirilmiştir, ancak bu bulguların klinik önemi açık değildir ve aktif 
araştırma altındadır. Birçok çalışmada rotavirus gasroenteriti olan çocuklarda santral sinir sis-
temi infeksiyon sıklığı %2-5.7 arasında değişmektedir (20).

Tanı

Rotavirusların tespiti için dışkı örneklerinin hastalığın ilk 2-5 günde toplanması uygundur. Ör-
nekler hemen çalışılmayacaksa 40C’de tutulabilir. Semptomların başlangıcından 8 gün sonra 
toplanan örnekler nadiren virus içerir. 

Dışkı örneklerinde rotavirus partikülleri elektronmikroskobi ve immun elektronmikroskobi 
kullanılarak gösterilebilir, ancak bu teknikler rutin kullanılmaz. Grup A rotavirus önceden 
proteolitik enzim tripsin ile muamele edilirse veya besiyerine düşük düzeyde tripsin ilave edi-
lirse hücre kültüründe üretilebilir, ancak daha çok araştırma amacıyla bazı merkezlerde yapıl-
maktadır. Virus izolasyonu için en sık kullanılan hücreler maymun böbrek hücre dizisi MA104 
ve insan kolon karsinoma hücre dizisi CaCo-2’dir. Sitopatik etki minimaldir. İnfekte hücrelerde 
rotavirus antijenlerin tespiti için immunofloresan testi ve serotipi belirlemede nötralizasyon 
testi kullanılır. Önceleri rotavirus serotiplendirilmesi için hiperimmun serum ile yapılan nöt-
ralizasyon testleri kullanılmış, ancak nötralizan antikorlar daha çok dış kapsidin majör proteini 
VP7’ye yönelik olduğundan VP4 serotiplerinin ayırımı etkin bir şekilde yapılamamıştır. 

Serolojik testler, özellikle ELISA testi rotavirus spesifik IgM, IgA ve IgG antikor cevabının tes-
piti için kullanılabilir.  Bir çalışmada >3 aydan büyük çocukların %81’inde konvelesan seru-
munda rotavirusa karşı IgG antikor cevabında dört kat artış tespit edilmiş ve akut infeksiyonun 
en iyi göstergesi olarak bildirilmiştir. Rotavirusa karşı spesifik IgA antikor cevabı akut fazda 
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%18, konvelesan fazda %62 oranında bulunmuştur. Akut fazda IgM cevabı ise >6 aydan büyük 
çocukların %50-83, <6 aydan küçüklerde ise %28’inde pozitif bulunur (21).

Dışkı örneklerinde rotavirus antijenlerinin tespiti için ELISA ve lateks aglütnasyon (LA) kitleri 
ticari olarak mevcuttur. Oldukça ucuz,  yüksek sensitivite ve spesifite ile %70-100 hızlı tanıya 
imkan verir (22). LA testi ELISA testine göre sensitivitesi düşüktür. Ticari ELISA ve LA testleri 
ile yeni doğan ve erken çocukluk döneminde gatroenteritin en yaygın sebebi olan sadece grup 
A rotavirusları tespit edilir (10). 

Ayrıca grup A rotavirusları G serotiplerinin tespiti için G1-G4 tip spesifik monoklonal antikor-
lara dayanan ticari ELISA testleri epidemiyolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ancak diğer G serotiplerinin tayini için ticari ELISA testi yoktur. G5, G8, G9 ve G10 gibi diğer 
tiplerinin belirlenmesi için genotipleme testleri kullanılır. Grup A rotavirus subgrup I ve II 
tespiti için VP6 üzerindeki iki farklı epitop için spesifik monoklonal antikorların kullanıldığı 
ELISA testi geliştirilmiştir. Akut gastroenteritli hastalardan en çok izole edilen grup A rotavirus 
P1A ve P1B serotiplerinin araştırılması için de ELISA testleri vardır. Ancak VP4 antijeninde 
kros reaktif epitoplar bulunduğundan ELISA ile serotip ayırımı tam olmayabilir. Bu sebeple 
daha çok genotipleme metodları tercih edilir (1). 

Grup B ve C rotavirusların tanısı için VP6 antijenlerine karşı grup spesifik monoklonal anti-
korların kullanıldığı ELISA testleri geliştirilmiştir. Rotavirus tespiti için RT-PCR antijen tespit 
metotlarına göre daha çok duyarlıdır. Çevre ve yiyecek analizi için çoğunlukla RT-PCR kulla-
nılır. Grup A rotaviruslarının G ve P genotiplemesi için spesifik cDNA probları ile nükleik asit 
hibridizasyon testi, RFLP (restriction fragment length polymorphism), tip spesifik primerler 
ile yapılan RT-PCR, nested RT-PCR, multiplex RT-PCR ve oligonükleotid mikroarray hibridi-
zasyon testleri kullanılır (23-25). Genotipleme testlerinden en çok RT-PCR kullanılmaktadır. 
Grup A rotavirus G genotiplerinin tespiti için en çok seçilen primerler Gouvea, Gentsch ve Das 
primerleridir (26-28). Grup B ve C rotavirusların tanısı için RT-PCR testi birçok çalışmada 
kullanılmıştır.

Rotavirus genomunun poliakrilamid jel elektroforezisi (polyacrylamide gel electrophoresis; 
PAGE) ile nongrup A rota virusları, grup A rotaviruslarından ayırt edilebilir. Sensitivitesi 
%90’dan fazla ve spesifitesi %100’dür. Grup A rotavirusun kısa elektroferotipleri genellikle su-
bgrup I ve uzun elektroferotipleri ise subgrup II ile ilişkili bulunmuştur. Epidemiyolojik çalış-
malarda elektroferotipleme viral bulaşmayı izlemede faydalıdır.

Epidemiyoloji 

Rotaviruslar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 5 yaşın altındaki çocuklarda cid-
di gastroenteritin başlıca sebebidir. Dünyada her yıl rotavirusa bağlı gastroenterit sebebiyle 
yaklaşık 500.000 çocuk ölür.  Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, %80’i gelişmekte olan ülkelerde 
görülür. Gelişmiş ülkelerde ise mortalite düşük olmasına rağmen morbidite yüksektir ve rota-
virus hastaneye yatırılan akut gastroenteritli çocuklarda en çok izole edilen etken olup büyük 
ekonomik kayıplara yol açar (29,30).

Rotavirus infeksiyonu ılıman iklimlerde tipik olarak kış mevsiminde görülür, oysa tropikal 
bölgelerde rotavirus diaresi bütün yıl boyunca gözlenir.  Rotavirus, viral gastroenterit vaka-
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larının %50-80’nine sebep olur. Genellikle endemiktir, fakat nadiren salgınlardan sorumlu 
olabilir. Hastaneye yatırılması gereken gastroenterit vakalarının genellikle %20-60’ından ro-
tavirusun sorumlu olduğu gösterilmiştir. Rotaviruslar nozokomial infeksiyonların çok önemli 
bir sebebidir. Çocuklarda görülen nozokomial daire vakalarının %31-87’sinden sorumludur. 
Nosokomial rotavirus infeksiyonları çoğunlukla 5 aylıktan küçük bebeklerde ve özellikle hos-
pitalizasyonun 2. ve 6. günleri arasında ortaya çıkar. Rotavirus infeksiyonların %20-40 kadarı 
asemptomatiktir. Asemptomatik infeksiyonlar sıklıkla 3 aylıktan küçük bebeklerde görülür. 

Rotavirus bütün dünyada <5 yaş altı çocuklarda her yıl sadece evde bakım gerektiren yaklaşık 
114 milyon gastroenterit episodu, 24 milyon hastaneye başvuru ve 2.4 milyon hospitalizasyona 
sebep olur. Her yıl rotavirus gastroenteriti ile <5 yaş altı çocukların 1/5 kişi kliniğe başvurur, 
1/65 hospitalize olur ve 1/293 çocuk rotavirusa bağlı dehidretasyon ile kaybedilir (29,30). Av-
rupa’da her yıl <5 yaş altı çocuklarda 3.6 milyon rotavirus gastroenteriti episodu olur ve 700 000 
hastaneye başvuru ve 87 000’den fazla hospitalizasyon ve 231 ölüm görülür (31).  

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 1986-2000 yılları arasında yapılan çalışmalardaki verilere göre 
her yıl beş yaşın altında ortalama 2.100.000 çocuk daire sebebiyle kaybedilmiştir ve bunların 
ortalama 440.000 (352.000-592.000) kadarı rotavirus gastroenteritine bağlıdır.  Ve her yıl rota-
virusun sebep olduğu 138 milyon diare vakası görülür. Bu vakaların 111 milyonu evde tedavi 
edilir, 25 milyonu kliniğe başvurur, 2 milyonu ise hastaneye yatırılır. Bu bulgulara göre her yıl 
rotavirus gastroenteriti ile <5 yaş altı çocukların 1/5’i kliniğe başvurur, 1/65’i hospitalize olur 
ve 1/293’i çocuk rotavirusa bağlı dehidretasyon ile kaybedilir. (30) 1986-2000 yıları arasında 
hastaneye kaldırılan diareli çocukların %22’sinde rotavirus etken iken bu oran 2000-2004 yıl-
ları arasındaki verilere göre % 39’a yükselmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün bu dönem için 5 yaş 
altındaki çocukların daire sebebiyle tahmini ölüm sayısı 1.566.000 dikkate alındığında her yıl 
rotavirusa bağlı ortalama 611.000  (454.000-705.000) ölüm olduğu bildirilmiştir (29). Avru-
pa’da ise her yıl <5 yaş altı çocuklarda 3.6 milyon rotavirus gastroenteriti episodu olur ve 700 
000 hastaneye başvuru ve 87 000’den fazla hospitalizasyon ve 231 ölüm görülür (31).  

Rotavirus diaresi başlıca yeni doğan ve küçük çocuklarda 4-24 aylarında pik insidans yapar. 
Dünyada, hem gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş ülkelerde her çocuk 5 yaşına kadar 
rotavirus ile infekte olmuştur. Her doğal infeksiyon sonraki hastalığa karşı daha fazla koruma 
sağlar. Üç yaşından sonra ciddi daire nadirdir,  5 yaşından büyük çocuklarda semptomatik 
hastalık yaygın değildir. Rotavirus erişkinlerde hafif hastalığa sebep olabilir. Rotaviruslar ayrıca 
turist diaresi vakalarının %20-25’inde tespit edilir (32). 

İnsanlarda sadece rotavirus grup A, B ve C hastalık yapar. Çocuklarda rotavirus infeksiyonla-
rının çoğuna grup A rotavirus sebep olur. Grup A rotavirusları bütün dünyada ciddi infantil 
gastroenteritin %25-65’ine sebep olur.  Grup A rotavirus infeksiyonlarının çoğu endemik ol-
masına rağmen özellikle hastane, kreş ve yaşlıların bakım evlerinde salgınlara sebep olabilir. 
Hastenelerde immun sistemi bozuk hastalar arasında da salgınlar oluşturabilir. Global olarak 
en çok görülen epidemiyolojik önemi olan 5 rotavirus tipi P[8]G1, P[8]G3,  P[8]G4 ve P[4]G2 
ve P[8]G9 bütün suşların % 90’dan fazlasını oluşturur. Epidemiyolojik çalışmalar bir bölgedede 
her yıl baskın rotavirus tiplerinin değişebildiğini göstermiştir.   

Grup B rotavirusu ilk kez 1982 ve 1983’de Çin’de bir miyondan fazla erişkinde su orjinli ciddi 
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diare salgınlarına sebep olmuştur. Bu sebeple grup B rotavirusuna “adult diarrhea rotavirus; 
ADRV” da denir. ADRV isminden anlaşıldığı gibi en çok erişkinlerde hastalık yapar, yeni do-
ğan ve çocuklarda semptomatik infeksiyonlarda nadiren tespit edilir. Çin dışında ilk kez 1997 
ve 1998’de Hindistan’da ve 2000 ve 2001 yılında Bangladeş’te erişkinlerde sporadik gastroenterit 
vakalarından izole edilmiştir (33,34). 

Grup C rotavirus, sporadik diare vakaları ile ilişkilidir, salgınlara nadiren sebep olur. Başlıca 
yiyecek orjinli çocukluk çağı diaresi ile ilişkilidir. Japonya, Asya, Brezilya ve Avrupa’da Grup 
C rotavirus diare salgınları bildirilmiştir. Birçok seroepidemiyolojik çalışmalar insanların %3-
45’inin grup C rotavirusuna karşı antikorları olduğunu göstermiştir. Grup C rotavirusuna karşı 
antikor prevalansı Japonya’da %30, İngiltere’de %43 ve Güney Afrika’daki bir çalışmada %34.4 
bulunmuştur. Ancak akut gastroenterili vakalarda grup C rotavirusun tespiti sınırlıdır. Brezil-
ya’da yapılan bir çalışmada akut gastroenteriti olan hastaneye başvuran 5 yaşın altındak çocuk-
ların %1’inde tespit edilmiştir (35). 

Grup D, E, F ve G rotavirus infeksiyonları insanlarda gastroenterit ile ilişkili değildir. Rota-
virusun geniş konak dağılımı vardır. İzolatların çoğu yeni doğan hayvanlarda diareye sebep 
olmaktadır. Grup A rotavirusları hemen hemen bütün hayvanları infekte eder. Sığır ve domuz-
larda grup B ve C rotavirusları tespit edilmiştir. Bu durum influenzaya benzer şekilde genetik 
reassortment için potansiyel sağlar. 

Korunma 

Rotavirus gastroenteritleri kişisel hijyenin zayıf olduğu çocuk yuvaları ve yaşlıların bulunduğu 
bakım evlerinde sıklıkla ortaya çıkar. Dikkatli el yıkama virusun bulaşmasını azaltmada önem-
lidir. Kontamine yüzeylerin hemen dezenfekte edilmesi gerekir. Rotavirus başlıca fekal-oral 
yolla bulaşır. Rotavirus çevrede uzun süre stabil kaldığından kontamine yüzeylere temas veya 
kontamine su ve yiyeceklerle de rotavirus bulaşabilir. Temiz su kullanımı hastalığın kontrolün-
de önemlidir. Anne sütü beslenen çocuklarda hastalığın ciddiyeti ve süresi azalır. 

Rotavirus dezenfektanlara oldukça dirençlidir. Fenol, %2 formalin, %5 lysol, %6 H2O2 ve %80-
95 etanol etkili dezenfektanlardır.  Ayrıca %1 sodyum hipoklorid etkilidir, ancak fekal materyal 
aktivitesini azaltabilir, bu sebeple dezenfeksiyondan önce yüzeyler deterjanla temizlenmelidir. 
Klorheksidin, klorform, eter ve pH 4-9’a dirençlidir.

Rotavirus infeksiyonları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde benzer insidansta gö-
rülmektedir. Rotavirus aşılarının hedefi rotavirusa bağlı morbidite ve mortaliteyi önlemek,  ge-
lişmiş ülkelerde ise özellikle hastalığın hospitalizasyon oranları ve ekonomik kaybı azaltmaktır. 
ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde rotavirus infeksiyonuna bağlı mortalite düşük olmasına rağ-
men, hospitalizasyon ve kliniğe başvuru gelişmekte olan ülkelerdekine benzer bulunmuştur. 
Üstelik uygun rehidratasyon tedavilerinin yapılması ve tedaviye erken başlanması çabalarına 
rağmen rotavirus hospitalizasyon oranları geçen 15 yılda çok azalmamıştır.

Rotavirusa karşı geliştirilen ilk canlı oral reassortant aşı, rhesus rotavirus tetravalan vaccine 
(RRV-TV) insanlarda en yaygın görülen 4 rotavirus G tipinden (G1-G4) oluşan Rotashield 
aşısıdır.  Rotashield (Wyeth Laboratories), bir rhesus maymun rotavirusu ve üç rhesus may-
mun-insan reaasortant rotavirusdan oluşan tetravalan bir aşıdır. Rhesus rotavirusu attenuas-
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yonu sağlamaktadır. Rhesus rotavirusu G3 spesifitesi taşır, üç rhesus-human reassortant rota-
virusdan her biri ise G1, G2 veya G4 genlerinden her birini taşır.  Ağustos 1998’de ABD’de FDA 
canlı oral RRV-TV aşısının yeni doğanlarda 3 doz halinde kullanılmasını onaylamıştır. Klinik 
çalışmalar aşının hastaların %48-68’inde yeni rotavirus infeksiyonunu önlediğini ve ciddi di-
areye karşı ise  %70-95’inde koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir. İmmunizasyon 2. 4. ve 6. 
aylarda önerilmiş, diğer çocukluk çağı aşıları ile aynı zamanda verilmiş ve lisans almasından 
sonra yaklaşık 1.5 milyon doz aşı uygulanmıştır. Ancak aşılanan çocuklarda intussepsiyon va-
kalarının bildirilmesinden (1/11000 doz aşı) sonra Temmuz 1999’da aşı geri çekilmiştir. Aşıya 
bağlı yan etki 15 vakada bildirilmiş ve 12’si aşı verilmesinden sonraki 1 haftada ortaya çık-
mıştır.  Daha sonra yapılan çalışmalar aşılamayı izleyen ilk 1-2 haftada gelişen intussepsiyon 
ilişkisini doğrulamıştır. RRV-TV’nin hangi meknaizma ile intussepsiyona sebep olduğu tam 
anlaşılmasa da rhesus suşunun biyolojik özelliklerine bağlı olduğu ileri sürülmüştür (36).

Rotashield aşısının geri çekilmesi ile yeni aşı geliştirme çabalarını artırmıştır. Birçok  rota-
virus aşı adaylarının klinik denemeleri yapılmaktadır ve  günümüzde iki rotavirus aşısından 
biri  pentavalan RV5 canlı oral human–bovine reasssortment aşı (Rotateq, Merck) ve diğeri  
monovavalan RV1 (Rotatrix, (GlaxoSmithKline canlı attenüe  oral aşıdır. Her iki aşı da klinik 
denemelerde emniyetli ve etkili bulunmuştur ve birçok ülkede lisans almıştır. 

Rotatrix (GlaxoSmithKline) insan rotavirus suşu P1A[8]G1 tipinden oluşan canlı attenüe mo-
novalan bir aşıdır. RV1 1989’da bir çocuktan izole edilen G1P[8] rotavirus suşundan geliştiril-
miştir. Bu virus hücre kültüründe seri pasaj yapılarak attenüe edilmiştir.. Virulan insan rotavi-
rus suşu P1A[8] G1 tipi hücre kültüründe birçok kez pasaj yapılarak attenüe edilmiş, emniyet 
ve immunojenite için test edilmiştir. Multivalan reassortant aşılarla kıyaslandığında monova-
lan insan suşu ile aşı üretimi daha basit ve ucuz olabilir. Rotarix aşısı 2-4 aylık çocuklara oral 
yolla iki doz verilir. Bu aşının ciddi diareye karşı etkinliği %85-96 oranlarında bulunmuştur 
(37,38). Hospitalizasyona karşı etkinlik %85 idi. Bu aşı 60 000’den fazla yeni doğanın dahil edil-
diği büyük bir çalışmada plasebo ile kıyaslandığında intussepsiyon ile ilişkili bulunmamıştır. 
Rotatrix dünyada rotavirus infeksiyonlarının  %75’den fazlasını oluşturan G1 ve P[8]  tiplerini 
içermekte ancak sadece G1 tipine karşı değil diğer G tip suşlara karşı da en az %85 oranında 
korumaktadır.  Rotatrix aşısı ilk kez Meksika (2004), Dominik Cumhuriyeti (2004) ve diğer 
birçok Latin Amerika ülkesinde lisans almıştır ve ve günümüzde 100’den fazla ülkede kullanımı 
kabul edilmiştir (39). 

RotaTeq (Merck) beş insan-sığır reassortant rotavirus suşundan oluşan pentavalan, canlı at-
tenüe bir aşıdır. Bu aşıda sığır rotavirus suşu WC3 (P7[5]G6), insan-sığır reassortant aşı suş-
larının yapılması için kullanılmıştır. Reassortant suşlarda hayvan rotavirusundan gelen 10 
genomik segment ve insan rotavirusundan gelen epidemiyolojik önemi olan G ve P tiplerini 
kodlayan bir genomik segment bulunur. Bu pentavalan aşı dört yaygın insan rotavirus G tipini 
( G1, G2, G3 ve G4) ve en yaygın bir P tipini (P1A[8]) içerir. RotaTeq, ilk çalışmalarda rotavi-
rus ile ilişkili daireye karşı yaklaşık %74 koruyucu ve ciddi daireye karşı etki bir sezonda %98 
iki sezon boyunca sadece %88 bulunmuştur. G1-G4 rotavirus suşlarına bağlı hospitalizasyon 3 
dozdan sonra 2 yıl içinde aşılılarda %95.8 ve acile başvuru  %93.7 azaldı (36-40). Rotateq 2, 4 
ve 6 aylık çocuklara oral olarak üç doz verilir. Aşı, ABD ve Finlandiya dahil birçok ülkede aşı-
lamadan sonraki 2 hafta içinde barsak tıkanması riski yönünden dikkatlice izlenen 70 000 den 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

76

KONUŞMACI METİNLERİ

fazla çocuğun katıldığı bir faz III çalışmasında plasebo ile karşılaştırıldığında intussepsiyon ile 
ilişkili bulunmamıştır. 

Tedavi

Rotavirus infeksiyonu yeni doğanlar ve küçük çocuklarda ciddi diare ve dehidratasyona yol 
açabilir ve hospitalizasyon gerekebilir. Rotavirusun tedavisi destekleyici ve öncelikle sıvı ve 
elektrolit kayıplarının düzeltilmesidir. Elektrolit ve su kaybını düzeltmek için oral rehidratas-
yon tedavisi uygulanır. Rehidratasyon WHO formülasyonuna göre veya ticari formulasyonlar 
kullanılarak başarılır. Çalışmalar bu formülasyonları hafif veya orta derecli dahitrate çecuklar 
için etkili olduğunu göstermiştir. Tedaviye erken başlamak ciddi dehidratasyonun gelişmesini 
önlemek için çok önem taşır. Ciddi diare için vakalarında dehidratasyonu önlemek için intra-
venöz rehidratasyon gerekebilir. Çocuklarda antiperistaltik ve antisekretuvar ilaçların kullanı-
mından kaçınılmalıdır (1). 

Nutrisyonel terapi de önemlidir ve rotavirus gastroenteriti morbidite ve mortaliteyi azltır. Bes-
lenmeye erken başlanması önemlidir. Çünkü oral rehidratasyon terapisinin kalorisi düşüktür, 
Rotavirus infeksiyonun tedavisi için spesifik antiviral ajan yoktur. Oral immunglobülin ve 
kolostrum veya rotavirus antikorları içeren insan sütü rotavirus diaresinin tedavisinde kulla-
nılmış ve iyi sonuçlar vermiştir. Rotavirusa karşı immunize olmuş ineklerin kolostrumunda 
antirotavirus antikor titresi insan kolostrumundakinden daha yüksektir. İnek kolostrumu ile 
tedavi immun sistemi bozuk hastalar veya ciddi hastalığı olanlarda faydalıdır. 

ADENOVİRUS
Enterik adenoviruslar 1975’de bulunmuştur.  Enterik adenoviruslar yeni doğan ve küçük ço-
cuklarda  akut gastroenteritin önemli bir sebebidir. 

Adenoviruslar 70-90 nm büyüklüğünde, zarfsız, lineer çift sarmallı DNA virusu olup Adeno-
viridae familyasında bulunur. Kapsidi ikosahedraldir. Kapsid 240 hekson ve 12 penton olmak 
üzere 252 kapsomerden oluşur. Her penton bir taban ve fiberden oluşur. Genus spesifik antijen 
hekzonda lokalizedir, fakat  kapsidin iç kısmında bulunduğundan dolayı  koruyucu antikor 
cevabını uyarmaz.  Tip spesifik antijenler hekzon ve fiberdedir, virionun yüzeyinde bulunur-
lar, serum nötralizan antikor oluşumuna sebep olurlar. Fiber kuvvetli bir hemaglutinindir ve 
virusun hücre reseptörlere bağlanmasından sorumludur.  Hemaglütinasyon özelliklerine göre  
adenoviruslar A’dan F’ye e kadar 6 gruba ayrılır. Gastroenterite en çok sebep olan enterik se-
rotipler  Ad 40 ve Ad 41, F grubuna aittir. Daha az sıklıkta  A grubundan serotip 31, 12 , 18, B 
grubundan serotip 3 ve7  ve C grubundan serotip 1,2,5 ve 6 tespit edilmiştir.

Patogenez

Enterik adenoviruslar fekal-oral yolla bulaşır. Yiyecek ve su bulaşmada aracı olarak bildiril-
memiştir.  Dışkıda enterik adenovirusların yayılması, diareden ortama 2 gün önce başlar ve 
humoral immun cevap gelişmesine rağmen diarenin durmasından 5 gün sonraya kadar toplam 
10-14 gün sürer. 

Adenovirus serotip 40 ve 41 tarafından enterositlerde oluşturulan lezyonlar villusların atrofi-
sine ve kriptlerde kompanze hiperplaziye yol açar ve daha sonra malabsorbsiyon ve sıvı kaybı 
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olur. İnfeksiyon serumda nötralizan antikorlar ve hemaglütinasyon inhibisyon antikorlarını 
uyarır. Nötralizan antikorlar  aynı serotiple reinfeksiyona karşı uzun süreli koruma sağlar.  

Hastalık

Enterik adenovirusların oluşturduğu hastalık rotavirus gastroenteritine benzer, fakat daha az 
ciddi ve daha uzun sürelidir. İnkübasyon peryodu 3-10 gün olup diğer viruslarda görülen 1-3 
günlük süreden daha uzundur. Hastalık tipik olarak 5-12 gün sürer. Diare genellikle suludur, 
hastaların %97’sinde görülür, diare süresi tip 40 için ortalama 9 gün ve tip 41 için 12 gündür. 
İnfekte olan çocukların 1/3’ünde daha uzun süreli diare ( >14 gün) ve çocukların %79’unda 1-2 
gün süren kusma görülür. Bazen düşük ateş ve solunum yolu semptomları  görülebilir. Rotavi-
rus infeksiyonuna göre dehitratasyon daha az sıklıktadır.  

Tanı

Antijen tespiti için adenovirus 40 ve 41 tip spesifik antikorlarının kullanıldığı veya adenovirus 
grup spesifik monoklonal antikorların kullanıldığı ELISA ve lateks aglütinasyon  tanı için en 
uygun metotlardır.  Oldukça ucuz, basit ve hızlı, elektronmikroskobi ile kıyaslandığında %98 
sensitivite ve spesifiteye sahiptir. Yakınlarda geliştirilen PCR-ELISA testi referans alındığında 
adenovirus antijen tespiti için spesifik ELISA testinin sensitivitesi %85, viral izolasyonun %73 
ve hibridizasyona dayalı PCR testinin ise %54 olduğu tespit edilmiştir. Elektronmikroskobik 
inceleme ile enterik ve diğer serotipler ayırt edilemez. Adenovirusların kültürü yapılabilir, fa-
kat enterik serotiplerin üretilmesi zordur, transforme akciğer fibroblastı olan Graham 293 gibi 
veya Chang konjunktival hücreler gibi özel hücre dizileri gerekir. İnfekte hücreler yuvarlakla-
şır, bazofilik intranükleer inklüzyonlar oluşur, karekteristik sitopatik etki genellikle 3-7 günde 
gelişir, fakat bu süre 28 güne çıkabilir. Rutin klinik tanı için  viral kültür uygun değilidir. Su 
örneklerinde adenovirus viral DNA’yı tespit için real-time PCR testi geliştirilmiştir (41-43). 

Epidemiyoloji

Adenoviruslar yeni doğan ve çocuklarda akut gastroenteritlerin  %4’ünde (%2-6),  hastane-
ye kaldırılan çocukların  %4-15’inde  tanınır.  Hastanelerde salgınlar bildirilmiştir.  Enterik 
adenovirus infeksiyonu  en çok 2 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Adenovirus tip 40 ve 41 
infeksiyonuna yakalanma için ortalama yaş  sırasıyla 12 ve 19 aydır. Fakat daha büyük çocuklar 
ve erişkinler de infekte olur. Enterik adenoviruslar tip 40 ve 41 infeksiyonları mevsimsel bir 
özellik göstermeksizin bütün yıl boyunca  görülebilir.

Korunma

Salgın kontrolü uygun sanitasyon ve kişisel hijyene dikkat etmek ile sağlanır. İnfeksiyoz vi-
ruslar 56oC’de, ultraviyole ışığına maruziyetle veya formalin ile hızla inaktive olur. Hipoklorid 
(>1500ppm), %2 gluteraldehit ve %70 etanol etkilidir. Aşı çalışmaları sürmektedir. 

Tedavi

Adenovirusların sebep olduğu gastroenterit için spesifik tedavi yoktur. Dehidratasyon nadirdir 
ve genellikle hafiftir, bu sebeple hastaların çoğu oral rehidratasyon ile tedavi edilir.
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Norovirüsler ve Astrovirüsler
Tuba Dal

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Ankara 

Norovirüsler
Giriş

Caliciviridae ailesinde yer alan norovirüsler gıda ve su kaynaklı viral gastroenteritlerin en yay-
gın nedenlerindendir. İlk olarak Norwalk, Ohio’da 1968 yılında bir gastroenterit salgınına nea-
den olan norovirüsler 1972 yılında immün elektron mikroskobun kullanılmaya başlanmasıyla 
insanlarda gastroenterit sebebi olarak tanımlanan ilk virüs olmuştur (1). Dünya çapında saln-
gınlara neden olan bu virüs büyük bir ekonomik yüke neden olur. 

Norovirüsler (NoV), çıplak, yaklaşık 40 nm büyüklüğünde, ikozahedral yapılıdırlar. Pozitif po -
lariteli, ~ 7,5 kb’lık tek zincirli RNA’ya sahiptirler. Üç açık okuma bölgesi (ORF1, 2, 3) içerir. 
Viral kapsid geninin (VP1) filogenetik analizine dayanan 5 genotip (GI-GV) tanımlanmıştır. 
Bunlar arasında GI (8 genotip), GII (19 genotip) ve GIV insanları enfekte ederler (2,3). Noro-
virüsler, hücre kültüründe ve bir hayvan modelinde üretilemezler. Tanıda elektron mikroskopi, 
enzime bağlı immünosorbent yöntemler (ELISA) ve ters transkriptaz polimeraz zincir reaksi -
yonu (RT-PCR) yöntemleri kullanılır (4).

Dünyada Norovirüs epidemiyolojisi

 CDC (Centers for Disease Control) 2015 verilerine göre, Norovirus USA’da tüm yaşlarda, gast-
roenteritlerin ensık nedenidir. Yılda ortalama 19-21 milyon akut gastoenterite, 56000-71000 
hastaneye yatışa, 570-800 ölüme neden olur. Genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde ine-
feksiyonlara neden olur. Toplum genelinde tüm yaşlar arasındaki akut gastroenteritlerin %16’sı 
Norovirüsler tarafından gerçekleşir. Polikliniklere başvuran akut gastroenterit olgularının da 
%12’sinden Norovirüsler sorumludur.  

İnsanlarda yıl boyunca herhangi bir zamanda norovirus infeksiyonu gelişebilir. Kış aylarında 
ise infeksiyonlar daha sık karşımıza çıkar. Ancak dolaşan yeni bir virüs suşu olduğunda yıl için-
de % 50 daha fazla norovirus hastalığı gözlenebilir. Norovirüs ABD (Amerika Birleşik Devlet-
leri)’de 5 yaşın altındaki çocuklar arasında ciddi akut gastroenteritlerin önde gelen nedenidir. 
ABD’de yılda yaklaşık 1 milyon çocuğa tıbbi bakım gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Norovirüs gıda kaynaklı hastalıkların % 58’inden sorumludur; bilinen ajanlara bağlı gıda kay-
naklı salgınların yaklaşık % 50’si norovirüslerle olur. Her yıl, Amerika Birleşik Devletleri için 
2 milyar dolar maliyete neden olur. Enfekte gıda işçileri genellikle bu salgınların kaynağıdır. 
Enfekte gıda işçilerinin çiğ sebze ve meyvelere, hazır yiyeceklere çıplak elleriyle dokunması 
nedeniyle infeksiyon yayılır. Ancak çeşitli veriler, işlenmiş ve pişmiş gıdaların da Norovirüs ile 
kontamine olabildiğini göstermiştir. Ayrıca istiridye, meyve, sebze ve gibi gıdaların su kaynağı-
nın kontamine olması da bir sebeptir. 

Toplumda su kaynaklı salgınlar da görülür. Bu, genellikle kanalizasyon ile kirlenmiş kuyular ve 
arıtılmamış kullanım sularından kaynaklanır (5).



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

82

KONUŞMACI METİNLERİ

Türkiye’de Norovirüs epidemiyolojisi

Türkiye’de 2008 yılına kadar bildirilmiş norovirüs salgını yoktur. Uyar Y ve arkadaşları bir bildi-
ri ile Norovirüs 2008 salgınının laboratuvar bulgularını değerlendirdi; 2008 yılı Mayıs ayından 
itibaren önce Aksaray olmak üzere, Şereflikoçhisar, Kırşehir ve Adana şehirlerinde “ishal ve 
bulantı-kusma” ile karakterize olgular ortaya çıktı. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkan-
lığı, Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalarda dışkı örneklerinin 
50/13) 26%)’sında antijen, %33 (13/40)’ünde ise nükleik asit pozitifliği saptandı. ELISA ve PCR 
ile örneklerdeki pozitiflik oranı sırasıyla; Aksaray’da %57 (4/7) ve %71 (5/7), Şereflikoçhisar’da 
%25 (1/4) ve %25 (1/4), Kırşehir’de %28 (7/25) ve %40 (6/15), Adana’da % (1/14) ve %7 (1/14) 
olarak belirlendi. NoV RNA varlığı saptanan 13 örneğin 9 (%69,2)’unda GI, 4 (%30,8)’ünde ise 
GII genotipi tespit edildi. Gerçek zamanlı PCR ile karşılaştırıldığında, ELISA testinin duyarlı-
lığının %61,5, özgüllüğünün 100% olduğu görüldü (6).

Şekil 1. NoV salgınlarının olduğu il (Aksaray, Kırşehir, Adana) ve ilçe (Şereflikoçhisar) 
merkezleri, 2008 (6).

Altay A, Bozdayı G ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada Ankara’daki iki farklı hastaneye başvu-
ran ve akut gastroenterit tanısı konulan 0-5 yaş arası çocuklarda NoV antijen pozitifliği araştı-
rıldı. Çalışmaya, Eylül 2004 ile Haziran 2011 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran akut gastroente-
ritli 0-5 yaş arasındaki 1000 çocuktan (413 kız, 587 erkek) alınan dışkı örnekleri dahil edildi. 
Örneklerde NoV genogrup GI ve GII antijen pozitifliği ELISA yöntemi ile (RIDASCREEN® 
Norovirus (C1401) 3rd Generation, R-Biopharm, Almanya) araştırıldı. NoV GI ve GII antijeni; 
62 (%15)’si kız, 79 (%13,5)’u erkek olmak üzere toplam 141 (%14,1) hasta örneğinde pozitif 
olarak saptandı, cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmedi. Çalışma-
da En yüksek NoV pozitifliğinin 12-23 aylık çocuklarda (%17,1) saptandığı izlendi; ancak ELI-
SA pozitifliği ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Norovirusun en 
sık saptandığı yılların 2007 (%18,4) ve 2009 (%18) yılları olduğu, bununla birlikte yıllara göre 
dağılımın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. Norovirus infeksiyon sıklığı ilkbahar, 
yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde sırasıyla %13,8, %17,7, %14,7 ve %11,2 olarak saptandı ve 
infeksiyonun mevsimler arasındaki dağılımı da istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Buna 
karşın aylara göre NoV sıklığı incelendiğinde özellikle Temmuz (%24,2) ve Aralık (%4,1) ayl-
larında sıklığın anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi. Klinik bulgular irdelendiğinde, NoV 
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pozitif 141 hastanın tümünde (%100) ishal, 72 (%51,1)’sinde ise kusma olduğu izlendi. Yazarlar 
NoV antijen saptama testlerinin, sporadik ve/veya epidemik infeksiyonların tanısı için rutin 
uygulamaya girmesi gerektiği kanısına vardı (7). 

Trabzon’un Sürmene ilçesinde ise akut gastroenterit vakaları ilk olarak 09 Temmuz 2010 tari-
hinde ortaya çıktı; ilk gün 271 olan vaka sayısı ikinci gün 880’e ulaştı. İlk günden itibaren alınan 
önlemlerle hızla düşen vaka sayısı norovirüsün kişiden kişiye bulaş özelliği nedeniyle, 10. gün 
itibariyle az sayıda vaka ile devam etti ve 28 Temmuz itibariyle beklenen seviyeye indi. Çan G 
ve arkadaşları tarafından salgın süresince 2483 akut gastroenterit vaka başvurusu olduğu bil-
dirildi. Bu salgına şebeke su sistemin ana deposundaki kirlenmenin neden olduğu belirtildi (8).

Gönen İ ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada Tokat’da bir hastaneye gastroen-
terit şikayeti ile 29 Mart-10 Ekim 2009 tarihleri arasında başvuran hastalar geriye dönük olarak 
değerlendirildi. Bu periodda 7800 hasta sağlık kurumlarına başvurdu. Çalışmada 24 hastaya ait 
fekal örneğinin 8’inde C. jejuni, 11’inde Norovirus tespit edildi (9).

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB), Salgın Hastalıklar Araştırma Müdür-
lüğü (SHAM), Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı’nda 2009 yılında akut gastroente-
rit nedeniyle incelenen örnekler viral etkenler açısından değerlendirildi. Bu çalışmada 11 ayrı 
ilimizden toplam 147 dışkı örneği gönderildi. Örnekler ticari multipleks real time PCR kiti 
ile norovirüs Genotip I, norovirüs Genotip II, rotavirüs, adenovirüs ve astrovirüs açısından 
incelendi ve 65 (% 44,2) örnek en az bir viral etken açısından, 10 (% 6,8) örnek ise birden fazla 
viral etken açısından pozitif olarak tespit edildi. Bir yıllık süreç içerisinde en sık etken norovi-
rüs idi (özellikle genotip II) (10).

Özdemir M ver arkadaşlarının Konya’da yaptığı bir çalışmada Merkez Mikrobiyoloji 
laboratuvarına gönderilen ve karın ağrısı, ishal, kusma şikayeti olan hastalardan alınan 300 
gaita örneği değerlendirildi. Bu örneklerde mikroskopik inceleme yapılarak parazit yönünden 
negatif bulunanlarda Adenovirus ve Rotavirus immunokromotografik yöntemle, Nörovif-
rus ELISA yöntemi ile çalışıldı. Bu örneklerin 52’(%17,3) si Rotavirüs, 8(%2,6)’i Adenovirüs 
35(%11,7) i Norovirüs açısından pozitif olarak saptandı. Rotavirüsün en yüksek pozitif buluni-
duğu aylar Kasım ve Şubat iken, Norovirus Ağustos ve Eylül aylarında yüksek bulundu (11).

Akhter ve arkadaşları da bir çalışma ile ishalli çocukların dışkı örneklerinde çeşitli virüslerin 
varlığını ters-transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile araştırdı. Çalışmaya, Has-
ziran-Aralık 2012 tarihleri arasında ishal şikayeti ile hastaneye başvuran, rutin bakteriyolojik 
ve parazitolojik incelemelerinde patojen etken saptanmayan, 5 yaş altındaki 50 çocuk olguya ait 
dışkı örneği dahil edildi. Çalışmada 12 (%38,7) örnekte pozitiflik tespit edildi; bu örneklerin 6 
(%19,3)’sında NoV GII, 2 (%6,5)’sinde NoV GI, 2 (%6,5)’sinde rotavirus grup A, 1 (%3,2)’inde 
astrovirus ve 1 (%3,2)’inde sapovirus RNA’larının varlığı belirlendi. Çalışılan toplam örnek 
sayısı dikkate alındığında; en sık rastlanılan etkenin noroviruslar (8/50, %16) olduğu, bunu 
rotavirus (2/50, %4), astrovirus (1/50, %2) ve sapovirusun (1/50, %2) izlediği saptandı (12).

Norovirüs patogenez 

Norovirüslerin insanlara geçişinde birden çok yoldan bahsedilir. Primer olarak kontamine gıda 
ürünleri, su, fomitlerden fekal oral yol ile bulaşırlar. Dışkı ile kirlenmiş sularda yetişen kabuklu 
deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve yumuşak kırmızı meyveler kaynak olabilir. Norovi-
rüslarin gıda zincirine girişlerinde gıda işleyicilerinin elleri aracıdır. İnsan Norovirüsler stabil 
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virüsler olup ve aylarca çevrede kalabilir. Yaygın kullanılan dezenfektanlara dirençli oabilirler 
ve mükemmel bir insan patojeni (‘perfect human pathogens’) olarak kabul edildiklerinden ya-
yılımını engellemek zordur. İnsandan insana kolayca yayılırlar, infekte bir birey ile temas ins-
feksiyon için dominant risk faktörüdür. Bu nedenle, Norovirüslerin sekonder atak hızı oldukça 
yüksek olup bu oran %14 ile %33 arasında değişir (13). Ayrıca aerosolize kusmuk parçacıkları 
da enfeksiyözdür. Semptomların rezolüsyonundan sonra gaitada yüksek miktarda virüs saçılz-
ması devam eder.

Sağlıklı erişinlerde, insan norovirüs infeksiyonlarının seyri kısadır ve 1-2 günlük inkübasyon 
peridodunu takiben ortaya çıkar. Daha sonra 1-2 gün süren ciddi kusma ve ishal görülür. Diğer 
semptomlar ise bulantı, karın krampları, düşük dereceli ateş ve halsizliktir. Bebekler ve küçük 
çocuklarda 6 haftaya kadar süren daha şiddetli ve uzun süreli insan norovirus infeksiyonları 
gözlenebilir. Yaşlılarda da infeksiyonlar ciddi ve ölümcül olabilir. Norovirüsler ayrıca turist isc-
hali nedenlerindendir. İnsan norovirus kaynaklı ishallerin patolojik temeli tam olarak anlaşılai-
mamıştır. Bağırsak epiteli insan norovirus infeksiyonu sırasında intakt olarak gözlense de, ince 
barsakta genişleme ve vililerde küntleme gibi histolojik değişikliklere neden olabilir. Dahası 
kısalmış mikrovillüsler, azalmış brush border aktivitesine bağlı olarak d-ksiloz, yağ ve laktozun 
geçici malabsorbsiyosu ile karşılaşılabilir. İntraepitelyal sitotoksik T hüclerinin sayısında artış 
olabilir fakat inflamasyon çok fazla değildir. Norovirüs tarafından indüklenen ishal, barsak dui-
varının yapısal hasarından çok, sekretuar süreçlerde ve emilim süreçlerindeki değişikliklerden 
kaynaklanır. İnsan norovirus infeksiyonlarında kusma epizodlarının insidansı yüksektir fakat 
bunun nedeni açık değildir. Enfekte gönüllülerle yapılan bir çalışmada, anormal gastrik motor 
fonksiyon nedeniyle gastrik boşalmada gecikme gözlenmiştir (13). 

Atipik ve ciddi norovirüs patolojileri

Akut gastroenteritlere ek olarak, insan norovirüsler ciddi intestinal patolojilere neden olabilir. 
Bunlar arasında özellikle prematür infantlarda gözlenen nekrotizan enterokolit sayılabilir. İnn-
feksiyon sonrası İrritable Barsak Sendromu gelişebilir, inflamatuar barsak hastalığı olanlarda 
kanlı diyare olabilir. Şaşırtıcı olarak bening infantil nöbetler, ensefelopati gibi nörolojik patolol-
jiler ile de ilişkilendirilmiştir. Dissemine intravasküler koagülasyona da neden olabilir. 

Bağışıklığı baskılanmış ve transplant hastalarında hayatı tehtit eden infeksiyonlar gözlenebilir. 
Uzun süren ishal, kilo kaybı, dehidratasyon, malnütrisyona neden olabilir. Norovirüs infeksie-
yonları kronikleşebilir ve viral RNA gaita örneklerinde aylar yıllarca elde edilebilir (13).Yapılan 
çalışmalarda allogenik hemopoetik kök hücre alıcılarında ve böbrek alıcılarında bir yılda %20 
oranında kronik norovirüs infeksiyonunun gelişebildiği bildirilmektedir (14). Primer immun 
yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların dışkı örneklerinde en sık tespit edilen pato-
jen Norovirüslerdir (15).

Genomik Organizasyonu

Norovirüs, Caliciviridae ailesinde, zarfsız, 32 tane kupa şeklinde çöküntüsü olan, ikozahedral 
yapılı, yaklaşık 38 nm çapında, 7,6 kb uzunluğunda ve tek zincirli bir RNA virüsüdür. Yapısal 
ve yapısal olmayan genleri kodlayan üç “open reading frame (ORF)” içermektedir. 

ORF1: Genomik yapısı 5 kb’dan fazladır ve genomun ilk 2/3’lük kısmını oluşturur. N-terminal 
protein (p48), nükleozid trifosfataz (NTPaz), fonksiyonu bilinmeyen bir protein (p20), geno-
mun 5’ ucuna kovalent bağlı olan VPg, proteaz (Pro) ve RNA bağımlı RNA polimeraz (Pol)’ı 
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kodlar.

ORF2: Majör yapısal kapsid proteini VP1’i kodlar.

ORF3: Genomik yapısı 0,6 kb uzunluğunda, 22 kDa’luk genomu virionların içine paketleme 
fonksiyonu olduğu varsayılan, VP1 ile ilişkili temel yapısal proteini (VP2) kodlar.

Protein Yapısı ve Fonksiyonları

Norovirüs proteinlerinden p48’in (N-terminal protein) rolü tam olarak bilinmemektedir. 
Membranın yeniden düzenlenmesinde ve intraselüler protein trafiğinde rol oynadığı düşünü-
len golgi aparatına yerleştiği gösterilmiştir. Nükleozid trifosfataz (NTPaz), NTP’leri bağlar ve 
hidrolize eder. Viral protein g (VPg) transkripsiyonu hazırlamada ve translasyonun başlama-
sında rol alır. Viral proteaz enzimi (pro), ORF1’in kodladığı yapısal olmayan poliproteini, altı 
proteine böler. RNA bağımlı RNA polimeraz (pol) ise, VPg-hazırlama mekanizmasını ve geno-
mik kalıptan RNA sentezi için poli-A kuyruğunu kullanarak viral genom replikasyonununda 
ve paketleme aşamasında rol alır.

Genetik Çeşitliliği

Norovirüs, viral kapsid geninin (VP1) filogenetik analizine dayanan GI’den GV’e kadar beş 
genogruba (G), genogruplar ise genotip olarak adlandırılan genetik kümelere ayrılmaktadır. 
Norovirüs, beş genogrubu arasında yaklaşık %46 nükleotid çeşitliliğiyle oldukça yüksek çeşit-
liliğe sahip bir genustur. İnsanlarda en yaygın olarak görülen GI ve GII genogrupları sırasıyla 
sekiz ve 19 genotip içermektedir. GI insanları, GII insanları ve domuz türlerini, GIII sığır ve 
koyun türlerini, GIV insanları, köpekleri ve aslanları, GV ise fare türlerini infekte eder. Pro-
totip suş olan Norwalk virüs, GI.1 genotipindedir. İsimlendirilme suş/yıl/ülke (NV/93/USA) 
şeklindedir (4).

Replikasyonu

Genomik RNA’dan negatif zincirin sentezi, yapısal olmayan proteinlerin kullanılmasıyla mey-
dana gelir. Genomik RNA’nın virüs partiküllerinin içerisine paketlenmesi ise, subgenomik 
RNA ile birlikte ifade edildiği zaman gerçekleşir (14).

Klinik

Gastroenteritleri, genellikle 1-2 günlük inkübasyon periyodunu izleyen bulantı, kusma ve sulu 
ishal gibi belirtilerle ortaya çıkar. Abdominal ağrı ya da kramp, halsizlik ve düşük ateş gibi 
semptomlar olabilir. İnvaziv patojenler değildirler ve kanlı veya mukoid diyare veya yüksek 
ateş yaygın değildir. Dışkı yumuşak ve suludur. Enfeksiyon genellikle kendiliğinden iyileşir 
(6,7). Bireylerin %25-50’sinde, infeksiyona baş ağrısı, hafif ateş, üşüme-titreme ve kas ağrısı 
eşlik eder. Enfekte bireyler semptomlar geçtikten yaklaşık 8 hafta sonrasına kadar yüksek viral 
yükle (~1012 NoV/g dışkı) virüsü yaymaya devam edebilirler. Enfeksiyonların yaklaşık üçte 
biri asemptomatiktir. Ancak asemptomatik bireyler de düşük düzeyde virüsü yayabilirler (16).

Tanı

Kesin tanı mikrobiyolojik inceleme ile konabilir. Vakaların dışkılarında ve kusmuklarında faz-
la miktarda virüs bulunması nedeniyle tanı yöntemlerinin birçoğuyla pozitif sonuç alınabilir. 
Laboratuvar tanısı özellikle salgınlarda önemlidir. Kültürlerde üretilemeyen bu virüslerin dışkı 
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örneklerinde gösterilebilmesi için önceleri immün elektron mikroskopi kullanılmışsa da yeni 
yöntemlerin geliştirilmesine gereksinim duyulmuştur. Bugün tanıda virüsün nükleik asitlerini 
ya da antijenik yapılarını göstermeye dayalı testler kullanılır (16). Kullanımdaki RT-PCR testle-
ri duyarlıdırlar. Ayrıca genogrupları sa tespit edebilirler. RT-qPCR tekniği kullanıldığında viral 
yükü tahmin etmek de mümkündür (16).

Norovirüslerdeki yüksek antijenik çeşitlilik; tipe özgü ve duyarlı ELISA protokollerinin geE-
liştirilmesinde sorundur. ELISA kitlerinin salgınlar dışında, sporadik vakalar için kullanımı 
önerilmes. Norovirüslere karşı meydana gelen antikorları saptamaya yönelik serolojik testler 
de mevcuttur. Dışkıda virüs atılımının gösterilemediği ve salgınlarda dışkı örneklerinin top-
lanmasında sorun olduğu durumlarda, serolojik teknikler kullanılabilir. Hastalığın başlangı-
cından sonraki 8-14 gün içinde serum antikor titrelerinde artış gösterilebilir (16).

Tedavi

Norovirüs infeksiyonlarının spesifik bir tedavisi yoktur. İyileşme genellikle bireyin immun sis-
temine bağlıdır. Sıvı kaybının oral ve intravenöz yoldan karşılanması gerekir. Viral proteazı, 
polimerazı hedef alan ilaçlar, viral replikasyon için gerekli konak faktörlerini hedefleyen ilaçlar 
kullanılır. İnvivo ve invitro çalışmalar nükleozid analoglarının etkili olduğunu göstermiştir. Riu-
bavirin tedavisi immun suprese kronik norovirüs infeksiyonu olan hastalarda virüs klirensinde 
%50 etkilidir. İnterferon tedavisinin virüsün replikasyonunu azaltmada etkili olduğu hayvan 
modellerinde gösterilmiştir.  IFN-γ insan norovirüslerinin tedavisi için adaydır (17).

Korunma ve önleme

Norovirüs infeksiyonu son derece bulaşıcıdır. Yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için 
CDC’nin önerileri arasında, tuvaletten sonra veya bezini değiştirdikten sonra ellerin yıkan-
ması, kontamine yiyeceklerden ve sudan kaçınılması, hasta biri tarafından hazırlanmış olan 
yemeklerden uzak durma, meyve ve sebzelerin iyice yıkanması, deniz ürünlerinin pişirilerek 
tüketilmesi, virüsün yayılımını engellemek için kusmuk ve dışkının dikkatle bertaraf edilmesi 
ve kapalı poşetlere konulması yer alır. Ayrıca CDC, virüsle kontamine alanları çamaşır suyu ile 
dezenfekte edilmesini önerir. Eldiven giymek diğer bir kotuyucu önlemdir. Semptomların sona 
ermesinden sonra da en az üç gün bulaşıcılık devam eder bu nedenle çocuklar bu sürede okula 
gitmemeli, yemek sektöründe ise çalışmamalı.

Aşı çalışmaları

Norovirüsün aşı çalışmaları genellikle rekombinant kapsit proteinleri ile yapılır. Bunlardan en 
çok kullanılanlar VLP2’ler ve P partikülleridir. Norovirüs aşılarını şu şekilde tanımlanabilir; 
transgenik bitki bazlı norovirüs aşıları, norovirüs P partikül ve kombinasyon aşıları, trivalan 
norovirüs rotavirus kombinasyon aşısı, iki valanlı Norovirüs VLP aşısı (18).

Sonuç

Norovirüsün dünyada ve ülkemizde sporadik infeksiyonlara veya gastroenterit salgınlara ne -
den olabilir. Özellikle beş yaş altı çocuklar, yaşlılar ve bağışık sistemi baskılanmış bireylerde 
ciddi infeksiyonlar gözlenebilir. Salgınlar ekonomik kayıplara ve iş gücü kaybına neden olur. 
Sıvı replasmanı yapılamayan hastalarda mortalite gözlenebilir. En sık karşılaşılan genogrup GII 
ve onun genotipi GII.4’tür. Noroviüs gastroenteritlerinin gıda ve su kaynaklı viral gastroente.-
ritler arasında önemli bir yeri vardır ve hızla yayılır. Salgınların hızlı tanısında daha çok ELI-
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SA ve immünkromatografik yöntemler kullanılır. Moleküler yöntemler ile ELISA’ya göre daha 
yüksek oranda pozitiflik saptanır. Doğru tanı gereksiz antibiyotik kullanmasının önlenmesi 
için de gereklidir. Bu nedenle mikrobiyoloji laboratuvarları rutin tanıda NoV tanı testlerine 
yer vermelidir. 

Astrovirüs
Giriş

Astroviridae ailesi yıldız benzeri yüzey yapıları ile karakterize insan ve hayvan virüsleri olup Ast-
ron Yunanca’da yıldız anlamına gelmektedir. Astrovirüsler ilk kez 1975’de kusma ve ishali olan 
yeni doğanlarda keşfedildi. Daha sonraki yıllarda birçok vahşi ve evcil hayvandan astrovirüs 
izolasyonu yapıldı. Ana konak türlerine göre Mamastrovirüs ve Avastrovirüs olarak iki cins 
olarak gruplandırılılar (19). İnsan astrovirüslerinin sekiz genotipi vardır (19). Tiplendirme için 
gerekli ayıraçlar ve referans kökenler Birleşik Krallıktaki Oxford Grup’ta bulunmaktadır. Astl-
rovirüsler türe özgül olarak hastalık oluşturan etkenler olup ve farklı türlerden serolojik olarak 
ilişkisiz virüsler izole edilmiştir (19).

Yapısal ve genotipik özellikler

Astrovirüsler küçük (30-28 nm çapında), yuvarlak, zarfsız virüslerdir. Tipik yıldız benzeri 
görüntü virüslerin negatif boyalı EM preparatlarında sadece 10-15 % oranında görülebilir. 
İnsan astrovirü serotip 1’in kriyoelektron mikroskobik resimlerinde çıkıntılı, ikozahedral si-
metrik bir kapsid gözlenir (19). Astrovirüsler tek iplikli, pozitif yönelimli, poli-A kuyruğu bu-
lunan, yaklaşık 6,8 k.b’lık RNA genomu içeren virüslerdir. Genom, 3 ORF’den oluşur. ORF1 a 
ve ORF1b yapısal olmayan proteinleri kodlar; proteaz motiflerini, transmemran helikazlarını, 
nükleer yerleşim sinyalini ve ribozom çerçeve kaydırma sinyalini içerirken; ORF1b RNA polia-
meraz motifini içerir. ORF2 hücre içinde kesilerek 70kDa ‘lık kapsit proteinlerini ve daha sonra 
tripsin tarafından 25 ile ile 34 kDa arasında daha küçük peptidlere kesilen ve enfeksiyöz virüsle 
sonuçlanan kapsit ön proteinini kodlar (19). Dünya da en yaygın genotipin HAstV-1 olduğu 
bilinmektedir (20-23). Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar diğer genotiplerin de infeksiyon 
etkeni olduğu gösterilmiştir. 

Epidemiyoloji ve bulaş

Astrovirüsler de diğer gastroenterit virüsleri gibi fekal oral yolla, insandan insana ve çevresel 
yüzeylerden temasla bulaşırlar. Bu virüsler sıklıkla salgınlarla sonuçlanan kontamine su ve gı-
dalarla da bulaşırlar. Gastro enteritlerin çoğu endemik olarak bulunurken, hastalıklar gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde görülür. Sıcak ülkelerde viral gastroenteritler tipik yaz artışları 
göstermezler, daha çok soğuk mevsimlerde ortaya çıkarlar (19,20).

Memelli astrovirüsleri genel olarak gastroenteritlere açar. Ancak kuş astrovirüsleri intestinal 
hastalıkların yanında ekstraintestinal (nefrit, hepatit, bağışık yetmezlik gibi) hastalıklara da 
neden olur. İnsan astrovirüsler esas olarak çocuklarda enfeksiyona neden olmasına rağmen, 
hasta çocukların bakıcıları, bağışık sistemi baskılanmış erişkinler, askeri birliklerdeki askerler, 
bakım evlerindeki bireyler de risk altındadır. Astrovirüs enfeksiyonu dünyada çocuk gastroen-
teritlerinin %2-10’udur. Okul çağı çocukları arasında seroprevalans %70-90 arasında olması, 
enfeksiyonun çocuklarda sık olduğunu gösterir (19,21). 
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Klinik önemi

Astrovirüs gastoenteriti genellikle hafif ve kendi kendini sınırlayıcıdır. Ancak nadir de olsa reh-
hidratasyon gerektirebilir. Kazanılmış bağışıklık koruyucu olabilir. Korunma da kişisel hijyenin 
artırılması, kontamine yüzeylerin dezenfeksiyonu önemlidir. Halen kullanımda olan aşı veya 
antiviral ajan yoktur. Genellikle çocuklar ve yaşlılarda ishalin inkübasyon dönemi 4-1 gündür. 
Semptomlar ise dört gün süren düşük derecede ateş, kırıklık, bulantı, kusma ve sulu ishal şek -
lindedir. Kusma diğer virüslerle olduğundan daha seyrektir ve klinik rotavirusdan daha hafif 
seyirlidir (19,23).

Tanı

Tanıda ELISA ve RT-PCR yöntemleri kullanılabilir (20-23).

Tedavi

Halen kullanımda olan antiviral ajan yoktur. Tip 1 interferonun astrovirüs infeksiyonunu sınırk-
ladığı, barier geçirgenliğini koruduğu in vivo ve in vitro deneylerde gösterilmiştir (24).

Korunma

Kişisel hijyenin artırılması, kontamine yüzeylerin dezenfeksiyonunun korunmada önemi büı-
yüktür. Halen kullanımda olan aşı yoktur (19).
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Kök Hücre Transplantasyonunda Viral 
Enfeksiyonlar: Klinik Bakış

Alphan Küpesiz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi, Antalya

Hematopoetik kök hücre nakli (HKN) alıcılarında özellikle allojenik nakil olgularında immün)-
süpressif duruma bağlı olarak artmış enfeksiyon riski oluşmaktadır. Enfeksiyonlar morbidite ve 
mortaliteye yol açmaktadır. HKN alıcılarında en önemli virüsler herpes simplex virüs (HSV), 
varisella zoster virüs (VZV), sitomegalovirüs (CMV), Epstein Barr virüs (EBV), respituvar vi-
rüsler (influenza, parainfluenza, RSV, adenovirüs) , human herpes virüs 6 (HSV-6), hepatit B 
ve hepatit C virüsleridir. 

HKN’de enfeksiyon dönemleri üç farklı zaman kategorisinde değerlendirilebilir. Engraftman 
öncesi nakilden sonraki 30 gün, nakilden sonraki ilk 100 gün erken engraftman dönemi ve 100 
günden sonraki dönem geç engraftman dönemi olarak adlandırılır.  Enfeksiyon ajanlarının 
dönemlere göre dağılımı tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Nakil sonrası enfeksiyonların görülme zamanları
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Herpes virüsler
Herpes Simplex Virus (HSV) sık görülen patojenik herpes virus türlerinden biridir. HSV 
HKHN yapılan hastalarda şiddetli mukozit ve özefajitin en sık görülen infeksiyöz nedenidir. 
Ensefalit, hepatit ve pnömoni nedeniyle önemli morbidite ve mortalite nedeni  olmaktadır. An -
cak Asiklovir (ASV)’in klinik kullanıma girişi HSV infeksiyonuna karşı başarı elde edilmiştir. 

HSV seropozitifliği bulunan antiviral profilaksi almamış kemik iliği transplantasyon hasta-
larının %70-80’inde virus reaktive olur. Hazırlama rejiminden yaklaşık 17 gün sonra izole 
edilebilir. Aslında klinik olarak gözlenen tüm infeksiyonlar virus reaktivasyon nedeniyle 
meydana gelmektedir. Virüs yaklaşık %85’i oral kaviteyi tutarken %15’i genital bölgeyi tutar. 
Günümüzde etkili ajanlar ile antiviral profilaksi yapılması nedeniyle şiddetli viral infeksiyona-
lara daha nadir rastlanmaktadır.  

Kemik iliği transplantasyonunun izleminde ortaya çıkan herpes virüslerin yol açtığı komp -
likasyonlar; herpes simplex virüse bağlı mukozit, CMV bağlı  hepatit, varisella zoster virüsüne 
bağlı yaygın hastalık ve human herpes virus tip 6’ya bağlı ensefalittir.

Bu komplikasyonlar antiviral ilaçlarla önlenebilmekte veya tedavi edilebilmektedir. Bir diğer 
herpes virüs ailesinden olan Epstein Barr Virüs (EBV) diğer litik viral enfeksiyonlardan tama-
men farklı olarak kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda post transplant lenfoprolifer-
atif hastalığa (PTLH) yol açmaktadır.  PTLH konvansiyonal antiviral ilaçlarla engellenemez ve 
tedavi edilemez bir komplikasyondur.

Ebstein Barr enfeksiyonu Engraftman sonrası 15. günden sonra risk oluşturmaktadır. HKHN 
sırasında kullanılan yoğun immünosupresif ve myeloablatif tedavi sonucu EBV enfeksiyonu 
reaktivasyon veya kan ürünleri transfüzyonu ile gerçekleşmektedir. Çoğunlukla asiklovir ten-
davisine iyi cevap veren yavaş gidişli bir klinik seyir göstermektedir. Nakilden önce alıcılar ve 
vericilerin serolojileri EBV yönünden test edilmelidir. 

Varisella Zoster Virus enfeksiyonları transplantasyon sonrası gelişen T-lenfosit fonksiyon -
larındaki azalma ile ilişkilidir. Nakil sonrası 100. günden sonra rastlanır. Primer VZV infeks-
siyonu sistemik olarak kendini halsizlik, ateş ve karakteristik veziküler döküntülerle gösteren 
varisella veya “suçiçeği” enfeksiyonu olarak gösterir. Antiviral tedaviye iyi yanıt verir. 

Sitomegalovirüs  Enfeksiyonu
Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu allojenik kök hücre naklinden sonra görülen en 
önemli komplikasyonlardan birini oluşturmaktadır. Alıcılarda erken veya geç dönemde 
pnömoni, hepatit, gastroenterit, retinit ve ensefalite neden olan çoklu organ hastalıklarına yol 
açabilmektedir. Etkin antiviral tedavinin olmadığı dönemde seropozitif alıcıların %20-30’unda 
CMV pnömonisine rastlanırken mortalite %80 düzeyindeydi. Erken tanı ve tedavideki geliş-
melere karşın akraba dışı donörden yapılan ve CMV seropozitifliği olma durumu nakil iliş-
kili mortalite için önemli risk faktörüdür. CMV enfeksiyonu ve hastalığının patogenezinde 
açıklanamayan durumlar söz konusudur. CMV ve immün sistem ilişkisi bu durumda rol oyM-
namaktadır. Örneğin greft versus host hastalığı (GVHH) CMV enfeksiyon sıklığını artırırken 
tam tersi olarak CMV enfeksiyonu GVHH’na yol açabilmektedir. CMV reaktivasyonu CMV 
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spesifik T hücreler tarafından kontrol edilmektedir. Bunun yanında NK hücreleri CMV enfek-
siyonundan korunmada önemli rol oynarlar. 

Alıcı ve Donörün Serolojisi: CMV enfeksiyonu ve hastalığı için alıcı ve vericinin CMV İgG 
pozitifliğinin değerlendirilmesi gereklidir. Alıcıların CMV seropozitifliği prognozun kötülüğü 
ve mortalite açısından bağımsız risk faktörüdür. T hücre azaltılmış veya HLA uygunsuz do -
nörden yapılan nakillerde CMV pozitifliği önem kazanır. Vericinin CMV serolojisi HKHN’ni 
etkilemektedir. Ancak bu etki tartışmalıdır. CMV seropozitif vericiden aynı durumdaki alıcıya 
yapılan nakillerde sağkalım daha iyiyken; nakil seroloji negatif alıcıya serolojisi pozitif verici-
den yapıldığında  sağkalım en düşük düzeydedir. 

CMV Enfeksiyonunun Önlenmesi: Primer CMV enfeksiyonunu önlemek için mümkünse 
CMV seronegatif olgulara yine seronegatif vericiden nakil yapılmalıdır. Bu nakillerde kan ve 
ürünlerinin transfüzyonu da seronegatif vericilerden yapılmalı bunun yanında eş zamanlı lö-
kosit azaltıcı uygulamalar tercih edilmelidir. 

Profilaktik amaçlı immün globulin verilmesi CMV enfeksiyon riskini değiştirmediğinden ru-
tin olarak uygulanması önerilmemektedir. Yüksek doz asiklovir veya valasiklovir profilaksisi 
CMV enfeksiyonu ve hastalığı riskini azaltmaktadır. Bunun yanında preemptif tedaviye başla-
mak için düzenli aralıkla CMV izlemi doğru bir yaklaşım olmaktadır. Gansiklovir ile profilaksi 
sadece yüksek riskli hastalar için düşünülmelidir.

Preemptif Tedavi: CMV’ün hassas yöntemler olan CMV antijenemi veya PCR analizi ile erken 
saptanması tedaviye erken başlanması için önemlidir. Bu testlerin pozitifliği için standart kabul 
edilmiş sınır değer yoktur. Düşük riskli olgular için yüksek, yüksek riskli olgular için düşük 
eşik değerin belirlenmesi uygun olacağı görüşü hakimdir. Gansiklovir birinci seçenek ilaç iken 
foskarnet ikinci seçeneği oluşturmaktadır. Foskarnet de gansiklovir kadar etkindir. Myelosüp-
resyon etkisi gansiklovir kullanımında görülürken foskarnet nefrotoksisite ve elektrolit den-
gesizliğine yol açmaktadır. Valgansiklovir oral kullanılan gansiklovir prodrugdır. Bu ilaç için 
optimal preemptif dozun belirlenmesi halinde iyi bir seçenek oluşturacaktır. 

CMV Hastalığı: CMV enfeksiyonu, CMV’ün, viral proteinin veya nükleik asitin herhangi bir 
örnekte (plazma, idrar, serum, doku) saptanmasıdır. CMV hastalığında ise ek olarak tutulan 
organlara ait klinik semptomlar ve bulgular mevcuttur. Semptomatik CMV enfeksiyonu ise 
hedef organ tutulumu bulgularının olmaksızın ateş ve/veya sitopeninin eşlik etmesidir.  En 
sık tutulan organlar akciğerler, gastrointestinal sistem, retina ve karaciğerdir. Daha az sıklıkta 
santral sinir sistemi, mesane, myokard ve pankreas ta tutulum gözlenir. 

Preemptif ve profilaktik tedavi ile öncesinde sık görülen CMV pnömonisi belirgin azalmış 
buna karşın CMV gastroenteriti daha yaygın görülmeye başlanmıştır. 

CMV hastalığı tedavisinde gansiklovir ve yüksek doz immün globulin tedavisi önerilmektedir. 
Tedavinin süresi ve idameye geçiş zamanı tutuluma ve hastanın yanıtına göre değişmektedir. 

CMV’ne Karşı İmmünoterapi: CMV spesifik T hücreler, CMV reaktivasyonunda en temel rolü 
oynarlar. Bu hücrelerin elde edilmesi ve bu hücrelerin alıcıya transferi gelecek için oldukça 
güvenilir ve etkin tedavi yöntemi oluşturacaktır. Bu konuda ki çalışmalar halen devam etmek-
tedir. 
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Antiviral ilaçların bulunması ve çok erken dönemde tanısal değerlendirmenin mümkün olma-
sına karşın CMV allojenik transplantasyon sonrası önemini korumaktadır. Preemptif tedavi, 
CMV hastalığının profilaksisinde standart yaklaşımı oluşturmaktadır. Özellikle CMV pnömo-
nisinin sıklığını belirgin azaltmaktadır. Buna karşın CMV gastroenteriti ve geç CMV hastalığı 
son zamanlarda tanımlanan sorunlardır. Gansiklovir ve foskarnetin yan etkilerine göre seçile-
rek kullanılması CMV tedavisinin yönetiminde önemlidir. CMV serolojisine göre risk seviyeC-
sinin belirlenmesi, GVHH varlığı, sistemik steroid uygulaması, antitimosit globulin verilmesi, 
alemtuzumab, T hücre azaltılmış veya CD34+ hücre seçilmiş olması CMV tedavi yönetiminde 
dikkate alınması gereken unsurlardır. Yakın gelecekte hastanın immünitesinin belirlenmesi ve 
immünoterapi uygulamaları CMV’e karşı başarılı olmamızı sağlayacaktır.  

Solunumsal Virüsler
HKHN sonrası morbidite ve mortalitenin gittikçe artan bir nedenidir. HKHN’ni takiben en sık 
izole edilen solunumsal virüsler sırasıyla, solunumsal sinsityal virüs (RSV), parainfluenza tip I, 
3 ve 2, rhinovirüs ve influenza tip A ve B’dir. Solunumsal virüslerin tiplerinde ve atak sayıların-
da yıldan yıla değişkenlik gözlenmektedir.  

 Solunumsal Sinsityal Virüs (RSV): Genel inkübasyon peryodu 1-4 gündür. RSV, diğer taraf-
tan sağlıklı infantlarda pnömoni ve bronşiolitin büyük bir bölümünün sebebidir. RSV, kan-
serli, ağır kombine immün yetmezlikli, HKHN ve solid organ transplantasyonunu takip eden 
dönemi içeren immünkompremize hastalarda tanımlanmış en sık görülen solunumsal virüs-
dür. 

Parainfluenza Virüs: Parainfluenza virüsünün inkübasyon periyodu 1-4 gündür. Normal 
çocuklarda yaygın olarak üst üste gelen klinik olmasına rağmen parainfluenza tip I için laren-
gotrakeiti, tip II için krup veya üst solunum yolu enfeksiyonunu, tip III ise şiddetli alt solunum 
yolu enfeksiyonuna yol açar. Normal erişkinlerde semptomlar tüm üç serotip için nonspesi-
fik üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit veya daha az sıklıkla alt solunum yolu enfeksiyonu 
olarak görülebilir. HKHN sonrası parainfluenza enfeksiyonu olarak parainfluenza tip III en sık 
görülürken, azalan sıklıkla tip II, tip I ve tip 4’dür. 

İnfluenza: Tip A en sık olanıdır; takiben tip B gelir. İnfluenza tip A’nın inkübasyon peryodu 
kısadır ve inokulasyondan sonra ortalama 2 gündür. Hemen bütün hastalarda ateşli veya ateşsiz 
üst solunum yolu semptomları vardır. HKHN alıcılarında enfeksiyon tipik influenza enjeksiy-
onunda görülen myaljiler, baş ağrıları, soğuk algınlığı olmadan sabit yüksek ateşle seyredebilir. 

Rhinovirüs ve Diğer Daha Az Sıklıkla Görülen Solunumsal Virüsler: Rhinovirüs, Korona-
virüs ve kızamık virüsü solunumsal enfeksiyonlara neden olan diğer RNA virüsleridir.

HKHN sonrası solunumsal virüs enfeksiyonları ve morbidite ilişkili çok az yayın vardır. Solu-
numsal virüslerden RSV mortalite ve morbidetinin en önemli kaynağı olarak tanımlanmıştır. 
Bunu influenza ve parainfluenza izlemektedir. HKHN’den sonra RSV yönelik etkin bir tedavi 
henüz yoktur. 
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Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda 
CMV Enfeksiyonu

Dilek Çolak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Antalya

Cytomegalovirus (CMV) Herpesviridae ailesi içinde, betaherpes alt grubunda bulunan, yak-
laşık 200 proteini kodlayabilen büyük bir DNA virüsüdür. CMV endotelyal hücreler, epitelyal 
hücreler, nötrofiller ve düz kas hücreleri gibi çeşitli hücrelerin içinde bulunabilir (1). CMV’nin 
bu hücrelerde bulunuşu; aktif replikasyon, viral proteinlerin fagositozu ya da abortif enfeksi-
yon nedeniyle olabilmektedir. CMV, diğer herpesvirüsler gibi primer enfeksiyonun ardından 
vücutta hayat boyu latent olarak kalmaktadır. Latentlik mekanizması hakkında oldukça az bilgi 
olmasına rağmen, granülosit-monosit hattındaki hücrelerin CMV taşıdığı çeşitli çalışmalarda 
gösterilmiştir, bu hücreler latent virüsün bulunduğu bölgelerden bir kısmını oluşturabilirler 
(2). Solid organ transplantasyonu ile CMV bulaşabilmektedir. Bu nedenle granülosit-monosit 
hattı dışındaki hücrelerde de virüsün latent kalması söz konusudur.

CMV replikasyonunu kontrol etmede hücresel immünite çok önemlidir. CMV’nin IE-1, IE2 ve 
pp65 proteinlerine karşı güçlü bir sitotoksik T lenfosit (CD8+) yanıtı oluşmaktadır (3). CMV 
spesifik sitotoksik T lenfosit yanıtının olmayışı CMV enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Hema-
topoietik kök hücre transplantasyonu sonrası CMV spesifik CD8+ T lenfosit yanıtının yeniden 
oluşması ile CMV enfeksiyonlarından korunma ve CMV hastalığının iyileşmesi birlikte git-
mektedir. Kök hücre transplantasyonu sonrası CD4+ T lenfosit yanıtının eksik olması ise geç 
CMV hastalığı ile ilişkili bulunmuştur (4).

Allojenik hematopoietik kök hücre transplant alıcılarında CMV hastalığı gelişimi açısından 
en önemli risk faktörü verici ve alıcının CMV serolojileridir. CMV seronegatif bir alıcı, CMV 
seronegatif bir vericiden kök hücre alıyorsa, CMV negatif kan ürünleri kullanıldığında, primer 
CMV enfeksiyonu gelişme riski çok düşüktür. Diğer yandan; profilaksi yapılmadığında, CMV 
seropozitif alıcıların %80’inde transplantasyon sonrası CMV reaktivasyonu gelişmektedir. Gü-
nümüzdeki profilaksi ve preemptif izlem gibi önleyici yaklaşımlarla bu oran azalmış olmakla 
birlikte CMV hastalığı insidansı hala %20-35 oranında bulunmaktadır. Yani alıcının CMV se-
ropozitif olması en önemli risk faktörüdür. Ülkemizde küme örnekleme yöntemi ile yapılan bir 
CMV seroprevalans araştırmasında CMV enfeksiyonu açısından en kritik yaşın 7. yaş olduğu, 
7 yaşından önce %82.1 olan CMV seroprevalansının 7 yaş ve üzerinde 8.96%  olarak bulundu-
ğu belirtilmektedir (5). Aynı çalışmada birinci yaş için CMV seroprevalansı %93.3 olarak bu-
lunmuştur. Buna göre ülkemizde çocuk ya da erişkin yaşta hematopoietik kök hücre transplant 
alıcılarının çoğunluğu CMV seropozitiftir ve risk grubundadırlar. Alıcının CMV seropozitif 
olmasının seronegatif alıcıya göre mortalite riskinin daha fazla olmasına karşın, alıcı ve veri-
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cinin birlikte seropozitif olması durumunda vericinin seropozitif olmasının mortaliteye etkisi 
henüz tam olarak anlaşılamamıştır, ancak CMV spesifik immün yanıt oluşumunun gecikmesi, 
tekrarlayan CMV reaktivasyonları ve geç CMV hastalığı ile ilişkili bulunmuştur (4).

Hematopoietik kök hücre transplant alıcılarında transplantasyon sonrası dönemde CMV’nin 
direkt etkileri sonucunda organ tutulumuna bağlı interstisyel pnömoni, gastrointestinal tutu-
lum, geç dönemde ise retinit ve santral sinir sistemi  tutulumu olabilir ve semptomatik CMV 
hastalığı gelişir. CMV’nin greft rejeksiyonu, ateroskleroz, bakteriyel ve fungal süperenfeksi-
yonlar gibi indirekt etkileri ise daha çok solid organ transplant alıcılarında gösterilmişse de, 
bakteriyel ve fungal süperenfeksiyonlar seronegatif kök hücre transplant alıcılarında da tanımi-
lanmıştır (6).

 CMV spesifik IgM ve IgG antikorlarının serumda araştırılması transplantasyon 
öncesinde alıcı ve vericinin serolojik profillerinin belirlenmesi ve risk grubunda olan alıcıların 
saptanması için önemlidir. Ancak transplantasyon sonrası CMV enfeksiyonlarının takibin-
de ve CMV hastalığının tanısında serolojinin yeri yoktur. Hücre kültürleri geç sonuç verdiği 
için tercih edilmemektedir. Hücre kültürlerinde CMV’nin çok erken proteinlerinin saptandı-
ğı hızlı hücre kültürü yöntemleri (shell viall gibi) kanda viral yük monitörizasyonu için yeteü-
rince duyarlı değil iken, CMV pnömonisinin tanısında bronkoalveoler lavaj (BAL) örneğinin 
incelenmesinde tercih edilebilir (4).  Periferik kan lökositlerinde pp65 antijenini saptamaya 
yönelik CMV antijenemi testi hızlı ve semikantitatif bir testtir. Pekçok merkezde transplant 
alıcılarının transplantasyon sonrası dönemdeki monitörizasyonunda kullanılmaktadır, pozi-
tif sonuç, önlem alınmadığı taktirde CMV hastalığı gelişeceğinin göstergesidir (7). Lökopenik 
hastalarda yetersiz kalması bu grup hastalar için en önemli kısıtlayıcı özelliğidir. Kantitatif po-
limeraz zincir reaksiyonu (kPZR) monitörizasyonda kullanılan bir diğer testtir. Plazma ya da 
tam kanda yüksek CMV DNA düzeyleri kök hücre transplant alıcılarında CMV hastalığının 
öngörülmesinde önemlidir. BAL örneğinde kPZR pozitifliği CMV pnömonisinin tanısında yep-
terli değildir. Bununla birlikte negatif sonucun negatif prediktif değeri çok yüksektir (4). 

Tüm allojenik kök hücre transplant alıcılarının profilaksi alsın ya da almasın, en az haftada bir 
defa olacak şekilde periferik kan örneklerinde CMV antijenemi testi veya kPZR ile CMV DNA 
tayini yapılarak monitörize edilmesi ve monitörizasyon süresinin en az 100 gün olması önen-
rilmektedir (8). Preemptif tedavi başlanması için kPZR testlerinde henüz kabul edilmiş ortak 
bir eşik değer (cut-off) yoktur. Her merkez kendi kullandığı kPZR testine ve kendi hasta po-
pülasyonuna özel eşik değer belirleyebilir. Kantitatrif CMV DNA testlerinde standardizasyon 
sağlamak üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen uluslar arası kantitasyon standardı 
kullanılmaya başlanmış olmakla birlikte yapılan çalışmalar beklenildiği şekilde bir standardi-
zasyonun henüz sağlanamadığını göstermektedir (9,10). Farklı firmalara ait ticari testler aynı 
örnekte çok farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu durumda hastaları mümkün olduğunca aynı 
testle takip etmek ve kullanılan teste özel eşik değer belirlemeye çalışmak gereklidir. 

CMV enfeksiyonu; CMV seronegatif hastada (primer enfeksiyon) herhangi bir semptom ol-
maksızın plazma veya tam kanda CMV antijenemi testinin pozitif olması veya kantitatif yön-
temlerle CMV DNA saptanması veya CMV RNA saptanması olup, hasta CMV seropozitif ise 
bu laboratuar bulgusu reaktivasyonu gösterir. CMV hastalığı ise; tutulan organa spesifik semp -
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tomların varlığında, tutulan organda uygun yöntemlerle CMV’nin gösterilmesidir. Dokuda 
CMV’nin gösterilmesinde, pozitif prediktif değerinin düşük olması nedeni ile PCR uygun bir 
tanı yöntemi kabul edilmemektedir. CMV hastalığının tanısında dokuda virusun histopatolo-
jik yöntemlerle gösterilmesi gerekmektedir. CMV dokuda tipik “baykuş gözü” görünümünde 
intranükleer inklüzyonlar yapar. İmmünhistokimyasal yöntemlerle histopatolojik incelemele -
rin duyarlılığı artırılabilir (4). 

CMV enfeksiyonlarının ve hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar gansiklovir, valgansik-
lovir, foskarnet ve sidofovir olarak sıralanabilir. Tedavi sırasında ilaca karşı direnç gelişebilir. 
Antiviral tedavi başlandıktan 2 hafta sonra viral yük artmaya devam ediyorsa direnç akla gelo-
melidir. Antiviral direnç virusun UL97 ve UL 54 genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanmak-
tadır. CMV UL97 geninde mutasyon gansiklovir direnci, UL54 geninde mutasyon gansiklovir, 
sidofovir ve foskarnet direncinİ kodlamaktadır. Bugüne kadar tanımlanmış gansiklovir direnç 
mutasyonları UL 97 geninin 460, 520 ve 590-607 kodonlarındadır. Hastaların %85-95’inde 
gansiklovir direnci UL97 genindeki mutasyonlardan başlar ve ilaç kullanılmaya devam edilirse 
UL54 geninde de mutasyon gelişebilir, bu durumda daha büyük boyutlara ulaşır. Eğer yalnızca 
UL 97 geninde mutasyon varsa virus gansiklovire dirençlidir ama foskarnet ve sidofovire du-
yarlı olabilir. Gansiklovir kullanmakta olan bir hastadan elde edilen bir CMV izolatında tanım-
lanmış bir UL54 mutasyonu saptanırsa bu virus sidofovire de çapraz dirençli olacaktır ama fos-
karnete dirençli değildir. Foskarnet direncine yol açan mutasyonlar yalnızca foskarnet kullanan 
hastalarda gelişmektedir. Sidofovir kullanmakta olan bir hastada direnç gelişirse bunun nedeni 
UL54 genindeki mutasyondur ve bu mutasyon sonucunda gansiklovire karşı da çapraz direnç 
söz konusudur. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde anti-CMV tedavinin ilk 2 haftasında dirençle 
ilişkili olmaksızın CMV antijenemi ve CMV DNA düzeylerinde artış görülmektedir. Bu durum 
tedaviden önce sentezlenmiş viral partiküllerle açıklanmaktadır ve tedavide kortikosteroid kult-
lanılıyorsa daha fazla gözlenmektedir.  Bu olgularda antijenemi ve CMV DNA düzeyleri daha 
sonra negatifleşmektedir (11,12). 
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Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda 
Komplikasyonlar: Viral Enfeksiyonlar

Derya Mutlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

BK VİRUS:

BK virus (BKV) ilk kez 1971 yılında, böbrek transplantasyonu yapılan bir hastanın idrarından 
izole edilmiştir ve hastanın adının ve soyadının baş harfleri kullanılarak adlandırılmıştır (1). 
Uzun süre araştırmacıların dikkatinden uzakta kaldıktan sonra 1990’lı yılların başlarında renal 
transplant hastalarında böbrek kaybına, kök hücre nakli yapılan hastalarda hemorajik sistite 
neden olduğu anlaşıldığında yeniden çok araştırılan bir virüs haline gelmiştir. 

VİROLOJİK ÖZELLİKLER:

BKV, JC virus ile birlikte Polyomaviridae ailesi içinde yer almaktadır. İkozahedral kapsidli, 
zarfsız ve yaklaşık 45 nm çaplı küçük bir virüstür. Genomu çift iplikli, yaklaşık 5300 baz uzun-
luğunda, çembersel bir DNA’dır (2). Genomu; düzenleyici, erken ve geç bölge olarak üç ana 
bölümden oluşmaktadır. Kodlamaya katılmayan düzenleyici bölge (Non-coding control regi-
on=NCCR)  replikasyon orijinini ve erken ve geç genler için transpkripsiyonel kontrol dizileri-
ni içerir. Bu bölgedeki dizi değişikliklerinin patojenitede rolü olabileceği düşünülmektedir (3).  
Erken bölge yapısal olmayan T ve t (transformation) proteinlerinin sentezini sağlamaktadır. Bu 
iki protein hücrede büyümeyi kolaylaştırmaktadırlar. Diğer sarmaldan sentezlenen vp1, vp2 ve 
vp3 proteinleri de ikozahedral kapsidi oluşturmaktadırlar.  

EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLER:

BKV tüm dünyada yaygındır. Erişkin bireylerdeki seroprevalansı %90’lara kadar varabilmek-
tedir (4). Primer infeksiyonlar büyük oranda erken çocukluk çağında olmaktadır. Bu infek-
siyonlar çoğu zaman asemptomatik seyrederken, bazen üst solunum yolu enfeksiyonu klinik 
bulguları görülebilmektedir (5). İnfeksiyonların solunum yolu ile bulaştığı düşünülmektedir. 
Primer enfeksiyon sonrasında virus ürogenital kanalda latent olarak varlığını sürdürmektedir 
(6). Sağlıklı bireylerde tamamen zararsız olan bu latent infeksiyon, HKHN yapılan hastalarda, 
reaktivasyon sonucunda hospitalizasyonla ve renal fonksiyonlarda bozulmayla sonuçlanabile-
cek hemorajik sistite neden olabilmektedir (7,8).   

BKV VE HEMORAJİK SİSTİT: 

Erişkin ve pediyatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli (HKHN) yapılan hastaların yarısından 
fazlasında hemorajik sistitle karşılaşılmaktadır (9,10). HKHN hastalarında hemorajik sistit bir-
çok farklı nedenle ortaya çıkabilmektedir. Kanserlerin ve otoimmun hastalıkların tedavisinde 
ve hematopoetik kök hücre nakillerinde kullanılan radyasyon ve kemoterapötik ajanlar idrar 
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kesesi mukozasında doğrudan hasar oluşturarak hemorajik sistite neden olabilirler. HKHN ya-
pılan hastalarda karşılaşılan hemorajik sistitin diğer nedenleri de graft versus host hastalığı, taş 
ya da tanısal amaçlı enstrümantasyonlarla oluşan mekanik irritasyonlar, üriner traktusun ne-
oplastik değişiklikleri, bakteriyel, fungal, paraziter infeksiyonlar, BKV, CMV ve adenoviruslar 
tarafından oluşturulan viral enfeksiyonlar olabilmektedir.  Tüm bu nedenler arasında HKHN 
yapılan hastalarda karşılaşılan hemorajik sistitin en sık karşılaşılan nedeni BKV reaktivasyo-
nudur (11).  Ancak BKV – Hemorajik sistit ilişkisini ortaya koymak, HKHN yapılan hastalar-
da, klinik bulgu yokluğunda da BKV reaktivasyonunun  olması nedeniyle kolay olmamakta-
dır. HKHN yapılan hastalarda hematüri olmadığı durumlarda bile idrarda BKV DNA varlığı 
%77oranında görülebilmektedir (12).   

Hemorajik sistitin BKV infeksiyonu sırasında ortaya çıkış mekanizmaları: 

Leung ve arkadaşları HKHN yapılan hastalarda hemorajik sistitin üç aşamada oluştuğunu öne 
sürmüşlerdir (13). İlk aşamada üroepitelyal hücreler, hazırlama rejimi sırasında kullanılan sik-
lofosfamid metaboliti olan akrolein tarafından hasarlanmaktadır. Rejenerasyon, sağladığı hızlı 
metabolik aktivite nedeniyle virusun üremesini destekleyecek uygun ortam oluşturmakta ve 
son aşamada da engrafman sonrasında oluşan donör sitotoksik T lenfositleri, yeni sentezlen-
miş ve virüsle enfekte üroepitelyal hücreleri hasara uğratarak hemorajik sistite neden olmak-
tadırlar. Ancak, kord kanının kaynak olarak kullanıldığı HKHN’lerde, donörde spesifik viral 
yanıt olmamasına rağmen, yine de hemorajik sistit görülmesi, bu hipotezin ortaya çıkan tüm 
hemorajik sistit tablolarını açıklamakta yetersiz olduğunu düşündürmektedir.

Hemorajik sistit gelişimi için risk faktörleri: 

Akut graft versus host hastalığı (GVHD) hemorajik sistit gelişiminde önemli bir risk faktörü-
dür (10). Akut GVHD sırasında oluşan epitel hasarının ve akut GVHD’nin tedavisinde kulla-
nılan immun baskılayıcı ajanların hemorajik sistit gelişimine birlikte katkıda bulunduğu dü-
şünülmektedir. Bununla birlikte greft kaynağı, doku uyumsuzluğunun derecesi, miyeloablatif 
hazırlığın düzeyi suçlanan diğer faktörlerdir (14-16).

Hemorajik sistit varlığında kullanılabilecek tanısal testler: 

İdrarda Decoy hücrelerinin gösterilmesi, BKV reaktivasyonunu destekler bir bulgu olsa da, 
CMV reaktivasyonunda da karşılaşılabilmesi, kantitatif bir test olmaması, klinik bulgu yoklu-
ğunda görülebilmesi, zaman alıcı bir test olması ve yorumlamanın deneyim gerektirmesi ne-
denlerinden dolayı pratikte kullanım bulmamaktadır. 

Plazma ve idrar örneklerinde BKV DNA’nın kantitatif olarak gösterilmesi sıkça başvurulan 
testlerdir. HKHN hastalarının tamamına transplant sonrasında BKV açısından takip önerilme-
se de, hemorajik sistit varlığında BKV infeksikyonunun araştırılması kabul gören yaklaşımdır. 
Transplant sonrası dönemde idrar örnekleri plazma örneklerine kıyasla daha önce pozitifleş-
mekte ve idrardaki BKV DNA düzeyleri plazma örneklerine kıyasla çok daha yüksek olmak-
tadır. Birçok araştırmacı, hemorajik sistit varlığında sebebin BKV olduğunu açığa çıkartmaya 
yönelik olarak plazma ve idrar örnekleri için belirli bir eşik değer oluşturmaya yönelik çaba sarf 
etse de henüz herkesçe kabul gören değerler oluşmamıştır (17,18).  Bunun altında yatan neden-
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lerden biri de standart bir BKV örneğinin henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturul-
mamış olması nedeniyle, BKV DNA testinde laboratuvarlar arası değişkenliklerin çok yüksek 
düzeyde olmasıdır. 

Hayden ve arkadaşları, bir hastada saptanan en yüksek virüri düzeylerinin hemorajik sistit ge-
lişimi ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır (10). Rorije ve arkadaşları, plazma ve idrardaki 
BKV DNA düzeyleri ile hemorajik sistitin ağırlığını karşılaştırdıklarında anlamlı bir ilişki bu-
lamamışlardır (9). 

BKV ilişkili Hemorajik sistitin önlenmesi:

Hiperhidrasyon uygulanması ve MESNA kullanımı üroepitelyumu koruyucu etki göstermek-
tedir. Kinolon grubu antibiyotiklerin in-vivo ve in-vitro ortamda BKV replikasyonunu baskı-
layıcı etki göstermektedirler. Bu nedenle hemorajik sistit gelişimi açısından risk gurubunda yer 
alan hastalarda, kinolonların profilaktik amaçla, hazırlama rejiminin uygulanmasından itiba-
ren beş hafta süre ile kullanımları önerilmektedir (13). 

HKHN HASTALARINDA BKV İLE İLİŞKİLİ DİĞER KLİNİK TABLOLAR:

HKHN yapılan hastalarda BKV ilişkiler pnömoni tabloları oluşabilmektedir. Akazawa ve arka-
daşları hemorajik sistit gelişen ve BKV viremisi olan bir HKHN hastasında fatal seyirli bir BKV 
pnömonisi bildirmişlerdir (19). Tanı, postmortem analizlerde akciğer dokusunda immunohis-
tokimyasal yöntemle sv40 monoklonal antikorlarının yardımıyla, antijen varlığının görülmesi 
ile desteklenmiştir.

Daha çok renal transplant hastalarında görmeye alıştığımız BKV ilişkili nefropati de HKHN 
yapılan hastalarda karşılaşılabilen bir tablodur (20). 
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Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda 
Komplikasyonlar:  Solunum Yolu Virusları

İmran Sağlık

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya 

Hematopoetik kök hücre/kemik iliği nakli (HKHN) yapılan hastalarda transplantasyon sonrası 
viral solunum yolu enfeksiyonları (VSYE) önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Son 
yıllarda konu ile ilgili farkındalık artmış, hastaları koruyucu önlemler arttırılmış olmasına 
rağmen bu enfeksiyonlar hala ciddi sorun olmaya devam etmektedir.  

HKHN öncesi, mevcut hastalığın kontrolü ve/veya verilen kök hücrelerin yerleşmesini 
kolaylaştırmak amacıyla “hazırlama rejimi” adlı, kişiye ve hastalığa özgü olarak verilen tedavi 
(kemoterapi, radyoterapi, immünsüpresyon ilaçları vb.) protokolü, pansitopeniye ve bağışıklık 
sisteminin baskılanmasına neden olur ve hastalar pek çok enfeksiyon etkenine olduğu gibi, viral 
solunum yolu enfeksiyon etkenlerine de daha duyarlı hale gelirler. Ayrıca allojenik kök hücre 
nakli yapılan hastalarda graft versus host (GVHD) hastalığını önlemeye yönelik uygulanan 
immünsüpresif tedavi edinsel bağışıklık yetersizliğine neden olur ve benzer şekilde enfeksiyon 
riskini arttırır. Solunum yolu enfeksiyonu gelişmesinde özellikle akraba dışı donörden allojenik 
kök hücre alıcısı olmak, akut veya kronik graft versus host hastalığı (GVHD) gelişmesi, CMV 
seropozitifliği, T hücreleri baskılanmış hastalarda lenfopeni, yetersiz engraftman ve erkek 
cinsiyet risk faktörleri arasında sayılabilir (1,2,3).

Yapılan çalışmalarda florası bozulmuş farelerin normal farelere göre influenza A virusuna daha 
duyarlı olduğu belirlenmiş, (4) ayrıca normal fareler ile karşılaştırıldığında antibiyotik ile tedavi 
edilen farelerde artan influenza virus titreleri ve patogenezi gösterilmiştir (5,6). Antibiyotik 
ile tedavi edilen farelerde artmış viral replikasyonun ve hastalığın azalmış virus spesifik 
T hücre (CD8+) ve IgG, IgM antikor yanıtı ile korele bulunması, mikrobiyotası zayıflamış 
farelerde yetersiz adaptif immün yanıt olduğunu düşündürmektedir (7). HKHN hastalarında, 
özellikle şiddetli nötropeni döneminde, bakteriyel ve fungal enfeksiyonların önlenmesi için 
verilen yüksek doz antibiyotik tedavileri solunum yolu normal florasını da bozduğundan 
viral etkenlerin yerleşmesini kolaylaştırdığı gibi şiddetini de etkileyebilir. Enfeksiyonun alt 
solunum yollarına ilerlemesi bu hastalarda daha kolay ve daha mortal olabilmektedir. HKHN 
hastalarında, bir yılı kapsayan bir çalışmada hücre kültürü yöntemi ile %11.0 oranında VSYE 
saptanmış ve % 9.4 mortalite bildirilmiştir (2). Başka bir çalışmada ise moleküler bir yöntemle 
otolog HKHN hastalarında % 13.0, allojenik HKHN yapılan hastalarda % 19.0 VSYE bildirilmiş 
ve her iki grupta % 10.0 mortalite saptanmıştır (8). Bu oranların kullanılan tanı yöntemine bağlı 
olarak bir miktar değişebileceği ayrıca bu hastalarda birden fazla faktörün mortalite üzerine 
kümülatif etki gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır (3).

HKHN sonrası çocuklarda solunumsal sinsityal virus (RSV) (%25.8-49.0), rhinovirus (%28.1), 
parainfluenza virus (PIV) (%8.0-24.7),  adenovirus (%13.5), influenza A/B virus (%4.5-11.0), 
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koronavirus (%11.2) ve metapnömovirus (%1.1) solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak 
bildirilmiştir. Enfeksiyonların görülme sıklığı mevsimsel olarak değişebilmekte ve kış aylarında 
artış görülmektedir. RSV’ye ve influenza viruslara bağlı enfeksiyonlar kış aylarında, PIV 
enfeksiyonları sonbahar ve yaz aylarında, adenovirus enfeksiyonları yıl boyunca  görülmektedir 
(1,2,3 ).

Klinik Tablolar

İmmün sistemi baskılanmış hastaların çoğunun üst solunum yolları etkilenir ve öksürük (en 
sık), ateş, burun akıntısı, nazal konjesyon, sinüzit, baş ağrısı, orta kulak enfeksiyonu, boğaz 
ağrısı, krup, hışıltı, yorgunluk, halsizlik ve kas ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun 
alt solunum yollarını da etkilediği hastalarda, hastalık yaygın hale gelerek dispne, hipoksemi ve 
akciğer garafisinde pulmoner infiltratlar gibi bulgular  tabloya eklenebilir (1,2).

Tanı

Tüm viral etkenler benzer klinik tablolara yola açabildiğinden spesifik viral tanı sadece 
laboratuvar testleri ile sağlanabilmektedir. İmmün düşkün hastalarda erken tanı ve 
tedavi bu enfeksiyonların yol açabileceği ciddi komplikasyonları önleyebileceği için çok 
önemlidir. HKHN hastalarında hangi klinik örneğin en iyi olduğunu gösteren bir çalışmaya 
ulaşılamamıştır. Solunum yolu viral etkenlerinin saptanması için nazofarengial aspirat/yıkama 
ve trakeo-alveolar lavaj gibi örnekler yararlıdır ancak son yıllarda esnek flocket eküvyonlar 
örnek alımında/transportunda kolaylık sağlamakta; virus izolasyonunda oldukça yaygın ve 
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (9). 

Hızlı antijen testleri ucuz, uygulanması kolay, teknik donanım gerektirmeyen ve yarım saat- 
bir saat içinde sonuç verebilen testlerdir. Duyarlılıkları  (%10-75) ve özgüllükleri (%50-100) 
oldukça değişken olmakla birlikte çocuklar gibi yüksek virus titresi olan hastalarda nispeten 
daha duyarlı oldukları saptanmıştır. Özellikle influenza virus A/B ve RSV için FDA onaylı 
testler mevcuttur. Direkt floresan antijen (DFA) testleri hızlı ve nispeten ucuz bir yöntem olup 
pek çok laboratuvarda uygulanabilmesine karşın duyarlılığı (%50-93) ve özgüllüğü değişkendir. 
Bu nedenlerle bu testlerin negatif sonuçlarının başka bir yöntemle daha doğrulanması 
önerilmektedir (10). Virus kültürü altın standarttır ancak geç sonuç vermektedir. Shel vial veya 
R-mix gibi tekniklerle sonuç süresi 24-72 saate düşmüş olsa da teknik donanım gerektirdiğinden 
az merkezde uygulanabilmektedir. Nükleik asit testleri tüm yöntemler arasında duyarlılığı en 
yüksek yöntem olmasının yanı sıra, son yıllarda çok sayıda etkenin aynı anda hızlı şekilde 
araştırılabildiği multipleks testlerin geliştirilmesi ko-enfeksiyonların kolayca saptanabilmesini 
sağlamıştır ve pek çok merkez tarafından tercih edilmektedir. Nükleik asitlerin saptanmasına 
yönelik farklı teknolojilere  sahip, saatler içinde sonuç verebilen, duyarlılık ve özgüllükleri son 
derece yüksek ve HKHN hastalarının solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında oldukça yararlı 
olabilecek farklı yöntemler (real time PCR, multipleks PCR, MALDI-TOF, luminex teknolojisi, 
arrayler) bulunmaktadır (3,8,10,11,12).
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RSV
RSV immün düşkün çocuklarda tanımlanmış en sık görülen VSYE etkeni virusdur. Genellikle 
sağlıklı çocuklarda  komplike olmayan üst  ve alt solunum yolu enfeksiyonu; otitis media, 
bronşit ve/veya bronşiolit ve pnömonin en sık nedeni olarak görülür. HKHN hastalarında 
RSV enfeksiyonu yüksek oranda mortaliteye yol açan alt solunum yolu enfeksiyonu ile 
sonuçlanabilmektedir. Bulaş doğrudan  enfekte kişiden temas ya da kontamine eşyalarla veya 
muhtemelen sağlık personeli aracılığıyla gerçekleşmektedir. RSV enfeksiyonlarında destekleyici 
bakım ve özellikle alt solunum yolu enfeksiyonu riski olan hastalarda sağlanabiliyorsa antiviral 
tedavi uygulanması önerilmektedir. Sentetik bir nükleozid analoğu olan ribavirin en yaygın 
kullanılan antiviral ajan olup oral, intravenöz veya inhaler formları mevcuttur. Yapılan 
çalışmalarda inhaler ribavirin daha başarılı bulunsa da,  diğer formlarının da etkili tedavi 
sağladığına dair kısıtlı vaka serileri bildirilmiştir (1,13,14,15).

HKHN hastalarında RSV enfeksiyonun komplikasyonlarını önlemek için intravenöz 
immünglobulin (IVIG) ile pasif immünoprofilaksiden ziyade palivizumab (RSV monoklonal 
antikoru) uygulanması 2009’da uluslararası kılavuzlarda tavsiye edilmiştir (16). Ayrıca yaş, 
nötropeni, lenfositopeni, GVHD, myoablatif tedavi, kortikosteroid, nakilden hemen sonra 
veya pre-engraftman gibi risk faktörleri olan hastaların belirlenerek yakın takibi enfeksiyonun 
ve komplikasyonlarının önlenmesinde yararlı olabilir (15 ).

Parainfluenza virus

PIV tip 3 daha sık görülmektedir. Genellikle normal çocuklarla benzer klinik olmasına rağmen 
üst solunum yolunda başlayan enfeksiyon ilerleyerek krup, larengotrakeit, pnömoni gibi alt 
solunum yolu enfeksiyonuna dönüşebilir ve ciddi solunum desteği gerektiren klinik tablolara 
neden olabilir. Tedavide ribavirin gibi bazı ajanlar denenmiş ancak yararlı olduğuna dair kesin 
bulgular elde edilememiştir (1,2). Pnömoni gibi alt solunum yolu tablosu olan hastalarda 
sekonder bakteriyel enfeksiyonların önlenmesine yönelik tedavi ve  IVIG kullanımı önerilebilir 
(15).

İnfluenza virus

Klinik olarak influenza enfeksiyonlarında görülen tipik öksürük, kas/ eklem ağrısı, baş ağrısı 
ve yüksek ateşle seyredebilir. İnfluenza tip A interstisyel pnömoni ve yüksek mortaliteyle 
ilişkili olabilirken influenza tip B nispeten daha ılımlı seyreder ve daha az görülür. Hastalığın 
önlenmesinde özellikle hasta ve yakınlarının bilgilendirilerek aşılanması, enfekte kişilerden ve 
kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir. Amerika 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yoğun kemoterapi alan hastalar ve son altı ay içinde 
anti–B hücre antikoru alan hastalar hariç (aşı yanıtı sağlanamama ihtimalinden dolayı), 6 ay ve 
daha büyük yaştaki tüm immün düşkün hastalar için intramüsküler (inaktif) influenza virus 
aşısı önerilmektedir. Bu hastalara ve aile bireylerine canlı influenza aşısı uygulanmamalıdır 
(17).

Tedavide bazı merkezlerde M2 inhibitörleri (amantadin ve rimantadin) kullanılmakta 
ancak yan etkiler ve artan direnç oranları bu ilacın kullanımını kısıtlamaktadır.  Antiviral 
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tedavide nöraminidaz inhibitörü olan oseltamivir yaygın olarak kullanılmaktadır. Tedavinin 
enfeksiyonun başlamasından itibaren ilk 24 saat içinde başlanması önerilmektedir ancak geç 
başlanan olgularda bile yararlı olabildiği bildirilmiştir. İlaç direnci varlığında kombine antiviral 
tedaviler de öne çıkmakta ancak  hem direnç saptanması hem de kombine tedavi uygulanması 
donanım ve tecrübe gerektirdiğinden bir çok merkez bu konuda yetersiz kalmaktadır. İnfluenza 
sezonunda oseltamivir ile profilaksi uygulayan veya solunum yolu enfeksiyonu bulguları 
olan riskli hastalara etkenin saptanmasını beklemeden ampirik tedavi başlanmasının yararlı 
olduğunu bildiren merkezler mevcuttur (2).

Profilaksi ve Korunma 

Antiviral tedavinin etkinliği hakkında kesin bulgular olmaması ve maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle genel olarak en iyi yol HKHN sonrası VSYE’nin önlenmesidir. HKHN hastalarında 
yüksek viral yük, uzamış viral saçılma ve yüksek mortalite olabileceği göz önünde tutularak 
izolasyon önlemleri alınmalıdır. Nozokomiyal enfeksiyon oranları yüksektir (1,2,10). Hava 
filtrasyonlu tek kişilik odalar, temas öncesi ve sonrası el yıkama, solunum yolu enfeksiyonu 
semptomları olan aile bireylerinin ve sağlık personelinin hastayla temasının önlenmesi gibi sıkı 
tedbirler hastalığın ve nozokomiyal bulaşların önlenmesinde yarar sağlayabilir. Özellikle riskli 
gruptaki hastalarda temas izolasyonu, el hijyeni, koruyucu  maske ve eldiven takılması gibi 
ortak önlemlere uyulması ve hastaların düzenli takibi önerilmektedir (1,2).
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Virolojide Yeni Teknikler ve Hızlı Moleküler 
Testler Teknikler ve Testler

Mert Ahmet Kuşkucu

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş
Günümüzde hızla gelişen teknolojinin bir yansıması olarak rutin laboratuvar testleri ve 
uygulamalarımız da değişmektedir. Viroloji, dinamik bir bilim dalı olarak, teknolojik yenilikleri 
yakın biçimde takip ederek bunları hızla uygulamaya geçirirken bazılarına da öncülük 
yapmaktadır. Bu bağlamda klasik serolojik ve moleküler testler yerlerini multiparametrik çoklu 
tanı testlerine ya da salgın gibi durumlarda hasta başında/sahada uygulanabilen “point of care” 
testler gibi uygulamalara bırakmakta ve bu yaklaşımlar hastalığa neden olan etkenlerin hızlı ve 
duyarlı biçimde saptanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yazıda viroloji laboratuvarlarında 
sıklıkla kullandığımız nükleik asit testlerinin yanı sıra digital PCR, ekstrem PCR, izotermal 
amplifikasyon yöntemleri gibi yeni nükleik asit tabanlı testlere, sendromik tanı için kullanılan 
multiprametrik, multipleks testler ile “point of care” cihazların ardında yatan teknolojilere, 
DNA dizi analizi için kullandığımız yöntemlerdeki gelişmeler ile MALDI-TOF (matrix-
assisted laser desorption ionization–time of flight) ve elektronspray iyonizasyon (ESI) kütle 
spektrofotometrenin virolojide kullanımına yer verilmiştir. Son olarak viroloji laboratuvarında 
serolojik yaklaşımı derinden etkileyebilecek bir damla kan ile kişinin virolojik geçmişi ile 
bilgiye ulaşabileceğimiz “phage display” yöntyemine dayalı olarak geliştirilmiş VirScan 
testinden bahsedilecektir. 

Nükleik Asit Tabanlı Testlerin Evrimi ve “Point of Care” Teknolojilerinde 
Kullanılan Amplifikasyon Yöntemleri
Klasik viral tanıda kullanılan kütür gibi geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında nükleik asit 
tabanlı testler viral infeksiyonların tanısında duyarlılık ve özgünlüğü artırmalarının yanı sıra 
raporlama süresini de çok kısaltmaktadırlar. Bu bakımdan nükleik asit tabanlı testler bugün 
için viroloji laboratuvarının ayrılmaz bir parçasıdır. Örnekten nükleik asit eldesi, sonrasında 
amplifikasyon için gerekli karışımların hazırlanması, amlifikasyon ve saptama gibi basamakların 
bütünün içeren nükleik asit amplifikasyon yöntemlerine dayalı tanı sistemleri ilk dönemlerde 
yüksek derecede kompleks testler olarak nitelendirilmekte idiler. Günümüzde otomatik 
nükleik asit ekstraksiyon sistemlerinin rutin laboratuvarda kullanılması, amplifikasyon 
için tüm reaktifleri içeren “master miks”’lerin ticari olarak eldesinin mümkün olması gibi 
gelişmeler günümüzde bu testleri orta düzey kompleks testler olarak nitelendirlmesine neden 
olmuştur. Nükleik asit tabanlı testlerin başında gelen polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
1988’de tanımlanmasından beri amplikonların eş zamanlı olarak saptanmasına olanak veren 
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real-time PCR teknolojisinin gelişmesi ile hem kalitatif hem de kantitatif testler için viroloji 
laboratuvarlarında geniş kullanım alanı bulmuştur. Nükleik asit amplifikasyon teknikleri 
kullanılarak elde edilen amplikonların saptanmasında gelişen optik algılama sistemlerinin, 
mikrorraylerin ve kütle spektrofotometrik yöntemlerin kullanılması gibi yaklaşımlar tek 
seansta çoklu etkenlerin saptanabilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu sayede her bir klinik tablo 
için etken olabilecek pek çok virüs az miktarda örnekte bile tek bir seansta araştırılabilmektedir. 
Nitekim viroloji alanında kullanılabilecek tek seansta yaklaşık 1500 virusu tarayabilecek 
36000’in üzerinde prob taşıyan chip kullanılabilmektedir. Bu sayede SARS coronavirus, yeni 
bir rhinovirus kladi, XMRV (prostat kanseri ile ilişkili bir retrovirus), avian bornavirus ve 
çocuklarda solunum yollarında ve ishalde etken olabilecek yeni bir cardiovirus tanımlanmıştır.
(1-4) Bu yaklaşım viral etkenlerin tanısında multiparametrik testler ile oluşturulan paneller 
ile tanı testlerinde sendromik yaklaşım kavramının doğmasına neden olmuştur. (1, 3, 5) Tablo 
1’de viroloji laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan sitemlerin karşılaştırılması sunulmuştur. 

Tablo 1. Viroloji laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan multiparametrik moleküler testlerin 
karşılaştırılması(5)
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Sonuç Zamanı 65 dakika 6-7 saat 6-7 saat 4-8 Saat Ekstraksiyondan 

sonra 1,5 saat

6 saat 6 saat

Karmaşıklık Düşük Düşük/orta Orta Orta Düşük Orta Düşük

Teknoloji Nested-
multipleks

PCR

Multipleks

PCR, DPO 

teknolojisi 

RT–PCR ve

hibridizasyon

Multipleks
RT–PCR ve

hibridizasyon

Dupleks real-time
PCR/ real-time

RT–PCR

MLPA Multiplex
real-time PCR
ve real-time

RT–PCR

PCR yöntemin günümüzde görece yavaş olması bu yöntemine alternatiflerin oluşturulmasını 
gündeme getirmiştir. PCR kullanılan enzim miktarı ve primer miktarı rutin testlerde kullanılan 
miktarın 10-20 kat üzerine çıkartılarak PCR döngülerinin saniyeler içinde yapılması ile ekstreme 
PCR olarak isimlendirilen yeni bir PCR yöntemi son yıllarda PCR döngülerinin uzunluğundan 
doğan sonuç verme süresini kısaltmak için geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem ile 60bp 
uzunluğunda hedef 35 döngü ile 14.7 sn’yede çoğaltılabilmektedir. (6) Benzer olarak kantitasyon 
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için viroloji laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan real-time PCR tabanlı yöntemlerde gelişen 
görüntüleme sistemleri sayesinde daha hassas ve kesin kantitasyona olanak veren digital PCR 
sistemlerine evrilmişlerdir. Bu sistemlerde her bir hedef tek bir kompartımana, yağ bazlı 
sistemlerde bir yağ damlacığının içinde ya da picotiter plate kullanan sistemlerde çok düşük 
hacimli kuyucuk içine, düşürülmek sureti ile amplifikasyon gerçekleştirilir ve deteksiyon da 
bu kopartmandan alınan data ile yapılır. Böylelikle sistemden alınan her bir veri bir hedefe 
ait olduğundan veri sayısı örnekteki gerçek hedef sayısını kesin olarak vermektedir. Yine çok 
düşük miktarda bulunabilecek minör varyantların saptanabilmesi de bu hassas saptama sistemi 
sayesinde olanaklı olabilmektedir. Bu sistemler ile HHV-6 gibi viruslarda genoma integre olan 
virüs ile serbest virüs kantitasyonları klasik real-time PCR ile yapılan görece kantitasyonundan 
daha kesin biçimde yapılabilmekte ayrıca CMV, HIV ve HCV gibi rutin laboratuvarda viral 
yükün moniterize edildiği etken için kesin kantitasyon protokolleri bulunmaktadır. Tek hedef 
molekülün amplifikasyonundan dolayı klasik PCR inhibitörlerine karşı daha dirençli olan bu 
yöntem yeni nesil dizileme platformları ile integrasyonları ile de gelecek için oldukça ümit 
vadetmektedirler. (7, 8)

Klasik PCR’da gerekli olan ısı döngülerinin yaratılması için görece olarak sofistike, taşınması 
zor yer kaplayan ve çok güç harcayan sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen enzimoloji ve 
görüntüleme yöntemleri ile mikroakışkan teknolojileri farklı tek ısıda gerçekleştirilen izotermal 
amplifikasyon yöntemlerinin moleküler viroloji laboratuvarlarında kullanım alanlarını 
da artırmaktadır. Bu yöntemlerden RNA üzerinden transkripsiyonu kullanarak ilerleyen 
“transkripsiyon mediated amplification” (TMA) ve “nucleic acid sequence based amplification” 
(NASBA) virolojik tanıda kullanılan iki yöntemdir. Bunun yanı sıra rekombinasyonda görev 
alan enzimleri kullanan “recombination polymarase amplification”, helikaz enzimini kullanan 
“helicase depended amplification” gibi enzimatik işlemlerin ön planda olduğu ya da farklı 
primer sistemlerinin kullanıldığı “loop mediated isothermal amplification” (LAMP) ve 
“rooling circle amplification” (RCA) izothermal amplifikasyon yöntemleri klinik viroloji 
alanında özellikle “point of care” teslerin ve sistemlerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. 
Bu teknikleri kullanılarak oluşturulan amplikonlar/sinyaller, çok hasas optik sistemlerin ya 
da elektrobiyosensörerin kullanıldığı sistemler ile saptanabildiği gibi, lateral flow gibi basit 
yöntemler ile de saptanabilmektedir.  Bu teknolojilerin kullanıldığı bazı test formatları kağıt 
üzerine emdirilerek bile kullanılabildiklerinden “paper based diagnostic” diye adlandırılan bir 
kavramın doğmasına yol açmışlardır. (1, 3, 4, 9) Tablo 2’de virolojide kullanılan “point of care” 
sistemleri ve çalışma özellikleri sunulmuştur. (4)

Tablo 2. “Point of care” test örnekleri

Platform Üretici Örnek 
Hazırlama

Amplifikasyon 
Yöntemi

Saptama 
Yöntemi

Test Süresi 
(Dakika)

GeneXpert Cepheid Evet PCR Gerçek 
Zamanlı 
Fluoresans

90-120
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Liat Analyzer IQuum Evet PCR Gerçek 
Zamanlı 
Fluoresans

<60

FilmArray IdahoTechnolgies Evet PCR Son 
Fluoresans 
Ölçümü

60

LA-120 Eiken Hayır LAMP Gerçek 
Zamanlı 
Fluoresans

<60

Twista TwistDx Hayır RPA Gerçek 
Zamanlı 
Fluoresans

<20

GenieII Optigene Hayır LAMP Gerçek 
Zamanlı 
Fluoresans

<20

BEStCassette U-StarBiotech 
BioHelix

Hayır İzotermal Lateral Flow Bilinimiyor

Simplexa 
Direct 
Amplification 
Disc

Focus 3M Integrated 
Cycler

Evet PCR Gerçek 
Zamanlı 
Fluoresans

60

DNA Dizi Analiz Yöntemlerinin Evrimi
Nükleik asit dizileme yöntemleri ile elde edilen veriler bilimin pek çok alanında olduğu gibi 
viroloji alanında da büyük katkılar sağlamıştır. 1970’lerde Sanger’ın geliştirdiği dideoksi zincir 
sonlanması prensibine dayalı dizileme stratejisi flüoresans işaretleme ve kapiler elektroforez 
teknolojilerinin sisteme eklenmesi ile daha otomatize hale gelerek 30 yılı aşkın sürede bu 
alanda kullanılan başlıca teknik olmuştur. 2005 yılında bu teknolojiye alternatif yeni nesil 
dizileme sistemlerinden ilki ticari kullanıma sunulmuştur. Böylelikle hedefin amplifikasyonu 
ile oluşturulan havuzun, toplu biçimde tek veri elde edilecek şekilde dizilenmesi yaklaşımı 
yerini elde edilen havuzdaki her bir amplikonun tek tek dizilenmesi ve sentez işlemleri 
sırasında sinyal oluşturma ve bu sinyalleri saptama yaklaşımı şeklinde değişmiştir. Bu da 
klasik olarak yeni nesil dizilemede kullanılan nükleotid ekle-görüntüle-yıka döngüsünü 
oluşturmuştur. Bu sistemlerde DNA polimerizasyonu veya ligasyon sonrası baz eklenmesinden 
sonra eklenen bu yeni bazın deteksiyonu kemilüminisans sinyal oluşturma (Pyrosequencing 
teknolojisi, Qiagene Pyromark ve Roche FLX, JS Junior cihazları), flüoresans sinyal oluşturma 
(Illumina ve LifeTechnologies 5500 cihazları) ya da pH değişiminin algılanması ile (IonTorrent 
cihazı) gerçekleştirilmektedir. Bu cihazlarda oluşturulan hedef nükleik asitten oluşturulan 
amplikonlardan yeni bir havuz oluşturularak tek tek dizilenmektedir. Bu da aynı anda 
milyonlarca veri üretimi ile gerçekleştirildiğinden bu sistemler eş zamanlı olarak masif paralel 
dizileme cihazları olarak ta isimlendirilmektedirler. Bu cihazlar daha sonra tek molekülü 
saptayabilen ve dolayısı ile ön amplifikasyon ya da kalıp hazırlama işleminden sonra ikinci 
klonal amlifikasyona gerek duymayan 3. kuşak cihazlara evirilmişlerdir. Üçüncü ve 2. kuşak 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

111

KONUŞMACI METİNLERİ

arasında geçiş cihazları olarak Pacific Biosciences SMRT ve Helikos firmasına ait cihazları 
sayılabilir. Pacific Biosciences SMRT adı verilen kuyucukların dibine sabitlediği tek bir 
polimerazla tek bir DNA molekülünün dizilemesini yapabilmekte ve oluşan sinyali “zero mode 
wave guide” teknolojisi ile saptamakta ve tek molekül dizilemesi yapabilmektedir. Uzun dizileme 
ile ümit vadeden bu sistemin en büyük dezavantajı yüksek okuma hata oranıdır. Oxford Gene 
Technologies tarafından geliştirilen Nanopore Sequencing sistemi tek büyük DNA molekülünü 
gerçek zamanlı olarak ve hiçbir amplifikasyona ihtiyaç duymadan dizileyebilmesi ve sahada 
kullanılabilecek kadar minyatürize edilmiş olması (Oxford Nanotech USB Hafıza kartı kadar 
bir modelin denemesini yapmaktadır) ile 3. kuşak cihazların prototipini oluşturmaktadır. 
Dördüncü kuşak cihazlar şu an deneysel aşamadadırlar ve DNA’nın farklı hücrelerde, histolojik 
kesitlerde insitu dizilemesini hedeflemektedirler. Tablo 3’de farklı jenerasyona ait DNA dizileme 
teknikeri ve cihazları sunulmuştur. (10, 11)

Tablo 3. DNA dizi analiz yöntemleri (10, 11)

Kuşak Hedef 

Molekül

Zenginleştirme Dizilenecek Hedefin 

Özelliği

Dizileme Reaksiyonu Ürün Saptama

Sanger 

sequencing

Birinci DNA PCR Amplifiye Ürün Primer Uzama, 

dideoksiterminasyon

Flüoresans, Radyoaktivite

Maxam-Gilbert Birinci DNA Özel hedef gerekli Amplifiye Ürün Özel kimyasal yıkım Radyoaktivite

454-Roche İkinci DNA Emulsion PCR Amplifiye Klon Pyrosequencing Gerçek zamanlı 

kemilüminisans

Polonator İkinci DNA Emulsion PCR Amplifiye Klon Ligasyon Flüoresans görüntüleme

Solexa-Illumina İkinci DNA Bridge PCR Amplifiye Klon Tek baz primer uzama Flüoresans görüntüleme

Helicos İkinci DNA Gereksiz Tek DNA molekülü Primer Uzama Flüoresans görüntüleme

SOLID İkinci DNA Emulsion PCR Amplifiye Klon Ligasyon Flüoresans görüntüleme

Complete 

Genomics

İkinci DNA RCA Amplifiye Klon Ligasyon Flüoresans görüntüleme

IonTorrent İkinci DNA Emulsion PCR Amplifiye Klon Primer Uzama pH ölçümü

Pacific 

Biosciences

Üçüncü DNA Gereksiz Tek DNA molekülü Polimerizasyon Gerçek Zamanlı Flüoresans 

görüntüleme

Oxford 

Nanopore

Üçüncü DNA Gereksiz Tek DNA molekülü Nanopordan geçiş Elektirik alan değişimi

InSitu Üçüncü Doku 

Parçası

Insitu RCA RCA amlikonu Primer Uzama Flüoresans görüntüleme

Kütle Spektrofotometresinin Virolojide Kullanımı
Kütle spektrofotometri her ne kadar bakteriyolojik tanımlamada parlayan yıldız olsa da viroloji 
alanında da özellikle çoklu nükleik asit tabanlı testler ile elde edilen ürünlerin özgün ve hassas 
biçimde saptanmasını olanaklı kıldığından kullanımı giderek artmaktadır. Elektron iyonizasyon 
kütle spektrofotometresi geniş kapsamlı PCR ile birleştirildiğinde pek çok patojenin yüksek 
kapasiteli şekilde tek seansta ve hassas biçimde saptanabilmesini olanaklı kılmaktadır. İlk 
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dönemlerde bu sistemler 20’den fazla farklı amplikonu tek aşamada saptayabilmekteydiler. 
Dezavantajları real-time PCR ile kıyaslandığında 10-100 kat daha az duyarlılığa sahip olmaları 
idi. Bununla birlikte PCR ürünlerinin radyoaktif ve ya fluresans işaretlemesi ile kıyaslandığında 
işaretleme yapılan molekülün fiziksel özelliklerinin ölçüldüğü bu sistemler ile çok daha geniş 
kapasitede çoklu saptamaya olanak vermektedir. Nitekim, sistem bakteriyel sürveyansta çok 
geniş tarama yapabildiği gibi coronavirus, inluenza, adenovirus, alfaviruslar, ortopoxviruslar 
ve enteroviruslar gibi pek çok viral etkenin saptanabilmesinde de kullanılmıştır. Yine bu sistemi 
kullanan ve klinik örneklerden 130’un üzerinde viruasu tarayabilen ticari sistemin bulunması 
bu yöntemin giderek daha fazla şekilde rutin tanıda viroloji laboratuvarlarında kullanılacağını 
göstertmektedir. (9, 12-14) 

Viral Serolojide Yeni Bir Yaklaşım “Phage Display”
Moleküler yöntemler ile bir bakteriyofajın genomuna istenilen bir proteini kodlayan gen 
dizisinin yerleştirilmesi ve bu proteinin faj yüzeyinde sergiletilmesi ile farklı formatlarda testlerin 
uygulanması uzun zamandan beri kullanılan bir yöntemdir. Bununla birlikte günümüzde 
gelişen teknoloji ile çoklu analizlerin yapılabilmesi aynı anda pek çok fajın taranabilmesini 
olanaklı kılmaktadır. Günümüzde, insanda infeksyon yaptığı bilinen 206 virus türüne ait 
1000’den fazla kökenin antijenik epitop bölgelerini kodlayan faj kütüphanesi hazırlanmıştır. 
Bu kütüphanenin bir damla kan ile birleştirilmesi sonucu oluşan antijen antikor reaksiyonları 
ile örneğin alındığı kişinin viral bağışıklık geçmişi 25$ gibi bir maliyet ile incelenebilmektedir. 
Kişide bulunan antikorlar ile fajlar işaretlenerek seçilmekte ve sonrasında yeni nesil dizileme 
yöntemleri ile tanımlanabilmektedir. Bu yöntem ayrıca transfüzyon tıbbı, nörolojik bozukluklar 
ve doku görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılabilmekte, özellikle otoimmun ve kanser gibi 
hastalıklara karşı uygulanacak bağışıklama tedavileri için ümit vadetmektedir.  (15, 16)
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Virolojide Yeni Tetkikler ve Hızlı  
Moleküler Testler: Mikrobiyoloji Uygulamaları ve 

Geleceğe Yansımaları 

Kenan Midilli

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Enfeksiyonlara zamanında doğru ve güvenilir bir biçimde tanı konması geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de pek çok açıdan önceliğiniz korumaktadır.  Mikrobiyoloji laboratuvarları sonuç 
alma süreleri açısından hala arzu edilen noktada olmadan uzaktır. Polimeraz zincir reaksiyonu 
ve izotermal amplifikasyona  dayalı nükleik asit tabanlı testler viral enfeksiyonların tanısı ve 
izlenmesinde klinik açıdan anlamlı süreler içerisinde sonuç alınmasını sağlamış olmalarından 
dolayı özellikle virolojide yaygın olarak kullanılmaya girmiş ve rutin uygulamaları değiştir-
miştir.  Ancak nükleik asit tabanlı testlerin belli altyapı koşulları,  bilgi ve deneyim gerektir-
melerinden dolayı yakın zamana kadar büyük ve merkezi laboratuvarlarla  sınırlı kalmıştır ve 
bu durum değişme aşamasındadır. Daha kompakt ve kullanım kolaylığı ve hızlı sonuç alınan 
cihaz ve test platformlarının geliştirilmesini sağlayan teknik ilerlemelerle birlikte günümüzde 
nükleik asit tabanlı testler büyük ve merkezi laboratuarlardan daha küçük laboratuarlara,  po-
likliniklere, hekim muayenehanelerine, hastane servislerine ve sahaya  doğru yaygınlaşmak-
tadır. Bir saat gibi kısa bir süre içerisinde doğru sonuç verecek ve hastanın bakım yerinde bu 
konuda minimum düzeyde eğitilmiş personel tarafından yapılacak olan hızlı testler doğru  za-
manında ve doğru tanı ile birlikte zamanında bir uygun bir tedavinin başlanmasını hastalığın 
yayılmasını engellemek için uygun önlemlerin alınmasını ve doğru tedavi seçimleri ile birlikte 
antimikrobik ajanlara karşı direncin önlenmesini sağlayacaktır. Hızlı testlere  biyolojik saldırı 
durumları, özellikle merkezden uzak kırsal alanlardaki salgınların tanımlanması ve alınacak 
önlemlerin belirlenmesi, salgın halindeki bazı infeksiyonların toplum içindeki yayılımının 
önüne geçilmesi için yapılacak olan taramalarda da  gereksinim vardır. Kaynağı kısıtlı ülkelerin 
mikrobik hastalıkların tanısı ve izolenmesi konusundaki gereksinimleri ve öncelikleri, gelişmiş 
ülkelerdekinden farklıdır. Bu ülkelerde zaten kısıtlı olan sağlık hizmetlerine erişim sorununun 
yanı sıra merkezi laboratuvarlar varsa bile örneklerin transportunda güçlük ve gecikmelerden 
dolayı hızlı sonuç alınması ve sahada uygulanabilir, düşük maliyetli testlere daha fazla gerek-
sinim bulunmaktadır. Uluslararası gönüllü yardım kuruluşları ve svil toplum örgütlerinin kat-
kısıyla bu ülkelerin gereksinimlerine ve önceliklerine uygun test formatları geliştirilmekte ve 
uygulamaya sokulmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak tüberküloz, sıtma, HIV, ebolavirus 
gibi etkenlere yönelinmiştir. (1,2,3,8)

Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinde dikkati çeken diğer gelişme ve eğilimler de mobil sağ-
lık hizmetleri, kişinin kendisinin yaptığı “self ” testlerin yanı sıra kendi kendine örnek alma ve 
göndermeye uygun aygıtların kullanıma girmesiyle birlikte uzaktan kendi kendine örnek alma 
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ve gönderme işlemleridir. HIV gibi kişilerde gelişmiş ülkelerde bile damgalanma kaygısına ne-
den olabilecek hastalıklar konusunda bu tarz eğilimler özellikle erken tanı ve tedavi ile bu tarz 
hastalıkların yayımının engellenmesinde ciddi bir başarı elde edilmesinden dolayı uzmanlar ve 
politika belirleyiciler tarafından da desteklenmektedir. 

Bütün bu eğilimler ve teknolojik gelişmelerle birlikte, laboratuvar hizmetlerinde 1970’lerde 
başlayan büyük merkez laboratuvarları uygulamasının yerini tekrar küçük laboratuvarlara ve 
testlerin hasta yakınında yapılması doğrultusunda değişmesi beklenmektedir. Bu eğilim de-
santralizasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu eğilim mikrobiyoloji uzmanlık alanını doğrudan 
ilgilendirmekte ve olasılıkla mikrobiyoloji uzmanlık alanında da paradigma değişikliklerini zo-
runlu kılmaktadır. Desantralizasyonla birlikte mikrobiyoloji uzmanlarının görev ve sorumlu-
luklarının yeniden tanımlanması gerekecektir. Mikrobiyoloji uzmanlarının testlerin yapılması 
aşamasındaki rolleri azalacaktır. Buna karşılık hasta başı ya da hasta yakınında yapılacak olan 
testlerin ve teknolojilerin seçimi, performanslarının denetlenmesi, standartların belirlenmesi, 
kalite kontrolünün sağlanması, testi yapacak olanların eğitimi ve sorun çözümünde rollerinin 
ve öneminin politika belirleyiciler tarafından iyi kavranılması ve bu doğrultuda gerekecek olan 
düzenlemelerin yapılması için gerekli girişimlerin atılmasının yanı sıra uzmanların ve uzman-
lık öğrencilerinin bu gelişmelere uyum sağlayacak şekilde eğitilmeleri akılcı bir tutum olacak-
tır. Mikrobiyoloji uzmanlarının geleneksel rolü bu bağlamda azalacakmış gibi görünüyor olsa 
da öte yandan yeni kuşak dizileme ve digital PCR gibi toptancı (high-throughput) tekniklerin 
özellikle antiviral direnç testleri, salgınlar ve nozokomiyal infeksiyonların analizinde rutin uy-
gulamaya dönüşecek olmalarından dolayı yeni roller üstlenmeleri gerekecektir. (1,2,3,8)

Amplifikasyon tekniklerindeki gelişmeler ve cihaz tasarımlarında entegre ve minyatürize sis-
temlerin geliştirilmesi ile birlikte pekçok multiparametrik test formatı geliştirilmiş ve sonuç 
alma süreleri 1 saate kadar gerilemiştir. Başta solunum yolları, merkezi sinir sistemi infeksiyon-
ları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar olmak üzere değişik sendromik tanı kite kullanıma girmiş-
tir. Ancak sistemlerin örnek çalışma kapasitelerinin kısıtlı olması, işyükü yüksek laboratuvarlar 
açısından sorun olabilmektedir. Sendromik tanı kitlerinin bazılarında ise çalışma sürleri ve 
protokolleri henüz hızlı sonuç vermek ve merkez laboratuvarları dışında çalışmak için uygun 
değildir. Hızlı sonuç alınan sendromik tanı kitlerinin doğru tedavi uygulamaları ve infeksiyon-
ların yayılımının önelnemsi de dikkate alındığında maliyet açısından uygun oldukları yapılan 
çalışmalarla da gösterilmektedir. (1,2,3)

Bazı viral infeksiyonlarda antiviral tedavi kararları ve izlem amaçlı olarak kullanılan viral yük 
testleri genel olarak moleküler testler konusunda deneyimli merkez labortatuvarlarda yapıl-
maktadır. Yakın zamanda hasta örneklerinin tek tek otomatik olarak çalışılmasına olanak ve-
ren cihaz ve kitler kullanıma girmiştir. Bu tarz kitlerin çoğalması laboratuvar hizmetlerinde 
desantralizasyon eğilimine ivme kazandıracaktır.(2,3)

Akıllı telefonlar, DVD oynatıcıları gibi cihazlara takılarak yapılmak üzere kromatografi ya 
da nükleik asit tabanlı bazı minyatürize testlerin prototipleri deneme aşamasındadır. Bu tarz 
testler hastaların kendi kendilerine test yapmalarına ve sonuçların doğrudan hekimlerine ak-
tarılması sağlık hizmetlerinde m-(mobil) sağlık ya da digital sağlık olarak yeni bir dönemin 
başlangıcı olarak kabul edilmektedir.(4,5)
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Sanger yöntemine dayalı dizi analizi ile yapılan genotipik antiviral direnç testlerinin, minör 
popülasyonları ya da genotipleri saptama konusundaki kısıtlılıklarından dolayı özellikle an-
tiretroviral direnç analizinde yenikuşak dizileme yöntemleri ile direnç ile ilişkili mutasyonlar 
ve reseptör tercihleri daha güvenilir bir biçimde daha erken dönemde belirlenebilmektedir. 
Tedavi seçimi ve kararları açısından önem taşımasından dolayı, HIV ile ilgili direnç ve genotip 
analizlerinde yeni kuşak dizileme aygıtları ve yöntemsel gelişmelerle birlikte yeni kuşak dizi-
leme giderek daha yaygınlaşacaktır. HIV’in dışında özellikle yeni antiviral ilaç seçeneklerinin 
çeşitlenmesi, bazılarına karşı önceden ya da tedavi sırasında direnç gelişme olasılığından do-
layı hepatit C virusu infeksiyonlarında da direnç ve genotip analizlerinde yeni kuşak dizileme 
yöntemleri tercih edilmektedir. Digital PCR teknolojisi klinik örneklerdeki etken sayılarının 
mutlak sayısının belirlenmesine olanak vermekle birlikte, henüz bazı teknik sorunlardan dola-
yı rutin olarak kullanılmamakla birlikte teknikte yapılacak ince ayarlamalar sonrasında klinik 
amaçlı olarak da kullanılabilecektir. (6,7,9) 

Özet olarak yöntemsel gelişmeler ve teknolojideki ilerlemelere koşut olarak mikrobiyoloji 
laboratuvarlarının özellikle de klinik viroloji laboratuvarlarının çalışma yöntemleri ve işlevleri 
de değişmektedir. Bu gelişmeler ve ilerlemelerin yararlı bir şekilde uygulamaya sokulmasında 
ve gerektirdikleri yeni düzenlemelerin yapılmasında mikrobiyoloji uzmanları belirleyici bir 
role üstleneceklerdir. Bu değişimle birlikte mikrobiyoloji uzmanlarının rolleri de değişecektir.
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Solunum Yolu Virüslerinin Epidemiyolojisi 

Candan Çiçek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Solunum virüslerinin neden olduğu enfeksiyonlar dünyada yaygındır ve toplum içinde kişiden 
kişiye kolayca bulaşır. Bu enfeksiyonlar toplumda önemli sayıda morbidite ve mortalite nedeni-
dir ve bu yüzden halk sağlığı sorunlarının başında yer alır. Solunum virüslerinin neden olduğu 
enfeksiyonlarından dolayı gelişmiş ülkelerde mortalite hızı düşük olmakla birlikte, gelişmekte 
olan ülkelerde oldukça yüksektir ve 5 yaş altı çocuklarda yılda 5 milyon kişinin solunum yolu 
enfeksiyonları nedeniyle kaybedildiği tahmin edilmektedir. Toplumdaki kişilerin tümü solu-
num yolu enfeksiyonlarına karşı duyarlı olmasına karşın çocuklarda erişkinlere göre iki ila üç 
kat daha fazla oranda görülmektedir (1, 2).

Daha önce yapılan çalışmalarda pediatrik grupta solunum virüslerinin pozitiflik oranları %30 
ile %96 arasında değişmektedir (3, 4). Özellikle 2 yaş altı ve alt solunum yolu enfeksiyonu olan 
hastalarda solunum virüsleri daha yüksek oranlarda saptanmaktadır. Pediatrik grupta toplum-
dan kazanılmış pnömoni olgularında %43-67 oranında solunum virüslerinin saptandığı bildi-
rilmiştir (5). Ülkemizde yapılan çalışmalarda, üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda 
%30-45, alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum virüslerinin pozitiflik oranları 
%34-%68 arasında değişmektedir (6-10). Erişkin grupta daha önce yapılan araştırmalarda, üst 
solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda %35-45, toplumdan kazanılmış pnömoni olguların-
da %15-56 oranında solunum virüsleri saptanmıştır (4, 5). 

RSV, INF-A ve B, PIV, AD, HRV gibi klasik solunum virüslerine 2000’li yıllardan sonra HRV’nin 
C serotipi, HCoV’nin yeni serotipleri, HMPV ve HBoV eklenmiştir (11). Daha önce yapılan 
çalışmalarda akut solunum yolu olgularının %15-40’ında RSV, %24’ünde HRV, %6-7’sinde PIV, 
%7’sinde ADV, mevsimsel ve bölgesel olarak değişmekle birlikte ortalama %4-5’inde influenza 
virüsleri, %10-15’inde HCoV, %2-12’sinde HMPV, %1-5’inde HBoV’nin etken olduğu bildiril-
miştir (1, 2, 12-14). Ülkemizde yapılan çalışmalarda, alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk-
larda RSV, influenza virüsleri ve HRV ilk sırayı almıştır (7-9).

 Daha önce yapılan çalışmalarda, ko-infeksiyon oranlarının %5 ile %62 arasında değiştiği bildi-
rilmiştir. En sık birlikte enfeksiyona neden olan solunum virüsünün RSV ve RSV’ye en sık eşlik 
eden diğer virüslerin AD, HBoV, INF-A olduğu görülmüştür (3). Çoklu etkenlerin pediatrik 
grupta, yatan hastalarda ve erkek cinsiyetinde sık olduğu bildirilmiştir (14). 

Solunum virüsleri ile gelişen solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle ılıman iklimi olan böl-
gelerde mevsimsel özellik gösterdiği, yıldan yıla pik yaptıkları dönemlerin değiştiği bilinmek-
tedir. Daha önce yapılan çalışmalarda solunum virüslerinin Kuzey yarımkürede özellikle kış 
aylarında ve Kasım-Mart ayları arasında etkin oldukları bildirilmiştir. RSV ve influenza virüs-
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lerinin pik yaptığı dönemler aynı olmamakla birlikte her ikisi de kış aylarında, PIV3 genellikle 
kış, PIV1 ve PIV2 sonbahar ve kış girişinde, HRV ise RSV ve influenza virüslerinin etkin ol-
duğu yıllarda bahar ve yaz aylarında diğer durumlarda kış ve ilkbahar aylarında, ADV ise yıl 
boyunca solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır (2, 14-16). 

Geçtiğimiz on yıl içinde, insanlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına neden olan bir kaç yeni 
solunum virüsü dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Suudi Arabistan’da “Middle East 
respiratory syndrome coronavirus” (MERS-CoV), Çin’de influenza A virüsü H7N9 ve H10N8, 
Amerika’da influenza A virüsü (“swine-like”) H3N2 varyant, adenovirüs 14p1 (HADV-14p1) 
serotipi ve pandemiye neden olan influenza A(H1N1)pdm09 bunlardan bazılarına örnektir 
(17, 18). 

Son zamanlarda pandemilere neden olan solunum virüslerinin HADV-14p1 dışında tümünün 
zoonotik orjinli olduğu görülmüştür.  Human adenovirus tip 14 ilk kez 1955 yılında tanımlan-
mış ve 2006 yılında bu tipten bazı yönleri ile farklı olan HADV-14p1 yeni keşfedilen solunum 
virüsleri arasında yerini almıştır. Bu solunum virüsü ile gerçekleşen salgınlar ABD ve Çin’de 
sınırlı kalmasına rağmen yüzlerce kişi enfekte olmuş, ancak mortalite hızı oldukça düşük bu-
lunmuştur. İnfluenza A H7N9’un Çin’de ilk ortaya çıktığı tarih olan 2013 başlarından Haziran 
2014’e kadar doğrulanmış 448 olgu bildirilmiş ve olguların yaklaşık %39’u ölümle sonuçlan-
mıştır. Virüs çevrede aylarca yaşayabilmekte ve kümes hayvanları, yaban kuşlarda klinik bulgu-
lara neden olmamaktadır. Bu durum, enfeksiyonun kontrol edilmesini güçleştirmektedir. Daha 
önce kuşlardan izole edilen avian influenza H10N8, 2013 yılında Çin’de yeniden ortaya çıkmış 
ve insanlarda da solunum yolu enfeksiyonuna neden olmuştur. 2011 sonlarında “swine-like” 
influenza A H3N2 varyant virüs ilk önce ADB’de iki farklı eyalette yaşayan kişilerde görülmüş, 
2013 sonlarına doğru 10 eyalete yayılmış ve 340 doğrulanmış olgu bildirilmiştir. Domuzlar-
da klinik bulgu görülmemesi enfeksiyonun kontrolünü güçleştirmektedir. MERS-CoV coğrafi 
olarak Arap yarımadasında sınırlı olmakla birlikte, 26 ülkeye yayılmış, günümüze kadar 1626 
doğrulanmış olgu bildirilmiştir ve bunların 586’sı ölümle sonuçlanmıştır (17-20).

 Bazı solunum virüslerinin doğal rezervuarının yaban hayvanlar olması, bu hayvanla-
rın göç yoluyla dünyanın çeşitli bölgelerine yayılması, ayrıca küreselleşen dünyada hızlı ve sık 
seyahat olanakları gibi faktörler göz önüne alındığında hem eski hem de yeni solunum virüsleri 
ile oluşan enfeksiyonlar ve salgınlar gelecekte de gündemimizde olacak ve yeni ortaya çıkan 
pandemik potansiyeli bulunan solunum virüsleri küresel düzeyde halk sağlığını tehdit edecek-
lerdir.
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Solunum Yolu Virüsleri ve  
Ülkemizde Güncel Durum

Gülay Korukluoğlu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,Viroloji Laboratuvarı, Ankara

Dünyada her yıl 3 milyondan fazla kişi solunum yolu infeksiyonları nedeniyle hayatını kaybet-
mekte ve bu da tüm ölümlerin %6.4’ünü oluşturmaktadır. Respiratuar infeksiyonlar özellikle 
çocukluk yaş gruplarında önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir . Respiratuar virüsler ay-
rıca, kistik fibrozis ve astım gibi kronik hastalıkları olan hastalarda hastalıklarının alevlenmesi-
ne ve konjenital kalp hastalığı, immünsüpresyon durumlarında ve bronkopulmoner displazisi 
olan hastalarda da ağır akciğer infeksiyonlarına yol açabilmektedir. Gelişmiş ulkelerde infantlar 
ve okul oncesi çocuklar ortalama olarak yılda 6-10, okul cağı cocukları ve adolesanlar yılda 3-5 
kez viral enfeksiyon geçirmektedir. Molekuler biyolojideki gelişmeler, polimeraz zincir reak-
siyonu (PCR) başta olmak uzere tanı yöntemlerinin artışı ile birlikte izole edilen viral ASYE 
etken sayısı artmıştır. Ancak laboratuvar alanında yaşanan tüm gelişmelere rağmen solunum 
yolu infeksiyonu klinik tablosu ile başvuran hastaların önemli bir kısmında etkeni göstermek 
zordur. Örneğin; daha önce yapılan çalışmalarda toplum kökenli pnömonisi olan çocukların 
ancak %43-85’inde bilinen viral etyolojik ( İnfluenza A/B, RSV, Rhinovirus, Parainfluenza, 
Adenovirus) ajanlar tespit edilebilmiştir.  Bu da akla ek solunum yolu patojenlerin varlığını 
getirmektedir. Gercekten, 2001 yılından bu yana insan solunum sistemi klinik orneklerinin 
analizi suretiyle daha once tanımlanmamış virusler tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları hMPV, 
SARS-CoV, HCoVNL63, HCoV-HKU1, HBoV, AD 14, kuş gribi ile ilgili influenza A virusu 
(H5N1), pandemik  influenza virusu (H1N1)dür. Yeni viral ajanların tanımlanması onların 
patolojik potansiyellerinin belirlenmesi acısından önem taşımaktadır. 

Human metapnömovirüs

İnsan metapnömovirüsleri uzun zamandır ortamda bulunmasına rağmen, ilk kez 2000 yılın-
da teknolojinin gelişmesiyle beraber Hollanda’da Haziran 2001 tarihinde üst ve alt solunum 
yolu enfeksiyonu olan 28 hastada izole edilmiştir. Virüsün bu kadar geç keşfedilmesinin se-
bebi, bu virüsün solunum yolu patojeni olan virüslerin izolasyonu için kullanılan klasik hücre 
kültürlerinde ürememesidir. Bu virüs, doku kültüründe üremesi zor olduğu için ancak PCR 
ile izole edilebilmektedir. Van den Hoogen 1958 yılında yaptığı çalışmada, 8 ila 99 yaşları ara-
sındaki hastalardan toplanan serum örneklerinde hMPV için %100 seroprevalansı göstererek 
hMPV’nin en azından 50 yıldır insanlar arasında dolaştığını kanıtlamıştır. hMPV; paramik-
sovirüs ailesinden, Pneumovirinae alt familyasına ait bir RNA virüsüdür. Pneumovirinaeler 
taksonomik olarak, pnömovirüs ve metapnömovirüs olmak üzere iki gruba ayrılır. Gen yapısı 
ve sıralanmasına göre hMPV, avian-pnömovirüs’e (APV) benzer. RSV, Pneumovirinae alt fa-
milyasının diğer bir cinsi olan pnömovirüs grubuna girer .  hMPV, genetik olarak APV serotip 
C ile yakın benzerliği olsa da, doğal konaklarını da içeren biyolojik özelliklerine benzemesi 
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açısından sıklıkla RSV ile karıştırılır. Pleomorfik ve lipid zarflı, tek sarmallı bir RNA virüsü 
olan insan metapnömovirüsünün A ve B olmak üzere iki alt grubu vardır. hMPV’ nün sadece 
insanları enfekte ettiği gösterilmiştir. Bulaşma daha çok damlacık enfeksiyonu şeklinde olup, 
doğrudan temas ve nozokomiyal geçiş şeklinde de olabilmektedir. hMPV’ nün oluşturduğu 
hastalık tablosu ve epidemiyolojik özellikler büyük ölçüde RSV ile benzerlik göstermekte olup, 
hem alt hem de üst solunum yollarında hastalık yapabilmektedirler. hMPV ile enfeksiyon sıklı-
ğı mevsimsel değişkenlik göstermekle birlikte, daha çok kış ve erken ilkbahar aylarında ortaya 
çıkmakta ve tüm ülkelerde görülebilmektedir hMPV’ye bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları-
nın çoğu çocukların ilk bir yaşı içinde (yarısı ilk altı ay içinde) görülür. hMPV virüsü RSV’ye 
göre biraz daha geç yaşlarda hastalık yapmaktadır Araştırmalar küçük çocuklarda alt solunum 
yolu enfeksiyonlarının %12’sinden metapnömovirüsün sorumlu olduğunu bildirmişlerdir. Ya-
pılan çalışmalarda, beş yaş üstü çocuklarda HMV’nin %100 olarak seropozitif olduğu gösteril-
miştir. Metapnömovirüs enfeksiyonu, çocuklarda diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzer 
bulgularla başlangıç gösterir. Klinik olarak bulgular tüm yaş gruplarında hafif bir üst solunum 
yolu enfeksiyonundan, hastanede yatmayı gerektirecek kadar ciddi ağır solunum enfeksiyonla-
rına kadar değişmektedir. Prodrom dönemi 5-6 gün sürdükten sonra burun akıntısı, ateş yük-
sekliği, öksürük gibi  klinik belirtiler ortaya çıkar. hMPV enfeksiyonuna bağlı klinik tablolar 
arasında otitis media, diare, pnömoni, krup, döküntü, konjonktivit ve febril konvülsiyonlar yer 
alır. Bunlar yanında, bronşit benzeri wheezing ve akciğer grafisinde infiltrasyonlar da olabilir. 
Laboratuvarda lenfopeni, transaminaz ve CRP yüksekliği saptanabilir. Yapılan çalışmalarda beş 
yaşın üstü çocuklarda hMPV’nin %100 olarak seropozitif olduğu göz önüne alınırsa, bu enfek-
siyonların çoğunun subklinik olarak geçirildiği görülmektedir. hMPV pozitif hastaların %25 
ila %50’sinde altta yatan başka bir hastalığın olduğu gösterilmiştir. 

Koronavirüsler

Koronavirus, Koronaviridae ailesinden bir RNA virüsü olup genomik yapısını 16-31 kb büyük-
lüğünde ve poliandrik yapıdaki RNA oluşturur. Cocukluk yaş grubunda daha sıklıkla OC43, 
229E, NL63 ve HKU1 tipinin enfeksiyon yaptığı gorulmuştur. Bu serotiplendirmelerden daha 
sıklıkla NL63 ve HKU1 tipinin hastaneye yatış etkeni olduğu gorulmuştur. HCoV 229E ve 
OC43 serotipleri ilk olarak 1960’lı yıllarda USYE etiyolojisini calışan araştırmacılar tarafından 
tanımlanmışlardır. Daha sonra 2003’te SARS-CoV, 2004’te koronavirus NL63 ve 2005’te koro-
navirus HKU1 bulunmuştur. Esas olarak hafif USYE yapmaktalarsa da aynı zamanda şiddetli 
ASYE, diare ve abdominal ağrı yaptıkları gozlenmiştir. Altta yatan kronik hastalık, immun-
supresyon ve yaşlılık durumlarında ölüme neden olacak şiddette hastalık yapabilmektedirler.

SARS-Koronavirüs

2002 Kasım ayında, Cin’in Guangdong eyaletinde hipoksi, ani solunum yetmezliğiyle giden 
yeni bir atipik pnomoni tablosunun geliştiği tespit edildi. Başlangıcta hastalığın hMPV ve diğer 
viruslere bağlı olduğu duşunulse de, sonra asıl etkenin yeni bir koronavirus olan SARS-CoV 
olduğu anlaşıldı. 2012 sonbaharı ile 2013 ilkbaharı arasında 29 ulkede 8422 kişi hastalıktan 
etkilendi, 919 kişi ise oldu. Mart 2003’ de SARS-CoV’e %99 benzerlik taşıyan başka bir virüs 
Himalaya misk kedileri, rakun kopekleri ve yarasalarda da izole edildi ve bu viruslerin hayvan 
rezervuarı olabileceği duşunuldu. Hastalığın inkubasyon dönemi 2-10 gün olup, bulaşıcılık 
ikinci haftada en üst duzeye ulaşmaktadır. 3-7 gün icerisinde ateş, titreme, halsizlik, solunum 
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gucluğu, öksürük, ishal ile pnomoni gelişmekte ve ayrıca bu evrede hızla solunum yetmezli-
ği de gelişebilmektedir. Erişkin populasyonda %10-20 oranında mekanik ventilasyon ihtiyacı 
olabileceği bildirilmiştir. SARS-CoV bulaşının temelinde damlacık yoluyla yayılımın olduğu 
duşunulmektedir. SARS-CoV hastalarının coğunluğunu yetişkinler oluşturmakla birlikte, 15 
yaş ve altındaki cocuklarda da birkac olgu bildirilmiştir. Bütünolgular arasındaki ölüm oranı 
ise yaklaşık %10 olarak ifade edilmektedir. Cocuk ve adolesanlarda hic ölüm bildirilmemiştir.

Koronavirüs NL63- Koronavirüs HKU1

HCoV-NL63 ilk kez 2004 yılında Hollanda’ da bronşiyolitli bir çocukta tanımlanırken, HCoV-
HKU1 ise 2005 yılında kronik akciğer hastalığı olan bir erişkinde saptanmıştır. Yapılan çalış-
malarda NL63 ve HKU1’in akut solunum yolu enfeksiyonlarında %1-10 arasında etken olduğu 
gösterilmiştir. Diğer koronavirüslerde olduğu gibi NL63 ve HKU1 tüm yaş gruplarında sapta-
nabilirken, yaşlı hastalarda fatal sonuçlara neden olabilmektedirler. NL63 (+) hastalarda, NL63 
(-) hastalara göre 6 kat daha fazla krup olduğu gösterilmiştir.  HKU1 enfeksiyonuna rinore, 
ateş, öksürük, wheezing gibi sık görülen solunum bulguları eşlik eder ve bronşiyolit ile pnömo-
ni gelişebilir. HKU1’e bağlı gastrointestinal hastalık da görülebilir. NL63 ve HKU1 enfeksiyon-
ları başka bir sağlık problemi yok ise genellikle hayati tehdit oluşturmazlar.

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

2012 Haziran ayında, Suudi Arabistan’ da pnömoni ve böbrek yetmezliği gelişen bir hastada 
yeni bir koronavirüs saptandı. Bu yeni virüsün daha çok erişkinlerde ciddi akut alt solunum 
yolu enfeksiyonuna neden olduğu görülmüştür. Ortaya çıktığı ülkeler çoğunlukla Ortadoğu 
ülkeleri olduğu için adına MERS-CoV adı verilmiştir. Yapmış olduğu hastalık tablosu da kısaca 
MERS olarak adlandırılmıştır. MERS-CoV Beta koronavirüs familyasına ait bir RNA virüsü-
dür. MERS-CoV, 2003 yılında salgın yapan SARS etkeni olan SARS-CoV ile aynı virüs değildir. 
Ancak bununla birlikte SARS etkenine de benzemektedir. MERS-CoV ile enfekte insanların 
çoğunda nefes darlığı, öksürük ve ateşle seyreden ciddi akut solunum yolu hastalığı gelişmek-
tedir.  Bazı hastalarda ise enfeksiyon asemptomatik  seyretmektedir .

Bocavirüs

İnsan Bocavirüs üzere geniş çaplı bir molekül viral tarama tekniği kullanılarak, Allander ve 
arkadaşları tarafından özellikle akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları gösteren bir grup 
çocuktan alınan solunum yolu örneklerinde 2005 yılında İsveç’te keşfedilmiştir. Retrospektif 
olarak yapılan bir çalışmayla 540 nazofarengeal aspirat incelendiği ve bu örneklerin 17’sinde 
(%3.1) PCR testinin, HBoV için pozitif sonuç verdiği saptanmıştır. Bu 17 hastanın 14’ünün bi-
linen başka viral bir patojenle enfekte olmaması nedeniyle, HBoV’nin rastlantısal bir bulgudan 
çok alt solunum yolu enfeksiyonlarının olası bir nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. HBoV, 
DNA virüsleri içerisinde yer alan Parvoviridae ailesine bağlı Parvovirinae alt kümesinde yer 
alan Bocavirüs cinsinde, daha önceleri Bovine Parvovirüs ile Canine minute virüs adı verilen 
iki virüse çok yakın benzerlikler göstermesi nedeniyle bu virüslerin bulunduğu Bocavirüs cin-
sine alınarak HBoV olarak isimlendirilmiştir. 18-26 nm çapında, 4-6 kb uzunluğunda lineer 
tek sarmallı DNA genomu içeren, ikozahedral kapsidi ve zarfsız bir virüstür. İlk gözlemlerden 
bu yana Dünya’da HBoV enfeksiyon prevalansı çeşitli çalışmalarda, özellikle 3 yaşından küçük 
üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda %2-21.5 oranında bildirilmiştir. Norveç’te 
yapılan bir çalışmada, HBoV, PCR ile çocuklara %12 oranında tespit edilmiş ve RSV, HRV ve 
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hMPV sonra dördüncü en yaygın virüs olarak saptanmıştır. İlk HBoV’nin (HBoV1) bulunma-
sından sonra gaita örneklerinde üç Bocavirüs (HBoV 2, 3 ve 4) daha bulunmuş ve gastrointes-
tinal hastalıkla birlikteliği gösterilmiştir.

HBoV enfeksiyonları HRV, adenovirüs ve RSV gibi viral patojenlerle olduğu kadar Strepto-
coccus spp. Ve M.pneumoniae gibi bakteriler ile yüksek oranda koenfeksiyon yapma eğilimin-
dedir. HBoV yılın tüm mevsimlerinde görülebilmektedir. HBoV1’in çocuklarda otitis media, 
akut astım ve zatürre gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Hastalık; öksürük, ateş, boğaz ağrısı, takipne, hırıltı gibi bulgularla diğer solunum yolu enfek-
siyonlarına benzerlik gösterir. HBoV ayrıca solunum yetmezliğine de neden olabilir. Bir çalış-
mada HBoV saptanan hastaların %73’ünde oksijen ihtiyacı olduğu bildirilmiştir. Solunum yolu 
enfeksiyonu ile uyumlu klinik bulgular yanında gastrointestinal ve deri ile ilgili yakınmalar 
da klinik tabloda önemlidir. Yapılan çalışmalar, Bocavirüs’ün süt çocukluğu döneminde ateşli 
bir enfeksiyon etkeni olduğunu ortaya koymaktadır. Ateş, öksürük, rinore, karın ağrısı, diare, 
dispne ve deri bulguları yaklaşık olarak bir hafta sürmekle birlikte fizik bakıda genel durumu 
iyi ve hastaneye yatış gereksinimi olmayan çocuklar da olabilmektedir. Tüm bu semptomlar 
yaklaşık 1 hafta kadar sürmekte olup, fizik bakıda çok hasta görünümlü olmayan ve hastaneye 
yatış gerektirmeyen çocuklar ile karşılaşılır. Bocavirüs enfeksiyonu yaşamın çok erken dönem-
lerinde de gözlenebilir. Yenidoğan döneminden itibaren izlenen hastaların ilk solunum yolu 
enfeksiyonunun %4.5 oranında HBoV’ye bağlı olduğu bildirilmiştir. HBoV immünokompetan 
adultlarda nadiren saptanırken, immünsüprese adultlarda sıklıkla saptanmaktadır

Adenovirüs 14

Adenoviruslerin solunum yolu hastalıkları, gastroenterit, keratokonjonktivit ve hemorajik sis-
tit dahil olmak uzere bircok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Kasım 2007’de CDC Ameri-
ka’nın 4 bolgesinde nadir gorulen bir adenovirus serotipi AD 14’un (ilk olarak 1955’de tanım-
landı) ciddi adenovirus enfeksiyonuna neden olduğunu bildirilmiştir. Bu hastaların %38’inde 
hospitalizasyon, %17’sinde yoğun bakım ihtiyacı olduğu ve %5’inde ölüme yol actığı bildiril-
miştir . 

Ülkemizde  İnfluenza ve Solunum Yolu Virüslerinin Surveyansı

Ülkemizde 2015 yılına kadar sadece “Grip Benzeri Hastalık” (ILI) surveyansı yapılmaktayken 
Aralık 2015 tarihinden itibaren SARI(Ciddi Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları) surveyansı da 
başlatılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Laboratuvarı, İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarı ve İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı’na  ek olarak  
Adana, Erzurum, Samsun Halk Sağlığı Sağlığı Laboratuvarları da ILI ve SARI surveyansına 
dahil olmuştur. 28 Eylül 2015- 10 Ocak 2016 tarihleri arasında ILI ve SARI surveyansı kapsa-
mında test edilen örnek sayıları ve sonuçları tablo 1’de verilmiştir.
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2015-2016 GRİP SEZONU SENTİNEL/NON-SENTİNEL SÜRVEYANS SONUÇLARI

(28 EYLÜL 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN KÜMÜLATİF TOPLAM)

 

T.H.S.K. 
VİROLOJİ 

LAB.

İSTANBUL 
ÜNİ.

İSTANBUL 
H.S.L.

ADANA 
H.S.L.

SAMSUN 
H.S.L.

ERZURUM 
H.S.L. TOPLAM

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Gelen Numune 1680  357  278  610  168  278  3371  
Çalışılan Numune 1679  353  278  610  167  236  3323  
Toplam Pozitiflik* 483 28,8 47 13,3 52 18,7 351 57,5 52 31,1 130 55,1 1115 33,6
 
İnf A 14 2   5 17 38
İnf A H1N1 300 24 37 310 33 89 793
İnf A/H3 134 17 13 36 12 20 232
İnf B 35 4 2 5 2 4 52

 
Adenovirus 10 0 0 3 0 0 13

Birden fazla etken 69 11 2 11 9 9 111

Coronavirüs 70 5 1 5 0 2 83
Enterovirüs       0
Hum.Metapneu-
movirüs 1 1 0 0 0 0 2

Human Bocavirüs 7 0 1 13 1 1 23
Parainfluenza 57 1 2 3 9 1 73
Rhinovirüs 183 4 2 11 6 1 207
RSV 100 15 5 13 25 2 160
TOPLAM 980 84 65 410 102 146 1787
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Ülkemizde Viral Santral Sinir Sistemi Enfeksiyon 
Etkenleri (2015)

Ayşın Zeytinoğlu 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir

Santral sinir sistemi enfeksiyonlarını (SSSE) akut  menenjit ve ensefalitler olarak değerlendird-
iğimizde viral etkenler başlıca neden olan mikroorganizmalardır.  Özellikle aseptik menen -
jitlerde enterovirüsler , ensefalitlerde ise herpesvirüsler ve arbovirüsler en sık izlenen viral 
etkenlerdir. Viral aseptik menenjitlerin klinik genellikle hafif seyreder ve komplikasyonlar na-
dirdir. Ensefalit ise beyin parankiminin enflamasyonudur. Menenjitle beraber seyrederse me-
ningoensefalit tablosuna neden olur. Ensefalitlerde menenjit tablosundan farklı olarak mental 
durumda değişiklikler, epileptik nöbetler SSS enfeksiyonlarında görülen ateş, başağrısı bul-
gularına eklenir. Ensefalitlerde  sekel ve ölüm oranları özellikle herpes simpleks ensefalitinde 
(HSE) erken antiviral başlanmazsa yüksektir ve tanı için örnekler alınır alınmaz ampirik tedavi 
başlanması önemlidir. 

Santral sinir sistemi  enfeksiyonlarının tanı yöntemi eskiden virus izolasyonu iken artık du-
yarlılık ve özgüllüğü yüksek olan nükleik asit testleri rutin tanıda yerlerini almıştır. Son yıli-
larda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olgularda multipleks PCR tanıda daha da yararlı 
olmaktadır. Batı Nil virüsünün tanısında ise vireminin kısa sürmesi nedeni ile tanıda BOS’ta 
IgM’in saptanması önerilmektedir. Bazı latent virüslerin (EBV, HHV6 vb) tabloda etken old(-
uğunun gösterilmesi için nükleik asit testlerinin kantitatif çalışılması önerilmektedir ancak bu 
konuda hala bir standardizasyon yoktur. BOS’ta bakılan genom sonucu negative ise tanıyı her 
zaman ekarte ettirmez, klinik bulgular sürüyorsa yeni örnekle nükleik asit testi 3-5 gün sonar 
tekrar edilir. Viral SSS enfeksiyonlarının  ilk üç gününde veya 10. günden sonra test yanlış 
negatif sonuç verebilir. 

Ülkemizde SSS enfeksiyonlarında viral etkenlerin saptanması çalışmaları 2000 yılından itibaren 
hız kazanmıştır. Once viral izolasyonlarla yapılan çalışmaları, PCR ile yapılan moleküler testler, 
sonrasında da multipleks PCR çalışmaları izlemiştir. Ülkemizde yapılan bu çalışmalar da HSV1 
DNA viral SSS enfeksiyonlarında  (VSSSE) % 0.9-3.6,  ensefalit tablosu olan olgularda  % 19-
29.4, ensefalit + HSE ile uyumlu MR bulguları olan olgularda ise % 69 ve aseptik menenjitlerde 
% 9.7 olarak bildirilmiştir. Viral SSSE  ön tanısı ile gelen olgularda HSV 2 , VZV, EBV, CMV, 
HHV 6 ve Adenovirüs DNA’ları sırasıyla % 0- 0.2, % 0.48-1.8, % 1.3- 15, % 0.4-2.45, % 0.4-0.62 
ve % 0.2- 0.4    oranında saptanmıştır. Enterovirüs RNA’sı VSSSE’larında  % 3.35- 18 ve aseptik 
menenjitlerde % 16.6-63 oranında bildirilmiştir. Batı Nil virüsü ise SSS öntanılı olgularda % 
0- 2.7 oranında pozitif bulunmuştur. Özellikle HSE ve BNV ile ilgili olgu sunumları ve hasta 
serileri ülkemizdeki klinik tablolar açısından yol göstericidir. Subakut sklerozan panensefalit 
tablosu ile başvuran olgularda bildirilen antikor indeksi pozitifliği ise %19- 63.6 ‘dır. 
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Dupuis   ve    arkadaşlarının  New York şehrinde  SSSE  düşünülen 2357

olguyu içeren ve 2 yıl süren çalışmasında en sık saptanan etkenlerden BOS enterovirus, EBV, 
HSV 1+2 ve VZV NAT pozitifliği sırasıyla %5.5, %3.6, %2.8 ve % 1.9 saptanmıştır. Ilk yılda total 
viral etiyoloji % 8.9 pozitifken ikinci yılda bu oran % 14.8 saptanmıştır. Bu oranlar ülkemizde 
saptadığımız oranlara benzerdir.

Rutin tanıda artık kullanıma girmiş olan viral SSS etkenleri tanı testleri daha geniş serilerle ve 
yapılacak prospektif çalışmalarla şu anki bilgilerimizi pekiştirecek ve genişletecektir. Bu tesi-
tlerin iyi laboratuvar uygulamaları, algoritmaları ve ülkemizde gereksinim duyacağımız test 
politikaları önümüzdeki yıllarda ele alınması gereken konulardır. 
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Viral Ensefalite Klinik Yaklaşım

Hadiye Şirin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Ensefalit beyin parankiminin enflamasyonunu ifade eder; diffüz, fokal veya  multifokal olarak görüle-
bilir ve SSS’nin diğer bölgelerini de etkileyebilir; spinal kordu kapsarsa (ensefalomyelit), meninksleri 
içerirse (meningoensefalit) olarak isimlendirilir. Ensefalit olgularında ilişkili inflamatuar meningeal 
tutulum da sıklıkla var, bu nedenle viral meningoensefalit terimi yaygın olarak kullanılır

Her yıl bildirilen viral santral sinir sistemi enfeksiyonları sayısı tüm bakteriyel, fungal ve protozoal 
enfeksiyonların toplamından daha fazladır.

Ensefalit dendiğinde aklımıza ilk olarak Herpes simpleks ensefalitinin gelmesine karşın, HSV negatif 
saptanan ve etiyolojik ajanı belirleyebildiğimiz/belirleyemediğimiz bir çok klinik ensefalit vakası ile 
karşılaşıyoruz. Olguların yarısından fazlasında etyolojik ajan saptanamamaktadır.

Bir çok virüs santral sinir sistemini enfekte ederek meninksler ve beyin parankimi inflamasyonuna 
yol açabilir. Santral sinir sisteminin çok kompleks bir bariyer sistemi ile korunmasına karşın bir çok 
virüs santral sinir sistemine girerek hastalık oluşturabilmekte

Virüslerin santral sinir sistemine girişi için iki ana yol var:

1-Hematojen yol

2-Periferik sinirlerin invazyonu

Etyoloji

Enfeksiyöz

Viral: HSV-1, HSV-2, CMV, EBV, VZV, HHV-6, JC virüs, influenza, kızamık, kabakulak, arbo-
virüsler, kuduz, enterovirüsler, adenovirüs, LCM, arenavirüs, Batı Nil virusu,Nipah virüsü,…

Non-viral: Tüberkülozis, Riketsia, Tripasonomiazis, L. Monocytogenes, M. Pneumonia,…
Non-enfeksiyöz
Postenfeksiyöz
Otoimmün
Paraneoplastik

İnsidans

Sağlıklı epidemiyolojik veriler yok

Nonspesifik semptom ve bulgular, ajanın biyolojik ve epidemiyolojik davranışlarındaki değişkenlik-
ler, viral tanısal testlerdeki sınırlılıklar, gelişmemiş ülkelerde daha sık (bu ülkelerde istatistiksel veriler 
yetersiz) çoğu vakada spesifik patojen belirlenemez.
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Bildirilmiş insidans verileri çalışmalar ve coğrafi bölgeler arasında değişken.

Salgın yokluğunda yıllık insidansın 0.07-12.6/100,000 olduğu sanılıyor

ABD’de yıllık insidans 20.000

HSV en sık neden, 2-4/1 milyon/yıl popülasyon, tüm ensefalitlerin %10’u

Arboviral ensefalit 150-3000/yıl

Dünya çapında Japon ensefaliti 68.000/yıl 

Tüm yaş gruplarının etkilenebilmesine karşın toplam insidans çocuklarda belirgin biçimde yüksek

%90 HSV1 - %10 HSV2

Klinik

Aseptik menenjit

Baş ağrısı ve ense sertliği gibi meningeal irritasyonun klinik kanıtları

BOS pleositozu

Bakteri üremesi yok

Ensefalit Klinik Bulgular

Febril hastalıkla birlikte baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, serebral disfonksiyon semptom ve bulguları 
varlığında ensefalit tanısı akla gelmeli

Serebral disfonksiyon semptom ve bulguları

Kognitif disfonksiyon (akut bellek, lisan, oryantasyon bozuklukları)

Davranışsal değişiklikler (varsanılar, psikoz, kişilik değişiklikleri, ajitasyon)

Fokal nörolojik anormallikler (anomi, disfazi, hemiparezi)

Epileptik nöbetler

Ateş

Bilinç bozukluğu

Baş ağrısı

Meningeal iritasyon bulguları

BOS Bulguları: Lenfositik pleositoz, eritrosit + (%84), Protein ↑, Glukoz N

HSV I-II PCR Duyarlılık:% 98 Özgüllük:% 94-100 Seroloji Duyarlılık:% 97 Özgüllük:% 100 

Kültür Duyarlılık:% 10

Nöroradyolojik Görüntüleme MRG tetkiklerinde FLAIR/T2 kesitlerinde lezyonlar saptanmaktadır. 
Lezyonlar çoğunlukla unilateral başlangıç gösterir. Sıklıkla Temporal lob, İnsula, Frontal lob, Talamus 
ve Parietal lobda kontrast tutan lezyonlar saptanır.
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AYIRICI TANI

Viral ensefalif her zaman için klasik bir seyir göstermez ve atipik klinik bulgular ile gidebilir. Bu ne-
denle tanı koymak zordur. En sık neden HSV-1 ve 2 olmasına karşın VZV, EBV, HSV-6 ayırıcı tanısı 
da düşünülmelidir. Tüberküloz, Listeria menenjiti, Spiroket enf, Fungal enf., Mikoplazma pnöm.,Pa-
rameningeal enf. (beyin, epidural subdural abse), Amibik enf., Tripanosomiazis, Toksoplazmozis , 
Serebral malarya, Legionellosis, Whipple Hast., Tümör, Venöz tromboz, Sarkoidoz, Serebral vaskülit, 
Behcet hast.. İlaçlara ikincil menenjit (NSAI, Sulfa, IVIg, Antitimosit glob) ve Migrenöz sendromlar 
(birlikte pleositoz) da düşünülmelidir. Beyin sapı ansefaliti ve Otoimmun ansefalit de ayırıcı tanıda 
unutulmamalıdır.

Ensefalopati Ensefalopati enflamatuar hasar olmaksızın global serebral disfonksiyonu tanımlar. Ense-
falit ile karşılaştırıldığında ateş, başağrısı, fokal nörolojik bulgu ve nöbet daha enderdir. EEG’de tipik 
olarak yaygın yavaşlama veya trifazik dalga aktivitesi görülür, fakat nadiren fokal bulgular olabilir. 
BOS ve MRG normaldir. Tedavi altta yatan nedene göre yapılır.

Akut bakteriyel menenjit  Eğer SSS enflamatuar hastalığından kuşkulanılıyor veya düşünülüyorsa 
akut bakteriyel menenjit (ABM) ve HSV ensefaliti araştırılmalı ve tedavisi başlanmalıdır. ABM ol-
guları ense sertliği gibi menengial irritasyon bulguları yanı sıra yüksek ateş, hipotansiyon gibi daha 
fulminan seyir gösterir. Nörogörüntüleme erken dönemde normaldir. BOS bulguları  ABM ile viral 
ensefalitin ayırımında önemlidir (Tablo 1). Mikrobiyal sonuç çıkana kadar ampirik olarak geniş 
spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.

Tablo 1:Bakteriyel ve Viral meningoensefalit BOS bulguları

BOS Parametre Bakteriyel Viral
Açılış basıncı >180 mmH2O 100-350H2O
Glukoz < 40 mg/dl Normal veya hafif düşük
Protein 100-500 mg/dl 50-100 mg/dl
Eritrosit Yok Yok
Lökosit 1000-10000 WBC/mm2 10-500 WBC/mm2
Hücre tipi Polimorfnüveli lökosit Lenfosit
Gram boya Pozitif % 70-90 Negatif

HSV Ensefaliti HSV ensefaliti (HSVE) asiklovir tedavisinin erken verilmesi ile prognozu değişen 
nörolojik aciller arasında yer alan bir durumdur. ABM ile karşılaştırıldığında HSVE daha tipik olarak 
subakut gidişli ve klinik, EEG ve Nörogörüntüleme ile frontotemporal fokal bulgular ile seyreder. 
Tanı BOS PCR inceleme ile (yüksek sensitif ve spesifik olarak)yapılır. Asiklovir tedavisi HSVE düşü-
nülür düşünülmez hızlı bir şekilde başlanmalıdır.

Prognoz

Mortalite % 7-18 arasında değişmektedir.  İleri yaş, Koma, Diffüzyon kısıtlılığının boyutu, ilk gün 
asiklovir başlanmaması kötü prognoz belirtileridir. Olguların % 56’sı ağır sekellidir, en sık isimlendir-
me bozukluğu görülür.
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TEDAVİ 

Ateş ile birlikte fokal nörolojik semptom ve bulgular saptanan hastada hemen ABM ve HSVE am-
pirik tedavisi başlanmalıdır. Spesifik antiviral tedaviler Tablo 2’de gösterilmiştir. Antiviral tedaviler 
gelişme göstermesine karşın çoğu viral ansefalitin spesifik tedavisi yoktur. Bir çok komplikasyonlara 
karşı da tedavi gerekmektedir. Nöbetlere karşı antiepileptik tedavi, kafaiçi basınç artımına karşı antiö-
dem tedavi, elektrolit denge bozukluklarının tedavisi, kardiak ve solunum desteği.

Tablo 2:Spesifik antiviral tedaviler 

SSS Enfeksiyonu Tedavi Uyarı
HSV Ansefalit Asiklovir 3x10mg/kg IV 

 10-21 gün

Renal toksitise nedeni ile hidrasyon 
iyi yapılmalı

VZV Ansefalit Asiklovir 3x10mg/kg IV 

 10-21 gün; Valasiklovir 3x1000 
mg PO

Vaskulopati veya myelit varlığında 
kısa süreli kortikosteroid eklenebilir

CMV Ansefalit Gansiklovir 2 x 5 mg/kg IV

Foscamet 2 x 90 mg/kg - 3 x 60 mg/
kg 21 gün

Eğer HIV + ise cART

HHV- 6 Ansefalit Gansiklovir 2 x 5 mg/kg IV

Foscamet 2 x 90 mg/kg - 3 x 60 mg/
kg 21 gün

Bir ajan ile toksitise gelişirse diğerine 
geçilir

Herpes B virus ansefalit Gansiklovir 2 x 5 mg/kg IV 

14-21 gün ,Valasiklovir 3x1000 mg 
PO 1 yıl devam edilir

EBV Ansefalit Kortikosteroid, IVIG veya plazma-
ferez

HIV Ansefalit cART
Kuduz Ansefalomyelitit Tedavisi Yok
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Ülkemizde NAT’a Nasıl Gelindi?

Banu Pelit

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Kan Bankacılığı ve Nat, İstanbul

Kan temininde güvenlik temel unsur olmasına rağmen sıfır riske ulaşma şansı sıfırdır. 1980’ler-
den beri kan güvenliği ile ilgili çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmış, ciddi bir yol kat edilmiş 
olmasına rağmen okült olgular, mutant suşlar ve/veya enfeksiyonların pencere dönemi sebe-
biyle viral bulaşın tümüyle ortadan kaldırılması mümkün olmamıştır. Viral inaktivasyon yöne-
temlerindeki gelişmeler şüphe edilen/edilmeyen tüm virusların inaktive edilebileceği ümidini 
doğurmuş ancak bu amaçla kullanılan yöntemlerin ürün ve alıcı üzerine yan etkilerinin olması 
bu yolla da sıfır riskin şimdilik yakalanamayacağı görüşünü oluşturmuştur. Kan bileşenleri ha -
zırlanırken hangi etkenlerin taranacağına uluslararası normlar, hastalığın yaygınlığı, hastalığın 
önemi, tedavi edilebilirliği, kullanılabilecek testin varlığı, maliyet-etkinlik değerlendirmeleri 
gibi pek çok faktöre göre karar verilir. 

Transfüzyonda residüel risk, ülkenin sosyoekonomik koşulları ve demografik yapısıyla yakın-
dan ilişkilidir. Geçen 20 yılda kan güvenliği ile ilgili uluslararası boyutta alınan önemli kararlar 
sayesinde gelişmiş ülkelerde (Avrupa, Kuzey Amerika vd) viral residüel risk oldukça azalmıştır. 
1990’larda plazma ürünleri kullanıcılarında HCV salgınının gözlenmesi sonrasında Avrupa 
Birliği’ne bağlı ülkelerde Temmuz 1999’dan beri öncelikle plazma endüstrisinde ardından kan 
bankalarında viral tarama testlerine (HCV ile başlayıp HIV, HBV, PVB19, HAV vb) moleküler 
yöntemler eklenmiştir. Avrupa Komisyonunun kararıyla başlayan bu uygulama, plazma frak-
sinasyon ürünlerini Avrupa’da ürettiren (ABD gibi) ülkelerde de zamanla zorunluluk haline 
gelmiştir. Ancak bu kez de NAT sonucu çıkmadan kan bileşenlerinin transfüze edilme riski 
teknolojik gelişmeleri, hızlanmak ve maliyeti azaltmak konusunda zorlamış, sonuçta sadece 
plazma fraksinasyon tesislerinde stabil ürünler için değil, tüm kan bileşenleri için bir tarama 
testi halinde uygulamaya alınmıştır. Günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri dışında 
Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Ghana, Çin ve Güney Afrika gibi dünyanın pek çok ülke-
sinde NAT rutinde kan bankası uygulamalarında yer almaktadır. 

Moleküler yöntemler, residüel riske neden olan antijen/antikorların saptanamadığı dönemler 
için etkindir ve havuzlanarak ya da tek tek uygulanabilmektedir. Pencere dönemi, viral nükleik 
asitlerin gösterilmesiyle belirgin şekilde (HCV için 70-80 günden 1,34 güne, HIV için 22 gün-
den 2,93 güne, HBV için 56 günden 10,34 güne) kısalır. Her bir ünite kanın 3 ya da 4 bileşene 
ayrıldığı ve bunların farklı hastalara transfüze edildiği düşünülecek olursa NAT verimi milyon-
da 500 olsa 1 milyon EIA negatif saptanan kan ünitesinin transfüzyonu ile 1500 yeni hastalık 
gelişeceği söylenebilir (HIV veya HBV veya HCV). NAT ile ilgili en sık konuşulan dezavantaj 
maliyettir. Bu yüzden ID NAT yerine havuzlanarak kullanım üzerinde durulmuş ancak ha-
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vuzdaki örnek sayısının artmasının duyarlılığı azalttığı belirlendiğinden 6-8 testlik havuzlar 
yaygın kullanım bulmuştur.

ÜLKEMİZDE KAN BANKALARININ YAPILANMASI

NAT’ın kullanılabilmesi için çok sayıda örneğin çalışıldığı büyük merkezlerin olması gereklidir. 
Ülkemizde kan bankacılığındaki yeni yapılanma yani bölgesel kan merkezleri bu tür kullanım 
için oldukça uygundur. 11.04.2007’de yürürlüğe giren 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri kanu-
nuna göre kan hizmet birimleri üçe ayrılır: bölge kan merkezleri (BKM), kan bağış merkezleri 
(KBM) ve transfüzyon merkezleri (TM). BKM ve KBM’ler Türk Kızılayına bağlı olarak görev 
yapmaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kızılayın yapılanması tüm ülke kan ihtiyacını 
karşılamaya yeterli olmadığından kapasite ve coğrafi konum açısından sıkıntının yaşanacağı 
kan merkezleri geçici bir madde ile “süreli/geçici BKM” olarak görevlendirilmişlerdir. Halen 
ruhsatlı 17 BKM, 64 KBM ve 25 SBKM, 1500 civarında TM bulunmaktadır.

Kanunun ardından yönetmelik, 2009 yılında ise rehber yayınlanmış, yönetmelikte tüm uygu-
lamalar için rehbere atıfta bulunulmuştur. Tarama testlerinin algoritmaları, Ulusal Kan ve Kan 
Ürünleri Rehberinde (2. revizyon 2015) ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Revize edilmiş rehberde 
NAT testi, zorunlu tarama testleri arasında değildir. Sayfa 162’de iz sürme (bağışçıdan alıcıya 
ve alıcıdan bağışçıya) kapsamında şahit numunelerde ya da bağışçı ve/veya alıcı yeni numune-
lerinde takip amacıyla kullanılacağı belirtilmektedir. Kasım 2014’ten beri Kızılay kan bileşen-
lerinde NAT testini rutin olarak uygulamaya başlamıştır. Bazı SBKM’ler (Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi gibi) de NAT uygulamakta ancak diğer hiç bir merkezde bağışçı tarama testlerinde 
NAT uygulanmamaktadır. 

TARAMA TESTLERİNE NAT’IN EKLENME SÜRECİ

Türk Kızılayı, 2005 yılında güvenli kan temini projesini başlatmış; proje kapsamında çalışmaz-
lar, bağışçı organizasyonları üzerinde yoğunlaşmıştır. 2007-2008  yıllarında İstanbul 
Çapa Kızılay kan merkezi ile Ankara Kızılay kan merkezi, ilk NAT deneme çalışmalarını 
yapmıştır. İstanbul Kızılay kan merkezi, 18200 örnekte serolojik testler negatif iken 13 NAT po-
zitifliği (11 HBV, 2 HCV) saptamıştır. Seropozitif iken NAT (-) olan 53 HCV, 21 HIV, 17 HBV; 
seropozitif iken NAT (+) 9 HCV, 3 HIV ve 297 HBV örneği belirlenmiştir. Bu çalışma sonucu-
na göre NAT verimi HCV için 1:9069, HBV için 1:1626 olarak yayınlanmıştır. Ankara Kızılay 
kan merkezi  ise 17 262 örneği iki farklı model ile çalışmış: 6654 seronegatif örnekte serbest 
bırakma süresinde uzama ve seronegatif/NAT (+) örneklerde etik sorunlarla karşılaşılmıştır. 
Diğer 10608 bağışçı örneğinde tarama ve NAT eş zamanlı çalışılmış: 8 HBV DNA (+) olgunun 
7’sinde ID NAT (+) iken 1 negatif, 1 HCV pozitif&HIV invalid&HBV nonreaktif belirlenmiştir. 
Analiz için yeni örnek alınamamış ve HBV NAT verimi 1: 2466 olarak hesaplanmıştır.

Türk Kızılayının bu iki deneme çalışması sonrasında NAT verimliliğinin yüksek belirlenmesi 
ve etik sorunlarla karşılaşılması nedeniyle Haziran 2009’da Sağlık Bakanlığı’na (SB) kan hizmet 
birimlerine NAT kurulması önerisi götürülmüştür. Aynı yıl Temmuz ayında toplanan SB Kan 
Kurulu, NAT uygulamasında öncelikle ülkenin HIV, HCV ve HBV yönünden rezidüel enfeksiyon 
oranlarının ayrı ayrı saptanmış olması gerekmekte olup bu süreçte en az 1 yıl boyunca NAT ve 
rutin seroloji testlerinin birlikte uygulanarak karşılaştırılması şarttır. Ayrıca NAT uygulaması, 
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rezidüel enfeksiyon oranlarını düşürmekle birlikte ayrıntılı donör sorgusu ve titiz seçiminin yerine 
geçmeyeceği bir gerçektir. Tüm bu nedenlerle NAT uygulamasının yeterli veri elde edildikten ve 
standardizasyon sağlandıktan sonra ve ülkenin tüm kanının BKM’ler tarafından karşılanmasını 
takiben değerlendirilmesinin uygun olacağı.... kararını almıştır. 

2012 yılında Ulusal Plazma Fraksinasyon Tesisi Projesi kapsamında NAT yeniden gündeme 
gelmiş ve Fraksinasyona kaynak olacak ürünlerde NAT çalışılmış olma zorunluluğu nedeniyle 
Kızılay NAT konusunda gözlem ve araştırma çalışmalarına başlamıştır. Şubat 2014’te yapılan 
NAT ihalesinde GFE Blut mbH firmasının teklifi uygun bulunmamıştır. Roche Diagnostics 6’lı 
havuz, Novartis Diagnostic 4’lü havuz ve ID NAT ile teklif vermiştir. Türk Kızılayı teklifleri, in-
celenmek üzere SB’na sunmuş, Kan Kurulu kararı ile en fazla 6’lı NAT kullanımı uygun görül-
müş ve Ağustos 2014’e kadar testlerin kurulması talimatı verilmiştir. Roche Diagnostic firması 
fiyat avantajı sebebiyle kabul edilmiş ve üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu arada SB’na SUT’ta 
NAT fiyatlarının yayınlanması için Kızılay tarafından öneri götürülmüştür. NAT sistemleri, 4 
BKM’ne (İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum) kurulmuştur. Firmanın üretimde gecikmelerin 
olabileceği başvurusu ile teste başlama tarihi Ekim 2014 olarak revize edilmiştir. Temmuz ve 
Ekim ayları arasında validasyon ve deneme çalışmaları tamamlanarak Kasım 2014’te rutin 
uygulamaya geçildiği SB vasıtasıyla tüm kan hizmet birimlerine duyurulmuştur. 

YÖNTEM SEÇİMİ, ALGORİTMASI VE VERİMİ 

NAT, pencere dönemini kısaltması, mutant ve okült enfeksiyonları yakalayabilmesine rağmen 
düşük prevalansın gözlendiği popülasyonlarda kullanıldığında aslında düşük verimli bir testtir. 
Bu nedenle ekonomik kaynakların sınırlı olduğu ülkelerde rutine eklenirken maliyet-etkinlik 
hesaplamalarının dikkatle yapılmış olması gereklidir. Pek çok faktör NAT’ta yöntem seçimini 
etkilemektedir: duyarlılık, maliyet, süre, deneyimli personel, ekipman kullanım kolaylığı 
bunlar arasında sayılabilir. 

NAT, kan bankacılığında tarama yöntemi olarak kabul görmüştür. Ülkelerin zamanla kendi 
toplumlarındaki prevalansla ilişkili olarak ulusal algoritmalarını düzenledikleri bilinmektedir. 
Bazı ülkeler EIA negatif örneklerde NAT çalışırken, bazıları eş zamanlı taramayı algoritma ola-
rak kabul etmektedir. Örneğin Japonya; EIA sonrasında negatif olgularda NAT yapmayı uygun 
bulmuş, başlangıçta 500 olarak belirlediği havuz büyüklüğünü pozitif saptanan olgu sayısının 
fazlalığı sebebiyle 50’ye düşürmüştür. Japonya tarama testlerinde anti-HBc ve anti-HBs’nin 
destekleyici test olarak rutinde kullanıldığı ülkelerden biri olmasına rağmen özellikle HBV’de 
mutant tiplerin EIA ile gösterilemediği, 50’lik minipool NAT’ın yeterli olmadığı, ancak ID 
NAT ile riskin azaltılabileceği belirtilmiştir. 

Türk Kızılayı, SB Kan Kurulu’nun da kararı ile 6’lı örnek havuzunda multiplex NAT çalışmakta 
ve örnekler eş zamanlı olarak EIA testine girmektedir. HBV testlerinde farklı olarak anti-HBc, 
HBsAg nötralizasyon ve kantitatif HBV DNA PCR testleri algoritmaya dahil edilmiştir. Toplam 
248  474 bağışçı örneğinin tarandığı çalışma sonuçları 2015 ISBT kongresinde poster olarak 
sunulmuştur. Sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Bu çalışmanın ardından VII.Ulusal Kan Mer-
kezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi’nde (Aralık 2015) Türk Kızılayının analizi tamamlan-
mamış verileri Tablo 2’deki şekilde sunulmuştur.  M. Sayğan tarafından sunulan verilerle ilgili 
olarak NAT’ın, serolojik tarama ve doğrulama testlerinin önemini azaltmadığı ve birbirilerinin 
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yerine kullanılamayacağı yorumu yapılmıştır. HBV için HBsAg tarama testi ile birlikte kullaı-
nılma koşulunda doğrulama amaçlı HBsAg nötralizasyon ve anti-HBc destekleyici testlerinin 
NAT ile birbirine yakın öneme sahip olduğu belirtilmiştir.

Tablo 1. Türk Kızılayı NAT verileri (ISBT, 2015)

Virus Seroloji NAT Örnek sayısı % Ratio (1:106)
HBV NR NR 471.876 99,50% 994.998

R R 1.484 0,31% 3.129
R NR 573 0,12% 1.208

NR R 315 0,07% 664
HCV NR NR 473.715 99,89% 998.876

R R 57 0,01% 120
R NR 476 0,10% 1.004

NR R 0 0,00% 0
HIV NR NR 473.623 99,87% 998.682

R R 23 0,00% 48
R NR 602 0,13% 1.269

NR R 0 0,00% 0

Tablo 2. Analizi tamamlanmamış olgular (Türk Kızılayı verileri, TKMTD 2015)

Virus Seroloji NAT Verim 100 000 bağışçıda
HBV - + NAT Verimi 1 : 3 288 30,41

+ - HBsAg verimi 1 : 2 695 37,10
HCV - + NAT Verimi 1 : 358 700 0,28

+ - Anti-HCV verimi 1 : 23 168 4,32
HIV - + NAT Verimi 1 : 717 149 0,14

+ - Anti-HIV 1/2 Ag+Ab verimi ? ?

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanun ve ilgili yönetmelik doğrultusunda BKM açma yetkisi, 
Türk Kızılayı ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiştir. Ancak Türk Kızılayı henüz kan te-
mininde %100 yeterli konuma gelmediğinden SBKM’ler hatta TM’ler tarafından (acil koşullar-
da BKM onayı ile) kan alınmaya devam edilmektedir. NAT uygulamasının yalnızca Kızılay ve 
az sayıda SBKM tarafında rutinde yapılıyor olması, NAT’lı ve NAT’sız kan bileşenlerinin aynı 
anda kullanım sorununu getirmiştir. Kızılayın karşılayamadığı kan bileşenlerinin SBKM ve 
TM tarafından alınmak zorunda olması, yasal olmasa da (yasada böyle bir zorunluluk yoktur) 
herhangi bir bulaş durumunda hukuki sorumluluk getirebilecektir. Alıcılara transfüzyon önce-
si böyle bir bilgilendirme yapılamamaktadır. 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

139

KONUŞMACI METİNLERİ

TM’leri acil taleplerini azaltmalı, kritik stok seviyeleri ile ihtiyaç karşılanabilir hale getirilme-
lidir. Kızılay, kısa miadlı ürünlerde bağışçı ve stok miktarı artırmalıdır. testlerin sonuçlanma 
sürelerinin beklenmesi hasta sağlığını tehlikeye sokmaktadır.

Prevalansın ve mutantın en yüksek olduğu virus HBV olduğuna göre bazı ülkelerde yapıldığı 
gibi rutin aşılamanın yaygınlaştırılması, hatta belki de sadece aşılı kişilerin bağışçı olarak kabul 
edilmesi sorunlu örnek sayısını azaltacaktır.

Seropozitifliğin ilk kez kan bağışlayanlarda fazla olduğu bilindiğinden düzenli bağışçı sayısının 
artırılması da sonuçları etkileyecektir.
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Farmakoekonomik çalışmalar nedir, nasıl yapılır? 
NAT modeli!

M. Bahar Başkır

Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Bartın
 

GİRİŞ: Küreselleşme ile birlikte kaynak ve bilgi paylaşımındaki artışın temel nedenlerinden bi-
risi teknolojideki gelişmelerdir. Bu gelişmeler diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da 
etkisini göstermektedir. Sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanmaya çalışılması gerçeği 
sağlık alanına özgü kaynakların (işgücü, ilaç, sermaye, tıbbi ekipman vb.) verimli bir şekilde 
kullanılarak hizmete dönüştürülmesi, bu hizmetin toplum ve bireyleri arasında optimal düzey-
de dağıtılması ve yapılacak harcamaların doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesini zorunlu kıl-
maktadır. Bu durum, sağlık harcamalarında maliyet etkili yaklaşım ile karar vermeyi ön plana 
çıkarmaktadır. Sağlık alanındaki yenilik ve gelişmeler ile birlikte sektördeki ekonomik büyüme 
sonucu sağlık harcamaları ülke gelişmişlik göstergelerinden biri halini almıştır. Dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmetlerine fon akışının daha etkin hale getirilebilmesi için sağlık 
ekonomisi ve alt disiplini olan farmakoekonomik karar analizlerinin kullanımı gerekmektedir. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de sağlık harcamalarına ayırılan pay hak-
kında bazı gerekli bilgiler verilmektedir. Sağlık girişimlerine (hizmetlerine, müdahalelerine vb.) 
ilişkin farmakoekonomik çalışmalar için gerekli temel kavramlar, analiz adımları, maliyetler ve 
bakış açısının belirlenmesi, çıktılar anlatılmaktadır. Farmakoekonomik karar analizi yöntem-
leri olan maliyet-minimizasyonu, maliyet-fayda, maliyet-yararlanım, maliyet-etkililik ile QAL-
Y,DALY, ilave maliyet-etkililik oranı (İMEO), indirgeme ve duyarlılık analizi açıklanmaktadır. 
Özellikle sağlık teknolojilerindeki yenilik ve gelişmelerin değerlendirmesinde maliyet-etkililik 
analizinin kullanımı yaygındır. Bu kapsamda, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen güvenli kan temini projesinin pencere döneminde hastalık bulaşlarına 
yönelik ekstra bir önlem olarak nükleik asit testine (NAT) geçiş çalışmaları için maliyet-etkililik 
analizinin yeri ve önemi, uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle aktarılmaktadır. 
 
BULGULAR: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) sağlık istatistiklerine 
göre, ülkeler 2013’de GSYH’nın (yatırım hariç) ortalama %8,9’unu sağlık harcamaları-
na ayırmaktadır. Türkiye %5,1 ile en alt sırada yer almaktadır. %16,6 ile ilk sırada yer alan 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ni, %11,1 ile Hollanda ve İsviçre takip etmektedir.  
Türkiye’de güvenli kan temini için NAT testine geçiş çalışmaları özellik-
le teknolojik gereksinimler açısından ek bir maliyeti işaret etmektedir. Bu kap-
samda, Borkent-Raven ve arkadaşlarının (2012) Hollanda’da gerçekleştirdikle-
ri ilave edilen kan tarama testlerinin (İKTT) maliyet-etkililik analizi çalışması dikkat 
çekicidir. Borkent-Raven vd. (2012) çalışmasında elde edilen bulgular Tablo 1’de özetlenmektedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Karar verme süreçlerinde bilimsel yöntemlerin kullanımı kaçı-
nılmaz bir hal almıştır. Farmakoekonomik analizler sonucu eldeki kısıtlı kaynakları ve-
rimli bir şekilde kullanarak düşük maliyetle etkili bir ilaç, tedavi veya teknoloji gibi sağ-
lığa özgü bir girişim gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye’de güvenli kan temini için NAT 
testi yapılması ve finansal kaynak ayrılması gerektiği kabul edildiğinde bu teste ilişkin al-
ternatif yöntemlerin karşılaştırılmasında maliyet-etkililik analizi yol gösterici olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kan donörleri, tarama testleri, NAT modeli, farmakoekonomi, karar ana-
lizi yöntemleri, maliyet-etkililik

 
Tablo 1. Hollanda’da İKTT’lerin maliyet, etki, maliyet-etkililikleri
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Kan Donörlerinin Mikrobiyolojik Taramalarında 
Nükleik Asit Testleri

Servet Uluer Biçeroğlu 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi, İzmir 

Transfüzyon tıbbı 20. yüzyılın ikinci yarısında önem kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra post-transfüzyon hepatitleri fark edilmiş; 1970’li yıllarda etkin laboratuvar testleri kul-
lanılmaya başlanmış ve Hepatit B virüsü (HBV) yüzey antijeni (HBsAg) taramalarda kullanıl-
mıştır. 1980’li yıllarda Hepatit C virüs (HCV)’nin öneminin fark edilmesiyle post-transfüzyon 
hepatitleri daha da önem kazanmış ve insan immunyetmezlik virüsünün (HIV) kan yolu ile 
bulaşabildiğinin anlaşılmasıyla en yüksek seviyeye ulaşmıştır (1). Alıcıları kan yolu ile geçe-
bilecek infeksiyonlardan koruyabilmek için bağışçı adayının tıbbi geçmişi, başvuru anındaki 
fiziksel muayenesi ve serolojik testlerinden oluşan bağışçı tarama programları başlatılmıştır. 
Günümüzde ise ayrıntılı bağışçı seçim kriterlerinin uygulanması, duyarlı tarama testlerinin 
geliştirilmesi, nükleik asit testlerinin (NAT) kan bankalarında rutin kullanımına izin veren 
sistemlerin geliştirilmesi, güvenli patojen inaktivasyon prosedürleri, kan bankalarında etkin 
karantina ve imha prosedürlerinin uygulanmasına olanak veren kalite kontrol sistemleri gibi 
yöntemlerin kullanılmasıyla transfüzyona bağlı infeksiyon riski oldukça azalmıştır (2,3). 

Kan bağışçılarında viral nükleik asit tarama ve doğrulama testleri 

Nükleik asit teknolojisinde sağlanan hızlı ilerlemeler donör taramalarında NAT kullanılma-
sına olanak sağlamış ve transfüzyon ile viral İnfeksiyonların geçişini azaltan önemli bir adım 
olmuştur. Kan Merkezlerinde rutin olarak mini havuz ile HCV taramaları 1999 yılında tüm 
dünyada yaygın olarak başlamış ve kısa süre içinde HIV-1 ile birlikte çalışılmaya başlanmıştır. 
Daha sonra plazma üreticilerinde Parvovirus B19 DNA taramalarına başlanmıştır. 1999 yılında 
ABD’de Batı Nil Virüsü (BNV) salgınından sonra 2003 yılında BNV RNA taramaları ABD ve 
Kanada’da zorunlu hale gelmiştir. Transfüzyon ile bulaşan bilinen en eski virüs olmasına rağ-
men NAT ile HBV taramalarına 2004 yılında HBV, HCV ve HIV-1’i aynı anda saptayabilen ti-
cari testlerin piyasaya çıkması ile başlanmıştır. ABD’de yapılan bir çalışmada HIV ve HCV NAT 
uygulamasının 1999-2008 yıllarında 66 milyon bağışta 48 HIV RNA(+) ve 366 HCV RNA po-
zitif ürünün kullanıma sunulmasını engellediği bildirilmiştir (4). Almanya’da 1997-2013 yılları 
arasında transfüzyon reaksiyonları değerlendirildiğinde transfüzyon ile bulaşan HBV ve HCV 
bildirimlerinin NAT kullanılmaya başlandıktan sonra anlamlı ölçüde azaldığı bildirilmiştir 
(5).  NAT’ın tüm dünyada yaygınlaşmasını kolaylaştıran en önemli faktör ise daha az insan 
gücü gerektiren hızlı, yüksek kapasiteli tam otomatize cihazların üretilmesi olmuştur. Donör 
taramalarında NAT öncelikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde infeksiyon 
prevalansı düşük olduğu için bu uygulama maliyet etkin değildir (6). Maddi kaynakların ve 
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olanakları sınırlı fakat kan yolu ile bulaşan infeksiyon prevalansı yüksek bazı Afrika, Asya ve 
Latin Amerika ülkelerinde ise daha çok ihtiyaç olmasına rağmen NAT uygulamasına yüksek 
maliyetler sebebiyle geçilememiştir. NAT’ın yüksek maliyetini azaltmak amacıyla örnekler ha-
vuzlanarak çalışılmış ekonomik kaygılar azalmış fakat duyarlılık sorununu gündeme getirmiş-
tir. Bu nedenle havuzlanan örnek sayıları 512’den başlamış, sırayla 96, 36, 24, 16, 8 ve 6’ya kadar 
düşmüştür (7).  Her örnekten tek tek NAT çalışması (ID-NAT) ya da 6-8 örnekten havuzlama 
(MP-NAT) günümüzde tercih edilir. Multipleks NAT ile tek örnekten üç ya da daha fazla sayıda 
viral nükleik asit araştırılması da mümkündür. Multipleks çalışmalar reagen maliyetini, örnek 
miktarını ve sonuç süresini kısaltır (8).

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan iki multiplex NAT sistemi (Procleix, Ultrio, TIGRIS 
Novartis ve cobas TaqScreen MPX, cobas s201, Roche Moleküler Sistemleri)  bulunmaktadır.    
Bu sistemlerle HBV, HCV ve HIV donör taramaları iki aşamalıdır. İlk taramalar MP-NAT ile 
yapılır ve pozitiflik saptandığında ayırd ettirici ID-NAT ile devam edilerek pozitifliğin hangi 
örneğe bağlı olduğu araştırılır. Bu şekilde iki basamaklı taramaların rutinde yarattığı en büyük 
sorun MP-NAT pozitif, ID-NAT negatif; tekrarlamayan reaktif örneklerdir. Tekrarlamayan re-
aktiflik sorununa hem laboratuvar tasarımlı testlerde hem de ticari sistemlerde karşılaşılır. Bu 
durumda hangi algoritmaların kullanılacağına kullanılan testlere göre karar verilir. Test tekrarı, 
nükleik asit ekstraksiyon volümünün arttırılması ya da farklı testler ile doğrulama yapılabilir. 
Serolojik göstergelerin negatif olduğu durumlarda tekrarlamayan reaktif NAT sonuçları yük-
sek duyarlılığa bağlı yanlış pozitiflikler olarak yorumlanabilir. Serolojik pencere dönemindeki 
düşük viral yüklü kişilerin ise bir süreliğine kan vermesi engellenmeli ve aynı zamanda da viral 
nükleik asit testleri ve serolojik göstergeleri açısından takip edilmelidir (9). 

Donör taramalarında DSÖ ve ISBT önerileri 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) transfüzyon öncesi infeksiyon güvenliği için donörlerde mikro-
organizmaya ait antijen, antikor ya da nükleik asit (RNA/DNA) taramaları yapılmasını öner-
mektedir. Antijen, antikor ya da antijen antikor kombinasyon taramaları için sıklıkla enzim 
immunassay (EIA) ya da kemilüminesan immunassay (CLIA) kullanılır. Her iki yöntem de 
çok sayıda örnekte hedef antijen ya da antikoru yüksek duyarlılıkla saptayabildiği için donör 
taramaları için en uygun yöntemler kabul edilir. NAT hedef mikroorganizmanın nükleik asit-
lerini (DNA/RNA) donör kanında saptamak amacıyla uygulanır. Taramalarda hangi testlerin 
kullanılacağı infeksiyonun klinik seyrine, epidemiyolojik verilere ve infeksiyonun başlangıcın-
dan antijen ya da antikor tarama testlerinin kanda saptanabildiği zamana kadar geçen süreye 
(pencere dönemi) bağlı olarak değişir (10). 

DSÖ önerilerinde rutin donör taramaları için NAT kullanımı ile ilgili herhangi bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Yeterli maddi kaynağı olan ülkelerde NAT, antijen/antikor testleri ile bir-
likte kullanımı infeksiyonun pencere döneminde transfüzyon ile geçişini önlemede potansiyel 
faydalar sağlamak ile birlikte donör popülasyonundaki hastalık insidans ve prevalansı, efektif 
donör seçimi uygulanması, duyarlı serolojik testlerin kullanılması gibi unsurlar ile birlikte de-
ğerlendirilmesi gerekir (10).  Her ülkenin kendi koşullarına göre maliyet yarar analizleri yapa-
rak NAT uygulamasına geçişi karar vermesi gerektiğini vurgulamaktadır.

International Society of Blood Transfusion (ISBT) tarafından rutin olarak NAT uygulanan 37 
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ülkeyi ve 1998-2008 yılları arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan bir anket çalışması düzen-
lenmiş ve moleküler testlerin kullanımının kan güvenliği üzerine etkisini araştırılmıştır (11). 
HCV ve HIV için NAT ile taraması yapılmış yaklaşık 300 milyon bağış, HBV için ise 100 mil-
yon bağış değerlendirildiğinde moleküler tekniklerin donör taramalarında kullanılmaya baş-
lanması ile bu 10 yıllık dönemde yaklaşık 3000 viremik bağışın engellendiği bildirilmiştir (11). 
ISBT donör tarama testlerinde NAT kullanımının gelecekte daha da yaygınlaşmasının ve daha 
farklı mikroorganizmaları hedef alan testlerin kullanılmasının kan güvenliği açısından gerekli 
olduğunu savunmaktadır (11). 

NAT’ın rutin olarak uygulanması HBV, HCV ve HIV infeksiyonlarında özellikle tarama test-
lerinin negatif olduğu pencere dönemini ve immunovaryant virüslerin saptanmasını sağlar ve 
transfüzyon ile infeksiyon bulaşması riskini azaltır. Buna rağmen seropozitif fakat NAT negatif 
bağışların bulunması serolojik testlerin NAT ile birlikte kullanılma gerekliliğini gösterir. Ulus-
lararası bir çalışmada HBsAg pozitif örneklerin yaklaşık %21’i, anti-HCV pozitif donörlerin 
yaklaşık %30’u ve anti-HIV pozitif donörlerin yaklaşık %2’si NAT ile negatif olarak saptanmış-
tır (11). Kan ürünlerinin biyogüvenliğini tehdit eden yeni patojenlerin ortaya çıktığı durumlar-
da da etkene yönelik moleküler testler hızla geliştirilip rutin olarak taramalarda kullanılabilir. 
HBV, HCV ve HIV genetik değişkenlik gösteren yüksek mutasyon hızına sahip virüslerdir ve 
bölgesel farklılıklar gösterebilen genotip ve subtiplere sınıflandırılmışlardır. Viral değişkenlik 
özelliği serolojik testlerin ve NAT’ın performanslarını etkileyebilmektedir. 

Türkiye’de Tarama Testleri

Ülkemizde kan donörlerinde Şubat 1987’de HIV taraması, Nisan 1992’de VDRL, HBsAg ve 
sıtma taramaları, Şubat 1996’da anti-HCV taramaları zorunlu hale getirilmiş ve Ekim 1997’de 
de sıtma taraması rutin uygulamadan kaldırılmıştır. Türkiye’de kan bağışçılarında HBV, HCV, 
HIV ve sifiliz donör taramalarında zorunlu testlerdir. Ekim 2014 itibariyle Türk Kızılayı donör 
taramaları için MP-NAT uygulamasına geçmiştir. Ekim 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi de donör taramalarında MP-NAT uygulamasını başlattı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından taslağı yayınlanan 2013 yılı Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Rehberi 
taslağında tarama testleri olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı, 
kit-cihaz validasyonu gerçekleştirilmiş ve belgelendirilmiş, duyarlılığı ve özgüllüğü %99.5 ve 
üzerinde, bilinen genotipleri, subtipleri ve mutantları saptayabilen kitler kullanılması öneril-
mektedir (12). Donör taramalarında NAT uygulaması henüz yasal düzeyde zorunlu değildir.  

Hepatit B Virüsü

HBV,  kan donörlerinde taranması zorunlu infeksiyonlar arasındadır. Kan donörlerinde HBV 
infeksiyonu HBsAg tarama testi ile saptanır. HBsAg, HBV infeksiyonu sırasında kanda en er-
ken saptanabilen ve bulaştırıcılık devam ettiği sürece kanda bulunan antijendir. HBsAg, akut ve 
kronik infeksiyon ayırımı yapmaz fakat kan donörlerinde infeksiyon tipi önemli olmadığından, 
HBsAg pozitif saptanan tüm kan ürünleri potansiyel HBV kaynağı olarak kabul edilir ve trans-
füzyon amaçlı kullanılmaz (10).

HBV infeksiyonu dönemine göre HBsAg’nin saptanamadığı iki pencere dönemi bulunur. Bi-
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rincisi hiçbir serolojik göstergenin saptanamadığı erken akut faz dönemidir. Bu dönem HBV 
seviyesi kanda yüksek olduğundan kan bankacılığı açısından önemlidir. İkinci pencere dö-
neminde, iyileşmekte olan infeksiyonun seyri sırasında HBsAg saptanabilir seviyelerin altına 
düşer ve koruyucu antikorların (anti-HBs) oluşmasına kadar anti-HBc ve/veya anti-HBe infek-
siyonunun göstergeleri olarak saptanır. Bu dönem kısa sürelidir ve kandaki virüs seviyeleri dü-
şüktür. Kronik taşıyıcılarda ise viremi seviyeleri düşük,  HBsAg seviyeleri rutin tarama testleri 
ile saptanamayan fakat bulaştırıcılık riski olan geç kronik faz dönemi de ayrıca bulaştırıcılığın 
olması açısından önemlidir.  Bu durumda HBV NAT, rutin taramalar ile saptanamayan gizli 
HBV infeksiyonlarının belirlenmesinde faydalıdır. Düşük viremi seviyelerini belirleyebilen du-
yarlı HBV NAT testi hastalığın bulaştırıcılığının yüksek olduğu erken akut faz döneminde de 
infekte kan ürünü kullanımının azalmasına yardımcı olabilir (3,13).

NAT 1990’lı yılların sonunda donör taramalarında kullanılmaya başlanmış ve öncelikli ola-
rak HCV ve HIV-1 için standardize edilmiştir. Ekonomik nedenlerle örneklerin havuzlanarak 
çalışılmasına bağlı duyarlılık sorunu, daha sonraki yıllarda HBV DNA taramasının eklenerek 
her üç viral genomu aynı anda saptayabilen testlerin geliştirilmesi ile daha da ön plana çıkmış-
tır. HCV ve HIV-1 taramalarının aksine HBV taramalarında HBsAg ve HBV DNA arasında 
uyumsuzluklara daha sık rastlanır. Bunun yanısıra HBV’nin ikiye katlanma zamanının HCV ve 
HIV’e göre daha uzun olması sebebiyle pencere dönemindeki infeksiyonların saptanabilmesi 
açısından örnek havuzunun büyüklüğü daha da önem kazanmaktadır (14). HBV için donör 
taramalarında NAT kullanılmaya başlanması ile havuz büyüklükleri de altıya indirilmiştir. 
HBV taramalarında NAT kullanılmaya başlanması ile gizli HBV infeksiyonu oranlarında da 
artış görülmüştür (15).  Gizli HBV infeksiyonlarında saptanabilir HBsAg yoktur fakat kanda 
HBV DNA bulunur. Genel olarak viral yük 1000IU/mL altındadır, anti-HBc pozitiftir ve se-
rum ALT düzeyleri normaldir. Gizli HBV infeksiyonlarının transfüzyonla bulaşta enfektivite-
sinin saptanması hastalık sıklığının düşük olması, bu çalışmaların insanlarda retrospektif ya da 
prospektif olarak planlanması ve yürütülmesinin maliyetli olması ve etik olarak da mümkün 
olmaması nedeniyle oldukça zordur. Serolojik olarak sadece anti-HBc olumluluğu ile seyre-
den gizli HBV infeksiyonları, anti-HBs pozitifliği ile seyredenlere göre daha bulaştırıcıdır (15). 
Transfüze edilen kan bileşeninin türü de önem taşımaktadır ve içerdikleri plazma miktarları 
arttıkça ürünler daha bulaştırıcı kabul edilir. Sonuç olarak taze donmuş plazma trombositten, 
tormbosit de eritrosit süspansiyonundan daha bulaştırıcıdır (16). 

Bazı ülkelerde, Hepatit B çekirdek antijenine karşı gelişen antikor (anti-HBc) kan donörle-
rinde HBsAg taramasına ek olarak kullanılır. Anti-HBc, HBsAg’den daha sonra belirir ve tüm 
HBV infeksiyonlarında ömür boyu kalıcıdır. Anti-HBc testi, HBsAg’nin saptanamadığı ikin-
ci pencere döneminde ve geç kronik faz döneminde faydalı olabilir (2,3). Anti-HBc testinin 
donör taramalarında rutin olarak kullanılması halinde, bulaştırıcılık riski olmayan geçirilmiş 
HBV infeksiyonları ile düşük viremi seviyeleri olan potansiyel HBV bulaştırıcılarının ayırımı-
nın yapılması gerekir. Ülkemiz gibi HBV infeksiyonu prevalansının yüksek olduğu ülkelerde 
anti-HBc taramaları, koruyucu antikorları gelişmiş donörlerden elde edilen ve HBV bulaştı-
rıcılık riski olmayan birçok kan ürününün gereksiz imhasına neden olacaktır (10). Anti-HBc 
prevalanslarından, anti-HBc kitlerinden ve doğrulama için kullanılan HBV DNA testinin du-
yarlılığından etkilenmesi sebebiyle bu konudaki çalışmaların sonuçları farklılıklar gösterebilir.  
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Anti-HBc prevalansının düşük olduğu ülkelerde seropozitif örneklerin çok azında DNA göste-
rilebilmiştir ve ekinliği düşüktür. Prevalansın yüksek olduğu ve testin kullanımının daha etkin 
olduğu ülkeler, genellikle kan ihtiyacında sıkıntı yaşanan yerler olduğu için testin rutin olarak 
kullanımının bu ülkelerdeki mevcut lojistik sorunları arttıracağı öngörülmektedir. Ürünlerin 
gereksiz imhasının getireceği maliyet göz önüne alınırsa, donörlerde 6’lı havuzlar ile HBV NAT 
ile taramasının, anti-HBc taramasına göre daha maliyet-etkin olduğu bildirilmektedir (15).  

HBV’nin endemik olduğu ülkelerde HBV’nin transfüzyon ile geçiş riskini en aza indirebilmek 
için NAT en iyi seçenektir (17). Donör taramalarında MP-NAT ile birlikte HBsAg kullanımının 
infeksiyonun transfüzyon ile bulaşını önlemede etkin olacağı bildirilmektedir (16,17). Ameri-
kan Kızılhaçı 2009 yılında HBV taramaları için MP-NAT uygulamasına geçmiş ve sonraki bir 
yıllık dönemdeki veriler analiz edilerek donör taramalarında HBsAg, anti-HBc ve MP-NAT 
testini değerlendirmiştir (18). Çalışma sonucunda 6.5 milyon donörden 699’u HBV ile infekte 
olarak değerlendirilmiş ve %64’ünde üç gösterge de pozitif olarak bulunmuştur ve seronegatif 
NAT pozitif donasyon sayısı iki olarak rapor edilmiş ve bunun beklenenden daha az olduğu bil-
dirilmiştir (18). HBV DNA düşük düzey pozitif olduğu durumlarda anti-HBc’nin HBsAg’den 
daha değerli olduğu sonucuna varılmıştır (18). 

NAT’ın uygulandığı gelişmiş ülkelerde kan transfüzyonu ile HBV geçişi için rezidüel risk dü-
şük, orta ve yüksek endemik ülkelerde sırasıyla bir milyon bağışta 0.69-8,69, 7.5-15.8, ve 30.6-
200 olarak bildirilmiştir (17). 

Hepatit C virüsü

HBV tarama testlerinin rutin kullanılmaya başlanmasından sonra izlenen transfüzyon sonra-
sı hepatitlerin ancak %10’unda HBV’nin etken olduğu anlaşıldı (1). Araştırmalar sonucunda 
etkenin HAV ya da bilinen başka bir virüs olmadığı belirlendi ve transfüzyon sonrası hepatit-
lerin %90’ından non-A non-B hepatitlerinin (NANBH) sorumlu olduğu kabul edildi. NANBH 
etiyolojik ajanı 1988’de Hepatit C virüsü (HCV) olarak belirlendi (1,19). 

HCV kan donörlerinde taranması zorunlu viral enfeksiyonlar arasındadır. HCV taramaları 
HCV antikoru (anti-HCV), HCV antijeni ve HCV RNA testi ile yapılabilir. Anti-HCV enfeksi-
yondan 30–60 gün sonra;  HCV antijeni ise viral RNA’nın ortaya çıkmasından 0–20 gün sonra 
kanda saptanabilir düzeylerde bulunur (10). Serolojik taramalarda HCV’nin kor, NS3, NS4 ve 
NS5 bölgesine rekombinan ve peptid antijenleri içeren üçüncü kuşak EIA testleri kullanılır. 
Duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olan bu testlerin kullanılması serolojik taramaların etkinliğini 
arttırmıştır. Üçüncü kuşak anti-HCV EIA testleri özgüllüğü yüksek olmasına karşın HCV pre-
valansının düşük olduğu bölgelerde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilmektedir. Yalancı po-
zitifliği dışlayabilmek için bazı ticari kuruluşlar ikinci kuşak EIA testlerinde yeni tasarımlar ile 
üçüncü kuşak testlerle yarışabilir özgüllükte ve duyarlılıkta yeni kitler geliştirmiş ve kullanıma 
sunmuşlardır. Pozitif sonuçlar analitik antikor testleri ile doğrulanır. HCV RNA NAT, serolojik 
göstergeler ortaya çıkmadan önce HCV infeksiyonunu saptayarak pencere dönemini kısaltır.  

HCV antikorlarının 1990 yılında kan bankalarında rutin serolojik tarama testleri arasında 
kullanılmaya başlanması transfüzyon ile HCV geçişini önlemede bir dönüm noktası olmuştur 
(20). Retrospektif çalışmalar 1960’lı yılların ortalarında ve 1970’li yılların başlarında Ameri-
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ka Birleşik Devletleri (ABD)’nde donörlerin %25’inin HCV ile infekte olduğunu göstermiştir. 
1990’lı yıllarda yüksek performanslı EIA testleri ile birlikte rekombinan immunblot testlerinin 
kullanılması ile birlikte transfüzyon ile bulaşan HCV enfeksiyonu ünite başına %0.01 olarak 
bildirilmiş ve HCV bulaşında önemli bir azalma sağlanmıştır. HCV geçişinde sağlanan bu ba-
şarıya rağmen hastalığın pencere döneminin uzun olması, üçüncü kuşak EIA testleri ile ortala-
ma 7-8 haftada antikorların saptanması ve bazen bu sürenin 13 haftaya kadar uzaması nedeniy-
le NAT teknolojisi kan bankalarında 1990’ların sonunda kullanılmaya başlanmıştır. HCV RNA 
NAT testi ile pencere dönemi 16’lı havuzlar oluşturulan MP-NAT ile 6 gün, ID-NAT ile ise 3 
günden daha az olarak bildirilmiştir (21). ABD’de 1999 yılında 16’lı MP-NAT testi ile tarama 
uygulamasına geçilmiştir. Yıllar içinde donör tarama testlerinde biriken veriler ışığında test 
sistemleri yenilenmiş; HCV ile birlikte HBV ve HIV nükleik asitlerinin aynı anda taranmasına 
olanak sağlayan testler geliştirilmiştir. 2010 yılında ise 33 ülke rutin HCV NAT uyguladığını 
bildirmiştir (22) HCV NAT taramasında ilk yıllarda in-house ve yarı-otomatize sistemler tercih 
edilse de günümüzde çoğu ülkede Novartis/Gen-Probe ya da Roche gibi tam otomatize ticari 
sistemler kullanılmaktadır. NAT teknolojisi kullanılmaya başlandıktan sonra tarama ve doğ-
rulama testlerinde kan merkezlerinde uygulanan algoritmalar da değiştirilerek geliştirilmiştir. 
Farklı ülkelerde hastalığın insidans ve prevalans oranlarına bağlı olarak donör taramalarında 
ve doğrulamalarında kullanılan algoritmalar değişkenlik gösterebilir. HCV pozitif donörde 
hastalığın evresini belirleyebilmek için NAT ile birlikte serolojik testler de uygulanmaktadır. 
ABD’de transfüzyon ile HCV bulaşı verilen ünite başına milyonda bir’dir (%0.0001) ve bu oran 
gelişmiş ülkelerin tümünde benzerdir (22). Günümüzde kullanımda olan NAT testleri ile HCV 
için pencere dönemi 3-5 gün olsa da virüsün infeksiyonun erken dönemindeki hızlı üreme 
fazında alt saptama sınırı (LOD)12.1 kopya/ml olan  ID-NAT testlerinin kullanılmasıyla bile 
HCV geçişini tamamen engellenemediği gösterilmiştir (23). Şempanzeler ile yapılan hayvan 
çalışmalarında da hastalığın kronik fazındaki plazma örneklerinin akut fazdakilere oranla 100 
kat az  bulaştırıcı olduğunu desteklemektedir fakat insanlarda bu konu ile ilgili yeterli veri 
bulunmamaktadır. Hastalığın kronik döneminde de HCV RNA dalgalanmalar gösterebilir ve 
NAT ile RNA saptanamayabilir fakat donör taramalarında anti-HCV, HCV NAT ile birlikte 
kullanıldığı için bu durum kan güvenliği açısından bir risk oluşturmaz.       

HIV 

1980’li yılların başlarında HIV ilk fark edildiğinde daha sık erkek eşcinsellerin hastalığı olduğu 
sanılmış ancak kısa zamanda talasemili üç hastada ve çoklu transfüzyon öyküsü olan bir be-
bekte AIDS bulguları görülmesiyle kan yolu ile HIV bulaşının önemi anlaşılmıştır (24,25,26). 
Transfüzyon tıbbında HIV ile ilgili yazılı ilk öneri 1983 yılında yapılmış ve AIDS hastalığı için 
risk grubunda olan aktif homoseksüel ve birden fazla cinsel eşi olan biseksüel kişilerden kan 
alınmaması önerilmiştir. Yüksek risk gruplarının donör reddi ile transfüzyon ile HIV bulaşı 
riski ciddi olarak azalmaya başlamış (27) ve 1985 yılında ilk anti-HIV testinin tarama testi 
olarak kullanılmaya başlanmasıyla risk oldukça azalmıştır (1). Testin kullanılmaya başlanma-
sıyla test ile ilgili tecrübeler artmış ve antikor pozitifliğinin bulaştırıcılığın göstergesi olduğu 
anlaşılmıştır (28). Tarama testlerinin kan bankalarında rutin olarak kullanılmaya başlanma-
sından sonra pencere dönemindeki bağışçılar hala önemli bir sorundu. Birinci kuşak testler ile 
ortalama 56 gün olan serokonversiyon dönemi; ikinci üçüncü kuşak tarama testleri, HIV p24 
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antijen tarama testleri ve 1999 yılında HIV NAT testlerinin kullanılmaya başlanması ile gide-
rek kısalmıştır.  NAT ile pencere dönemi bir haftadan kısa olarak kabul edilir ve tüm tarama 
testleri negatif olan donörlerden kan ürünleri ile HIV bulaşı yaklaşık 2 milyonda bir’dir (4). 
Günümüzde tarama testi olarak anti-HIV ile birlikte p-24 antijeninin de araştırılabildiği dör-
düncü kuşak antikor testleri önerilmektedir.  Erken dönem pencere dönemindeki transfüzyona 
bağlı HIV geçişi ile ilgili çalışmalar bütün HIV RNA pozitif ürünlerin bulaştırıcı olmadığını 
göstermektedir. İnsanlarda minimum infeksiyoz doz maymunlarda Simian immunyetmezlik 
virüsü (SIV) ile yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen dozun yaklaşık 100 katıdır (23). Kro-
nik taşıyıcılarda yapılan bir çalışmada transfüzyon ile HIV bulaşında viral yük ve depolanma 
süresinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bildirilmiştir (29). Anti HIV pozitif ve herhangi bir 
antiretroviral tedavi almamasına rağmen saptanabilir HIV RNA negatif donörlerin kan yolu ile 
ne kadar bulaştırıcı oldukları bilinmemektedir. Tarama testlerinde NAT ve anti-HIV antikor 
testleri birlikte uygulandığı sürece bu durum kan güvenliği açısından herhangi bir risk oluş-
turmayacaktır. 

Türk Kızılayı tarafından 2010 yılında 18200 kan donörü arasında yapılan bir çalışmada seroloji 
negatif NAT pozitif toplam 13 örneğin 11’i HBV ve iki tanesi de HCV olarak bildirilmiştir 
(30). Aynı çalışmada HBV ve HCV açısından seroloji negatif transfüzyonlarda risk 1400’de bir 
olarak bulunmuştur.  
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Patojen İnaktivasyonu Yöntemlerinin 
Günümüzdeki Uygulamaları, Hedefler 

Ve Transfüzyon Tıbbında  Gerekliliğinin 
Mikrobiyolojik Nedenler

Ajda Turhan

Ege Üniversitesi Hastanesi Süreli Bölge Kan Merkezi, İzmir

Günümüzde oldukça kapsamlı donör sorgulama kriterleri, ileri derecede geliştirilmiş serolojik 
testler ve nükleik asid testleri, diğer yandan transfüzyon ile ilgili hemovijilans prosedürlerinin 
varlığına rağmen transfüzyonla bulaşan ve bulaşması olası enfeksiyon riskleri tamamen berta-
raf edilememiştir. Transfüze edilen bir ünitedeki transfüzyonla ilişkili enfeksiyonların tahmin 
edilen riski kan ürününün tipine ve coğrafi bölgeye göre değişmektedir. Günümüzde Kuzey 
Amerika  ve Avrupa’ da tarama testlerinin uygulandığı başlıca enfeksiyöz etkenler HBV, HCV, 
HIV, Sifilis, Batı Nil virüsü (WNV) olarak sayılabilir. Özellikle NAT testlerinin tarama amaçlı 
kullanılmaya başlanmasıyla HIV, HCV ve HBV için rezidüel risk 1:1 milyondan 1:10 milyon’ 
a inmiştir. Fakat bazı kan yolu ile bulaşma riski olan , tanısal testlerin olmadığı ya da rutin 
olarak gerçekleştirilemediği non endemik patojenler ya da yeni mutant virüs suşları olabilir. 
Bunlara örnek olarak Dengue virüsü, Chikunganya virüsü, HHV  6-8, Parvovirus B19, Q ateşi, 
malaryal parazitler, Babesia, Toxoplasma gondii ve Leishmania donovanii sayılabilir. Birçok 
araştırma batı ülkelerinde kan ürünlerinde bakteriyel kontaminasyonun viral enfeksiyonlara 
göre daha sık olduğunu göstermiştir. Özellikle trombositlerde daha sık karşılaşılan bakteriyel 
kontaminasyon oranı 1:1000 ve 1:500/PLT olarak bildirilmektedir. Avrupa’ da birçok ülkede 
ve Amerike’ da mecburi olan bakteriyel tarama sayesinde risk azalmıştır fakat hala bakteri ile 
kontamine ürünler transfüze edilebilmektedir.  

Patojen inaktivasyonu (PI) ya da daha doğru bir deyişle patojen redüksiyonu yöntemleri her-
hangi bir kan ürününde patojen kontaminasyonunu azaltmak anlamında gelecek vadeden bir 
çözümdür ve rutin patojen taramalarını tamamlayabilir. Patojen inaktivasyonu teknolojileri-
nin kapsamları uygulanan teknolojiye göre değişmektedir. GeneL olarak PI lipid zarflı virüs-
lere, parazit ve bakterilere karşı etkili, fakat non lipid zarflı virüs ve bakteriyel sporlara karşı 
daha az etkilidir. Patojen inaktivasyonu tekniklerinin gözlenen farkları çoğunlukla iki durumla 
ilişkilidir: 1- Hangi non lipid zarflı virüslerin inaktivasyona duyarlı olduğu; örneğin solvent/ 
deterjan yöntemi bu virüslerde etkili değildir. 2- Komponent ya da hücre içine geçiş gösteren 
duyarlılaştırıcı yada ışımanın etkinliği; örneğin metilen mavisi hücre içinde inaktif formuna 
dönüştüğünden hücresel patojenlere karşı etkili değildir. 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

152

KONUŞMACI METİNLERİ

Viral testler kullanımda olduğu sürece, transfüzyonla ilişkili enfeksiyon sadece vireminin oldu-
ğu fakat testin enfeksiyonu saptayamadığı pencere periyodunda olasıdır. Patojen inaktivasyo-
nu, düşük – orta düzey titrede patojenlerde (örn. WNV) rezidüel riskleri bertaraf etmede son 
derece başarılıdır. Patojen titrelerinin yüksek olduğu enfeksiyondan sonraki erken dönemde 
(örn. Parvovirus B19) eğer test yoksa (test yüksek titrede patojen içeren ünitelerin belirlenme-
sini zağlar) PI kapasitesi aşılabilir. Nükleik asidi hedef alan PI teknolojilerinin hiçbiri prionla-
ra etkili değildir. Yüksek bakteri titrelerinin inaktivasyonunun önemli olduğu iki alan vardır: 
Öncelikle toplama ve işleme süreçleri arasında hızlı üreyen türlerden kaynaklanabilecek daha 
yüksek titreleri inaktive edebilme, ikinci olarak da PI’ dan sonra hiçbir bakterinin kalmadığına 
dair daha iyi bir garanti sağlayabilmektir. 

Ayrıca transfüzyonun korkulan reaksiyonlarından biri olan GVHD (Graft versus host hastalı-
ğı) ışınlama yoluyla engellenebilmektedir. Işınlama işlemi lökositleri inaktive ederek GVHD’ yi 
önlemektedir. Lökosileri inaktive etmek için gerekli radyasyon dozu ile eritrositlere zarar veren 
doz arasında çok dar bir aralık bulunmaktadır. Patojen inaktivasyonu lökositlerin de inaktive 
olmasını sağladığından GVHD’ yi daha yüksek bir güvenlik marjininde önleyebilmektedir. Ay-
rıca dolaylı olarak CMV geçişini ve lökosit sitokin salınımını da engelleyerek febril reaksiyon-
ları azaltmaktadır.  

Tahmin edilen ortalama maliyet tarama testlerinden yüksek olmasına rağmen (100 dolar ve 44 
dolar/donasyon) bu yöntemler özellikle tarama testlerinin tam olarak gerçekleştirilemediği ya 
da mümkün olmadığı bölgelerde taramayı en iyi tamamlayabilecek hatta alternatif yöntemler 
olarak görülmektedir. Ayrıca eğer patojen redüksiyon yöntemleri yaygınlaşırsa birçok tarama 
testi yüksek ihtimalle ortadan kalkacaktır. Bu anlamda ciddi maliyet – etkinlik analizlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

2014 yılına kadar günümüzde plazma ürünleri için yaygın olarak kullanılan 4 patojen redük-
siyonu yöntemi vardır:

1. Solvent – deterjan (Octaplas®); Octapharma AG, Switzerland

2. Metilen mavisi (Theraflex®); MacoPharma, Mouvaux, CEDEX, France

3. Amotosalen (S-59) + UVA (Intercept® plasma; Cerus, Concord CA)

4. Riboflavin + UVB (Mirasol®; Terumo BCT, USA)

Trombositler için kullanılan patojen redüksiyon yöntemleri:

1. Amotosalen/UVA (Intercept®; Cerus, Concord, CA)

2. Riboflavin/UVB (Mirasol®PRT; Terumo BCT, USA)

3. TheraflexUVC (MacoPharma, Mouvaux, France): Faz III aşamasında...

Eritrosit süspansiyonlarında S-303 (Intercept®; Cerus, Concord, CA) faz III deneme çalışmaları 
devam etmektedir.

2014 yılı itibarıyle taze tam kanda prototip patojen redüksiyonu yöntemi Terumo BCT tara-
fından geliştirilmiştir. Plazma ve trombositler için geliştirilmiş olan Mirasol PRT sistemi ile 
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benzer donanımları gerektirmektedir. Etkinlik ve güvenliğini ortaya koyacak Faz II ve III ça-
lışmaları beklenmektedir. 

Patojen inaktivasyon yöntemleri tüm kan ürünlerine uygulanabilir olduğunda var olan prose-
dürler maliyeti ve donör kaybını azaltmak anlamında modifiye edilebilir. Örneğin donör sor-
gulama kriterleri içinde marjinal olarak değerlendirilebilecek dövme yaptırma ya da seyahat ile 
ilgili sorular çıkartılabilir. 

Bazı tarama testleri sonlandırılabilir:

1. Transfüzyonla kolay bulaşmayan mikroorganizmalara yönelik tarama testleri. Ör-
neğin: Treponema pallidum,

2. Düşük enfeksiyöz titrede ve yüksek logaritmada inaktive edilebilen mikroorganiz-
malara yönelik tarama testleri. Örneğin: WNV,

3. Patojen inaktivasyonuna duyarlı ve çok fazla önleme yöntemi bulunan CMV, HTLV 
ve Hepatit B core antikoru için olan tarama testleri,

4. Patojen inaktivasyonuna son derece duyarlı ve var olan testlerin duyarlılık ve özgül-
lüğünün zayıf olduğu mikroorganizmalar. Örneğin: Bakteriler,

5. Tarama testi olmamasına rağmen gama ışınlama da elimine edilebilir. Nükleik asid-
leri hedef alan patojen inaktivasyonu yöntemleri kontamine lenfositleri inaktive 
edebilir ve transfüzyonla ilişkili GVHD’ i riski ortadan kalkabilir. 

Patojen inaktivasyonuna duyarlı mikroorganizmalar için yeni tarama testlerinin uygula-
maya konmaması kararını verebilmek için hangi kriterler gerekir? 

Tarama testi oluşturulmasına aday ve patojen inaktivasyonu ile yeterince inaktive edilebildiği 
gösterilmiş bir mikroorganizma için beklenenden çok yüksek titrelerde olmadığı sürece tara-
ma testi oluşturulmasına ihtiyaç yoktur. Enfeksiyöz ünitelerde yapılan in vitro deneylere göre 
ideal bir patojen inaktivasyonu bir kan ürününde patojen yükünü 6 – 10 log azaltabilmelidir.     

    Patojen inaktivasyonunu transfüzyon tıbbında uygulanabilir kılan mikrobiyolojik sebep-
ler:

Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonların engellenmesi geleneksel olarak donörlerin enfeksiyöz 
hastalığın göstergesi açısından test edilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşım her ne ka-
dar büyük bir başarı göstermiş olsa da var olan riskteki azalmanın gerçekleşmesi on yılları bul-
muş ve bu arada birçok alıcı zarar görmüştür. Örn. Hepatit B virüsü bir transfüzyon riski olarak 
ilk kez 1940 yılında farkedilmiş, kan donörlerinin bu enfeksiyon açısından etkin bir şekilde 
taranması 1970 yılını bulmuştur. Bu yılda yaklaşık %10 civarına düşürülen risk (Sadece Hepatit 
B olarak değil, transfüzyonla ilişkili hepatit) önleyici faktörlerin eklenmesiyle (Örn ALT düze-
yine bakılması, donörün risk faktörleri açısından değerlendirilip reddedilmesi, transfüzyonun 
azaltılması gibi...) 1989 da % 4 civarına düşürülmüştür. 1990 yılında HCV ile ilgili tarama testi 
eklendiğinde transfüzyonla ilşkili hepatit riski <0.5 olmuştur. Bu noktaya gelindiğinde zarar 
zaten verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri’ nde yılda 3 milyon transfüzyon gerçekleştirilmek-
tedir ama 1970 – 1990 arasında 4.8 milyon insana transfüzyonla ilişkili hepatit bulaşmıştır ve 
vakaların çoğu HCV’ dir.
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Transfüzyonla bulaşan bir hastalığın farkedilmesi ve onu engellemek için gerekli ölçümlerin 
uygulamaya konması arasındaki süreç zaman içinde kısalmıştır. Sonuç olarak HBV taraması-
nın gerçekleşmesi 30 yıl ve HCV taramasının gerçekleşmesi 15 yılı bulmuştur. HIV’ ın farkedil-
mesi ve tarama testlerinin uygulamaya konması arasında geçen süre 3 yıldı, WNV’ de bu süre 
1 yıl oldu. Chagas Hastalığı için ise donör tarama tetsleri FDA tarafından 2002 de önerilmiş 
olmasına rağmen 5 yıl sonra uygulamaya konmuştur. Burada daha önemli olan; gecikmenin 
daha erken bir periyodu vardır ki bu dönemde hastalık transfüzyon açısından bir risk hatta 
genel olarak insan sağlığı açısından bir tehlike olarak görülmez. Bu hastalıkların sebep olduğu 
zarar “ transfüzyon pratiğinin sabit ve kaçınılmaz özelliği” olarak ifade edilir. 

Bu hastalıklar nereden gelir? Birçoğu temelde zoonotik olup önemli insan patojenlerine dö-
nüşmeleri primat virüslerinin Afrika’ da yiyeceklere geçmesi ya da hastalık vektörlerinin ve 
insanlar arasındaki coğrafi ilişkinin kayması, insanların rastlantısal olarak konak görevi gör-
meleri (örn. WNV)yoluyla olmaktadır. HIV ve transfüzyonla ilişkili hepatitler açısından ge-
rekli önlemler alındıktan sonra transfüzyon tıbbı yeni oluşumlarla ilgili sürekli büyüyen bir 
listeyle karşı karşıya kaldı: Malaria, Dengue, Babesiosis, Ehrlichiosis, Borrelliosis, HHV 8 ve 
Chagas hastalığı gibi...Bunların hepsi patojen olarak bilinmekte ve kan transfüzyonu ile bu-
laşmaktadır. Daha da ötesi Dengue ateşi kan ihtiyacı açısından gerçek bir tehdit oluşturmaya 
aday gibi görünmektedir: Şimdiden dünya genelinde yılda 100 milyon vakaya ve 25000 ölüme 
sebep olmaktadır. Birçok vaka asemptomatiktir, median viremi 5 gündür ve hem virüs hem de 
vektörü global bir dağılımla yayılmaktadır. Diğer yandan kan endüstrisi sadece kendini farklı 
bir patojenden beklenmedik bir tehditle yüzyüze bulduğu için tarama testleri başlatabilir. Bu 
nedenle burada karşı karşıya kalınan ikilem, aksiyon almadan önce patojenin kan temini için 
ciddi bir risk oluşturabileceğini bekleyip görmek mi (ki bu durumda kaçınılmaz olarak bin-
lerce hatta milyonlarca hastanın enfeksiyöz zarar görmesi durumu ile karşılaşılacaktır) ya da 
basitçe potansiyel olarak bulaşabilecek bütün patojenler açısından gerekli testleri başlatmak 
mıdır? Bu da kaçınılmaz olarak çok pahalı olacaktır. 

Bu anlamda PI teknolojileri üçüncü bir alternatif olabilir. Daha da ötesi çoktan değer ve önem-
lerini kanıtlamış bulunmaktadırlar. Örneğin transfüzyonla bulaşan WNV USA’ da donör tara-
ma testlerinin uygulamaya konmasından önce 2003 yılında 23 insanı enfekte etti, aynı zaman-
da bunların 16 tanesinde nörolojik hastalık mevcuttu. Tahmini 3200 diğer hasta da subklinik 
hastalık geçirdiler. Fakat bu enfeksiyonların hiçbiri fraksiyone plazma ürünleri ile oluşmadı 
çünkü PI daha önceden bir solvent/deterjan yöntemi olarak plazma fraksinasyon endüstrisin-
de uygulamaya konmuştu. Patojen inaktivasyonu bilinen ve bilinmeyen patojenleri inaktive 
edebilmenin yanısıra ayrıca GVHD’ yi de donör lenfositlerini inaktive ederek önlemektedir. 

Patojen inaktivasyonu teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmalarına engel olarak karşımı-
za çıkan kaygılar çok da büyütülmemelidir. Birtakım kimyasal maddelerin kana eklenmesini 
gerektiren bir işlem olmasına rağmen bu maddeler ya zararsız (örn. Riboflavin) ya da işlem 
sonunda uzaklaştırIlan maddeler olmaktadır. Geride kalabilecek olan miktarın toksisite sınır-
larının altında olduğu saptanmıştır. Elde edilen ürünün miktarında yapılan işlemin doğası ge-
reği bir miktar azalma olmakla birlikte diğer kabul görmüş bazı işlemlerle (örn. yıkama ya da 
filtreleme) gerçekleşen ürün kaybı miktarı ile uyumludur. 
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Ek maliyeti bir sorun olarak düşünülebilirse de yaygın kullanımı ile birlikte yol açacağı ka-
zançlar da hesaplanmalıdır: Var olan donör tarama testlerinin kaldırılması (örn. Chagas hast. 
), ürün testleri (örn. trombositler için yapılan bakteriyel testler) ve ürün modifikasyonları gibi 
(örn. ışınlama). Yeni tarama testleri ile ilgili gelecekte oluşabilecek maliyetler de engellenmiş 
olacak, aynı zamanda mini havuzdan tek ünite nükleik asid testlerine önlenemez bir geçişten 
kaynaklanacak olan artabilecek maliyetlere de engel olabilecektir. Son olarak da PI’ ın sunduğu 
ek güvenlik düzeyi kan toplama merkezlerinin donör sorgulama kriterlerine esneklik getirme-
sini de sağlayabilir (örn. malarya için coğrafi dışlamalar engellenebilir) böylelikle mevcut kan 
tedariki de güçlendirilebilir. 

Üniversal olarak kan ürünlerinin PI’ nun sağlanabilmesi için tıpkı NAT’ ın uygulamaya sokul-
masında olduğu gibi  kan bankaları, hükümette ilgili organizasyonlar ve özel sektörün yakın 
işbirliği gerekmektedir. Hedef, kan güvenliğini maksimum düzeye çıkaracak, yeterli miktarda 
ürün eldesini koruyacak ve kabul edilebilir bir toksisiteye sahip pratik bir multi komponent 
sistem oluşturmak olmalıdır.     
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Hizmet Alımı ve Sorunlar

Rukiye Berkem

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Ülkemizde “2 Kasım 2011 tarihinde 28103 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren KHK/663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname” ile sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük bir değişim baş-
lamıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; amaç ve kapsamlar bölümünün birinci 
maddesinde belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve 
sorumluluklarını düzenlemektir. Bu kararnamenin yayımlanmasından sonra Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu kurularak, bu kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılma-
sı amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından, il düzeyinde Kamu 
Hastane Birlikleri kuruldu. Hizmetin büyüklüğüne göre ilde birden fazla birlik kurulabileceği 
ve bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılmayacağı 663/KHK’nin 30. maddesinde 
belirtilmiştir. Yine aynı madde de belirtildiği gibi birden fazla Birlik kurulan illerdeki ve bölge-
lerdeki birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. Birlik teşkilatı, genel sekreterlik 
ve hastane yöneticilerinden oluşturulur. Bu uygulamalar sonrasında ilde bulunan tüm sağlık 
kurumları birlikler içerisinde yer almaya başladı. Ankara da daha önce iki olan Kamu Hasta-
neleri Birliği 5 Ocak 2015 tarihinde üçe çıkarıldı. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH), 
Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği içerisinde yer almaktadır. Bu Birlik içerisinde altı 
adet eğitim ve araştırma hastanesi, beş adet devlet hastanesi ve dört adet ağız ve diş sağlığı mer-
kezi bulunmaktadır. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri; Numune EAH (A1), Ankara EAH (A1), 
Türkiye Yüksek İhtisas EAH (A1), Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH (A1 Dal), Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon EAH (A1 Dal), Ulucanlar Göz EAH (A1 Dal), Devlet Hastaneleri; 29 
Mayıs Devlet Hastanesi (DH) (B), Gölbaşı Hasvak DH (B), Haymana DH (C), Şereflikoçhisar 
DH (C), Akyurt DH (E1), Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri; 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 
(B), Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) (B), Gölbaşı ADSM (C), Mamak ADSM 
(B) dir.

Birlik içinde yer alan eğitim araştırma hastanelerinin kurumsal özellikleri birbirinden çok fark-
lı olup ikisi birçok dalda uzmanlık eğitimi verirken, dört tanesi daha spesifik dallarda uzmanlık 
eğitimi vermekte ve dal hastanesi olarak kabul edilmektedir. Bunlardan sadece iki tanesinde 
Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi verilirken diğerlerinde verilmemektedir. Eğitim ve Araş-
tırma Hastanelerinin hepsinde, B tipi devlet hastanelerinin ikisinde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı 
bulunurken C ve E1 tipi devlet hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan merkez-
lerde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı bulunmamaktadır. Uzman bulunan hastanelerde laboratuvar 
bulunurken diğerlerinde yer almamaktadır. Kurumlarda bulunan laboratuvarların alt yapıları, 
yetişmiş insan gücü ve kapasiteleri birbirinden çok farklıdır. Bu verilerden de anlaşılabileceği 
gibi birlik içerisinde yer alan sağlık kuruluşlarının yapıları, nitelikli insan gücü, kurumsal ihti-
yaçları ve ürettikleri sağlık hizmetleri birbirinden çok farklıdır.     



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

157

KONUŞMACI METİNLERİ

Yeni oluşturulan yapılanma sonrasında var olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar hizmetlerin-
de diğer laboratuvar hizmetleri ile birlikte büyük değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır.  

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında hasta hizmeti sunmakla ilgili gerekli olan yapıları 
oluşturmak laboratuvar uzmanlarının sorumluluğundadır. Ancak bu yeni yapılanma ile labo-
ratuvar hizmetlerinin yürütülmesi için gereken mal ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan 
satın alma işlemleri “Mal ve Hizmet Alım İhaleleri” olarak tüm laboratuvarları bir araya geti-
recek biçimde birleştirilmiştir. Bu kapsamda tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya, hematoloji 
ve kan transfüzyon merkezlerinin laboratuvarlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 
olan mal ve hizmet alımları birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Birlik içerisinde yer alan tüm 
kurumların tüm laboratuvarları için ortak mal ve hizmet alım ihaleleri yapılmıştır. Mal ve hiz-
met alım ihaleleri uygulamaya başlamadan önce var olan laboratuvar hizmetlerinin sorunları, 
bu sorunların neler olduğu konusunda gerekli analizler yapılıp nedenleri bulunmadan, çözüm 
önerileri oluşturulmadan ve ilgili taraflar bilgilendirilmeden işlemler başlatılmıştır.  

Kamu Hastane Birlikleri laboratuvar hizmetleri ile ilgili satın alma işlemlerini üç farklı biçimde 
yürütmektedir. Bunlar;

1)-Mal Alımları: Laboratuvarlarda çalışılan testlerin ana guruplar (mikrobiyoloji, biyokimya, 
hematoloji, vb) bazında bir veya birden fazla hastane için toplu olarak yapıldığı alımlardır. Ha-
lihazırda laboratuvar alımlarının çoğunluğu (yaklaşık %65) bu yöntemle yapılmaktadır.

2)-Laboratuvar Hizmet Alımları: Laboratuvarda çalışılan tüm testlerin ve bu testleri çalışacak 
insan gücünün birden fazla hastane için numune transferi de dahil toplu olarak yapıldığı alım-
lardır. Halihazırda laboratuvar alımlarının %30’u bu yöntemle yapılmaktadır. 

3)-Dış Laboratuvar Hizmet Alımları: Genellikle az sayıda çalışılan özel testlerin, işletme mali-
yetlerinin yüksek olması, geri ödemelerinin düşük olması, alt yapı ve kalifiye işgücü eksiklikleri 
gibi nedenlerle, dış laboratuvarlardan hizmet alınması türündeki alımlardır. Virolojik tanı test-
leri ve özellikli tanı testleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Laboratuvar hizmet alımı ihaleleri, sağlık kurumlarındaki laboratuvarların ihtiyaç duyduğu 
cihaz ve cihazla birlikte çalışacak kit ve solüsyonların teminini bütünüyle yükleniciye bıraka-
rak hizmet karşılığında “tetkik sonucu” bazında ödeme yapılmasını öngören bir hizmet alı-
mı şekli olarak uygulanmaktadır. Bu tedarik usulünde yükleniciden laboratuvarın tefrişi, sarf 
malzemeleri, destek cihazlarının (güç kaynağı, havalandırma vb.) temini ile personel istihda-
mı da istenebilmektedir. Hastalık profillerinin değişmesi, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin 
yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabilir hale gelmesi sonucu sağlık kurumlarının 
cihazları temin mecburiyeti ortaya çıkmış; bu cihazların yüksek maliyetli, bakım ve onarımı-
nın güç, teknolojilerinde değişmenin hızlı olması gerekçeleriyle söz konusu teminin satın al-
malarla gerçekleştirilmesi yerine hizmet alımı şeklinde yapılması yönünde yasal düzenlemeler 
yapılmıştır.  Dış laboratuvar hizmet alımlarında ise “hizmet iş listesindeki sağlık birimlerin-
den numunelerin toplanması ve sonuçlarının aynı birimlere teslim edilmesi işi olduğu”, hasta 
örneklerinin alınıp, sonuçların güvenli şekilde teslim edilmesine kadar bütün sorumluluğun 
yüklenicide bulunduğu, hizmetin yerine getirilmesi için gereken tüm ekipman ve sarf malze-
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mesinin yüklenici tarafından karşılanacağı, muayene ve kabul komisyonunun aynı zamanda 
laboratuvar kalitesi ve raporların uyumunu değerlendireceği ve işin yıllara sari olarak ihale 
edildiğinden bahisle ihale konusu işin niteliğinin “raporlama dahil laboratuvar hizmet alımı” 
olduğu belirtilmiştir (Sağlık Araştırmaları ve Strateji Merkezi SASGEM, Laboratuvar Hizmet 
Alımları).

Bu süreçte yaşanılan sorunları; ihale öncesi dönem, ihale dönemi ve ihale sonrası dönem olarak 
ayrıca ihaleler gerçekleştikten sonra da rutin laboratuvar uygulamaları açısından preanalitik, 
analitik ve postanalitik dönem olarak değerlendirmek sistematik bir yaklaşım sağlayabileceği 
için daha uygun olacaktır.

İhale  Öncesi Hazırlık Dönemi

İhtiyaçların Belirlenmesi

1)-Birlik içerisinde yer alan kurumların kurumsal farklılıklarına göre ihtiyaçların belirlenmesi 
(Hastane kapasitesi, sunulan hasta hizmetinin çeşitliliği, kurumda bulunan laboratuvarların 
kapasiteleri, laboratuvar uzmanlarının sayısı, laboratuvarda bulunan teknik personel sayısı ve 
kalifikasyonu vb.)

2)-Teknik ve idari açıdan tüm kurumların ihtiyacını karşılayacak ihalelerin hazırlanması için 
ihale komisyonlarının oluşturulması ve görevlendirilmesi, 

3)-Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) 2007 yılından beri önemli güncellemelerin yapılamamış 
olmasından dolayı yeni geliştirilen testlerin ve yöntemlerin çalışılamaması, ayrıca test yöntem-
leri ve ücretlendirmeleri ile ilgili sorunların devam etmesi,

4)-Kurumlar arasında bilgi transferini sağlayacak olan hastane bilgi yönetim sistemleri (HBYS), 
laboratuvar bilgi yönetim sistemleri (LBYS) ve hizmet alımının gerçekleştirildiği laboratuvar-
ların kullandığı bilgi yönetim sistemlerinin entegrasyonu ve network ağlarının oluşturulması, 

İhale ve Sözleşme Dönemi

1)-Hazırlanan idari ve teknik şartnamelere uygun ihalelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve 
sözleşmeler sonrası uygulamaya konması,

İhale Sonrası Dönem

1)-Gerçekleştirilen ve onaylanan ihalelerin görevlendirilen komisyonlar tarafından rutin labo-
ratuvar hizmetlerine dahil edilmesi,

2)-Kontrol komisyonları ve hak ediş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

İçinde yer aldığımız Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bu süreçleri 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında oluşturmuş olduğu ihale komisyonlarınca yürüt-
müştür. Bu komisyonlarda tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya ve hematoloji uzmanları yer 
almıştır.

İhale gerçekleştirilirken yıllık olarak “5 bin testin altında hasta sonucu” verilen testlerin ku-
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rulacak olan Merkez laboratuvarında çalışılacağının belirtilmesi üzerine özellikle virolojik tanı 
testleri ve özellikli tanı testlerinin tamamı kurumda bulunan laboratuvarların çalışmalarından 
çıkarılmış oldu. Daha sonra gerçekleştirilen merkezi laboratuvar ihalelerinin iptal edilmesi ve 
hasta hizmetinin yürütülmesinde yaşanılan sorunlar nedeniyle, hasta sonuç karşılığı dış labo-
ratuvar hizmet alımı gerçekleştirildi. Sonuç karşılığı dış laboratuvar hizmet alım ihalelerinde 
hasta örneklerinin alınıp, örnekler ihaleyi almış olan yüklenici firmanın laboratuvarında çalı-
şılmakta ve test sonuçları ilgili kuruma iletilmektedir. Hasta örneklerinin alınması, taşınması 
ve sonuçların güvenli şekilde kuruma teslim edilmesine kadar bütün sorumluluk yüklenicide 
bulunmaktadır. Bu süreçte yaşanılan sorunları başlıca preanalitik, analitik ve postanalitik ol-
mak üzere gruplandırabiliriz. 

Preanalitik Süreç

1)-Yeni test istem listelerinin oluşturulması ve uygulamaya konulması

2)-Hasta klinik örneklerinin yönetilmesi

3)-Hasta örneklerinin taşınması ve izlenmesi

4)-Bilgi yönetim sistemlerinin entegrasyonu

5)-Laboratuvar hizmet kalitesi, personel sayısı ve yeterliliği, laboratuvar donanımı, laboratuvar 
çalışma koşullarının yerinde değerlendirme ziyaretlerinin yapılmasında karşılaşılan sorunlar 
(zaman, sıklık ve aksaklıkların tespit edildiği durumlarda yaptırımların yeterince tanımlan-
maması),  

Analitik Süreç

1)-Yöntem seçiminin sadece SUT’da yer alan ve ücretlendirilebilen testlerle sınırlı olması, 

2)-Kalite yönetimi kapsamında test validasyon ve verifikasyon işlemlerinin değerlendirilmesi 
ve izlenmesi,

3)-İç kalite kontrol çalışmalarının ve dış kalite değerlendirme programlarının izlenmesi,

4)-Ara değer çıkan test sonuçlarının, tekrar çalışmalarının yapılmaması ve raporlanmasında 
yaşanılan sorunlar,

5)-Özellikle moleküler testlerde yaşanılan sonuç tekrarlanabilirliğinin sağlanamaması,

6)-Birbirini tamamlayan ilişkili testlerin bütünlüğünün ve test algoritmalarının bozulması 
(HBV markerları, HCV, HIV, vb), önceki sonuçlarla karşılaştırmaların yapılamaması nedeniyle 
yorum eksikliği ve sonuç güvenilirliğinin azalması,

7)-Virolojik tanı testlerinde, antijen/antikor testleri ve IgM/IgG antikor sonuçlarının birlikte 
değerlendirilmesi gereken durumlarda test bütünlüğünün bozulması ve izlenebilirliğinin orta-
dan kalkması nedeniyle uyumsuz sonuçlarda gerekli test tekrarlarının ve doğrulama testlerinin 
çalışılamaması, yorum ve raporlamaların yapılamaması,

9)-Kit ve yöntem değişikliklerinde gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması

Postanalitik Süreç
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1)-Sonuçların zamanında raporlanmaması ve sonuç verme sürelerinin izlenememesi

2)-Uyumsuz test sonuçlarının değerlendirilememesi, izlenememesi ve çözümlenememesi

3)-Gereksiz istenen testlerin izlenememesi

4)-Sonuçların onaylanması ile ilgili sorumlulukların belirlenmesi ve sınırlandırılması

5)-Testlerin ücretlendirilmesi ve hak ediş işlemlerinde ve/veya komisyonlarında yaşanan so-
runlar 

6)-Uzmanlık eğitimine verdiği olumsuz etkiler ve uzun vadede uzmanlık alanımıza verebile-
ceği zararlar

Laboratuvar hizmet alımlarında kurumumuzun yer aldığı Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliği’nin almış olduğu “5000 testin altında hasta sonucu” verilen testlerin 
kurum laboratuvarları dışında Dış Laboratuvar Hizmet Alımları ile sağlanması özellikle viro-
lojik tanı testleri ve özellikli tanı testlerinin yüklenici firmaya ait laboratuvarlarda çalışılmasına 
neden olmuştur. Bu uygulama bizim gibi uzmanlık eğitimi veren eğitim araştırma hastanele-
rinde eğitimin hem teorik hem de pratik uygulamaları yönünden telafisi çok zor uygunsuzluk-
lara ve yetersizliklere neden olmaktadır. Aynı zamanda hasta sonuçlarının izlenmesi, uyumsuz 
sonuçlarla ilgili hasta ve istemi yapan klinisyenle yeterli iletişimin sağlanamaması, kurumda 
bulunan laboratuvar uzmanın danışmanlık ve konsültasyon görevini yerine getirememesi gibi 
bir çok olumsuzlukları da içinde barındırmaktadır.

Ancak Birlik içinde yer alan diğer sağlık kurumları yönünden değerlendirildiğinde, hizmet 
alımları ile ilgili yöntemin avantajlarını; tek bir yüklenici firma ile çalışmanın getirdiği rahat-
lık, satın alma işlemlerinin kurum bazında azalması, laboratuvarların ürettiği test sonuçlarının 
maliyetlerinin daha kolay hesaplanması, laboratuvarların personel ihtiyaçlarının giderilmesi 
olarak tanımlanabilir. Yöntemin dezavantajlarını ise; tüm laboratuvar hizmetlerinin tek bir 
yüklenici firmaya verilmesinin yarattığı işletme riskleri, ihalelerin kapasitesinin çok büyük ol-
ması ve rekabet oluşturma kaygısı ile cihaz ve kitlerin kalitesi, spesifik özellikleri, sonuçların 
doğruluğu ve en önemlisi firma hizmet kalitesi gibi kriterlerden ödün verilerek şartnamelerin 
oluşturulması, tedarikçi sayısının azalması ve sadece fiyata dayalı rekabet oluşmasından ötürü, 
spesifik ürünlerle özellikle virolojik tanı testleri ile ilgili hizmet veren daha küçük ölçekli firma-
ların doğrudan rekabete dahil olamaması ve var olma şanslarının azalması, ana yüklenicinin 
üstlendiği işin büyük bölümünün (yaklaşık 60%) alt yüklenici firmalara yaptırılma zorunlulu-
ğu ve bunun yarattığı riskler ve maliyet artışları, merkezi laboratuvar oluşturulması istenilen 
ihalelerde örnek yönetimi ile ilgili hasta örneklerinin taşınmasında meydana gelebilecek so-
runlardır. 

Dış laboratuvar hizmet alımları yönteminin avantajları; maliyetlerin düşürülmesi, hızlı test so-
nucu alınması, özellikle laboratuvar ve laboratuvar uzmanı bulunmayan sağlık kuruluşlarında 
test kapasitesinde artış (virolojik tanı testleri ve özellikli tanı testleri), gereksiz cihaz ve ekip-
man kurulumunun engellenmesi, nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın azalmasıdır. Yöntemin 
dezavantajları ise; örnek yönetimi ve örneklerin taşınmasında meydana gelebilecek sorunlar, 
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testlerin dış laboratuvarda yapılması nedeniyle sonuçların doğruluğu konusunda oluşabilecek 
her türlü riskler ve yüklenici laboratuvarın maliyetleri azaltmak kaygısı ile kalite yönetiminin 
tüm aşamalarında verdiği tavizler ve uygunsuzluklardır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında laboratuvar hizmet alımlarını genel olarak değer-
lendirdiğimizde hizmet alım uygulamalarında en çok karşılaşılan sorunları şu şekilde özetle-
yebiliriz; Birlik içinde yer alan sağlık kuruluşlarının her yönden iyi analiz edilmemiş olması 
ve kurumsal ihtiyaçların belirlenmesinde yetersiz kalınması, ihale komisyonlarının oluşturul-
ması, ihale ön hazırlık ve onay süreçlerinin uzun ve yorucu olması, ihale hazırlık çalışmaları-
nın zaman sorunu nedeniyle yetersiz kalması, teknik ve idari şartnamelerin yetersiz olması ve 
şartnameler arasındaki uyumsuzluklar, Sağlık Uygulama Tebliğinde 2007 yılından beri önemli 
güncellemelerin yapılmamış olmasından dolayı yeni geliştirilen tanı testlerinin çalışılamaması 
bundan da öncelikle virolojik tanı testleri ve spesifik tanı testlerinin etkilenmesi, şartnamelerde 
tedarikçilerden istenen malzeme ve alt yapı giderlerinin açık bir şekilde belirtilmemesi sonucu 
yaşanan sorunlar, şartname yazım aşamasında uzmanlar arasında var olan farklı görüşlerin 
çözümlenememesi ve yarattığı sorunlar, ihale sonrası yüklenici firmanın sorumluklarını yerine 
getirmemesi ve gecikmesi ile ilgili yaşanan sorunlar, yüklenici firmanın hak ediş faturalarının 
ödenmesi ile ilgili olarak yaşanan sorunlar olarak özetleyebiliriz. 

Hizmet alım ihaleleri gerçekleştirilirken kurumsal farklılıkların değerlendirilmemiş olması, 
özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencilerinin 
eğitiminde birçok sorunu gündeme getirmiştir. Bu uygulamalar devam ettiği sürece kurum-
larda bulunan laboratuvarların rutin uygulamalarında yeni bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve 
yeniliklerin uygulamaya konulmasında, iş hacminde, personel istihdamında ve kalifiye insan 
gücünde azalmalar başlayacaktır. Dolayısıyla tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi ve uzun dö-
nemde laboratuvar uzmanlık dalları telafisi çok zor yaralar alacaktır ve hem uzmanlık eğitim-
leri hem de laboratuvar uzmanları yetersiz hale geleceklerdir.
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Laboratuvar Ruhsatlandırma Süreci ve Sorunlar

Ahmet Pınar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tıbbi Laboratuvar Daire Başkanlı-
ğı tarafından 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayı ile ilk kez yayınlanan Tıbbi Laboratuvarlar 
Yönetmeliği ile daha önceden sadece özel tıbbi laboratuvarlara uygulanan ruhsatlandırma ge-
rekliliği kamu laboratuvarlarına da getirilmiştir. Şu anda yürürlükteki yönetmelik ise 9 Ekim 
2013 tarihli ve 28790 sayılı ikinci yönetmeliktir. Yönetmeliğe göre kamu tıbbi laboratuvarları 
31 Aralık 2015 tarihine kadar ruhsatlandırılmış olmalıdır. Ancak kamuya ait tüm tıbbi labo-
ratuvarların henüz ruhsatlandırma çalışmalarını tamamlamadığı görülmektedir. Bu nedenle 
Tıbbi Laboratuvar Daire Başkanlığı süre uzatımına gitmese de en azından başvurusu alınmış, 
ancak ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamış laboratuvarları Mayıs 2016 ayına kadar ruh-
satlandırmayı amaçlamaktadır. Başvurular İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmakta, ilk denetimler 
de müdürlükçe yapıldıktan sonra dosya Laboratuvar Daire Başkanlığına gönderilmekte ve ruh-
satlandırma Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre ruhsatlandırma başvurusunda gereklilikler şunlardır:

1- Ek-1 Formu: İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben oluşturulan ruhsat başvuru formudur.

2- Ek-2 : Ruhsat başvuru dosyasının hangi sırayla düzenleneceğini gösteren çizelgedir.

3- Ek-3 Formu: Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğuna dair beyan formudur.

4- Tıbbi laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum/kuruluş 
bünyesinde ise ölçekli plan içerisindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi.

5- Tıbbi laboratuvarın personel listesi ve teknik personelin eğitim durumunu ve varsa de-
neyimini gösteren yazı/yazılar veya belge/belgeler.

6- Tıbbi laboratuvarda bulunan kimyasal maddelerin listesi.

7- Tıbbi laboratuvarda bulunan cihaz, araç ve gereçlerin listesi.

8- Tıbbi laboratuvarda uzmanlık alan/alanlarına uygun olarak yapılan testlerin listesi.

9- Birden fazla uzmanın çalışacağı tıbbi laboratuvarlar için diğer uzmanların T.C. kimlik 
numarası beyanı, onaylı uzmanlık belgesi.

Başvuru ve ruhsat öncesi denetimler sırasında yaşanan sorunlar şöyle özetlenebilir:

10- Ek-1 Formu doldurulurken ilk hanede bulunan “Laboratuvarın Adı” bölümünde mik-
robiyoloji, biyokimya, patoloji ya da merkezi laboratuvar dışında bir isimlendirme kabul 
edilmemektedir. Örneğin parazitoloji, mikoloji ya da viroloji gibi laboratuvar isimleri 
ruhsatlandırmada kullanılmamaktadır. Laboratuvar sahipliği hanesine üniversiteler-
de rektörlük, diğer kamu laboratuvarlarında kamu hastaneler birliği ya da halk sağlığı 
kurumu yazılmalıdır. Tıbbi laboratuvarın sınıfı bölümünde asistan eğitimi vermeyen 
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laboratuvarlar kapsamlı hizmet, asistan eğitimi verenler eğitim hizmet seçeneğini işa-
retlemelidir. Eğitim veren kamu laboratuvarlarında, bu laboratuvarların farklı fiziksel 
alanlarda görev yapabileceği öngörülerek ayrı ayrı ya da tek bir ruhsatlandırmaya tabii 
olmaları kendi isteklerine bırakılmıştır. Ruhsat alacak laboratuvara bağlı gözetimli hiz-
met laboratuvarlarının adresleri de bu forma yazılmalıdır. Gözetimli laboratuvarların 
başında uzman bulunmamakta ve sadece bakanlıkça belirlenmiş testler çalışılabilmek-
tedir. Ancak belirlenmiş test listesinin sonuncu maddesi “kurumca acil çalışılması ge-
rektiği belirtilen diğer testler” şeklindedir. Dolayısıyla kurumun belirlediği her türlü test 
acil çalışılması gerekliliği ileri sürülerek gözetimli laboratuvarlarda çalışılabilmektedir. 
Unutulmaması gereken nokta burada çalışılan tüm testlerin sorumluluğunun, bağlı bu-
lunduğu asıl laboratuvar uzmanında olduğudur. Ek-1 formunda son hanede birim so-
rumlu uzmanlarının adları ve tam ya da yarı zamanlı çalışma şekilleri doldurulmalıdır. 
Buradaki ifadeden anlaşıldığı gibi bir uzman yarı zamanlı olarak en fazla iki laboratuvar 
biriminde sorumlu uzman olarak bulunabilir. 

11- Ek-3 formu yönetmeliğe göre mesul müdür statüsündeki başhekim tarafından imza-
lanmalıdır. Başhekim yerine başhekim yardımcıları kabul edilmemektedir. Birden çok 
hastane binasının bulunduğu yerlerde fiziksel olarak laboratuvarın bulunduğu binanın 
bağlı olduğu başhekim mesul müdür olmaktadır. Hastaneler koordinatörü, hastaneler 
direktörü, genel direktör vb. gibi makamlar mesul müdür olamamaktadır.

12- Tıbbi laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin açık adresi (cadde, sokak, kapı numara-
sı, kat, koridor vb.) yazılmalı ve bina çizimleri mimar onaylı olarak teslim edilmelidir. 
Bu planlarda laboratuvarın metrekaresi, analitik alan, kapılar, ofis alanları, dinlenme 
alanları, depolar, örnek alma ve örnek kabul alanları vb. işaretlenmelidir. Bu planların 
oluşturulması sırasında birçok sorun yaşanmaktadır. Öncelikle yönetmeliğe göre labo-
ratuvar girişleri sadece yetkili personelle sınırlı olacağı için laboratuvar fiziksel olarak 
bir bütünlük içerisinde ve tek kontrollü girişle girilebilen bir yapıda olmak zorundadır. 
Herkes tarafından kullanılan bir koridor üzerinde her iki taraftaki laboratuvar ayrı ayrı 
ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Analitik alan içerisindeki tüm kapılar ya 
kayan kapı, ya da dışarı açılan kapı şeklinde planda gösterilmelidir. Asgari metrekarele-
re dikkat edilmelidir.

13- Tıbbi laboratuvarın personel listesi diplomaları ile birlikte beyan edilmelidir. Burada 
teknik personel konusu oldukça sorunludur. Teknik personel statüsünde sadece tıbbi 
laboratuvar teknisyen ya da tekniker diploması olanlar kabul edilmekte, üniversite me-
zunları sadece diğer adı altında belirtilmektedir. Dolayısıyla bazı laboratuvarlarda çalı-
şan teknik personel sayısı yeterli olmakla birlikte yönetmelikte beliritlen asgari teknik 
personel sayılarının ruhsat başvuru dosyasında gösterilmesi zor olabilmektedir. Alınan 
tüm sertifika, eğitim, vb. belgelerinin gösterilmesi beklenmemektedir.

14- Tıbbi laboratuvarda (depolar dahil) tüm kimyasal maddeler bir liste halinde dosyaya 
konmalıdır. Kit listeleri istenmemekle birlikte elinizde düzenli bir liste varsa eklenme-
sinde sakınca bulunmamaktadır. Ruhsat öncesi denetimlerde bu listeler ile gerçek kim-
yasal maddeler karşılaştırılmakta ve listede yer almayan bir kimyasal bulunduğunda 
sorun çıkmaktadır.
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15- Tıbbi laboratuvarda bulunan tüm cihaz ve araç-gereç listeleri dosyaya konulmalıdır. 
Cihazlar yanında buzdolabı, otoklav, pipetler vb. analizlerde doğrudan ya da dolaylı 
kullandığımız her türlü araç gereç bu listede yer almalıdır. Ruhsat öncesi denetimlerde 
bu listeler ile gerçek araç gereç karşılaştırılmakta ve listede yer almayan bir araç gereç 
bulunduğunda sorun çıkmaktadır.

16- Tıbbi laboratuvarda uygulanan tüm testlerin ayrıntılı listesi dosyada yer almalıdır. Dış 
laboratuvar testlerinin bu listede yer almasına gerek yoktur. Ancak bu konuda bir mev-
zuat değişikliğine gidilmesi gündemdedir. Laboratuvarda yapılmayan testlerin ileride 
yapılabilir ya da bu cihazla her zaman bu testleri de çalışabiliriz denilerek listeye dahil 
edilmesi denetimlerde sorun yaratmaktadır. Gözetimli laboratuvar varsa ve asıl labora-
tuvardan farklı testler uygulanıyorsa bunlar da listede yer almalıdır.

17- Tıbbi laboratuvarda çalışan tüm uzmanların diplomaları, T.C. kimlik numaraları ile bir-
likte ad ve soyadları dosyaya eklenmelidir.

Dosya oluşturulduktan sonra bağlı bulunulan İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilerek başvuru-
lur. Dosya üzerindeki denetimden sonra varsa eksiklikler bildirilir ve tamamlanması sağlanır. 
Daha sonra ruhsat öncesi denetim için laboratuvara bilgi verilir. Bu denetimde denetçiler sa-
dece dosya içeriği ile gerçek laboratuvarın uyumlu olup olmadığını denetlerler. Sahada bu aşa-
mada birçok sorun yaşanmaktadır. Gelen denetçilerin bilgi eksikliğinden dolayı, ruhsat sonrası 
denetim formuyla denetim yapılmaya çalışılmaktadır. Bu uygun olmayıp, karşı çıkılmalı ve 
gerekirse Laboratuvar Daire’ye bildirilmelidir. 

Ruhsat alındıktan sonra eğitimli denetçiler tarafından yıllık ruhsat sonrası denetimler yapı-
lacaktır. Asıl bu denetimlerde testlerinizin iç ve dış kalite kontrollerinden düzeltici önleyici 
faaliyetlere kadar birçok konu denetlenecektir. 
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S-01
Kayseri Bölgesinde Saptanan HCV Genotip 4 İzolatlarının 

Moleküler Epidemiyolojisi

Selma Gökahmetoğlu1, Ceylan Polat2, Mustafa Altay Atalay1, Gülten Can Sezgin3,  
Gül Ergör4, Bilgehan Aygen5, Şebnem Gürsoy3, Hakan Abacıoğlu6

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Gastroenteroloji Bilim Dalı Kayseri 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

5Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
6İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir 

GİRİŞ: Kayseri bölgesinde HCV genotip 4 enfeksiyonları diğer bölgelere göre yüksek olup, %35 dolayın-
dadır. Bu çalışmada Kayseri bölgesinde saptanan HCV genotip 4 izolatlarının moleküler epidemiyoloji-
sinin araştırılması amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine başvuran ve HCV RNA pozitif olan 
tedavi almamış kronik aktif hepatit C hastalarından; HCV genotip 4 ile enfekte 46 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastalara ait bilgilerin ve hepatit bulaş yollarına ait soruların bulunduğu anket, hastalara uygu-
landı. Çalışmada HCV Core/E1 geninin 843-1315. nukleotidleri arasındaki bölge yuvalanmış (“nested”) 
polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltıldı. Çoğaltılan bölge, ABI Prism 3130 (Applied Biosystems, ABD) 
cihazında Sanger yöntemi ile dizilendi ve filogenetik analizi yapıldı.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 46 hastanın tümü Kayseri’de ikamet etmekte ve 29 (%63)’u kadın, 
17 (%37)’si erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 58,7 yıl; HCV RNA viral yüklerinin ortalaması 6.36 log10 
IU/mL olarak bulundu. 46 hastanın 20 (%43,5)’sinde kan transfüzyonu, 44 (%95,7)’ünde diş tedavisi, 34 
(%73,9)’ünde cerrahi girişim öyküsü olması ve kadın hastaların tümünün doğum yapmış olması dikkat 
çekmektedir. Hastaların hiçbiri hemodiyaliz tedavisi almamış, dövme ya da akupunktur yaptırmamıştı. 
Kayseri izolatları filogenetik olarak HCV genotip 4d referans dizileri ile birlikte ancak onlardan ayrı bir 
grup olarak kümelendi. Moleküler saat analizine göre, Kayseri tip 4d izolatlarının bölgeye 36-50 yıl önce 
girdiği saptandı. 

SONUÇ: Epidemiyolojik veriler, HCV tip 4d enfeksiyonlarının hastalara uygulanan tıbbi girişimlerden 
kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir. Elde edilen filogenetik veriler ise, daha önceki yıllarda 
Kayseri’deki HCV tip 4d ile enfekte hastalara ait filogenetik analiz sonuçları ile benzer sonuçlar vermekte-
dir. Virusun moleküler karakterizasyonu için farklı gen bölgelerinin dizilenmesi ve daha kapsamlı anket 
çalışmalarının yapılması ile bu enfeksiyonların risk faktörlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: HCV, Genotip 4, moleküler epidemiyoloji 
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S-02
Pozitif Anti HCV ELİSA Test Sonuçlarının Line İmmunassay 

Yöntemleriyle Araştırılması

Erdal Özbek1, Hakan Temiz2, Ekrem Yaşar3, Barış Gülhan4

1Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboraruvarı 
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

3Memorial Dicle Hastastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

HCV çoğu zaman parenteral yol ile bulaşan ve %85-90 oranında kronikleşen bir hepatit etkenidir. Enfek-
siyondan yaklaşık 10-30 yıl sonra karaciğer sirozu ve takip eden 5 yıl içinde hepatoselüler karsinoma iler-
leyiş vardır. Tam şifa ile sonuçlanan bir tedavi yönteminin olmamasının yanında HCV için geliştirilmiş 
ve rutin kullanıma girmiş bir aşı da yoktur. HCV enfeksiyonu tanısında kullanılan üçüncü kuşak Eliza 
testlerinde duyarlılık %95’ in üzerinde olsa da eliza ile pozitif olarak saptanan kişilerde HCV enfeksiyo-
nun olmama olasılığı azımsanmayacak orandadır. Bu nedenle HCV tanısı kanmadan önce Eliza testle-
rinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan moleküler teknikler sıklıkla üst düzey 
laboratuarlarda yapılabilmektedir. Line İmmunassay (LIA) yöntemi ise güvenlik kabini olabilen herhangi 
bir laboratuarda çalışılabilecek bir yöntemdir. 

Bu çalışmada laboratuvarımızda ELİSA ile Anti HCV pozitifliği saptanan serum örneklerinde Line Im-
munassay (LIA) yöntemi ile doğrulama çalışılması ile LIA stripleri üzerindeki antjen bantlarındaki reak-
siyonların değerlendirilerek bunların yalancı reaktiflikte ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastanesinde Anti HCV Eliza 
testi pozitif saptanan ve doğrulama testleri çalışılan kişilerden olacaktır.

Anti HCV varlığı, Abbot Architect İ 1000cihazı (Abbott laboratories,İllinois, USA) cihazı ile kemilü-
minesans yöntemiyle araştırılmış. Pozitif sonuç saptanan örnekler, yüksek devirli santrifüjden sonra 2 
kez test edildi. ELİSA yöntemi ile Anti HCV Pozitif olanlar INNO-LIA™ HCV Score (INNOGENETICS® 
BELÇİKA) kitleri kullanılarak Line Immunassay yöntemi ile araştırıldı. LIA stripleri üzerindeki antjen 
bantlarındaki reaksiyonlar derecelerine ve testin sonucuna göre sınıflandırıldı. 

Toplam 38480 hastanın 294’ ünde (%0,76) Anti HCV Elisa testi 1.1 s/co nun üzerin-
de pozitif bulundu. Bu hastalara ait 290 örnekte doğrulama amacıyla LIA testi çalışıl-
dı. Örneklerin seçiminde laboratuvara geliş sıraları esas alındı. 290 hastanın 220’ sinin-
de LIA testi negatif, 42 hastanın sonucu şüpheli, 28 hastanın sonucu pozitif olarak bulundu. 
Negatif 220 hastanın 195’ inde hiçbir bantta (+/-) veya üstünde reaksiyon saptanmadı, herhan-
gi bir bantta (+/-) reaksiyon saptanan 25 hastanın 12 sinde C1 bandında (en sık) reaksiyon saptandı. 
42 şüpheli hastanın 28 sinde NS3 bandında, 7 sinde C1 bandında reaksiyon saptandı. 

Elde edilen bulgulara göre yanlış pozitif sonuçlar ile bantlardaki reaksiyonlar arasında kesin bir ilişki 
kurulamamıştır. Bununla birlikte: değerlendirmenin görsel olarak yapılmış olması, bazı bantlarda firma 
önerilerinin belirlemiş olduğu reaksiyon şiddetlerinin altında bir takım lekelenmeler gözlemlenmiş ol-
ması kısıtlayıcı unsur olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: HCV, LIA, EIA
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S-03
Erzincan Yöresinde Kırım Kongo Hemorajik Ateşi Virusunun 

Seroprevalansı, Risk Faktörleri ve Coğrafi Özelliklerle 
İlişkisinin Araştırılması

Aytekin Çıkman1, Merve Aydın1, Barış Gülhan1, Faruk Karakeçili2, Ozan Arif 
Kesik3, Adalet Özçiçek4, Hicran Akın2, Murat Kara1

1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan. 
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan. 

3Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzincan. 
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan. 

GİRİŞ: Sağlık Bakanlığı tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için endemik bölge olarak ka-
bul edilmesine rağmen herhangi bir seroprevalans çalışması bulunmayan Erzincan yöresindeki hayvan-
cılık ile uğraşan kişilerde KKHA seroprevalansı, risk faktörlerinin belirlenmesi ve coğrafik özelliklerle 
ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Türkiye’nin Kuzey-doğusunda yer alan Erzincan bölgesinde kene teması olan 174 
kişi, kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan ve kene teması olmayan 145 kişi ile şehir merkezinde yaşayan 
hayvancılıkla uğraşmayan ve kene teması olmayan 53 kişi çalışmaya alındı. Bireylerin cinsiyeti, yaşı, kene 
teması, hayvancılık öyküsü ve nerede yaşadığı kaydedildi. ELISA yöntemi ile tüm serum örneklerinde 
KKHA IgG antikorları araştırıldı. KKHA IgG pozitif bulunan örnekler KKHA IgM çalışıldı. KKHA IgM 
pozitif örneklere aynı zamanda gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yapıldı. Seropozitif 
vakaların konumsal analizleri yapılarak nehirler, eğim oranları ve sahanın yüksekliği arasındaki ilişkisi 
ortaya konuldu. Haritaların çizilmesi ve analizlerin yapılmasında Arcgis10.1 programı ve Google Earth 
programları kullanıldı. Çalışma alanında görülen vakalar ile sahanın yükseklik, eğim oranları arasındaki 
ilişki durumu NASA (National Aeronautics and Space Administration) ve METI (Ministry of Economy, 
Trade, and Industry) kurumlarından temin edildi. Bunlara ek olarak akarsu ve kollarına tampon analizler 
(Buffer, Multiple Ring Buffer) yapılarak çalışmanın konumsal analizleri gerçekleştirildi.

BULGULAR: Çalışmaya alınan tüm örneklerin %14,0’ü (52/372) KKHA IgG pozitif saptandı. Bu oran 
sırasıyla; kene teması olan kişilerde %16.7 (29/174), kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan aynı zamanda 
kene teması olmayan kişilerde %12.4 (18/145) ve şehir merkezinde yaşayan hayvancılıkla uğraşmayan 
aynı zamanda kene teması olmayan kişilerde %9.4 (5/53) olarak bulundu. KKHA IgG pozitif bulunan 
hastalara KKHA IgM çalışıldı ve yedi örnek pozitif tespit edildi. Bir örnek PCR ile pozitif bulundu. KKKA 
için hayvancılık, kırsal bölgede yaşamak ve kene ısırığı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Se-
ropozitif vakaların nehirlere uzaklıkları incelendiğinde; %44,2’si 1000 metre, %51,9’u 1500 metre, %76,9’u 
2500 metre ve %88,5’i 5000 metre mesafede, eğim derecelerine bakıldığında; %50’si 0-5°, %84,6’sı 0-20° ve 
%100’ünün 28,7° eğim derecesinde ve rakımları araştırıldığında ise; %61,5’i 1100 ile 1500 metre yüksek-
likteki bölgelerde yaşadıkları bulundu. 
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KKKA IgG pozitif bulunan kişilerin dağılımı

 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Erzincan bölgesindeki KKHA IgG seroprevalansı, Türkiye’deki diğer endemik 
bölgelerde olduğu gibi yüksek bulundu. Hayvancılık, kırsal bölgede yaşamak ve kene ısırığı öyküsü risk 
faktörleri olarak saptandı. KKKA belirli bir yükseklikte, nehirlere yakın ve eğimli saha oranının düşük 
olduğu yerlerde daha fazla görüldü.

 
Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Seroprevalans, Risk faktörleri, Coğrafi özellikler, 
Erzincan
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S-04
Trakya Bölgesindeki Kemiricilerde Hantavirus Varlığı ve 

Moleküler Epidemiyolojisi

Ceylan Polat1, Tarja Sironen2, Angelina Plyusnina2, Ahmet Karataş3, Mustafa Sözen4, 
Ferhat Matur4, Olli Vapalahti2, Mehmet Ali Öktem1, Alexander Plyusnin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Helsinki Üniversitesi, Haartman Enstitüsü, Viroloji Anabilim Dalı, Helsinki 

3Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde 
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak 

GİRİŞ: Hantaviruslar, enfekte kemiricilere ait sekresyonlardaki (dışkı, idrar, tükürük vb.) viral parti-
küllerin solunması yolu ile insanlara bulaşmaktadır. Renal sendromlu kanamalı ateş (RSKA) ve han-
tavirus pulmoner sendrom (HPS) gibi yüksek mortaliteye sahip klinik tablolar oluşturması nedeniyle 
tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın ayırt edici klinik belirtilerinin olmaması ve 
şiddetinin etkene göre değişiklik göstermesi, tanıyı zorlaştırmaktadır. Virusa karşı etkili bir antiviral 
ajanın bulunmaması nedeniyle, sahadaki kemirici populasyonlarında enfeksiyonun takibinin sağlan-
ması, alandaki hantavirus prevalansının ve olası salgın bölgelerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.  
Trakya Bölgesi, kemirici türlerinin Anadolu’ya göçleri sırasında kullanıldıkları yollardan biri üzerinde 
bulunması ve hantavirus taşıyıcısı olarak bilinen Apodemus flavicollis ve Apodemus agrarius’un bu böl-
gede yayılım göstermesi nedeniyle önem taşımaktadır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada, Trakya’da İğneada bölgesinde yakalanan Apodemus cinsine ait 74 ke-
miricinin serum ve akciğer dokuları hantavirus varlığı açısından değerlendirilmiştir. Kemiricilere ait se-
rum örnekleri, ekibimiz tarafından optimize edilen enzim immunoassay ve immunoblot assay testleri ile 
taranmıştır. Seropozitif ya da şüpheli olarak değerlendirilen 14 kemiriciye ait akciğer örnekleri ise, bilinen 
tüm hantavirus tiplerini saptayabilen pan-hantavirus L-segment primerleri kullanılarak, polimeraz zincir 
tepkimesi (PZT) ile taranmıştır. Virusun saptandığı kemiricilerin, sitokrom-b genine göre genotipik tür 
tayinleri yapılmıştır. 

BULGULAR: Pan-hantavirus L-segment primerleri kullanılarak yapılan tarama sonucunda, 14 kemi-
riciden 8 tanesinde Dobrava-Belgrade virus (DOBV) pozitifliği saptanmış (Şekil 1.) ve sitokrom-b ge-
nine göre yapılan analiz sonucunda bu kemiricilerin tümünün, DOBV taşıyıcısı olarak bilinen Apode-
mus flavicollis türünden olduğu belirlenmiştir. Bu kemiricilerin tümünden DOBV S- ve 4 tanesinden de 
M-segment dizileri elde edilmiş ve üç segmente ait diziler kullanılarak, filogenetik analizler yapılmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda, Kırklareli İğneada izolatlarının, DOBV’un 3 kökeninden biri olan Dobra-
va-Belgrade Dobrava kökenine ait olduğu ve Balkan izolatları ile yakınlık gösterdiği, ancak kendi içlerin-
de ayrı bir grup oluşturdukları görülmüştür. Her 3 segmente ait diziler DOBV Yunanistan ve Slovenya 
kökenleri ile karşılaştırıldığında saptanan nokta mutasyonlarının büyük çoğunluğunun aminoasit düze-
yinde değişime neden olmadığı saptanmıştır.

 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

171

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Trakya izolatlarının L-segment dizilerine göre oluşturulan filogenetik ağaç

 
Bayesian Inference/ML/NJ methodlarına ve GTR+G modeline göre oluşturulan L- segmente ait filogenetik 

ağaç (257 nükleotid). ML ve NJ ağaçlarında, bootstrap değerleri %70’in üzerinde olanlar belirtilmiştir. 
Bootstrap değeri %70’in altında olanlar, çizgi ile belirtilmiştir. 

SONUÇ: Bu çalışma ile, Trakya kemiricilerinde ilk kez hantavirus varlığı gösterilmiştir. Elde edilen ve-
riler, İstanbul’dan bildirilmiş olan insan kökenli ve Batı Karadeniz’deki kemirici ve insan kökenli DOBV 
ile yakın ilişki göstermektedir. Türkiye’de hantavirus açısından taranmamış pek çok bölge bulunmaktadır. 
Halen dolaşmakta olan hantavirus tiplerinin, taşıyıcılarının ve bunların insanlar ile ilişkisinin belirlenme-
si, çıkabilecek olası salgınlara karşı önlem alınması açısından önemli bir veri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Trakya, Hantavirus, Kemirgen, Dobrava-Belgrade Virus
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S-05
Muhtemel Rezervuar Türlerde Toskana Virus Enfeksiyonları ve 

Kısmi S Segmenti Dizilerinin Karşılaştırılması

Ender Dinçer1, Zeynep Karapınar2, Mert Öktem3, Merve Özbaba4, Aykut Özkul5, Koray Ergünay6

1Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM), MERSİN 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, VAN 

3Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, MERSİN 
4Petical Hayvan Hastanesi, MERSİN 

5Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, ANKARA 
6Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA 

GİRİŞ: Toskana virus (TOSV), Akdeniz çevresinde konumlanmış birçok ülkede saptanan, kum sineği 
vektörler ile duyarlı kişilerde bulaşma sonucu merkezi sinir sistemi enfeksiyonu oluşturan bir arbovirus-
tur. TOSV doğal yaşam döngüsüne diğer omurgalıların katkısı net olarak bilinmemekte, muhtemel re-
zervuar türlerin varlığı araştırılmaktadır. Ülkemizde daha önce yapılan bir çalışmada, köpek ve kedilerde 
TOSV maruziyeti ve viremisi saptanmış, TOSV B genotipinin ülkemizdeki varlığı ilk kez tanımlanmış ve 
Leishmania infantum ile koenfeksiyonlar tanımlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen bu verilen doğrulan-
ması, köpek ve kedilerde TOSV enfeksiyonlarının varlığını doğrulanarak virusa ait daha kapsamlı genetik 
veri elde edilmesi planlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: 2015 yılı Mayıs-Eylül döneminde toplanan 160 köpek, 50 kedi plazma örneğinde 
TOSV L-S genomik segmentleri, ayrıca Leishmania nükleik asitleri “nested” polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR) ile araştırılmış, elde edilen ürünler dizi analizi ile tanımlanmıştır. Ek olarak daha önceden ince-
lenmiş çeşitli klinik örneklerde TOSV S segmentine ait kısmi diziler çoğaltılarak, köpek kaynaklı dizilerle 
karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: Toplam 3 köpek (3/210, %1.43) örneğinde her iki PCR yöntemi ile TOSV saptanmış, 2 
farklı köpek örneğinde (2/160; 1.25%) Leishmania DNA’sı gösterilmiştir. TOSV izolatları L geni dizile-
rine göre genotip B olarak tanımlanmış, önceden bölgede saptanan aynı genotip izolatlarla %1.04-2.07 
nükleotid çeşitliliği izlenmiştir. Viral S segmentine ait kısmi diziler incelendiğinde, 2012-2015 yılları ara-
sında İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde tespit edilen insan kaynaklı enfeksiyonlardaki dizilerle %97.57-
100 benzerlik saptanmış; ayrıca Fransa ve İspanya’da tanımlanmış belirli TOSV genotip B izolatlarına 
da yüksek düzey benzerlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Klinik örneklerde saptanan S segmenti kısmi 
aminoasit dizileri, İtalya ve Fransa kaynaklı aynı genotip viruslarla idantik olarak izlenmiş; ancak köpek 
kaynaklı örneklerin birisinde, daha önceden rapor edilmemiş olan S81P ve N101T değişimleri ortaya 
konulmuştur. Saptanan Leishmania izolatları da L. infantum olarak tiplendirilmiştir. 

TARTIŞMA: Çalışmada elde edilen veriler, ülkemizde TOSV genotip A’ya ek olarak genotip B izolat-
larının aktivitesini doğrulamaktadır. Köpeklerde yaygın olarak gösterilmiş olan TOSV aktivitesi, çalış-
mamızda da saptanmıştır. İncelenen gruplarda koenfeksiyon izlenmemiş olsa da, ayrı bireylerde TOSV 
ve Leishmania nükleik asitleri gösterilmiş, bölgede bu etkenlerin epidemiyolojik ilişkisi doğrulanmıştır. 
Çalışmada daha önceden karakterize edilen klinik örneklerde aminoasit değişimi izlenmezden, köpek 
kaynaklı bir örnekte viral replikasyonu etkisi açık olmayan iki substitüsyon tanımlanmıştır. Farklı örnek-
lere ait S geni dizileme ve virus izolasyonu çalışmalarımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toskana virus, arbovirus, rezervuar
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S-06
Şiddetli diyareli çocuklarda bufavirüs genotip 3

Aylin Altay1, Takaaki Yahiro2, Gülendam Bozdayı1, Takashi Matsumoto2, Figen Şahin3, 
Seçil Özkan4, Akira Nishizono2, Maria Söderlund Venermo5, Kamruddin Ahmed2

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Oita Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yufu, Japonya 

3Gazi Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara 
4Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 

5Helsinki Üniversitesi, Haartman Enstitüsü, Viroloji Bölümü, Finlandiya 

GİRİŞ: Son yıllarda bufavirüs (BuV) olarak adlandırılan yeni bir parvovirus, diyareye neden olan bir et-
ken olarak anılmaktadır. Ülkemizde her yıl önemli sayıda çocuk viral diyare geçirmektedir, ancak etiyolo-
jileri birçok olguda bilinmemektedir. Çalışmamızda diyareli çocuklarda, bufavirüsün varlığını, patojeni-
tesini, epidemiyolojisini, genetik karakterizasyonu ve mevsimsel doğasını belirlemeyi amaçladık. Bunları 
bilmek, BuV diyaresine bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak için koruyucu ve terapötik stratejiler 
geliştirmede önemlidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Hastane-
si’ne diyare nedeniyle başvuran 5 yaş altı çocuklardan Eylül 2004-Haziran 2011 tarihleri arasında 1221 
dışkı örneği toplanmıştır. Tüm dışkı örneklerinde daha önce patojenik bakteri, parazit, rotavirüs ve no-
rovirüs araştırılmış ve bu etkenlerin negatif olduğu 583 hastada bufavirüs çalışılmıştır. Kontrol grubu 
örnekleri ise, Şubat-Eylül 2013 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sağlam Çocuk Kliniğine rutin kontrol 
ve/veya aşı için başvuran 148 normal çocuktan toplanmıştır. Dışkı örneklerinden spin-kolon yöntemiyle 
(QIAamp Viral RNA Mini Kit, Qiagen, Almanya) DNA izolasyonu yapılmış ve PCR yöntemiyle (Pro-
mega, ABD) bufavirüs amplifikasyonu gerçekleştirilerek amplifikasyon ürünleri %2’lik agaroz jelde gö-
rüntülenmiştir. Bufavirüs pozitif bulunan örneklere konfirmasyon için BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster city, California, USA) ile dizi analizi yapılmış ve ABI Prism 
3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) cihazında çalışılmıştır. Bufavirüs pozitif örneklerde ayrıca, 
PCR yöntemiyle rotavirus, adenovirus, human bocavirus (HBoV), astrovirus, norovirüs (NoV), salivirus, 
cosavirus ve Aichi virus çalışılmış ve NoV genotiplendirmesi yapılmıştır.

BULGULAR: İncelenen tüm dışkı örnekleri diyare etkeni olan bakteri ve parazitler açısından negatif-
tir. Bufavirüs, örneklerin %1.4 (8/583)’ünde pozitif bulunmuştur. Hastalar arasında yaş ve cinsiyete göre 
herhangi bir istatistiksel fark görülmemiştir. Pozitif örnekler 2007, 2008 ve 2010 yıllarına aittir ancak 
istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Mevsimsel açıdan ise, sonbahar aylarında daha yüksek pozitiflik göz-
lenmiştir ancak istatistiki bir fark bulunmamıştır. Bufavirüs pozitif olan 3 örneğin; NoV GII.21, NoV 
GII.4, HBoV2 ve HBoV3 ile koenfekte olduğu görülmüştür. Bufavirüs pozitif hastalardaki diyare sayıları-
nın, negatif hastalardaki diyare sayılarından önemli derecede daha fazla olduğu gözlenmiş ve istatistiksel 
olarak da anlamlı fark bulunmuştur (p=0.017). Kontrol grubundaki sağlıklı çocukların dışkı örneklerinin 
ise hepsi BuV açısından negatiftir. Tüm genom dizi analizi ve VP1 geninin filogenetik analizinin göster-
diğine göre, ülkemizde saptanan genotiplerin Butan’da saptanan BuV3 genotipi ile yakın ilişkili olduğu 
görülmüştür.

TARTIŞMA: Sonuç olarak, sağlam çocuklarda BuV saptanmaması ve diyareli çocuklardaki pozitiflik, 
BuV’ün patojenik rolünü desteklemektedir. Bufavirüs çocuklarda şiddetli diyare neden olabilmekte ve 
nispeten serin aylarda ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de Butan’da saptanan BuV3 ile genetik ve filogenetik 
olarak benzer BuV saptanması, ülkemizdeki genotipin Asya ülkelerinde görüldüğünü düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: bufavirüs, diyare, çocuk, prevalans
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S-07
Türkiye Ulusal İnfluenza Merkezi Çalışmaları ve Pandemi 

Sonrası Beş Ardışık Sezonda İnfluenza Sürveyansı

Ayşe Başak Altaş, Fatma Bayrakdar, Gülay Korukluoglu 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Referans ve Araştırma Lab. Ulusal İnfluenza Merkezi

 

İnfluenza virusu; tüm dünyada oluşturduğu ciddi hastalık yükü ve sebep olduğu ölümler nedeniyle dikkatle 
izlenmesi gereken bir enfeksiyon etkeni olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) influenza 
virusunun dünya çapında hastalık ve ölümlere sebep olan bir enfeksiyon ajanı olduğunun farkındalığını 
artırmak ve önemini vurgulamak için 1952 yılında kurulan “Küresel İnfluenza Sürveyans Ağı” (GISN) 
aracılığı ile influenza sürveyansı aktivitelerini koordine etmekte ve influenzanın kontrol ve önlenmesi 
için gerekli çalışmaları yürütmektedir. İnfluenza viruslarının yapısal özelliklerine bağlı olarak sürekli 
antijenik ve genetik değişimlere uğraması ve bunun sonucunda epidemi ve pandemiler oluşturabilmeleri 
durumu virusların sürekli izlenmesi ve virus suşlarının tanımlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Küresel influenza sürveyansı ile influenza aşılarının temelini oluşturan virus suşlarını belirlemenin yanı 
sıra dolaşımda olan influenza viruslarının tip ve alttiplerini tespit etmek, potansiyel tehdit oluşturabilecek 
mutasyona uğramış influenza virus suşlarının tespiti ile olası influenza pandemilerine karşı hazırlık 
sağlanabilmektedir. 

Ülkemizde sentinel influenza sürveyansı çalışmaları 2005 yılında 14 ilden gelen örnekler ile iki ayrı mer-
kezde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2011 yılından itibaren ise 17 ilimizde çalışan toplam 180 Aile he-
kimi sürveyansta görev almaktadır. Aile hekimleri kendilerine başvuran “Grip Benzeri Hastalık” (ILI) 
geçiren hastalardan aldıkları örneği Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığıyla laboratuvarlara göndermekte-
dirler. Örnekler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Viroloji Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Viroloji Laboratuvarı ve İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda çalışılmaktadır. 17 ilimiz haricindeki il-
lerimizden ve hastanelerden gönderilen numuneler de laboratuarlarımızda çalışılmaktadır ve elde edilen 
veriler nonsentinel influenza sürveyansı kapsamında değerlendirilmektedir. Sentinel sürveyans sistemine 
2015 yılında Adana, Erzurum ve Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarları’da dahil olmuş, ayrıca sentinel ILI 
sürveyansının yanı sıra sentinel SARI (Ciddi Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları) sürveyansı da 5 ilde 
(Adana, Ankara, İstanbul, Samsun, Erzurum) seçilmiş hastaneler ile başlatılmıştır. 

2010-2015 Yılları Arası İnfluenza Pozitiflik Dağılımı
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Sentinel ve non-sentinel örneklerde influenza pozitiflik oranları

SEZON ÖRNEK SAYISI İNF POZİTİFLİK %pozitiflik
2010-2011 2316 779 34
2011-2012 1554 388 25
2012-2013 3541 696 20
2013-2014 2669 615 23
2014-2015 5060 1332 26

2010 influenza pandemisi sonrasında 2011-2015 yılları arası 5 ardışık influenza sezonunda merkezimizde 
yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sentinel ve non-sentinel örneklerde 
influenza pozitiflik oranları Tablo 1’ de, ülkemizde tespit edilen influenza virus antijenik tipleri ve aşı 
içeriğinde yer alan viruslar ile karşılaştırılması Tablo 2’ te, 5 ardışık sezonda alttiplere göre influenza virus 
dağılımları grafik 1’de gösterilmiştir. 

Türkiye’de ilk İnfluenza Çalışmaları Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde, 1948-49 yıllarında 
görülen influenza salgını sırasında başlamıştır. Prof. Dr. Mehmed Zühdi Berke tarafından RSMHE’de 
kurulmuş Viroloji Laboratuarı 2.2.1951 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Türkiye İnf-
luenza Merkezi” olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Türkiye Ulusal İnfluenza Merkezi; 111 ülke ve 141 
Ulusal İnfluenza Merkezi (NIC), Dünya Sağlık Örgütü Referans Laboratuarlarının yer aldığı DSÖ Küresel 
İnfluenza Sürveyans Ağı’na dahildir ve çalışmalarını bu sistem ile koordineli olarak yürütmektedir.

Anahtar Kelimeler: influenza, laboratuvar çalışmaları, sentinel sürveyans
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S-08
Ülkemizde Dört Ardışık Epidemik Sezonda Dolaşımda Olan 

İnsan Respiratuar Sinsityal Virüs Suşlarının Genetik Çeşitliliği

Fatma Bayrakdar, Ayşe Başak Altaş, Gülay Korukluoğlu, Halim Gökhan Kavuncuoğlu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Viroloji Bölümü, 

Sıhhıye, Ankara

Dünya Sağlık Örgütünün 1999 yılı verilerine göre dünyada her yıl iki yaş altında 10,5 milyon çocuk ön-
lenilebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar nedeni ile yaşamını kaybetmektedir. Bu ölümlerin %28’inden 
alt solunum yolu enfeksiyonları sorumludur Çocukluk yaş grubunda alt solunum yolu enfeksiyonları-
na sık olarak neden olan virüsler; HRSV (Human Respiratory Syncytial Virus), Parainfluenza tip 1,2,3, 
influenza A, B ve adenoviruslardır. HRSV bebeklerde bronşiyolit ve pnömoni gibi hayatı tehdit eden 
şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına yol açmakta ve yenidoğan bakım ünitelerinde ciddi salgınlara 
neden olmaktadır. Yüksek riskli pediatrik populasyonlarda (prematüre bebekler, kalp ve akciğer sorunlu 
ve immünitesi baskılanmış çocuklar vb.) önemli oranda morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Ülke-
mizde yapılan çalışmalarda Aralık ve Ocak aylarında en sık olmak üzere Kasım-Nisan aylarında görül-
düğü bildirilmiştir RSV (Familya: Paramyxoviridae, Ordo: Mononegavirales) tek iplikli, negatif polariteli, 
15.2 kb uzunluğunda non-segmente genoma sahip zarflı bir RNA virüsüdür. Bugüne kadar G genindeki 
farklılıklara göre RSV A grubu için 13 genotip (GA1-GA7 ve SAA1, NA1-NA4, ON1) ve RSB B grubu 
için de 22 genotip (BA1-BA10, GB1-GB4, SAB1-SAB4, URU1-URU2, CB1, BA-C) tanımlanmıştır. Ça-
lışmamızda ülkemizde dört ardışık epidemik sezonda (2009-2013) dolaşımda olan RSV genotiplerinin 
tiplendirilmesi yapılmıştır. Her epidemik sezonda HRSVA ve HRSVB birlikte dolaşıma katılmışlardır. 
Her HRSV sezonunda baskın olan genotip çeşitlilik göstermektedir. 2011-2012 sezonu dışında HRSVA 
baskın genotip olarak dolaşıma kalmıştır. 2013 yılına kadar HRSV A’nın alt genotipi NA1 baskın geno-
tip olarak görülmektedir. NA1 genotipinde konak immun yanıtından kaçmayı sağlayan N237D amino 
asit değişimi gözlenmiştir. Ülkemizde HRSV B’nin BA9 ve BA 10 alt genotiplerinin 2009 yılından beri 
dolaşımda olduğu gözlenmiştir. BA9 baskın alt genotiptir. Diğer hiçbir HRSV B genotipi 2009 yılından 
beri ülkemizde saptanmamıştır. 2012 yılında Kanada’ da yapılan çalışmada HRSV A ON1 alt genotipi 
tanımlanmıştır ve 2010 yılında dolaşıma girdiği gösterilmiştir. Ülkemizde de 2012 yılından itibaren ON1 
alt genotipinin baskın genotip olarak dolaşımda olduğu bu çalışma ile gösterilmiştir. 69 çocuk hastanın 
klinik analizlerine göre RSV alt tipleri ve genotiplere göre; yaş, cinsiyet, prematüre doğum, semptomlar, 
almış oldukları tedaviler, tedavi yanıt süresi, hastane yatış süresi ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı-
ğında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yapılan çalışmalarada HRSV genotiplerine göre 
klinik olarak herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: respiratuar sinsityal virüs, filogenetik analiz, G gen, akut solunum yolu enfeksiyonu
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S-09
Seçilmiş Hastanelerde Akut Başlangıçlı Influenza Benzeri 

Semptomlar ile Hastane Yatışlarında Influenza Sıklığı

Sevim Meşe1, Ayşe Tülay Bağci Bossi2, Kübra Yurtçu1, Mine Durusu3, Firdevs Aktaş4, Musafa Hacı-
mustafaoğulları5, Murat Sütçü6, Serap Gencer7, Enes Salı5, Lale Özışık3, Pınar Aysert4, Selim Badur1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji ve Temel İmmunoloji BD 
2Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

3Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klik Mikrobiyoloji AD 

5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları AD 
6İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları AD 

7Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 

Influenza virüsleri halk sağlığını tehdit eden özellikleri nedeniyle 1952 yılından beri Dünya Sağ-
lık Örgütü tarafından izlenmektedir. Global Influenza Sürveyans Ağı’na ülkemiz 2005 yılında ka-
tılmıştır. Türkiye’de Influenza sürveyansı sentinel olarak gönüllü aile hekimleri aracılığı ile yürü-
tülmektedir. Aile hekimlerine çoğunlukla hastaneye yatış gerektirmeyen, ayaktan tedavi olabilen 
hastalar başvurmaktadır. Bu nedenle sentinel sürveyans Influenza’nın toplumda neden olduğu ka-
yıpları tam olarak gösterecek yeterli veri sunamamaktadır. Influenza’nın neden olduğu kayıpları daha 
iyi anlayabilmek için hastaneye yatış, işgücü kaybı, tedavi giderleri gibi verilere ihtiyaç vardır. Has-
tane bazlı sürveyans çalışması bu ihtiyacı karşılayacak verileri sağlamak amacıyla planlanmıştır. 
Hastane bazlı sürveyans çalışmasının 2014-2015 yılı için Türkiye’den sosyoekonomik geli-
şim düzeyi bakımından birinci, ikinci, beşinci büyük illeri olan İstanbul, Ankara ve Bursa ille-
ri seçilmiştir. Bu illerden geniş hasta potansiyeline sahip beş merkez çalışmaya dahil edilmiş-
tir.Çalışmaya dahil edilen hastalardan Virocult (Medical Wire & Equipment, UK) ile alınan 
nazal sürüntü örnekleri 1-3 gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmıştır. Virolojik incelemede FTD® Res-
piratory Pathogens 21 kit (Fast-track diagnostics Ltd. Malta)’i kullanılarak mültipleks revers trans-
kriptaz RT-PCR yöntemi ile Influenza virüsleri ile birlikte 21 solunum yolu virüsü araştırılmıştır.  
Çalışma ilk örneğin 22.12.2014 (52. hafta) tarihinde laboratuvara ulaşması ile başlamıştır. Son örnek 
28.04.2015 (18. hafta) tarihinde kabul edilerek çalışma sonlandırılmıştır. Bu süre içerisinde toplam 
1506 hasta taranmış olup, bunlardan 956 (%63,5)’sının beş yaş ve üzeri hastalara ve 549 (%36,5)’unun 
beş yaş altı hastalara ait olduğu belirlenmiştir. Beş yaş ve üzeri hastalardan 408 (%42,6)’i, beş yaş 
altı hastalardan 287 (%52,3)’si dahil edilmiştir. Dahil edilen hastaların tamamı (695) virolojik açı-
dan incelenip analiz edilmiştir. Virolojik incelemesi yapılan beş yaş ve üzeri hastalarda herhangi 
bir solunum virüsü açısından 107 (%26,2) pozitiflik saptanmıştır. Bunların 42 (%39,3)’si Influen-
za, 60 (%56,1)’i diğer solunum yolu virüsleri, 5 (%4,7)’i miks enfeksiyon olarak belirlenmiştir. Beş 
yaş altı hastalarda ise herhangi bir virüs açısından 161 (%56,1) pozitiflik saptanmıştır. Bu grup-
ta Influenza, diğer solunum yolu virüsleri ve miks enfeksiyon sırası ile 28 (%17,4), 117 (%77,7) ve 16 
(%9,9) olarak belirlenmiştir. Toplam 70 (%26,1) Influenza pozitifliği olup bunların 6 (% 8,6)’sı Influ-
enza A H3N2, 26 (%37,1)’i Influenza A H1N1 ve 38 (%54,3)’ü Influenza B olarak belirlenmiştir. 
2014-2015 hastane bazlı sürveyansının pik dönemi ve dolaşımdaki baskın Influenza suşları sezonal Influ-
enza ile benzerlik göstermiştir. Tüm pozitiflikler içerisinde Influenza virüsleri %26,1 diğer solunum yolu 
virüsleri %66,1 miks enfeksiyon %7,8 oranlarında bulunmuştur. Beş yaş ve üzerindeki hastalarda en fazla 
saptanan virus; Influenza B/Yamagata (%23,4), beş yaş altındaki hastalarda en fazla saptanan virüs RSV 
(%28,2) olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hastane Bazlı Sürveyans, Influenza, Diğer Solunum Yolu Virüsleri
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S-10
Şizofreni Tanısı Almış Hastada Herpes Simpleks Virüs 

Ensefaliti

Meryem Çolak1, Aylin Altay1, Şahender Gülbin Aygencel Bıkmaz2, Gülendam Bozdayı1

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Herpetik ensefalit, Herpesvirüs enfeksiyonlarının az rastlanan bir komplikasyonu olmakla birlikte 
tüm ensefalitlerin içinde en sık karşılaşılan ve mortalitesi en yüksek olandır. Tedavi edilmeyen herpes 
simplex ensefalitlerinde; mortalite %70 iken tedaviye erken başlandığında başarı oranı %90’dır. Herpes 
simpleks ensefaliti, tedaviye erken başlanmadığı durumlarda ise ağır nörolojik sekeller bırakmaktadır. Bu 
nedenle Herpes simpleks ensefalitinin ayırıcı tanısı ve erken tedavisi oldukça önemlidir. Ancak şizofre-
ni hastalarında görülen affektif tepkisizlik, küntleşme, deorganize davranışlar ve dikkat bozukluğu gibi 
belirtiler; Herpes simpleks ensefaliti başlangıcında görülen davranış bozukluğu ve psikiyatrik belirtilerin 
fark edilmesini engellemektedir. Amacımız; şizofreni tanısı almış hastada gelişen Herpes simpleks ense-
falitinin atlanmasını nasıl engelleyebiliriz’i sorgulamaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 30 yıldır şizofreni tanısıyla tedavi alan ve bilinç bulanıklığı nedeniyle 
Eylül 2014 tarihinde acil servisimize getirilen 63 yaşında erkek hasta değerlendirilmiştir. Hastanın Beyin 
tomografisi (BT), Ektroensefalogramı (EEG) ve Beyin Manyetik Rezonansı (MR) çekilmiş, fiziki muaye-
nesi ve biyokimyasal tetkikleri yapılmıştır. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) alınmış; BOS örneğinden direkt 
olarak spin-kolon yöntemi (High Pure Viral Nucleic Acid Kit, Roche, Almanya) ile DNA izolasyonu ya-
pılmış; Real-Time PCR yöntemiyle (Light Cycler® HSV1/2 Qual Kit, Roche, Almanya), Light Cycler 2.0 
(Roche, Almanya) cihazında HSV1 DNA araştırılmıştır.

BULGULAR: Hastanın fizik muayenesinde; genel durum kötü, yürüyemiyor, bilinç bulanık, takipneik ve 
taşikardik, ateş 39.5 °C olarak saptanmıştır. Hastada solunum sıkıntısı tespit edilmiş, diğer sistem mua-
yeneleri ise normal olarak değerlendirilmiştir. Bilinç bulanıklığı ve solunum sıkıntısı nedeniyle, solunum 
yollarını açık tutmak amacıyla hasta entübe edilmiştir. Beyin tomografisi (BT) sonucunda hastada her-
hangi bir patoloji saptanmamıştır. Hastadaki kooperasyon eksikliği ve ajitasyon hali; EEG’de artefaktlar 
oluşmasına neden olmuş ve EEG sonucu değerlendirilememiştir. MR sonucunda ise sol temporal lobda 
patolojik sinyal değişikliği izlendiği raporlanmıştır. BOS’nın incelemesinde; BOS şekeri 65 mg/dl (eş za-
manlı kan şekeri 110 mg/dl), BOS proteini 97 mg/l (normal: 150–450 mg/l) olarak saptanmıştır. BOS’da 
Real-Time PCR yöntemiyle HSV1 DNA tespit edilmiş; hasta, Herpes simpleks ensefaliti tanısı almıştır. 
Hastaya asiklovir tedavisi başlanmış, tedavi 22 güne tamamlanarak taburcu edilmiştir.

SONUÇ: Herpes simpleks ensefalitinin erken tanısında BOS’da Real-Time PCR yöntemi ile HSV-DNA 
araştırılması tanı için altın standarttır. Ancak Herpes simpleks ensefalitinin başlangıcında görülen psişik 
belirtilerin maskelendiği şizofreni gibi tanılar almış psikiyatrik hastalarda tanı koyulması güçleşmektedir. 
Şizofreni hastalarında, ani meydana gelen mental ve klinik değişikliklerde HSV ensefaliti akılda bulundu-
rulmalıdır. Erken tanı ve tedavi ile mortalitenin ve sekellerin önüne geçilebilmesi için BOS’da Real-Time 
PCR ile HSV-DNA varlığının araştırılması hayat kurtarıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ensefalit, Herpes simpleks virüs (HSV), Şizofreni
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S-11
Giresun Yöresinde Artış Gösteren El Ayak Ağız Hastalığı 

Vakalarına Ait Çalışma Sonuçları

Emel Uzunoğlu
Giresun Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Giresun 

GİRİŞ: El ayak ağız hastalığı (EAAH) son yıllarda ülkemizde sıkça gündeme gelen viral bir enfeksiyon 
hastalığıdır. En sık Coxsackievirus A16 , ikinci sıklıkta Enterovirus 71 ile Uzak Doğu ve ABD’de salgınlara 
yol açmaktadır. Hastalık yüksek ateş, boğaz ağrısı ile başlayıp el, ayak ve ağız içindeki veziküler lezyonlar-
la seyreder. Hastalığın seyri sırasında; ensefalit, menenjit, myokardit, gebelerde abortus gibi komplikas-
yonlar görülebilir (CDC,2016). Bu çalışma, 2015 yılında, Mayıs-Ekim ayları arasında, Giresun yöresinde 
saptanan EAAH vaka sayılarındaki görece yükseklik üzerine; ilimizde 2014-2015 yılları içerisinde en fazla 
vaka görülen aylardaki enfeksiyon oranlarını saptamak ve EAAH’na dikkat çekmek üzere planlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma sırasında, 2014 ve 2015 yıllarında, Mayıs-Ekim ayları içerisinde hastane-
mizin dermatoloji poliklinikğine başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Diğer vi-
ral deri hastalıkları ekarte edilerek EAAH tanısı konmuş hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 
yaşları, cinsiyetleri, hastaneye başvuru tarihleri, şikayetleri, muayene bulguları, tedavileri ve hastalığa ait 
komplikasyonları not edilmiştir. Yaş aralıkları, yıllar ve aylar birbirleriyle istatistiksel olarak bağımsız iki 
oran testi ile karşılaştırılmışlardır. 

BULGULAR: 2014 ve 2015 yıllarında, Mayıs-Ekim ayları arasındaki 6 aylık dönem içerisinde, hastanemi-
zin dermatoloji polikliniğinde toplam 60 vaka EAAH tanısı almıştır. Vakaların %23’ü (14 Kişi) 2014 yı-
lında, %77’si (46 Kişi) 2015 yılında saptanmıştır (Figür 1.). Hastaların %15’i (9 Kişi) Mayıs-Haziran-Tem-
muz aylarında, %85’i (51 Kişi) Ağustos-Eylül-Ekim aylarında tanı almıştır. Hastalara ait yaşların medyan 
değeri 5 yaş (2-15) olup, hastaların %47’si (28 Kişi) 6 yaş üzerinde, %53’ü (32 Kişi) 5 yaş ve altında, 1 hasta 
(% 1,6) ise 1 yaşın altındadır. Veriler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Hastaların tamamı 39-40,0°C 
ateş ve ardından gelişen el ve ayaklarda veziküler döküntü şikayeti ile başvurmuş, hepsinden antibiyotik 
kullanım öyküsü alınmıştır. Hiçbirinde sistemik komplikasyon bulgusu saptanmamıştır ancak 1 (%1,6) 
hastada enfeksiyon sonrası tetiklenen ürtiker, 8 (%13,33) hastada ise onikomadezise rastlanmıştır. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemizde yakalanan vaka sayılarının bir önceki yıla göre anlamlı oranda 
yüksekliği, EAAH’nın Türkiye’de de salgınlara neden olabildiği ihtimalini düşündürtmektedir. Ancak ül-
kemizde hastalığa ait bir ICD10 kodu bulunmamaktadır, hastalık bildirimi zorunlu hastalıklar arasında 
değildir ve salgın analizi yapmak mümkün olmamaktadır. Hastalık en sık 2-10 yaş arasında görülmekte-
dir. Transplasental antikorlar, 1 yaş altında koruyucu kabul edilir. En sık ilkbahar aylarında görülür ancak 
küresel ısınma nedeni ile hastalığın sonbaharda saptayandığı bölgelerde vardır (Uğraş, 2014). Hastaları-
mızın yaş dağılımının ve hastalığın görüldüğü ayların bu ekstrem durumları kapsaması da dikkat çekici-
dir. EAAH önemli komplikasyonlara yol açabilecek bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde dolaşan suş/
suşlar bilinmemektedir. Hastalığın yaygınlığının tespiti için veri tabanının düzenlenmesi, tanı koyabilen 
laboratuvar ağlarının genişletilmesi acil çözüm bekleyen konular arasındadır.

Anahtar Kelimeler: El ayak ağız hastalığı, { Coxsackievirus A16 }, { Enterovirus 71 }, Onikomadezis
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S-12
ABO ve Rh kan grupları ile Hepatit B virüs enfeksiyonu 

arasındaki ilişki: Bir restrospektif çalışma

Özlem Genç
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Giriş : Eritrositlerin yüzeyi kan grubu antijenleri adı verilen farklı polisakkarit ve proteinler içerir. ABO 
ve Rhesus (Rh) kan grupları birçok hastalıkla (peptik ülser, pernisyöz anemi, diabetes mellitus, hepa-
tosellüler karsinom, H.pylori ve Plasmodium infeksiyonları) ilişkili bulunmuştur. Bazı kan gruplarının 
mikroorganizmalar için reseptör olarak görev yaptığı bilinmektedir. Bu çalışmada HBV (Hepatit B virus) 
enfeksiyonu ve ABO-Rh kan grupları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak planlanmış ve çalışmaya 2013-2015 yılları arasında Dum-
lupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında ELISA 
(Architect i2000sr, Abbott, ABD) ile HBs Ag (Hepatit B virüs yüzey antijeni) pozitif saptanan ve hepatit 
tanısı ile izlenen 453 hasta ve ayrıca kontrol grubu olarak randomize olarak seçilen HBs Ag negatif 484 
hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu yıllar arasında ABO kan gruplarını saptamak amacıyla jel santrifü-
gasyon sistemi (Grifols,Wadiana, İspanya) kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede MedCalc 8.0.0.0 
programı kullanılmıştır. Oransal verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi ve sayısal verilerin karşılaştı-
rılmasında t-test kullanılmıştır. P < 0.05 değeri, istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: HBs Ag pozitif hastaların yaş ortalaması 51.99±+18.3 SD ve %45.9’u (n=208) kadındı. HBs Ag 
negatif hastaların yaş ortalaması 45.1±+20.3 SD ve %42,5’i (n=206) kadındı. HBsAg negatif hastalarda 
yaş daha küçük saptanmıştır (p< 0.001). Tüm sonuçlar tablo 1’de verilmiştir. HBs Ag pozitif 453 hastada 
en fazla A Rh pozitif (n=201, %44,3) kan grubu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla %23,6 (n=107) ile O Rh 
pozitif, %15,4 ile B Rh pozitif (n=70)ve %5,7 ile A Rh negatif (n=26) ile AB Rh pozitif (n=26) izlemek-
tedir. HBV enfeksiyonu olan kişilerde en az O Rh negatif (%2.8), B Rh negatif (%1.3) ve AB Rh negatif 
(%0,8) kan grubu saptanmıştır. Kontrol grubundaki 484 hastada ise en fazla A Rh pozitif (n=203, %41.9) 
kan grubu belirlenmekle birlikte, ikinci sıklıkta O Rh pozitif (n=117, %24.1) kan grubu tespit edilmiştir. 
Kontrol grubunda kan gruplarının sıklığı sırasıyla B Rh pozitif (%13.2), AB Rh pozitif (%8.8), A Rh nega-
tif (%5.7), O Rh negatif (%3.3), B Rh negatif (%1.8) ve AB Rh negatif (%0.8) dir. İstatistiksel olarak HBs 
Ag pozitif ve negatif grup arasında fark olmamakla birlikte, AB Rh pozitif kan grubuna sahip kişilerde 
HBV enfeksiyonu daha az (p=0,07) görülmektedir. 
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HBs Ag pozitif ve negatif olan kişilerde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı

HBs Ag (+) 
(n=453)

HBs Ag (-) 
(n=484) % 95 CI χ2 p

Yaş 51.99 ± 18.3 (mean ± SD) 45.1 ± 20.3 (mean 
± SD) 4.6 - 9.4 < 0.001*

Cinsiyet 208 kadın 
(% 45.9)

206 kadın 
(% 42.5) -3.50 – 9.47 0.86 0.355

A Rh (+) 201 
(% 44.3)

203 
(% 41.9) -4.09 – 8.87 0.55 0.459

O Rh (+) 107 
(% 23.6)

117 
(% 24.1) -5.12 – 6.09 0.03 0.858

B Rh (+) 70 
(% 15.4)

64 
(% 13.2) -2.43 – 6.86 0.93 0.336

AB Rh (+) 26 
(% 5.7)

43 
(% 8.8) -0.38 – 6.58 3.32 0.07

A Rh (-) 26 
(% 5.7)

28 
(% 5.7) -3.18 – 3.13 0.0 1.000

O Rh (-) 13 
(2.8)

16 
(% 3.3) -1.92 – 2.90 0.20 0.657

B Rh (-) 6 
(%1,3)

9 
(% 1,8) -1.32 – 2.32 0.38 0.537

AB Rh (-) 4 
(% 0.8)

4 
(% 0.8) -1.45 – 1.40 0.0 1.000

Rh (+) grup 404 
(% 89.1)

427 
(% 88.2) -3.34 – 5.11 0.18 0.665

Rh (-) grup 49 
(% 10.9)

57 
(% 11.8) -3.34 – 5.11 0.18 0.665

CI: Confident interval (Güven aralığı) 

Tartışma: İstatistiksel fark olmamakla birlikte AB Rh pozitif kişilerde HBV enfeksiyonu ılımlı olarak daha 
az saptanmıştır. HBV enfeksiyonu açısından yüksek risk grubunda bulunan kan gruplarını araştıracak ve 
çok sayıda olgunun dahil edildiği farklı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 
Anahtar Kelimeler: ABO ve Rh kan grubu, Hepatit B yüzey antijeni, Hepatit B virüs
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P-01
Nörolojik semptomları olan hastalarda real time PCR yöntemi 

ile HSV1 pozitifliğinin araştırılması

Aylin Altay1, Ceyla İrkeç2, Ayşe Serdaroğlu3, Gülendam Bozdayı1

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Erişkin Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi, Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara 

 

GİRİŞ: Herpesvirüsler nörotropik olmaları nedeniyle immünkompetan çocuk ve yetişkinlerde görülen 
ensefalit olgularına yol açmaktadır. Herpes simplex ensefalitinin erken tanısı ve klinik yönetimi için, 
BOS’ta Real Time PCR yöntemiyle HSV1’in saptanması güvenilir bir metot sağlamaktadır. Çalışmamızın 
amacı, retrospektif olarak nörolojik şikayetleri nedeniyle hastanemizin çeşitli kliniklerine başvuran has-
talarda HSV1 DNA varlığının araştırılmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuva-
rı’na Nisan 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve diğer kliniklerden 
başvuran 1 ile 82 yaşları arasında 61 kadın, 64 erkek olmak üzere toplam 125 hasta dahil edilmiştir. La-
boratuvarımıza gönderilen kan ve BOS örneklerinden, kan örneklerinin serumu ayrıldıktan sonra, BOS 
örnekleri ise direkt olarak spin-kolon yöntemi (High Pure Viral Nucleic Acid Kit, Roche, Almanya) ile 
DNA izolasyonu yapılmıştır. İzole edilen DNA’lar Light Cycler 2.0 (Roche, Almanya) cihazında Real Time 
PCR yöntemi (LightCycler® HSV1/2 Qual Kit, Roche, Almanya) ile çalışılmış ve sonuçlar kalitatif olarak 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 125 örneğin 100’ü BOS, 25’ı serumdur. Örneklerin 82’si nöroloji 
kliniklerinden, 13’ü çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinden, 16’si enfeksiyon hastalıkları kliniklerin-
den, 6’sı çeşitli yoğun bakım servislerinden ve kalan 8’i diğer kliniklerden (hematoloji, kemik iliği nakil 
ünitesi,…) gönderilmiştir. Örneklerin 8’inde (%6.4) HSV1 DNA pozitif bulunurken, aynı anda çalışılan 
HSV2 DNA ise tüm örneklerde negatif bulunmuştur. Pozitif hastaların 3’ü çeşitli yoğun bakım servisle-
rinde, 2’si nöroloji servisinde, 2’si çocuk sağlığı ve hastalıklarında ve 1’i çocuk enfeksiyon kliniğinde teda-
vi almaktadır. Pozitif hastaların 2’si (%25) Herpes simplex ensefaliti ile ilişkilendirilmiş, diğer hastaların 
septisemi, otoimmün hemolitik anemi, epilepsi, baş ağrısı, MS gibi tanıları mevcuttur.

SONUÇ: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında oldukça önemli olan viral enfeksiyonların tanısının 
erken konulabilmesi için real time PCR güvenilir ve duyarlı bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde nöro-
lojik semptomları olan hastalara çok kısa sürede sonuç verilebilmekte ve yöntemin duyarlılığı sayesinde 
pozitiflikler yakalanmaktadır. Bu sayede tedaviye de erken başlanarak sekellerin gelişmesinin önüne ge-
çilebilmektedir. Epilepside relapslardan sorumlu olabileceği, Multiple sclerosis ve diğer nörolojik rahat-
sızlıkların da HSV ile ilişkili olabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır; bu nedenle, diğer nörolojik 
rahatsızlığı olan hastalarda da ensefalit şüphesi olan hastalar gibi, HSV real time PCR çalışılması anlamlı 
olabilir diye düşünmekteyiz.

 
Anahtar Kelimeler: Herpes simplex virüs, real time pcr, ensefalit 
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P-02
Hepatit B Virus İlaç Direnci Mutasyonlarının Pyrosequencing 

Metodu ile Tespiti

Mehmet Çimentepe1, Deniz Yıldırım1, Süheyla Kömür2, Buket Şeflek1, Deniz Özdoğru1, 
Fügen Yarkın1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana 

 

Kronik hepatit B virus (HBV) enfeksiyonun uzun süreli tedavisi sırasında nükleoz(t)id analoglarına karşı 
ilaç direnci mutasyonlarının gelişmesi tedavi başarısızlığına yol açan önemli bir sorundur. Bu çalışmanın 
amacı kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda HBV ilaç direnci gen mutasyonlarının pyrosequen-
cing metodu ile araştırılmasıdır.

Kasım 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında kronik hepatit B enfeksiyonu olan 89’u tedavi almayan (naif) 
ve 48’i tedavi alan toplam 137 hastaya ait serum örnekleri lamivudin (LAM), adefovir (ADV), telbivudin 
(TEL), entecavir (ETV) ve tenofovir (TDF) ile ilişkili ilaç direnç mutasyonlarının tespiti için real-time 
PCR testi sonrası pyrosequencing metodu (PyroStar HBV Drug Resistance Test, Altona Diagnostics, Ger-
many) ile analiz edilmiştir.

Tedavi almayan 89 hastada, TDF’e duyarlılığı azaltan rtA194T mutasyonu 1(%1.1) vakada bulunmuştur. Te-
davi edilen 48 hastada, LAM ve TEL’e ilaç direnci ve ETV’e karşı da çapraz dirence sebep olan rtM204I mutasyo-
nu 1 (%2.1) vakada tespit edilmiştir. Kompensatuvar mutasyon olan rtL180M 2 (%4.2) hastada gözlenmiştir. 
ETV direncini gösteren rtT184S mutasyonu ile birlikte rtM204V’in varlığı 1 (%2.1) hastada tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak, ilaç direnci mutasyonlarının insidansı tedavi alan hasta grubunda %8.3 ve tedavi almayan 
grupta %1.1 olarak bulunmuştur. Kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda tedavi öncesi ve sırasında 
pyrosequencing metodu ile ilaç direnci mutasyonlarının erken tanısı uygun antiviral ilaç seçimine katkı-
da bulunacaktır.

 
Anahtar Kelimeler: Adefovir, Entacavir, Hepatit B virus ilaç direnci, Lamivudin, Telbivudin, Tenofovir. 
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P-03
Gebelerde HBsAg ve Anti-HCV Seropozitifliğinin Araştırılması

Nadire Seval Gündem, Ayşe Rüveyda Uğur, Hatice Gürel Candan
Konya Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

 

AMAÇ: Hepatit B virüs (HBV) ve hepatit C virüs (HCV) tüm dünyada önemli sağlık sorunlarına neden 
olan ve gebeliği komplike edebilen infeksiyon etkenleridir. Bu çalışmada, Konya Dr Faruk Sükan Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kadın doğum polikliniklerine antenatal takip nedeniyle başvu-
ran gebelerde hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ve hepatit C virüs antikoru (Anti-HCV) seropozitiflik 
oranlarının retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Haziran-Aralık 2015 tarihleri arasında hastanemiz kadın doğum poliklinik-
lerine başvuran 2150 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Serum örnekleri kemilümünesans immünassay 
yöntemi ile üretici firmanın (Cobas 6000 Analyzer, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) öneri-
lerine göre çalışılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS Statistics Version 22 paket programında 
yapılmıştır. Kategorik verilerin gruplar arası karşılaştırılmasında Ki-Kare Trend, sürekli verilerin gruplar 
arası karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U istatistiksel analizi kullanılmış, p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 2150 gebenin yaş ortalaması 25,42.±6,14 (min:15, max: 45) idi. Tüm yaş 
grupları için HBsAg pozitifliği % 1,7 (n=37), anti-HCV pozitifliği ise % 0,1 (n=3) oranında bulunmuştur. 
HBsAg pozitifliğinin en sık 26-30 yaş grubunda olduğu, 31-45 yaş arasında ise giderek azaldığı saptan-
mıştır. Yaş gruplarıyla HBsAg pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). 
Anti-HCV’si pozitif 3 hastanın 2’si 26-30 yaş grubunda, 1 hasta ise 21-25 yaş grubunda olup, yaş grupları 
ile Anti-HCV pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05).

 
Yaş gruplarına göre HBsAg pozitifliği dağılımı

Yaş Hasta sayısı HBsAg (+) 
n

HBsAg (+) 
(%)

15-20 527 4 0,76
21-25 709 9 1,27
26-30 439 12 2,73
31-35 316 9 2,85
36-40 135 2 1,48
41-45 24 1 4,17
TOTAL 2150 37 1,7

SAĞ TARAFTAKİ YÜZDELER YAŞ GRUPLARINA GÖRE POZİTİFLİĞİ GÖSTERMEKTEDİR. 
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Yaş gruplarına göre Anti-HCV pozitifliği dağılımı

Yaş Hasta sayısı Anti-HCV (+) 
n (%)

15-20 526 0 0
21-25 707 1 0,14
26-30 437 2 0,46
31-35 318 0 0
36-40 138 0 0
41-45 24 0 0
TOTAL 2150 3 0.1

SONUÇ ve TARTIŞMA: Çalışmamızda anti-HCV seropozitiflik oranı ülkemizde yapılan diğer çalışma-
larla benzer bulunurken, HBsAg seropozitiflik oranı birçok çalışmaya göre daha düşük saptanmıştır. Bu 
durum, çalışma periyodunun diğer çalışmalara göre daha kısa olmasıyla ilişkili olup kendi bölgemizde 
daha uzun süreleri kapsayacak farklı çalışmalara ihtiyaç vardır. Antenatal bakım için obstetri poliklinik-
lerine başvuran tüm gebeler rutin kontrollerinde HBsAg ve antiHCV serolojisi açısından taranmalıdır. 
Hepatit B ve hepatit C infeksiyonlarının vertikal geçişlerinden dolayı taşıyıcı annelerin bebekleri infeksi-
yon açısından risk altındadır. Taşıyıcı olduğu saptanan gebelerin ileri tetkiklerle araştırılması ve izlenmesi 
uygun bir yaklaşım olacaktır.

 
Anahtar Kelimeler: HBsAg, antiHCV, gebelik, doğum öncesi takip 
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P-04
Sivas bölgesinde servikal örneklerde insan papilloma virüsü 

pozitifliği ve genotip sıklıkları

Cem Çelik1, Seyit Ali Büyüktuna2, Çağlar Yıldız3, Uğur Tutar4, Elif Bilge Uysal1, Mustafa 
Zahir Bakıcı1, Mustafa Gökhan Gözel2

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas 
2İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas 

3Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Sivas 
4Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sivas 

 

GİRİŞ: İnsan papilloma virüsü (HPV) papillomaviridae ailesinde yer alan zarfsız, çift sarmallı bir DNA 
virüsüdür. Günümüzde 200’den fazla HPV tipi tanımlanmıştır. HPV servikal kanserin major etyolojik 
ajanıdır. İnsan papilloma virüsleri kanser açısından düşük riskli belirsiz riskli ve yüksek riskli HPV’ler 
olarak gruplandırılmışlardır. HPV servikal kanser dışında diğer anogenital kanserler; vulvar, vaginal, 
anal ve penil kanser ve ayrıca genital siğiller ve respiratuvar papillomamatosis lezyonları ile de ilişkilidir. 
Genital siğiller birkaç ayda gözlenirken, servikal kanser gelişimi yıllar alabilmektedir. Çoğu HPV enfeksi-
yonu ise asemptomatiktir ve sadece HPV DNA testi uygulandığında belirlenebilmektedir. Çalışmamızda 
bölgemizde servikal örneklerden elde edilen HPV pozitifliklerini ve genotiplerin sıklığını araştırmayı 
amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 2010-2015 yılları içerisindeki altı yıllık dönemde, Cumhuriyet Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına HPV DNA testi için gönderilen servikal örnekler 
alınmıştır. Test sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalar bir defa değerlendirilmiş tekrarlayan 
hasta örnekleri çalışmaya dahil edilmemiştir. Servikal sürüntü örnekleri hastalardan Female Swab Speci-
men Collection Kit (HybriBio, HongKong) kullanılarak alınmıştır. Genomik DNA analizi ve amplifikas-
yon testleri için Cell Lysis Kit ve 21 HPV GenoArray Test Kitleri (HybriBio, HongKong) kullanılmıştır. 
HybriMax (HybriBio, HongKong) cihazında revers hibridizasyon yöntemi ile yüksek riskli (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59, 66, 68), düşük riskli (6, 11, 42, 43, 44) ve belirsiz riskli (HPV 53,CP8304) HPV 
genotipleri, biotin ve pozitif kontrolün olduğu HybrioMemHPV21 membran stripleri ile belirlenmiştir.

BULGULAR: Çalışmamızda 344 hastanın test sonuçları değerlendirilmiştir. 344 hastanın 106’sında 
(%30.8) HPV DNA pozitif bulunmuştur. Örneklerin 52’sinde (% 15.1) sadece yüksek riskli, 31’inde (% 
9.0) sadece düşük riskli, 3’ünde (% 0.8) sadece belirsiz riskli, 18’inde (% 5.2) yüksek riskli + düşük riskli, 
1’er örnekte (% 0.2) ise yüksek riskli + belirsiz riskli ve düşük riskli + belirsiz riskli genotipler tespit edil-
miştir. HPV DNA pozitif 106 hastanın 71’inde tek tip, 23’ünde iki tip, 8’inde 3 tip ve 4’ünde dört tip olmak 
üzere 157 genotip ayrı ayrı tespit edilmiştir. Toplam 106 pozitif hastada tespit edilen 157 HPV genotipin 
dağılımı tablo 1’de verilmiştir.
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HPV pozitif örneklerde tespit edilen genotiplerin dağılımı

HPV GENOTİP SAYI HPV POZİTİF 
(n=157) %

HPV 6 35 22.3
HPV 16 27 17.2
HPV 18 25 15.9
HPV 11 16 10.2
HPV 39 11 7.0
HPV 51 9 5.7
HPV 53 6 3.8
HPV 66 5 3.2
HPV 52 5 3.2
HPV 58 4 2.5
HPV 31 4 2.5
HPV 33 2 1.3
HPV 56 2 1.3
HPV 44 2 1.3
HPV 45 1 0.6
HPV 35 1 0.6
HPV 59 1 0.6
HPV 42 1 0.6

Tartışma ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda servikal örneklerden yapılan HPV DNA testlerinde % 30 
civarında pozitiflik bulunduğu görülmüştür. Özellikle servikal kanserler için yüksek risk taşıyan genotip-
ler oldukça yüksek oranlarda bulunmuştur. Çalışmamız HPV ile ilgili olarak bölgesel veriler içermektedir. 
Bu verilerin bu konu ile ilgili bir farkındalık oluşturması ve bu konudaki literatüre katkı sunması açısın-
dan önemli olabileceğini düşünüyoruz.

 
Anahtar Kelimeler: İnsan Papilloma virüsü, HPV DNA, Genotip.
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P-05
Hematopoetik kök hücre nakli yapılan çocuk hastalarda BK 

virus enfeksiyonlarının insidansı

Nazlı Nida Koçu1, İbrahim Bayram2, Buket Şeflek1, Serhan Küpeli2, Gülay Sezgin2, Deniz 
Özdoğru1, Fügen Yarkın1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Ana Bilim Dalı, Adana 

 

BK virus (BKV) ile ilişkili hemorajik sistit, hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda yaygın gö-
rülen bir komplikasyondur. Bu çalışmanın amacı hematopoetik kök hücre nakli yapılan çocuk hastalarda 
BKV enfeksiyonunun insidansının araştırılmasıdır. Çalışmaya Temmuz 2014 ile Temmuz 2015 tarihleri 
arasındaki sürede prospektif olarak izlenen yaşları 7ay-16 yaş arasında değişen toplam 21 hasta dahil 
edilmiştir. Hastaların 19’una allojenik ve 2’sine otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılmıştır. 

BKV DNA’sının idrar ve kanda tespiti için BK virus RG real-time PCR testi (Artus, Qiagen GmbH, Ger-
many) kullanılmıştır. BKV enfeksiyonu 21 hastanın 10’unda (%47) tespit edilmiştir. BKV’ye bağlı sistit 
ise hastaların 4’ünde (%19) gelişmiştir. Hemorajik sistitin nakilden medyan 23 gün sonra ortaya çıktığı 
gözlenmiştir. Hemorajik sistit gelişmesinden önceki haftada idrarda viral yük >10⁸ kopya/ml bulunmuş 
olup, prognostik bir gösterge olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık kandaki viral yük değerleri ise sistitin 
başlangıcından 21-28 gün sonra >10⁴ kopya/ml düzeyine yükselmiştir. Sistit gelişen vakaların tamamı 
allojenik kök hücre nakli yapılan ve hazırlık rejiminde miyeloblatif tedavi alan hastalardır. Sonuç olarak; 
hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastaların BKV enfeksiyonu, özellikle BKV virüri yönünden izlen-
mesi hemarojik sistit için yüksek risk altındaki hastaların prediktif tanısının konulmasında önemlidir.

 
Anahtar Kelimeler: BK virus (BKV), Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Hemorajik Sistit 
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P-06
Çocuklarda viral solunum yolu enfeksiyonlarının multipleks 

real-time polymerase chain reaction (PCR) ve direkt 
immunfloresan test ile araştırılması

Deniz Özdoğru1, Rıza Dinçer Yıldızdaş2, Buket Şeflek1, Derya Alabaz3, Mehmet 
Çimentepe1, Fatih Köksal1, Fügen Yarkın1

1Çukurova Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
2Çukurova Üniversitesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana 

3Çukurova Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Adana 
 

Viral solunum yolu enfeksiyonları, bütün dünyada çocuklarda morbidite ve mortalitenin önemli bir se-
bebidir. Bu çalışmanın amacı alt solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yatırılan çocuklarda viral 
enfeksiyonların sıklığının multipleks real-time PCR ve direkt immunfloresan assay (DFA) ile araştırıl-
masıdır. Eylül 2012 ve Mart 2013 tarihleri arasında 17 yaş ve altındaki 158 çocuktan flocked eküvyon 
(Copan Diagnostics, Italy) ile nazofaringeal sürüntü örnekleri toplanmıştır. Örnekler 13 solunum yolu 
virusunun tespiti için multipleks real-time PCR (ARVI Screen Real-TM, Sacace, Italy) ve respiratory sy-
ncytial virus (RSV), human metapneumovirus (hMPV), adenovirus ve parainfluenza virus (PIV) antijeni 
tespiti için DFA testi (Argene SA, France) ile analiz edilmiştir. Multipleks real-time PCR test ile 158 has-
tadan 114’ünün (%72.2) en az bir virus için pozitif olduğu bulunmuştur. Koenfeksiyon bütün hastaların 
49’unda (%31) gözlenmiştir. Rhinovirus en yaygın virus olup 44 (%27.8) hastada tespit edilmiştir, bunu 
RSV (%17.7), adenovirus (%17.7), hMPV (%10.1), PIV 4 (%9.4), PIV 1 (%7.5), human bocavirus (%6.3), 
human coronavirus (HCoV) OC43/HKU1 (%4.4), PIV 2 (%3.1), PIV 3 (%3.1) ve HCoV 229E/NL63 
(%1.8) izlemiştir. Real time PCR testine göre DFA testinin sensitivitesi RSV, hMPV, adenovirus ve PIV 
için sırasıyla %85.7, %75, %46.4 ve %70.4 ve spesifitesi %96.2, %96.5, %89.4 ve %94.7 bulunmuştur. Sonuç 
olarak çalışma grubumuzda viral solunum yolu etkenleri %72.2 gibi yüksek bir oranda tespit edilmiştir. 
Gereksiz antibiyotik tedavisinin azaltılması ve nozokomiyal virus yayılımının önlenmesi için viral solu-
num yolu etkenlerinin erken tanısında multipleks real-time PCR testinin yapılması önerilir ve daha hızlı 
test olan DFA testi de özellikle RSV ve hMPV için kullanılabilir.

 
Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, solunum virusları, multipleks real-time PCR test, 
direkt immunfloresan test, çocuklar
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P-07
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan BK Virüs sonuçlarının 
değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Funda Güçel, Bülent Kara, Koza Murat, Pınar Deniz Çömez, Işıl İçme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: BK virüs (BKV) immünsüpresif hastalarda reaktive olduğunda ölümle yada transplante edilen 
organın yitirilmesi ile sonuçlanabilen ciddi klinik tablolar oluşturabilmektedir. Renal transplantasyon 
yapılan hastalarda görülen BKV ile ilişkili nefropati (BKVN) en önemli problemlerden biridir. Renal 
transplantasyon yapılan hastalarda BKVN’yi engellemenin en etkin yolu transplantasyon sonrasında 
BKV enfeksiyonlarının çok sıkı takibi ve BKVN gelişen hastalarda erken dönemde tanı ve etkin tedavi 
edilmeleridir. Plazma ve idrar örneklerinde virüsün DNA’sının moleküler yöntemlerle gösterilmesi böb-
rek ve kök hücre nakli yapılan hastalarda, nakil sonrası aktif enfeksiyonların saptanması ve tedavi izle-
minde önerilen yöntemdir. Bu çalışmada böbrek transplantasyonu yapılan hastaların laboratuvarımıza 
gelen BKV tanısına yönelik test sonuçlarının retrospektif olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ocak-Kasım 2015 tarihleri arasında 44 kadın, 78 erkek toplam 122 hastadan laboratu-
varımıza gönderilen 398 örnek değerlendirilmiştir. Örneklerin viral yük tayini Artus BK virüs QS-R-
GQ Kiti (Qiagen, Almanya) ile QIAsymphony SP-AS(Qiagen,Almanya) cihazı ile gerçek zamanlı PCR 
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Yöntemin analitik sensitivitesi 26.7 kopya /ml, lineer ölçüm aralı-
ğı:5.00x10^1-9.26x10^7 dir. Çalışmaya sadece Böbrek transplantasyonu yapılan hastaların sonuçları da-
hil edilmiştir.

BULGULAR: 398 plasma örneğinden 83’ünde BKV DNA saptandı. 315 örnek BKV DNA negatifdi. BKV 
DNA saptanan 83 örnek 16 hastaya aitti ve transplantasyon sonrası tanı ve tedavi takip amaçlı gönderil-
mişti.Ortalama ayda bir örnekle hastalar takip edildi. Hastaların %13’ünde BKV enfeksiyonu saptandı. 
BKV DNA titresi 3.21-490000 kopya arasında ortalama 8598 kopya idi. Viral yük aralığına göre test so-
nuçlarının dağılımı incelendiğinde sonuçların %44.6’sında 10^2-10^3 kopya/ml arasında viral yük sap-
tandı (Tablo 1). Laboratuvarımıza BKV DNA saptanan 16 hastadan 1-11 arasında örnek geldi. Hastaların 
14 ünde gelen örneklerin tamamında BKV DNA saptanırken 1 hastanın 6 örneğinden ardışık 2’sinde 
(10^1-10 kopya/ml) bir hastanın da 4 örnekten ardışık 3’ünde (10^1-10^2 kopya/ml) BKV DNA pozitif 
bulundu. Diğer hastalarda örnek sayısı ve viral yük dağılımı; 1. Hasta: 2 örnek ve 2. Hasta: 6 örnek, 3. 
Hasta: 6 örnek (10^2-10^3 kopya/ml), 4.hasta: 8 örnek, 5.hasta:2 örnek, 6.hasta:7 örnek, 7.hasta:4 örnek, 
8.hasta:6 örnek (10^1-10^2 kopya/ml), 9. Hasta: 2 örnek (10^2 kopya/ml),10.hasta 11 örnek (10^2-10^4 
kopya/ml), 11.hasta:7 örnek (10^3-10^5 kopya/ml), 12.hasta 9 örnek (10^2-10 kopya/ml), 13.hasta 7 
örnek (10^3-10^4 kopya/ml), 14.hasta:1 örnek (10^3 kopya/ml) şeklindeydi.
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BKV DNA test sonuçlarının viral yük açısından dağılımı

Viral yük aralığı kopya/ml Çalışılan örnek sayısı (%)
0-10^1 2 (% 2.4)
10^1-10^2 14 (%16.9)
10^2-10^3 37 (%44.6)
10^3-10^4 22 (%26.5)
10^4-10^5 7 (%8.4)
10^5-10^6 1 (%1.2)

SONUÇ: Böbrek transplantasyonu yapılan hastaların %13’ünde BKV enfeksiyonu/rekativasyonu saptan-
dı. Viral yük dağılımı en fazla (%44.6)10^2-10^3 kopya/ml arasında saptandı. Böbrek transplantasyonu 
sonrası periyodik BKV DNA testinin hastalarda BKV enfeksiyonu/reaktivasyonu tanısı açısından yaralı 
olduğu düşünülmektedir. Laboratuvar test sonuçlarının daha iyi analiz edilebilmesi için ilgili kliniklerle 
işbirliği yapılması ve daha detaylı klinik veri ile yorumlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: BK virüs, BK virüs Nefropatisi, Böbrek transplantasyonu
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P-08
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan Herpes simpleks tip 1 virüs 
seroprevalansının değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Funda Güçel, Koza Murat, Bülent Kara, Işıl İçme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Herpes simplex tip 1 (HSV-1) insanlarda persiste ve latent enfeksiyona sebeb olan en yaygın en-
feksiyon ajanlarından biridir. Sıklıkla çocukluk çağında tükrükle temas sonrası bulaşır.Cinsel yolla bulaş 
da söz konusudur ve genital Herpes enfeksiyonuna neden olur. Bu çalışmada laboratuvarımızda HSV-1 
enfeksiyon tanısı için çalışılan testlerin sonuçlarının cinsiyet ve yaş aralıklarına göre dağılımının saptan-
ması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ankara ilinde 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarına 
2015 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1436 (681 kadın ve755 erkek) HSV-1 IgM ve 1121 (511 kadın ve 
610 erkek) HSV-1 IgG testleri çalışılan hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Serum 
örnekleri Triturus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler kullanılarak çalışılmıştır.

BULGULAR: HSV-1 IgM çalışılan 1435 hastanın 16’sı (9 kadın ve 7 erkek) pozitif, 6’sı (3 kadın ve 3 er-
kek) ara değer ve 1413 (668 kadın ve 745 erkek) negatif bulundu. HSV-1 IgM pozitif hastaların yaşları; 
2’si 0 yaşında, 7’si 15 yaş altında ve 7’si 15 yaş üstünde saptandı. HSV-1 IgG çalışılan 1121 hastanın 827’si 
(379 kadın ve 448 erkek) pozitif, 20’si (10 kadın ve 10 erkek) ara değer ve 274’ü (122 kadın ve 152 erkek) 
negatif bulunmuştur (Tablo 1). HSV-1 IgG test sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı Tablo 2’de 
görülmektedir. buna göre yaşla birlikte bir artış bulunmaktadır. 40 yaşından sonra pozitiflik oranı %100 
olarak bulundu.

 
HSV-1 test sonuçlarının cinsiyetlere göre dağılımı

Kadın hasta sayı Erkek hasta sayı Toplam sayı
HSV-1 IgM pozitif 9 7 16
HSV-1 IgM ara değer 3 3 6
HSV-1 IgM negatif 668 745 1413
HSV-1 IgG pozitif 379 448 827
HSV-1 IgG ara değer 10 10 20
HSV-1 IgG negatif 122 152 274
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Herpes simplex tip 1 IgG sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş aralıkları Pozitif 
sayı (%)

Ara değer  
sayı(%)

Negatif 
sayı(%)

Toplam 
sayı

0 yaş 138(%63 ) 8(%3.7 ) 70(%33.3 ) 218
1-5 yaş 94(%48 ) 4(%2 ) 98(%50 ) 196
6-10 yaş 83(%66 ) 1(%0.8 ) 41(%33.2 ) 125
11-15 yaş 85(%81.7 ) 1(%0.9 ) 18(%17.4 ) 104
16-20 yaş 53(%76.8 ) 0(%0 ) 16(%23,2 ) 69
21-25 yaş 45(%70 ) 2(%3 ) 17(%27 ) 64
26-30 yaş 53(%83 ) 1(%1.5 ) 10(%15.5 ) 64
31-35 yaş 46(% ) 2(% ) 1(% ) 49
36-40 yaş 36(% ) 1(% ) 3(% ) 40
41-45 yaş 45(%100 ) 0(%0 ) 0(%0 ) 45
46-50 yaş 27(% ) 0(% ) 0(% ) 27
51 yaş üstü 123(%100 ) 0(%0 ) 0(%0 ) 123

SONUÇ: HSV-1 IgG pozitifliği yaşla birlikte artmaktadır ve 40 yaşından sonra %100’e ulaşmıştır. HSV-1 
IgM pozitiflikleri; 2’si 0 yaşında,7’si 15 yaş altında ve 7’si 15 yaş üstünde saptandı. 0 yaş enfeksiyonları 
anneden doğum sırasında bulaşı düşündürüken diğer enfeksiyonlar hastalığın sık karşılaştığımız bulaş 
yolu olan tükrük teması ile ilişkili olarak düşünüldü. Cinsiyetler arasında önemli bir farklılık saptanmadı.

 
Anahtar Kelimeler: Herpes simplex tip 1, seroprevalans, HSV tip 1 IgG 
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P-09
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan Herpes simpleks tip 2 
seroprevalansının değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Funda Güçel, Bülent Kara, Nilgün Aksel Bayram

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Herpes simplex virüs tip 2 (HSV-2) genital herpes enfeksiyonlarının en yaygın sebebidir. Persiste 
ve latent enfeksiyona sebeb olan en yaygın enfeksiyon ajanlarından biridir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan 
önemli bir enfeksiyon etkenidir. HSV-2 seropozitifliği ülkeler arasında, cinslere göre ve yaşla ilişkili farklı 
bir dağılım gösterebilmektedir. Bu çalışmada laboratuvarımızda HSV-2 enfeksiyon tanısı için çalışılan 
testlerin sonuçlarının cinsiyet ve yaş aralıklarına göre dağılımının saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ankara ilinde 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarına 
2015 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1893 (1130 kadın ve 763 erkek) HSV-2 IgM ve 1191 (569 kadın ve 
622 erkek) HSV-IgG testleri çalışılan hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Serum 
örnekleri Triturus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler kullanılarak çalışılmıştır. 

BULGULAR: HSV-2 IgM çalışılan 1893 hastanın 3’ü (1 kadın ve 2 erkek) pozitif, 3’ü (1 kadın ve 2 erkek) 
ara değer ve 1887’si ( 1128 kadın ve 759 erkek) negatif bulunmuştur. HSV-2 IgM pozitif 3 hastanın ikisi 
0 yaşında biri de 3 yaşında olup ara değer bulunan hastalardan biri 7 yaşında diğer ikisi sırasıyla 20 ve 27 
yaşındadır. HSV-2 IgG çalışılan 1191 hastanın 62’si (31 kadın ve 31 erkek) pozitif, 12’si(6 kadın ve 6 erkek) 
ara değer ve 1117’si (532 kadın ve 585 erkek) negatif bulunmuştur (Tablo 1). HSV-2 IgG test sonuçlarının 
yaş aralıklarına göre dağılımı Tablo 2 de görülmektedir.

HSV-2 IgM ve IgG test sonuçları ve cinsiyetlere dağılımı

Test ismi Kadın hasta 
sayı

Erkek hasta 
sayı Toplam

HSV-2 IgM pozitif 1 2 3
HSV-2 IgM ara değer 1 2 3
HSV-2 IgM negatif 1128 759 1887
HSV-2 IgG pozitif 31 31 62
HSV-2 IgG ara değer 6 6 12
HSV-2 IgG negatif 569 622 1191
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HSV-2 IgG sonuçlarının hastaların yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş aralıkları Pozitif Ara değer Negatif Toplam
0 yaş 4 0 221 225
1-5yaş 8 3 181 192
6-10 yaş 5 3 115 123
11-15 yaş 5 1 95 101
16-20 yaş 3 0 73 76
21-25 yaş 0 0 57 57
26-30 yaş 3 2 72 77
31-35 yaş 8 0 56 64
36-40 yaş 6 1 45 52
41-45 yaş 6 0 52 58
46-50 yaş 5 0 27 32
51 yaş üstü 9 2 123 134
Toplam test sayısı 62 12 1117 1191

SONUÇ: 0-20 yaş aralığında seropozitifliğin 25 yaşından sonrasına göre daha düşük olduğu görülmekte-
dir. HSV-2 IgM pozitif ve ara değer bulunan hastaların yaşları (sırasıyla 0, 3, 7, 20,27) dikkate alındığında 
çocukluk çağı enfeksiyonları açısından anneden bebeğe doğum sırasında enfeksiyon bulaşının önlenmesi 
konusunda hem gebe takipleri hemde doğum şeklinin seçimi konusunda daha dikkatli olunması gerek-
tiğini düşünüyoruz.

 
Anahtar Kelimeler: Herpes simplex tip 2, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, seroprevalans, HSV tip 2 IgG, 
HSV tip 2 IgM, 
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P-10
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan HCV RNA (Kantitatif) test 
sonuçlarının değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Kemal Mintaş, Şükran Çopur, Çiğdem Sönmez, 
Funda Güçel, Koza Murat, Bülent Kara, Pınar Deniz Çömez, Işıl İçme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyonu %80-85 kronikleşerek, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve 
hepatoselüler karsinomaya yol açmaktadır. Hastalığın tedavisinde viral yükün kantitatif olarak belirlen-
mesi gerekmektedir. Çalışmamızda Ankara Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği 2. bölge merkez 
laboratuvarına gelen hasta örneklerinde saptanan viral yük dağılımının belirlenmesi amçlanmıştır.

YÖNTEM: Ocak- Kasım 2015 tarihleri arasında Merkezimize gönderilen 688 kadın ve 512 erkek has-
taya ait toplam 1200 örnek değerlendirilmiştir. Örneklerin viral yük tayini Artus HCV QS-RGQ Kiti 
(Qiagen,Almanya) ile QIAsymphony SP-AS(Qiagen,Almanya) cihazı ile gerçek zamanlı PCR yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir.

BULGULAR: 1200 örneğin 926’sı ( %77.1) negatif 274’ü ( %22.9) farklı titrelerde HCV RNA pozitif bu-
lundu. HCV RNA pozitif bulunan 274 örneğin viral yük dağılımı; 2’si (% 0.7) 10^2-10^3, 7’si (% 2.5) 
10^3-10^4, 24’ü (% 8.8 ) 10^4- 10^5, 54’ü (%19.8) 10^5-10^6, 130’u (%47.4) 10^6-10^7, 57’si (%20.8) 
10^7-10^8 kopya/ml titrelerde pozitif bulundu (Tablo 1).

HCV RNA test sonuçlarının viral yük açısından dağılımı

Viral yük aralığı kopya/ml Çalışılan örnek sayı (%)
10^2-10^3 2 (%0.7)
10^3-10^4 7 (%2.5)
10^4-10^5 24 (%8.8)
10^5-10^6 54 (%19.8)
10^6-10^7 130 (%47.4)
10^7-10^8 57 (%20:8)

SONUÇ: Tedavi planlanan hastalarda ve tedavi takibinde HCV-RNA kantitatif olarak belirlenmelidir. 
Tedavi öncesi düzeyler inerferon Ribavarin tedavisine yanıtı değerlendirmede önemli olup, RNA düzeyle-
rinin tedavi sırasında düşüşleri kalıcı vrolojik yanıt le ilişkilidir. Çalışmamızda %47 ile en fazla 10^6-10^7 
kopya/ml aralığında viral yük saptanmıştır.

 
Anahtar Kelimeler: HCV, HCV RNA, HCV RNA viral yük dağılımı
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P-11
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan hasta örneklerinde Hepatit 
B’de atipik serolojik profillerden HBeAg-antiHBe pozitifliğinin 

değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Kemal Mintaş, Şükran Çopur, Çiğdem Sönmez, 
Funda Güçel, Koza Murat, Bülent Kara, Nilgün Aksel Bayram

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Akut Hepatit B Virüs (HBV) enfeksiyonlarında HBe Ag, kanda HBsAg’nin belirmesinden he-
men sonra ortaya çıkar, iyileşen olgularda birkaç hafta içinde kaybolur. HBeAg varlığı yüksek viral rep-
likasyonu gösterir. İyileşen hastalarda HBeAg negatifleşir ve anti-HBe saptanır ve yıllarca pozitif kalır. 
Bazan akut hepatit B’de HBeAg ve antiHBe’nin her ikisinin negatif olduğu bir pencere dönemi görülebilir 
Ancak HBeAg ve antiHBe’nin her ikisinin birden pozitif olması beklenen bir durum olmayıp atipik bir 
serolojik paterni düşündürür. Böyle bir durumda eski bir HBV enfeksiyonu söz konusu olabilir. Hasta ta-
kibinde HBeAg’nin pozitif kabul edilip HBe durumundaki değişikliği görmek için 3 ay içinde testin tekrar 
edilmesi önerilmektedir. HBeAg ve anti-HBe birlikte poziliğinin diğer nedenleri; Vahşi ve mutant virüsle 
mikst enfeksiyonlar, HBeAg ve antiHBe immünkomplekslerinin test koşullarında disosiye olarak ayrı ayrı 
saptanması ve Akut viral hepatit B’de kısa süreli de olsa HBeAg ve AntiHBe birlikte pozitif saptanabilir ol-
ması şeklinde sıralanmaktadır. Bu çalışmada Laboratuvarımızda çalışılan HBV serolojik tanısına yönelik 
testler içinde HBeAg ve Anti-HBe birlikte pozitiflik oranlarının saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarından 2015 yılı 
Ocak-Kasım ayları arasında HBeAg testi istenen 2625 kadın 2564 erkek toplam 5189 hastaya ait 5996 
test sonucu ve Anti-HBe istenen 2129 kadın, 2327 erkek olmak üzere toplam 4456 hastaya ait 5294 test 
sonucu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların test sonuçları değerlendirilirken aynı hastaya ait 
benzer sonuçlar çalışma dışı bırakılmıştır. HbeAg-AntiHbe birlikte pozitif bulunan hasta sonuçları aynı 
yöntemle iki kez çalışılarak rapor edildi. Tüm numuneler Abbott firmasının Architect İ 2000 marka oto-
analizöründe çalışıldı.

BULGULAR: HBe Ag çalışılan 5189 hastanın 4867 sonucu negatif, 322 sonucu pozitif bulunmuştur. 
AntiHBe çalışılan 4456 hastanın 5930 sonucu negatif, 3715 sonucu ise pozitif bulunmuştur (Tablo 1). 
HBe-AntiHBe birlikte istenen hasta sayısı 2302 olup bu hastalardan HBeAg ve Anti- HBe birlikte pozitif 
hasta sayısı 22 dir.

HBeAg ve Anti-HBe hasta sonuçları

Testler Negatif hasta sayısı Pozitif hasta sayısı Toplam
HBeAg 4867 322 5189
Anti-HBe 1063 3393 4456
Toplam 5930 3715 9645
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SONUÇ: Çalışmamızda HBeAg-AntiHBe birlikte pozitif atipik paternli hasta sayısı 22 olarak saptandı. 
Bu tür sonuçların farklı bir yöntemle tekrarı önerilmekte ancak laboratuvarımızda bu testi tek bir sistem-
de çalıştığımızdan ancak iki kez çalışıp sonucu teyit edebildik. Bu şekilde atipik paternlerle karşılaşıldı-
ğında test sonucunun sadece laboratuvar hatası olmayıp mutant suşlarla enfeksiyon, HBeAg ve antiHBe 
immünkomplekslerinin test koşullarında disosiye olarak ayrı ayrı saptanması vaya beklenen bir durum 
olmasa da Akut viral hepatit B’de kısa süreli de olsa HBeAg ve AntiHBe birlikte pozitif saptanabileceğinin 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: HBV, HBeAg, AntiHBe, HBV atipik serolojik patern
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P-12
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan hasta örneklerinde Delta 
ajanlı Hepatit B enfeksiyonu sıklığınının değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Funda Güçel, Koza Murat, Bülent Kara, Işıl İçme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Hepatit D virüsü (HDV; Delta ajan) insanda hastalık oluşturmak için Hepatit B virüsü (HBV)’ne 
gereksinim duyan defektif bir virüstür.Bu çalışmada laboratuvarımızda akut veya kronik HBV enfeksiyo-
nu olan hastalarda Delta ajanı varlığı için çalışılan Delta antikor ve Delta antijen test sonuçları değerlen-
dirilerek Delta ajanlı HBV enfeksiyon oranını saptamayı amaçladık.

YÖNTEM: Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarından 2015 yılı 
Ocak-Kasım ayları arasında toplam 3370 hastada Delta ajanı için çalışılan toplam 3883 test sonucu ret-
rospektif olarak incelendi. Delta antikor ve Delta antijen testi için gelen serum örnekleri Triturus marka 
mikroelisa cihazında Dıa.pro marka kitler kullanılarak çalışılmıştır.Tekrarlanan testlerin sonucu etkile-
memesi için hastaların tüm test sonuçları incelenip birden fazla test çalışılan hastaların varsa sadece po-
zitif test sonucu yoksa ilk gelen test sonucu çalışmada değerlendirilmeye alınmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 3370 hastanın yaş aralığı 1-91 arasında idi. Hastaların 1560’ı kadın, 
1810’u erkekti. Delta antikor için 2941 hastada toplam 3395 test ve Delta antijen için 429 hastada 488 
test çalışmaya alındı. Delta antijen çalışılan 429 hastanın 389’u negatif, 8’i ara değer ve 32’si pozitif olarak 
saptandı. Delta antikor çalışılan 2941 hastanın 2816’sı negatif, 10’u ara değer ve 57’si delta antikor pozitif 
olarak saptandı (Tablo1). Çalışmaya alınan 3370 hastanın 147 (%4.36) si Delta ajanlı HBV enfeksiyonu 
tanısı aldı. Delta antikor ve antijen ara değer saptanan 18 (%0.5) hastanın takibi için HDV RNA testi 
önerildi. 3205 (%95.10) hasta Delta ajansız HBV tanısı aldı.

Delta Antijen ve Delta Antikor test sonuçlarının dağılımı

Test Pozitif Hasta sayısı Ara değer Hasta sayısı Negatif Hasta sayısı
Delta antijen 32 8 389
Delta antikor 115 10 2816
Toplam 147 18 3205

Delta antikor ve Delta antijen test sonuçları

SONUÇ: Laboratuvarımıza gelen örneklerde akut ve kronik HBV infeksiyonlu hastalarda HDV oranı 
ülkemiz verileriyle benzerlik göstermektedir. HBV enfeksiyonu aşı ile önlenebilir bir hastalık olduğundan 
HDV enfeksiyon oranlarının düşmesi için en önemli uygulamanın HBV aşısı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Delta antikor, Delta antijen
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P-13
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan hasta örneklerinde Hepatit 
B’de atipik serolojik profillerden HBsAg-antiHBs pozitifliğinin 

değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Yasemin Büzkaya, Elif Kaş, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Funda Güçel, Koza Murat, Bülent Kara, Işıl İçme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Hepatit B virüs (HBV) serolojisinde zaman zaman atipik profillerle karşılaşılmaktadır. Bunlardan 
biride HBs Ag ve Anti-HBs ‘nin birlikte pozitif olduğu durumdur.Özellikle kronik HBV infeksiyonlu 
kişilerde düşük oranda da olsa gözlenmektedir. Ayrıca Kronik Hepatit B hastalarında, kronik taşıyıcılık 
sürecinde immun sistemden kaçan mutant HBV suşlarına bağlı bir durum da olabilir. Bu profil HBsAg 
– AntiHBs serokonversiyonu sırasında oluşan immunkomplekslerin çözülmesiyle de kısa bir dönem için 
de olsa görülebilir. HBsAg pozitifliği bilinmeden aşı yapılanlarda ve HBIG verilenlerde de görülebilir. 
HBsAg / AntiHBs Birlikte Pozitifliği: Damar içi uyuşturucu kullananlar, Hemodiyaliz hastaları, HIV po-
zitif bireyler, İmmunsupresyon nedeni olan hastalıklar, İmmun supresif tedavi alanlarda görülebileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Tanı ve laboratuar hataları nedeniyle gözlenebileceği de unutulmamalı 
ve böyle bir sonuç olduğunda laboratuar hatalarının önlenmesinde farklı teknik yöntemler ile test tekrarı 
yapılmalıdır. Bu çalışmada Hepatit B enfeksiyonu serolojisinde HBsAg ve AntiHBs birlikte pozitifliğinin 
laboratuvarımızda çalışılan testlerdeki sıklığının retrospektif olarak saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarından 2015 yılı 
Ocak-Kasım ayları arasında HBV serolojik tanısı için istenen HBsAg testi 16667 kadın,16763 erkek olmak 
üzere toplam 33430 hasta sonucu retrospektif olarak değerlendirildi. Anti-HBs testi istenen 14986 kadın 
ve 16020 erkek olmak üzere toplam 31006 hastanın test sonuçlarıda retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastaların laboratuvara gelen ilk serum örneklerinin sonuçları çalışmaya alınarak aynı hastaya ait benzer 
sonuçlar çalışma dışı bırakıldı. Numunelerden 15398 HBsAg testi ve 11978 Anti-HBs testi Abbott fir-
masının Architect İ 2000 marka otoanalizöründe ve 18034 HBsAg testi ve 19028 Anti-HBs testi Triturus 
marka mikroelisa cihazında GBC marka kitler kullanılarak çalışılmıştır. HbsAg-AntiHBs birlikte pozitif 
bulunan hastalar her iki yöntemle çalışılmıştır.

BULGULAR: HBsAg çalışılan toplam 33432 hastanın 2397’si (%7.1) pozitif, 31035’i (%92.9) negatif bu-
lundu. AntiHBs çalışılan 31006 hastanın 13566’sı (% 43.7) pozitif, 17440’ı (%56.3) negatif bulundu (Tablo 
1). HBSAg ve AntiHBs birlikte istenen hasta sayısı 21077 (11310’u mikroelisa, 9767’si Kemilüminesans 
yöntemle çalışıldı). HBsAg ve AntiHBs birlikte çalışılan hastalardan HBsAg-Anti-HBs birlikte pozitif 
hasta sayısı 102 (%0.9) olup bunların 70’i mikroelisa, 32’si kemilüminesans yöntemiyle çalışıldı.
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HBsAg ve Anti-HBs test sonuçlarının kullanılan yönteme göre dağılımı

Test adı ve yöntemi Pozitif test sonucu sayı Negatif test sonucu Toplam test sayısı
HBsAg (Mikro elisa) 1364 16670 18034
HBsAg (Kemilüminesans) 1033 14365 15398
HBsAg (Toplam) 2397 31035 33432
Test adı ve yöntemi Pozitif test sonucu sayı Negatif test sonucu Toplam test sayısı
Anti-HBs(Mikro elisa) 8517 10511 19028
Anti-HBs (Kemilüminesans) 5049 6929 11978
Anti-HBs(Toplam) 13566 17440 31006

 
 

HBs ve AntiHBs birlikte pozitif olan hastaların çalışılan yönteme dağılımı

Test Yöntemi HBsAg ve Anti-HBs birlikte pozitif hasta sayısı
MikroElisa yöntemi 70
Kemilüminesans yöntemi 32
Toplam 102

Atipik profiller her iki yöntemle çalışılarak hasta sonucu rapor edilmiştir.

SONUÇ: HBsAg-AntiHbs birlikte pozitif 102 hasta sonucu bulundu. Hepatit serolojik tanısında atipik 
profillerin olabileceği akılda tutulmalı, laboratuvar hatalarını önlemek için farklı bir yöntemle desonucun 
teyit edilmesi gerekmektedir. Bu tür atipik profillerin; damar içi uyuşturucu kullanımı, hemodiyaliz has-
taları, HIV pozitif bireyler, İmmunsupresyon nedeni olan hastalıklar, İmmun supresif tedavi gibi hastaya 
ait faktörler, Hepatit hastalığının seyri ile ilgili; kronik HBV infeksiyonu sırasında ve mutant HBv enfeksi-
yonu olabileceği ayrıca HBsAg pozitifliği bilinmeden aşı yapılanlarda ve HBIG verilenlerde görülebileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır.

 
Anahtar Kelimeler: HBsAg, Anti-HBs, HBV atipik profil
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P-14
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez Laboratuvarında çalışılan Örneklerde Anti HBs 
Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Elif Kaş, Gönül Aksu, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Funda Güçel, Bülent Kara, Işıl İçme

Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara

 
 
GİRİŞ: Hepatit B virüsü (HBV) tüm dünyada yaygın olup, bu virüse bağlı gelişen akut hepatit olguların % 
5’i kronikleşmektedir. Bunların önemli bir bölümünde siroz, bu sirozlu olgularda da hepatosellüler kan-
ser gelişme riski yüksektir. Hepatit B enfeksiyonu, aşı ile korunabilecek bir enfeksiyon olması nedeniyle 
HBs Ag ve Anti HBs testlerini tarayarak hepatit B enfeksiyonu ile bu enfeksiyona ait immünite hakkında 
bilgi sahibi olmamız mümkündür.

AMAÇ: Çeşitli hastanelerden merkez laboratuvarımıza gönderilen hasta örneklerinde; Anti HBs seropre-
valansını, dolayısıyla Hepatit B enfeksiyona bağlı immünite durumunu saptamayı amaçladık.

YÖNTEM: Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarından 2015 yılı 
Ocak-Kasım ayları arasında Anti-HBs testi istenen 14986 kadın ve 16020 erkek olmak üzere toplam 31006 
hastanın test sonuçları, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların laboratuvara gelen ilk serum örnek-
lerinin sonuçları çalışmaya alınarak aynı hastaya ait benzer sonuçlar çalışma dışı bırakıldı. Numuneler-
den 111978’i Anti-HBs testi Abbott firmasının Architect İ 2000 marka otoanalizöründe Kemilüminesans 
yöntemle ve 19028’i Anti-HBs testi Triturus marka mikroelisa cihazında GBC marka kitler kullanılarak 
mikroelisa yöntemi ile çalışıldı.

BULGULAR: Çalışmamızda mikroelisa yöntemiyle toplam 19028 hasta örneğinin 8517’sinde Anti HBs 
pozitifliği saptanırken, kemiluminesans yöntemle toplam 11978 örneğin 5049’unda pozitiflik bulundu. 
Anti HBs test sonuçlarının kullanılan yönteme göre dağılımı Tablo 1’de, yaşlara göre dağılımı ise Tablo 
2’de gösterilmiştir.Her iki yöntemle bakılan Anti HBs pozitifliğinin en sık 16-20 yaş ve 0-1 yaş aralığında 
olduğu görüldü.Bunun nedeninin ülkemizdeki rutin aşılama programına bağlı olduğu düşünüldü.

Anti-HBs test sonuçlarının kullanılan yönteme göre dağılımı

Test adı ve yöntemi Pozitif test sonucu sayı Negaif test sonucu sayı Toplam test sayısı
Anti-HBs (Mikroelisa) 8517 10511 19028
Anti-HBs (Kemilüminesans) 5049 6929 11978
AntiHBs(Toplam) 13566 17440 31006
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Anti-HBs test sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş aralıkları Pozitif test sayısı Negatif test sayısı Toplam  
sayı

0 yaş 230(%85) 40(%15) 270
1-5 yaş 1252(%77) 366(%23) 1618
6-10 yaş 622(%58) 451(%42) 1073
11-15 yaş 449(%61) 284(%39) 733
16-20 yaş 1761(%86) 281(%14) 2042
21-25 yaş 1185(%53) 1044(%47) 2229
26-30 yaş 722(%27) 1936(%73) 2658
31-35 yaş 807(%29) 1992(%71) 2799
36-40 yaş 799(%31) 1757(%69) 2556
41-45 yaş 872(%36) 1579(%64) 2451
46-50 yaş 770(%34) 1485(%66) 2255
51-55 yaş 848(%36) 1486(%64) 2334
56-60 yaş 769(%38) 1240(%62) 2009
61-65 yaş 698(%39) 1095(%61) 1793
66-70 yaş 607(%41) 871(%59) 1478
71-75 yaş 520(%43) 681(%57) 1201
75 yaş üstü 655(%43) 852(%57) 1507
Toplam 13566(%44) 17440(%56) 31006

SONUÇ: Hepatit B enfeksiyonu aşıyla önlenebilen bir hastalık olması nedeniyle Anti HBs testi ile immü-
nite hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.Çalışmamızda bulunan %44 oranındaki Anti HBs pozitif-
liği, geçirilmiş enfeksiyona ve aşılamaya bağlı olduğu saptandı.%56 Anti HBs negatifliği ise ülkemizdeki 
Hepatit B enfeksiyonu yönünden immünitenin olmadığını ve aşılamanın önemini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B enfeksiyonu, HBV, immünite
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P-15
Çeşitli Kliniklerden Gelen Örneklerde Human Parvovirüs B19 

Pozitifliğinin Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(Real-Time PCR) Yöntemi İle Araştırılması

Meryem Çolak1, Aylin Altay1, Zübeyde Nur Özkurt2, Deniz Karçaaltıncaba3,  
Gülendam Bozdayı1

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara 

3Gazi Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Human Parvovirus B19 tüm dünyada yaygın olarak görülmekte; solunum sekresyonları, kan ve 
kan ürünleri veya transplasental yoldan bulaşarak asemptomatik enfeksiyondan, eritema infeksiyozuma; 
immünsüprese hastalarda ağır anemilerin yanı sıra aplastik kriz, pansitopeni, ensefalit, artrit ve gebelerde 
fetal enfeksiyonlara neden olmaktadır. İmmünsüpprese hastalarda oluşan yetersiz immünyanıt nedeniyle 
serolojik testlerle tanı koyulması güçleşmektedir. Real-Time PCR yöntemiyle Parvovirus B19 DNA varlığı 
ve miktarı serolojik testler negatifken ve henüz bulgular ortaya çıkmamışken bile tespit edilebildiği için 
Parvovirüs B19 enfeksiyonlarının erken tanısında Real-Time PCR yönteminin kullanımı oldukça önem 
kazanmaktadır. Amacımız; retrospektif olarak, laboratuvarımıza gönderilen klinik örneklerde Real-Time 
PCR yöntemiyle Parvovirüs B19 DNA varlığının araştırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Mart 2014-Ekim 2015 ta-
rihleri arasında başvuran 90 hastaya ait toplam 100 örnek dahil edilmiştir. Nükleik asit izolasyonu; kan 
örneklerinin serumu ayrıldıktan sonra, diğer klinik örneklerden direkt olarak MagNA-Pure Compact 
Nucleic Acid Isolation Kiti (Roche, Almanya) kullanılarak yapılmıştır. İzole edilen DNA’lar Light Cycler 
2.0 (Roche, Almanya) cihazında Real-Time PCR yöntemi (LightCycler® Parvivirus B19 Quantification 
Kit, Roche, Almanya) ile çalışılmış ve sonuçlar kantitatif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda yaşları 1 ay ile 72 yaş arasında değişen 50 erkek (%55.5), 40 kadın (%44.5) 
olmak üzere toplam 90 hastaya ait, 100 örnek araştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen örnekler; 89 serum, 
yedi beyin omurilik sıvısı (BOS), üç amniyon sıvısı ve bir plevra sıvısı örneğidir. Çalışılan klinik örnek-
lerde %13 (13/100) Parvovirüs B19 DNA pozitifliği tespit edilmiştir. Parvovirüs B19 DNA pozitifliği tes-
pit edilen klinik örneklerin %84.6 (11/13)’sı serum, %7.7 (1/13)’si BOS, %7.7 (1/13)’si amniyon sıvısıdır. 
Parvovirüs B19 DNA pozitiflik oranlarının örneklerin gönderildiği kliniklere göre dağılımı; kadın doğum 
kliniği için %33.3 (2/6) (fetal anomali), çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniği için %33.3 (1/3) (romatoit 
artrit), erişkin hematoloji ve kemik iliği nakil ünitesi için %17.6 (3/17) (anemi, böbrek transplantasyonu, 
multiple myelom), çocuk hematoloji kliniği için %16.6 (5/30) (akut lenfoblastik lösemi (üç hasta), aplastik 
anemi (iki hasta)), çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği için %15.3 (2/13) (ensefalopati)’dir.
SONUÇ: Çocuklarda, anemi tanısı almış hastalarda, hamilelerde ve immünsüpressif hastalarda sıklıkla 
Parvovirüs B19 enfeksiyonları ile karşılaşılmaktadır. Real-Time PCR yöntemi ile Parvovirus B19 DNA 
varlığı; viral yük düşük seviyelerdeyken (102 kopya/ml) ve semptomlar ortaya çıkmamışken bile tespit 
edilebilmektedir. Bu nedenle; Parvovirüs B19 enfeksiyonlarının erken tanısında ve immünsüprese hasta-
larda; özellikle sitopeni varlığında Real-Time PCR yöntemi ile Parvovirüs B19 DNA varlığının araştırıl-
masının uygun olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Parvovirüs B19, gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-Time PCR), im-
münsüpresif hasta.
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P-16
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 
Merkez laboratuvarında Çalışılan HBV DNA (Kantitatif) Test 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Elif Kaş1, Gönül Aksu1, Yasemin Büzkaya1, Şükran Çopur1, Kemal Mintaş1, Çiğdem 
Sönmez1, Koza Murat1, Funda Güçel1, Bülent Kara1, Ümit Murat Parpucu2,  

Pınar Deniz Çömez1

1Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarı, Ankara 
2Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ankara 

 

GİRİŞ: Kronik hepatit B hastalarının tanısında, bu hastalardaki viral replikasyonun belirlenmesinde ve 
bu hastaların tedaviye yanıtlarının izlenmesinde hepatit markerleri bazen yetersiz kalabilmektedir. Bu 
nedenle HBV DNA’ nın tespiti; viral replikasyonun en doğru olarak gösterilmesi, serolojik göstergelerin 
doğrulanması, tanı ve tedavinin takibi için önemlidir.

AMAÇ: Merkez laboratuvarımıza çeşitli hastanelerden gönderilen kronik Hepatit B virüs (HBV) hastala-
rının takibinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde önemli yer tutan HBV DNA test sonuçlarının değerlen-
dirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Ocak- Kasım 2015 tarihleri arasında Merkez laboratuvarımıza gönderilen 6205 hastaya ait 
toplam 8527 örnek değerlendirilmiştir. Örneklerin viral yük tayini Artus HBV QS-RGQ Kiti (Qiagen,-
Germany) ile QIAsymphony SP-AS (Qiagen,Germany) cihazı kullanılarak belirlenmiştir.

BULGULAR: Toplam 8527 Hasta örneğinin 6284’ünde ( %73.7) HBV DNA pozitif bulunurken, 2243’ünde 
(%26.3) HBV DNA negatif saptanmıştır. HBV DNA pozitif hastaların viral yük dağılımı Tablo 1’de gös-
terilmiştir. 

HBV DNA Pozitif hastaların viral yük dağılımı

VİRAL YÜK SAYI %
1-10^1 17 0.2
10^1-10^2 823 13
10^2-10^3 1099 17.5
10^3-10^4 1754 28.0
10^4-10^5 1569 24.90
10^5-10^6 416 6.7
10^6-10^7 147 2.4
10^7-10^8 137 2.2
10^8-10^9 108 1.71
10^9-10^10 208 3.30
10^10 dan büyük 6 0.1
TOPLAM 6284 100
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SONUÇ: Merkez laboratuvarımızda çalışılan HBV DNA’ sı pozitif bulunan 6284 hasta örneğinde, viral 
yük dağılımının en sık; 10^3-10^4 aralığında, daha sonra 10^4-10^5 ve 10^2-10^3 aralığında olduğu 
saptanmıştır. Bu veriler, Kronik Hepatit B enfeksiyonlarında viral yük saptanmasının, hastalığın takibin-
de ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, HBV DNA, Viral yük
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P-17
Gebe Kadınlarda parvovirus B19 enfeksiyonu ve fetusa etkisinin 

araştırılması

Fügen Yarkın1, Buket Şeflek1, Serap Özen1, Ekrem Sapmaz2, Derya Gümüldülü3,  
Fatih Köksal1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bililm Dalı, Adana. 
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana 

3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana. 
 

Gebelik sırasında geçirilen B19 infeksiyonu, spontan abortus, nonimmun hidrops fetalis (NİHF) ve intra-
uterine fetal ölüm (İUFÖ) ile sonuçlanabilir. Bu çalışmanın amacı gebe kadınlarda NİHF, spontan abortus 
ve İUFÖ vakalarında B19 infeksiyon insidansını araştırmaktır. Parvovirus B19 infeksiyonunun tanısında 
B19 DNA tespiti için B19 spesifik nested-PCR ve B19 spesifik IgM ve IgG antikorları için ELISA testi 
(Focus Diagnostic, USA) kullanılmıştır.

Parvovirus B19 DNA, 33 NİHF vakası ve 19 spontan abortus vakasına ait parafine gömülü fetal ile pla-
sental doku örnekleri ve kontrol olarak gebeliği zamanında sonlanan 40 normal gebe kadının plasental 
doku örneklerinde nested PCR testi ile analiz edildi. NİHF vakalarının 14’ünde (%42.4) ve spontan abor-
tus vakalarının 6’sında (%31.5) B19 DNA varlığı tespit edildi, buna karşılık kontrol grubu olan plasental 
dokuların hiçbirinde bulunmadı. 

Çalışmanın diğer serisinde 9 NİHF, 27 spontan abortus, 5 İUFÖ ve kontrol grubu olarak 47 sağlıklı gebe kadı-
nın serum örnekleri PCR ve ELISA ile test edildi. NİHF vakalarının 4’de (%44), spontan abortus vakalarının 
9’unda (%33) ve İUFÖ vakalarının 1’inde (%20) PCR ve/veya ELISA testi ile B19 infeksiyon tanısı kondu.  
Ayrıca, kontrol grubunda B19 IgG prevalansı %51 bulunmuştur. Bu grubun 4’ünde IgM tek başına 
veya IgM ve IgG antikorlarının birlikte olması, %8.3’lük bir oranla akut B19 infeksiyonunu gösterdi.  
Sonuç olarak, bulgularımız B19 ile ilişkili NİHF insidansının oldukça yüksek olduğunu gösterdiğinden 
hidrops fetalis görülen gebe kadınlarda B19 infeksiyonunun erken tanısında nested PCR ve ELISA testle-
rinin birlikte kullanılması önerilir.

 
Anahtar Kelimeler: ELISA,HidropsFetalis, Gebelik,Parvovirus, PCR 
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P-18
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez Laboratuvarında Çalışılan Hasta Örneklerinde EBV 
Seropozitifliğin Saptanması

Elif Kaş, Gönül Aksu, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Funda Güçel, Bülent Kara

Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarı, Ankara 
 

GİRİŞ: EBV infeksiyonları tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Primer EBV infeksiyonu küçük 
yaşlarda genellikle belirtisiz geçirilir, yaş ilerledikçe belirtili seyretme olasılığı artar. Sosyoekonomik 
yönden gelişmemiş ülkelerde ve yörelerde, kalabalık yaşama koşullarında primer infeksiyon genellikle 
10 yaşa kadar belirtisiz olarak geçirilir, bu nedenle.erişkin yaş gurubunda seropozitiflik oranı yüksektir. 
Sosyoekonomik yönden gelişmiş ülkelerde ise EBV’un primer infeksiyonunun görülme sıklığı 15-25 yaş 
grubunda daha fazladır ve belirtili seyir olasılığı daha fazladır.

AMAÇ: Bu çalışmamızda çeşitli hastanelerden merkez laboratuvarımıza enfeksiyon şüphesiyle gönderi-
len hasta örneklerindeki EBV seropozitifliğini saptamayı amaçladık.

YÖNTEM: EBV için gelen serum örnekleri Triturus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler 
kullanılarak çalışılmıştır. Bu hastalardan EBV viral kapsid antijenine karşı oluşan (EBV VCA IgM, EBV 
VCA IgG), virüsün çekirdeğine karşı gelişen EBNA IgG ve EBV Early antijen (EBV EA G) birlikte çalışı-
lan 857 hasta sonucu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 0-84 yaş aralığında bulunan hastaların 516’ü 
erkek, 341’i kadındı. astaların klinik tablonun hangi safhasında olduğu test sonuçları değerledirilerek 
saptanmıştır. Buna göre; 

Akut İnfeksiyon:EBV VCA IgM pozitif, EBV VCA IgG pozitif,EBV EA G pozitif/negatif ve EBV EBNA 
IgG negatif 
EBV enfeksiyonu erken dönem veya yanlış pozitif: EBV VCA IgM pozitif, EBV VCA IgG negatif, EBV 
EA G pozitif/negatif ve EBV EBNA IgG negatif 
EBV enfeksiyonu geçirmemiş: EBV VCA IgM negatif f, EBV VCA IgG negatif, EBV EA G negatif ve 
EBV EBNA IgG negatif  
Geçirilmiş EBV enfeksiyonu: EBV VCA IgM negatif f, EBV VCA IgG pozitif, EBV EA G pozitif/negatif 
ve EBV EBNA IgG pozitif/negatif 
Kronik/Reaktive enfeksiyon:: EBV VCA IgM pozitif/ negatif, EBV VCA IgG pozitif/negatif, EBV EA G 
pozitif/negatif ve EBV EBNA IgG pozitif 
Tekrarlanan testlerin sonucu etkilememesi için hastaların ilk gelen serum örnekleri kabul edilmiştir.

BULGULAR: Toplam 857 hastanın 139’unda akut enfeksiyon, 30’unda EBV erken dönem enfeksiyon 
veya yanlış pozitiflik, 144 hastada EBV geçirilmiş enfeksiyon, 424 Geçirilmiş EBV enfeksiyonu, 120’sinde 
kronik/reaktif enfeksiyon olarak değerlendirilmiştir (Tablo 1). Tüm enfeksiyon gruplarının yaş aralığına 
göre dağılımı incelendiğinde Akut, Kronik/Reaktif ve Geçirilmiş enfeksiyonlar en fazla 1-5 yaş arasında 
saptandı. Bunu 6-10 yaş aralığı izledi. 25 yaş üstünde Akut enfeksiyon saptanmadı (Tablo2).
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Hastaların klinik tanının safhalarına göre test sonuçlarının değerledirilmesi.

Tanı EBV VCA IgM EBV 
VCA IgG

EBV EA G EBV 
EBNA 
IgG

Hasta 
sayısı

Akut Enfeksiyon Pozitif 
Pozitif/Negatif

Pozitif 
Pozitif

Negatif 
Pozitif

Negatif 
Negatif

139

EBV enfeksiyonu erken dönem 
veya yanlış pozitif

Pozitif 
Pozitif 
Pozitif

Negatif 
Negatif 
Negatif

Negatif 
Pozitif 
Pozitif/Negatif

Negatif 
Negatif 
Negatif

30

EBV enfeksiyonu geçirmemiş Negatif Negatif Negatif Negatif 144
Geçirilmiş EBV enfeksiyonu Negatif 

Negatif
Pozitif 
Pozitif

Negatif 
Negatif

Negatif 
Pozitif

424

Kronik/Reaktif enfeksiyon Pozitif 
Pozitif 
Negatif

Negatif 
Pozitif 
Pozitif

Negatif 
Negatif 
Pozitif

Pozitif 
Pozitif 
Pozitif

120

 
EBV enfeksiyon safhalarının yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş aralıkları Geçirilmiş EBV 
Enfeksiyonu

Akut EBV 
enfeksiyonu

EBV enfeksiyonu erken dönemi 
veya yanlış pozitiflik

Kronik/Reakti-
ve enfeksiyon

0 yaş 26 2 2 3
1-5 yaş 84 67 18 23
6-10 yaş 73 36 4 12
11-15 yaş 52 19 4 12
16-20 yaş 33 6 2 8
21-25 yaş 18 9 9
26-30 yaş 24 7
31-35 yaş 11 4
36-40 yaş 15 7
41-45 yaş 19 9
46-50 yaş 21 4
51-55 yaş 19 4
56-60 yaş 8 8
61 yaş üstü 21 10
Toplam 424 139 30 120

SONUÇ: EBV enfeksiyonu dünyada her yaş grubunda görülebilen yaygın bir enfeksiyondur. Çalışmamız-
da ise çocukluk çağında 1-5 ve 6-10 yaş grubunda bir kümelenme olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyöz Mononükleoz, Epstein-Barr Virus, (EBV)
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P-19
Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez Laboratuvarında Çalışılan Varicella IgM ve Varicella 
IgG Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Yasemin Büzkaya, Gönül Aksu, Elif Kaş, Kemal Mintaş, Şükran Çopur, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Funda Güçel, Bülent Kara, Işıl Içme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 

AMAÇ: Suçiçeği artan yaşla beraber daha sık oranda görülen komplikasyonları ciddi morbidite ve hatta 
mortaliteye neden olabilen,döküntülerle seyreden bulaşıcı bir çocukluk çağı hastalığıdır.Etkin bir aşılama 
programının hastalığın gelişiminde ve ciddi komplikasyonları önlemede oldukça etkili olduğu gösteril-
miştir. Bu çalışmada gelen örneklerde Varicella zoster IgM (VZV IgM) seropozitifliği ve Varicella zoster 
IgG (VZV IgG) seroprevalansı retrospektif olarak incelenerek, toplumun immunizasyon durumu ve has-
talık sıklığı irdelenmiş ileriye dönük aşı politikalarının saptanmasında katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

YÖNTEM: 5.1.2015-30.11.2015 tarihleri arasında VZV IgM ve VZV IgG testi istemi ile Merkez Labora-
tuvarı’ na gelen serum örnekleri Triturus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler kullanılarak 
çalışılmıştır.Tekrarlanan testlerin sonucu etkilememesi için hastaların ilk gelen örnekleri çalışılmıştır. 

BULGULAR: VZV IgM seropozitifliğinin incelendiği toplam 2555 serum örneğinde %3.5 pozitif, Varicel-
la IgG seroprevalansının incelendiği toplam 2297 serum örneğinde %82 pozitif bulunmuştur.Hastaların 
yaş aralıklarına göre Varicella IgM seropozitiflik dağılımı Tablo1 de, Varicella IgG seropozitiflik dağılımı 
Tablo2 de verilmiştir. VZV IgM pozitif hastalar doğurganlık çağında ve Kadın doğum polikliniğinden 
gelen testlere göre incelendiğinde 17-38 yaş arası 24 kadın hastanın pozitif olduğu saptandı.

Yaş aralığına göre VZV IgM test sonuçlarının dağılımı

Yaş aralığı VZV IgM 
pozitif hasta sayı

VZV IgM ara 
değer hasta sayı

VZV IgM negatif 
hasta sayı

Toplam 
hasta sayısı

VZV IgM  
seropozitiflik oranı%

0 1 0 40 41 2.4
1-5 10 1 86 97 10.3
6-10 10 1 55 66 15.1
11-15 5 1 64 70 7.1
16-20 7 3 360 370 1.8
21-25 9 2 526 537 1.6
26-30 30 6 526 562 5.3
31-35 7 1 348 356 1.9
36-40 6 3 162 171 3.5
41-45 2 2 84 88 2.2
46-50 0 1 44 45 0
51 yaş üstü 4 0 148 152 2.6
Toplam 91 21 2443 2555 3.5
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Varicella zoster virus (VZV) Ig G sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş 
aralıkları

(VZV) Ig G 
Pozitif hasta sayısı 
(%)

(VZV) Ig G 
ara değer hasta 
sayıısı

(VZV) Ig G negatif 
hasta sayısı Toplam

0 yaş 12 (%38.7) 0 19 31
1-5 yaş 40 (%43.4) 2 50 92
6-10 yaş 29 (% 51.7) 1 26 56
11-15 yaş 57 (%80) 2 12 71
16-20 yaş 266 (%77) 16 62 344
21-25 yaş 394 (%87) 10 49 453
26-30 yaş 337 (%89) 7 36 380
31-35 yaş 231 (%84) 5 37 273
36-40 yaş 173 (% 88) 4 19 196
41-45 yaş 131 (%87) 2 17 150
46-50 yaş 84 (%89) 2 8 94
51 yaş üstü 131 (%83) 2 24 157

SONUÇ: Yaş aralığına göre en fazla akut enfeksiyonun 1-15 yaşlarında görülmesi su çiçeği epidemiyoloji-
si açısından beklenen bir durum olmasına karşın doğurganlık çağı kadınlarda görülen 24 akut enfeksiyon 
vakasının önemli olduğunu düşünüyoruz. VZV IgG içinyaşla birlikte artış olduğu ve 21 yaşından sonra 
%80’in üzerinde seropozitiflik olduğu saptandı.

Suçiçeği aşısının 2013 de aşı takvimine eklendiği ve yaygın aşılamanın bu tarihten sonra başladığı gözö-
nüne alındığında 15 yaş üzerinde Varicella IgG seropozitifliğin yüksek olması doğal bağışıklığı düşün-
dürdü. Bundan sonra yapılacak çalışmalar çocukluk yaş grubunda ek rapele gerek olup olmadığını,aşı 
çalışmalarının hastalığı önlemede ne kadar etkin olduğunu gösterecektir.

 
Anahtar Kelimeler: Varicella IgM,Varicella IgG,seroprevalans
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P-20
‘Servikal sitoloji bulgularına sahip kadınlarındaki Human 

Papillomavirus genotip dağılımı ve E6/E7 mRNA ekspresyonu

Seda Tezcan1, Didem Özgür1, Mahmut Ülger2, Gönül Aslan1, İclal Gürses3, Mehmet Sami 
Serin2, Burcu Gürer Giray1, Saffet Dilek4, Gürol Emekdaş1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin 

3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin 
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Mersin 

 

Amaç: Human papilloma virus (HPV), cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık nedenlerinden biridir ve 
tüm dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen üçüncü kanser türü olan servikal kanserin major etiyo-
lojik ajanıdır. Bazı HPV genotiplerinin servikal kanser gelişiminde etkili olmasından dolayı HPV infek-
siyonunun ve etken olan tipin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada Mersin ilinde farklı servikal 
sitoloji bulgularına sahip kadınlarda HPV infeksiyon prevalansının, HPV genotiplerinin dağılımının ve 
E6/E7 onkogen mRNA ekspresyonunun saptanması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya normal ve anormal servikal Pap Smear bulgularına sahip 476 kadından elde edilen 
sitolojik örnekler dahil edildi. HPV tespiti ve genotipleme yöntemi için PCR/ direkt dizi analizi tekniği 
kullanıldı. HPV-16, 18, 31, 33 ve 45 E6/E7 mRNA ekspresyonu, tip spesifik real-time NASBA yöntemi ile 
(NucliSENS EasyQ®HPV v1.1) belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 476 örneğin 106 (%22.3)’sında, PCR yöntemiyle HPV DNA pozitif bu-
lundu. LSIL (6/14, %42.9), ASC-US (22/74, %29.7) ve normal sitoloji (72/380, %18.9) ile karşılaştırıldı-
ğında, HSIL (6/8, %75)’de HPV varlığı anlamlı ölçüde (p<0.001) daha yaygın olduğu tespit edildi. En yay-
gın HPV genotipleri sıklık sırasına göre, HPV-66 (%22.6), 16 (%20.8), 6 (%14.2), 31 (%11.3), 53 (%5.7), ve 
83 (%4.7) şeklinde görüldü. HPV E6/E7 onkogen mRNA pozitifliği (12/476, %2.5), DNA pozitifliğinden 
(38/476, %7.9) daha düşük bulundu.

Sonuç: Bizim verilerimiz incelenen popülasyonda HPV genotiplerinin geniş bir dağılıma sahip olduğunu 
göstermektedir. HPV genotipleri 66, 16, 6, 31, 53 ve 83 hakim tiplerdir ve bunların çoğu kanserojenik 
potansiyele sahiptirler. HPV E6/E7 mRNA ve DNA pozitifliği arasındaki fark nedeniyle, anormal servikal 
sitolojiye sahip kadınların prognozunun tahmin edilmesi veya HPV DNA pozitif/sitolojisi negatiflerin 
takip edilmesinde mRNA testinin rolünün belirlenmesi için daha ileri çalışmalara gerek vardır.

 
Anahtar Kelimeler: HPV, genotip, dizi analizi, E6/E7 mRNA 
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P-21
İnsanlarda Rift Vadisi Ateşi Virusunun Serolojik Olarak 

Araştırılması

Nurbanu Kurnaz1, Seda Tezcan Ülger1, Mahmut Ülger2, Gönül Aslan1, Gürol Emekdaş1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin. 
2Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin. 

 

AMAÇ: Rift Vadisi Ateşi (RVA) Bunyaviridae ailesindeki phlebovirus cinsinin neden olduğu akut, ateşli 
ve bulaşıcı zoonotik bir hastalıktır. Enfeksiyon gebe sığır ve koyunlarda genellikle düşükle sonuçlanırken 
yeni doğan hayvanlarda mortaliteye neden olur. İnsanlardaki enfeksiyonu ise genelde semptomatiktir. 
Ensefalit, hemorajik ateş ve retinopati gibi ciddi komplikasyonlar vakaların yaklaşık %10-20’sinde ortaya 
çıkar. RVA’nın Afrika kıtasında ve Arap yarımadasında epidemiler oluşturduğu ve kıtalar arası seyahatle 
Avrupa ülkelerine kadar taşındığı bildirilmektedir. Bu doğrultuda Asya ile Avrupa arasında bir köprü gö-
revi üstlenen ülkemizde RVA virusunun epidemiyolojisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Çalışmamızda, 
Mersin ilinin merkezi ile kırsal alanlarında yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde RVA virusunun 
varlığının serolojik olarak araştırarak bölgemizde bu virusun yaygınlığının belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEM: Çalışmaya Mersin şehir merkezinde yaşayan 677 kişi ile kırsal bölgede yaşayan ve hayvanlarla 
teması olan 300 kişi olmak üzere toplam 977 kişiden elde edilen kan örnekleri dahil edildi. RVA virusuna 
özgül IgG antikorlarının tespiti için, ticari olarak temin edilen “Anti-Rift Valley Fever Virus IIFT (IgG) 
(EUROIMMUN, Almanya)” kiti kullanıldı. Çalışma üretici firmanın önerdiği prosedürler doğrultusunda 
gerçekleştirildi ve sonuçlar kit prosedürüne göre değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışılan 977 kan örneğinin 48 (%4,9)’inde RVA’ya özgül IgG sınıfı antikorlar tespit edildi. 
Şehir merkezindeki 677 kan örneğinin 33 (%4,9)’ünde, kırsal bölgede ise 300 kan örneğinin 15 (%5)’inde 
IgG pozitif bulundu. Şehir merkezi ve kırsal bölgede yaşayan bireylerde RVA’ya özgül IgG pozitifliği açı-
sından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. IgG pozitif bulunan örneklerden 1 (%0,1)’i üç 
pozitif, 12 (%1,2)’si iki pozitif, 19 (%1,9)’u bir pozitif ve 15 (%1,5)’i zayıf pozitif olarak değerlendirildi.

SONUÇ: Yaptığımız bu çalışmada, Mersin şehir merkezi ile kırsal bölgede yaşayan ve hayvanlarla teması 
olan kişilerde virusun sirkülasyonu belirlenmiş olup, bölgeye ait ilk epidemiyolojik veriler elde edildi. 
Toplam %4,9 oranında IgG pozitifliği tespit edilmiş olup, RVA virusunun Bunyaviridae ailesindeki diğer 
türlerle çapraz reaksiyon oluşturabileceği göz önünde bulundurulduğunda, elde ettiğimiz sonuç, RVA 
virusu veya bu aile içindeki diğer viruslar ile bir maruziyetin olduğunu göstermektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Rift Vadisi Ateşi Virusu, Epidemiyoloji, Seroloji, Mersin 
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P-22
Hastanemizde çocuklarda gözlenen gastroenteritlerde 

adenovirüs ve rotavirüs sıklığı

Uğur Tüzüner, Mehmet Özdemir, Bahadır Feyzioğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Tıbbi Viroloji 

Bilim Dalı, Konya 
 

AMAÇ: Çalışmamızda; ishal, karın ağrısı, kusma ve ateş gibi şikayetler ile hastanemize başvurup akut 
gastroenterit ön tanısı alan 0-18 yaş grubu çocukların dışkı örneklerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs-
lerin bulunma sıklığını ve bazı demografik özelliklere göre dağılımını araştırmayı hedefledik.

YÖNTEM-GEREÇLER: Ocak 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurup akut gastroenterit ön tanısı alan 5156 pediatrik hastaya ait ka-
yıtlar retrospektif olarak incelenmiştir. Bu vakalara ait laboratuvar sonuçları ile bazı demografik veriler 
araştırılmıştır. Dışkı örneklerinde rotavirus, adenovirus saptanması için; immunokromatografik yöntem 
prensibi ile geliştirilmiş kaset test (Vikia®-Rota-Adeno bioMérieux Diagnostic), üretici firma önerileri 
doğrultusunda kullanılmıştır.

BULGULAR: Toplam 5156 dışkı örneğinin 884 (%17.1)’ünde viral antijenler saptanmıştır. Pozitif sapta-
nanların 764 tanesi (%14.8) rotavirüs, 120 tanesi (%2.3) adenovirüs olarak belirlenmiştir. Klinik örneğin-
de antijen saptanan hastalardan 412 (%46.6)’si kız, 472 (%53.4)’i erkek idi. Antijen saptanan 884 hastanın 
yaş dağılımlarına baktığımızda en sık pozitifliğin %25.1 ile 4 yaş (n:222) hastalarda olduğu, bunu %17 ile 
3 yaşın (n:150) ve %14.5 ile 5 yaşın (n:128) takip ettiği görülmüştür. Olguların mevsimlere göre dağılımı 
incelendiğinde ise, rotavirus ve enterik adenoviruslara bağlı gelişen akut gastroenterit olgularının, kış ve 
ilkbahar mevsimlerinde arttığı gözlenmiştir. 

SONUÇ: Sonuç olarak; yenidoğan ve küçük çocuklarda görülen ciddi gastroenteritlerin en yay-
gın sebebi olan rotavirüslerin, özellikle ilk 4 yaştaki ishal olgularında akla getirilmesi gerek-
mektedir. Etkenin tanısının hızlı konması, hastanın kliniğinin öngörülmesi ve tedavi yakla-
şımı bakımından önemlidir. Enterik adenovirüslerin süt çocukluğu ve çocukluk döneminde 
önemli bir gastroenterit nedeni olması; adenovirüs antijenlerinin de araştırılmasını gerekli kılmak-
tadır. Yapılan bölgesel çalışmalar, epidemiyolojik bilgilere katkı sağlaması açısından önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: gastroenterit, rotavirüs, adenovirüs

 
Anahtar Kelimeler: gastroenterit, rotavirüs, adenovirüs 
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P-23
Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez Laboratuvarında Çalışılan Kızamık IgM ve Kızamık IgG 
Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Yasemin Büzkaya, Gönül Aksu, Elif Kaş, Kemal Mintaş, Şükran Çopur, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Funda Güçel, Bülent Kara, Nilgün Aksel Bayram

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Kızamık sıklıkla çocukluk çağı döneminin bulaşıcı,yaygın bir hastalığıdır.Erişikinlerde daha ağır 
bir klinik tabloya yolaçabilir ve komplikasyonlar çocukluk çağına göre daha sık ortaya çıkar.Kızamık 
aşısının rutin aşılama programına dahil edilmesi olgu sayısının azalmasını sağlamıştır.Acak son 2 yıldır 
Avrupa’da ve komşu ülkelerdeki olgular nedeniyle ülkemizde kızamık tekrar artan oranda görülmeye baş-
lanmıştır. Bu çalışmada gelen örneklerde yaşlara göre kızamık IgM ve kızamık IgG seroprevalansı retros-
pektif olarak incelenerek, toplumun immunizasyon durumu ve hastalık sıklığı irdelenmiş ileriye dönük 
aşı politikalarının saptanmasında katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

YÖNTEM: 5.1.2015-30.11.2015 tarihleri arasında kızamık IgM ve kızamık IgG testi istemi ile Merkez La-
boratuvarı’ na gelen serum örnekleri Triturus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler kullanıla-
rak çalışılmıştır.Tekrarlanan testlerin sonucu etkilememesi için hastaların ilk gelen örnekleri çalışılmıştır. 

BULGULAR: Kızamık IgM seroprevalansının incelendiği toplam 873 serum örneğinde %1,7 pozitif, 
kızamık IgG seroprevalansının incelendiği toplam 2000 serum örneğinde %75.4 pozitif bulunmuştur.
Hastaların yaş aralıklarına göre kızamık IgM seropozitiflik dağılımı Tablo1 de, kızamık IgG seropozitiflik 
dağılımı Tablo2 de verilmiştir. 

Yaşlara göre kızamık IgM pozitif test sonuçlarının dağılımı

Yaş aralıkları Kızamık IgM pozitif hasta sayısı
0 yaş 1
1-5 yaş 4
6-10 yaş 2
11-15 yaş 1
16-20 yaş 2
21-30 yaş 2
31-40 yaş 2
41 yaş üstü 2
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Kızamık IgG test sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş aralıkları Pozitif sayı 
(%)

Ara değer sayı 
(%)

Negatif sayı 
(%)

Toplam 
sayı

0 yaş 13 (%29) 0 (%0) 32 (%71) 45
1-5 yaş 83(%69) 2 (%1.7) 35 (%29.3) 120
6-10 yaş 45(%65) 6 (%8.7) 18 (%26.3) 69
11-15 yaş 54(%62) 5 (%5.7) 28 (%32.3) 87
16-20 yaş 196(%61) 37 (%11.5) 88 (%27.5) 321
21-25 yaş 300(%77.9) 26 (%6.8) 59 (%15.3) 385
26-30 yaş 215(%78) 16 (%5.8) 44 (%16.2) 275
31-35 yaş 169(%82.8) 7 (%3.4) 28 (%13.8) 204
36-40 yaş 150(%87.7) 6 (%3.5) 15 (%8.8) 171
41-45 yaş 129(%92) 5 (%3.6) 6 (%4.4) 140
46-50 yaş 76(%88.4) 0 (%0) 10 (%11.6) 86
50 yaş üstü yaş 79(%81.4) 7 (%7.2) 11 (%11.4) 97

SONUÇ: Çalışmamızda kızamık IgG seropozitiflik oranlarının hastalığın eliminasyonu için hedeflenen 
yüzdelere ulaşamadığı görülmüştür.Buda bize aşılama programına rağmen istenilen immunizasyonun 
sağlanamadığını ve hastalığa duyarlı bir topluluğun olduğunu göstermektedir.Kızamık IgM sonuçlarına 
bakıldığında da 1-10 yaş grubunda aşılamaya rağmen hastalık görülmüş,komplikasyonların ağır seyre-
debileceği erişkin grupta da vakaların olduğu gözlemlenmiştir.Aşılama ve eliminasyon çalışmalarında 
verimli sonuçların alınması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 
Anahtar Kelimeler: Kızamık IgM,Kızamık IgG,seroprevalans 
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P-24
Nükleik Asit Testleriyle Kan Donörleri Taraması – Ege 

Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi Kısa Süreli Deneyimi

Servet Uluer Biçeroğlu1, Ajda Turhan1, Aysu Değirmenci Döşkaya1, Ayşın Zeytinoğlu2, 
Selda Erensoy2, Rüçhan Yazan Sertöz2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

 

Ekim 2014 itibariyle Türk Kızılayı donör taramaları için nükleik asit testi (NAT) uygulamasına geçmesinin 
ardından EÜTF Kan Merkezi’ne başvuran donörlerin taramalarında da NAT uygulamasının başlatılmasına 
karar verildi ve ihale sürecinden sonra 6 Ekim 2015 itibariyle uygulama fiilen başlatıldı. Çalışmamızda 6 Ekim-
27 Aralık 2015 tarihleri arasında EÜTF Kan Merkezi donörlerinde NAT deneyimlerin paylaşılması amaçlandı. 
Donör sorgulama sonrasında kan bağışçısı olmasında herhangi bir sakınca olmayan kişilerden serolojik 
tarama ve NAT için kan örnekleri alınarak mikrobiyolojik testlerin çalışılması için EÜTF Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı’na gönderildi. Kan bağışçılarında Sağlık Bakanlığı’nca zorunlu tarama testleri olarak belir-
lenen HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve anti-TP testleri EÜTF Seroloji Laboratuvar’ında Architect i 2000 SR 
(Abbott Diagnostic, IL, ABD) cihazı ile çalışıldı. Pratik uygulama kolaylığı ve maliyet etkinlik açısından 
serolojik tarama testleri önce çalışıldı ve negatif bulunan donörler NAT testleri çalışılması için yönlendi-
rildi. NAT testleri de EÜTF Moleküler Viroloji Laboratuvarı’nda Cobas s 201 (Roche Diagnostics Basel, 
İsviçre) sistemi ile donör örneklerinden altılı havuzlar oluşturularak çalışıldı. Havuz pozitifliği saptandı-
ğında örnekler tek tek çalışıldı (ID-NAT). 

6 Ekim-27 Aralık 2015 tarihlerinde toplam 6183 donör muayene sonrasında kabul edilerek serolojik 
testleri çalışıldı. 128 donör serolojik test pozitifliği nedeniyle çalışmaya alınmadı. Geri kalan 6055 do-
nör örneği NAT çalışmasına alındı. NAT çalışmalarında toplam yedi havuzda HBV DNA, bir havuzda 
HCV-RNA pozitifliği saptandı. ID-NAT ile yedi donörde HBV-DNA doğrulandı. Bu örneklerde tüm 
HBV serolojik göstergeleri çalışıldı. Bir örnekte geçirilmiş Hepatit B, bir örnekte anti-HBe ve anti-HBc 
pozitifliği, beş örnekte de salt anti-HBc olumluluğu saptandı. HCV’ye ait havuz pozitifliği ID-NAT ile 
doğrulanamadı.

 
Anahtar Kelimeler: Nükleik asit testleri, donör tarama testi, HBV, HCV, HIV, Sifiliz 
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P-25
Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez Laboratuvarında Çalışılan Kabakulak IgM ve 
Kabakulak IgG Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Yasemin Büzkaya, Gönül Aksu, Elif Kaş, Kemal Mintaş, Şükran Çopur, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Funda Güçel, Bülent Kara, Işıl İçme

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Kabakulak okul çağı çocukları ve genç erişkinlerde sıklıkla görülen akut viral bir enfeksiyon olup 
özellikle erişkinlerde daha ağır seyreden ve istenmeyen komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır.
Geniş aşılama proramları sayesinde ülkemizde bu hastalıkların ve neden oldukları komplikasyonların 
görülme sıklığı azalmıştır.Bu çalışmada gelen örneklerde Kabakulak IgM seropozitifliği ve Kabakulak 
IgG seroprevalansı retrospektif olarak incelenerek, toplumun immunizasyon durumu ve hastalık sıklığı 
irdelenmiş ileriye dönük aşı politikalarının saptanmasında katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

YÖNTEM: 5.1.2015-30.11.2015 tarihleri arasında kabakulak IgM ve kabakulak IgG testi istemi ile Merkez 
Laboratuvarı’ na gelen serum örnekleri Triturus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler kulla-
nılarak çalışılmıştır.Tekrarlanan testlerin sonucu etkilememesi için hastaların ilk gelen örnekleri çalışıl-
mıştır. 

BULGULAR: Kabakulak IgM seropozitifliğinin incelendiği toplam 629 serum örneğinde 5 pozitif, 7 ara 
değer ve 617’si negatif bulundu. Kabakulak IgM pozitif bulunan 5 hastanın sadece 1’i 2 yaşında diğerleri 
16 yaşın üstünde idi. Kabakulak IgG ara değer bulunan 7 hastanın 2’si 1 yaşında 1’i 4 yaşında diğerleri 
15 yaşından büyüktü. Kabakulak IgG seroprevalansının incelendiği toplam 1672 serum örneğinde 1163 ( 
%70’i) hasta pozitif, 97 (%6) hasta ara değer ve 412 (%24) hasta negatif bulundu. Kabakulak IgG sonuçla-
rının yaş aralıklarına göre dağılımı Tablo 1 de görülmektedir.

Kabakulak IgG test sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş aralıkları Pozitif sayı (%) Ara değer sayı (%) Negatif sayı (%) Toplam sayı
0 yaş 1(%8) 0(%0) 11(%92) 12
1-5 yaş 52(%61) 8(%9) 25(%30) 85
6-10 yaş 53(%75) 3(%4) 15(%21) 71
11-15 yaş 41(%60) 3(%4) 24(%36) 68
16-20 yaş 161(%56) 15(%5) 113(%39) 289
21-25 yaş 243(%71) 23(%7) 74(%22) 340
26-30 yaş 157(%71) 15(%7) 49(%22) 221
31-35 yaş 126(%75) 11(%7) 32(%18) 169
36-40 yaş 102(%78) 9(%7) 20(%15) 131
41-45 yaş 87(%78) 5(%4) 20(%18) 112
46-50 yaş 63(%80) 2(%3) 14(%17) 79
51 yaş üstü 77(%81) 3(%3) 15(%16) 95
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SONUÇ: Çalışmamızda Kabakulak hastalığının aşı ile önlenebilir bir hastalık olması ve rutin aşılama 
programında yer almasına rağmen akut ve şüpheli Kabakulak enfeksiyonlarının görülmesi ve Kabakulak 
IgG seropozitiflik oranının %70 bulunması nedeniyle aşılama çalışmalarının gözden geçirilmesi gerekti-
ğini düşünüyoruz.

 
Anahtar Kelimeler: Kabakulak IgM, Kabakulak IgG, seroprevalans

 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

221

POSTER BİLDİRİLER

P-26
Son iki yılda görülen Parvovirus B 19 enfeksiyonu sıklığının 

pediyatrik-erişkin hastalara ve pediyatrik yaş gruplarına göre 
karşılaştırılması.

Recep Keşli, Mehmet Karabey, Onur Türkyılmaz, Gülşah Aşık, Cengiz Demir
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Human Parvovirüs B19 lineer, tek sarmallı DNA virüsudur. Parvovirüs B19 ‘un en 
sık sebep olduğu klinik tablo ‘’ Eritema İnfeksiyozum‘’ dur. Ayrıca geçici aplastik kriz, herediter hemo-
litik anemi, nötropeni, trombositopeni, fetal infeksiyonlar ve geçici artrite neden olabilir. Virüs eritroid 
progenitör hücrelerde replikasyon yaparak solunum sekresyonları, yakın temas, kan ve kan ürünlerinin 
transfüzyonu ile bulaşır (1-4).

Parvovirüs B19 enfeksiyonlarının tanısı serumda özgül IgG ve IgM antikorlarının saptanmasıyla konul-
maktadır. Bu çalışmada beş ayrı yaş grubunda özgül IgG ve IgM pozitifliği ve IgG pozitifliğinin yaş grup-
larına göre dağılım oranları araştırılmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya; Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına, 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvuran, hastalar-
dan beş farklı yaş grubu oluşturularak Parvovirüs B19 IgG ve IgM pozitiflik oranları incelenmiştir. 

Çalışma gruplarına ait serum örneklerinde Parvovirüs B19 IgG ve IgM antikor varlı-
ğı, rekombinant viral kapsid antijenlerinin (VP1 ve VP2) kullanıldığı ticari bir ELISA kiti 
ile (Der NovaTec Immundiagnostica GmbH, Dietzenbach/Almanya) araştırıldı. Sonuç-
lar üretici firmanın talimatlarına uygun olarak pozitif veya negatif olarak değrlendirilmiştir. 
İstatistiksel değerlendirme SPSS 18 programı kullanılarak yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmada ki-kare 
testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p< 0,001 değeri kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 120 kadın, 108 erkek olmak üzere toplam 228 hastanın 72’ sin-
de (% 31,6) parvovirüs B19 IgG pozitifliği saptanmıştır. Pozitiflik oranları kadın (%17,5) ve er-
kek (%14,01) cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamalı bir fark göstermemiştir (p>0,001).  
(0-17 yaş) Grubuna ait çocuklarda parvovirüs B19 IgG pozitiflik oranı % 28,8 (53/184) olarak saptanmış 
olup, Ig G pozitifliği açısından erkek %26,6 (25/94) ve kız %31,1 (28/90) çocuklar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,001). (5-8) yaş grubunda saptanan oran (%7,7) diğer yaş grupla-
rına göre düşük bulunmuş ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. (p<0,001).  
(0-17 yaş) Grubuna ait çocuklarda Parvovirüs B19 IgM pzitiflik oranı ise %7 (16/228) olarak saptanmıştır. 
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Tablo 1: Yaş gruplarına göre Parvovirus B19 Ig G ve Parvovirus B19 Ig M pozitifliği yüzdeleri

Yaş grubu Parvovirüs B19  
IgG Pozitif(%)

Parvovirüs B19  
IgM Pozitif(%)

Yıl(n)
0-4 (84) 36(42,9) 0
5-8(52 4(7,7) 4(7,7)
9-12(36 8(22,2) 8(22,2)
13-16(20) 8(40) 0
17-20(13 6(46,1) 2(15,4))
21-24(11) 4(36.4) 0
25-28(7) 4(57.1) 1(14,3)
29-32(5) 2(40) 1(20)
Toplam(228) 72(31,6) 16(7)

SONUÇ: Bu çalışmada Parvovirus B19 enfeksiyonu pozitifliği en sık (0-4) yaş grubunda ve okul çağı 
çocuklarından oldukça yüksek oranda belirlenmiştir. Parvovirüs B19 IgG ve IgM pozitifliklerinin (5-8) 
ve (9-12) yaş gruplarında aynı oranlarda tespit edilmiş olup bu durum bize IgM pozitif olguların bu yaş 
gruplarının tamamına yakınında IgG pozitifliğine dönüştüğünü açıklamıştır.

 
Anahtar Kelimeler: parvovirüs, B19,IgG,parvovirus,B19, Ig M
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P-27
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen serum 
örneklerinde Rubella ve Sitomegalovirus antikor sıklığının 

araştırılması

Osman Acar1, Nazmiye Acar2, Ahmet Peker3, Murat Karameşe1

1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars 
2Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi, Kars 

3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kars 
 

GİRİŞ: Rubella ve Sitomegalovirus (CMV), gebelerde büyük risk teşkil etmekle beraber konjenital en-
feksiyonların en sık nedenleri arasında yer almaktadır. Rubella sıklıkla çocuklarda görülen ve aşı ile ön-
lenebilen bir enfeksiyon etkenidir. CMV enfeksiyonu ise virüsle enfekte olma yaşıyla ilişkili olarak farklı 
klinik tablolara neden olabilmektedir. Bu çalışmada Laboratuvarımıza gelen serum örneklerinde Rubella 
ve Sitomegalovirus antikor sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışmada Ocak - Aralık 2015 tarihleri arasında Mikrobiyoloji Laboratuvarına 
gelen serum örnekleri ELISA yöntemi ile çalışılarak, anti-Rubella IgM ve IgG ile anti-CMV IgM ve IgG, 
sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Laboratuara gelen ilk hasta serum örnekleri çalışmaya alın-
mış olup, aynı hastanın tekrar sonuçları çalışma dışı bırakıldı. 

BULGULAR: Anti-Rubella IgM çalışılan 902 serum örneğinde pozitiflik saptanmadı. Anti-Rubella IgG 
çalışılan 788 örneğin %93.6’sı Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden gönderildi. Anti-Rubella IgG 
çalışılan tüm örneklerin %5.8’inde seronegatiflik saptandı. Anti-Rubella IgG negatif saptanan örneklerin 
%30.4’ünün gebelik öncesi, %52.2’sinin gebelik izlemi için ve %17.4’ünün diğer nedenlerle başvuran has-
talara ait olduğu saptandı. Anti-CMV IgM çalışılan 276 serum örneğinden %1,4‘ünde pozitiflik bulundu. 
Anti-CMV IgG çalışılan 94 örnekten ise %2,1’inde seronegatiflik saptandı. 

TARTIŞMA ve SONUÇ : Bu çalışmadaki Anti-Rubella IgG seronegatiflik oranı ülkemizde yapılan başka 
çalışmalarla benzer bulunmuş olmakla beraber özellikle doğurganlık çağındaki aşılanmamış ve enfeksi-
yonu geçirmemiş kadınlar risk altındadırlar. Konjenital enfeksiyonların önüne geçilebilmesi açısından bu 
gruptaki kadınların tespit edilmesi ve aşılama yapılması oldukça önemlidir. Çalışmamızda Anti-CMV 
IgM pozitifliğinin düşük ve Anti-CMV IgG pozitifliğinin yüksek oranlarda saptanmasına rağmen riskli 
hasta gruplarında özellikle gebelerde ve immünsupresyon durumlarında bu virüs açısından tarama yapıl-
masının yararlı olacağı düşünülmektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Rubella, Sitomegalovirus (CMV), Seroprevalans, Epidemiyoloji
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P-28
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen gaita 
örneklerinde Adenovirüs ve Rotavirüs sıklığının araştırılması

Osman Acar1, Nazmiye Acar2, Ahmet Peker3, Murat Karameşe1

1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars 
2Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi, Kars 

3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kars
 

GİRİŞ: Virüsler çocukluk çağı ishallerinin en sık nedenleridir. Adenovirüs ve Rotavirüs çocukluk çağı 
gastorenteritlerinin en sık iki etkenidir. Gastroenterit nedenlerinin saptanması hastalığın tedavisinde ve 
prognozunda oldukça önemlidir. Bu çalışmada laboratuvarımıza gelen gaita örneklerinde Adenovirüs ve 
Rotavirüs sıklığının saptanarak bölgemiz epidemiyolojisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu araştırmada, Ocak - Aralık 2015 tarihleri arasında Mikrobiyoloji Laboratu-
varına gelen gaita örneklerinde tek adımlık kromatografik immunoassay card test kullanılarak, Adeno-
virüs ve Rotavirüs antijenleri kalitatif olarak araştırıldı ve sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. 
Laboratuvara gelen ilk hasta örnekleri çalışmaya alınmış olup, aynı hastanın tekrar sonuçları çalışma dışı 
bırakıldı. 

BULGULAR: Laboratuvarımıza gönderilen 566 örneğin %96,8’i Çocuk Hastalıkları Bölümü’nden gön-
derilmiştir. Rotavirüs ve Adenovirüs pozitifliği sırasıyla %24,7 ve %5,6 olarak saptanmıştır. Rotavirüs 
ve Adenovirüs pozitif olan örneklerin tamamı Çocuk Hastalıkları Bölümü’nden gönderilmiştir. Pozitif 
örneklerin mevsimsel dağılımı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ : Akut gastroenterit, çocukluk çağı hastalıkları arasında en sık hastaneye başvuru 
nedenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada saptanan veriler sonucunda hastanemize ishal şikayetiyle 
başvuran özellikle çocuk hastalarda viral nedenlerin ön planda olduğu, gereksiz antibiyotik kullanımının 
önlenerek uygun destek tedavileri ile daha başarılı sonuçların alınabileceği düşünülmektedir. Pozitif ör-
neklerin mevsimsel dağılımı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamasının nedeni-
nin, bölgemizin iklim koşulları ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Adenovirüs, Rotavirüs, Gastroenterit, Epidemiyoloji 
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P-29
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüsün Çeşitli 

Yöntemlerle Araştırılması ve Genotip Dağılımının Belirlenmesi

Şükran Artıran1, Mustafa Altay Atalay1, Selma Gökahmetoğlu1, Nurgül Balcı1,  
Hüseyin Kılıç1, Rıza Durmaz2

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Ankara 

 

GİRİŞ-AMAÇ: Rotavirüs tüm dünyada 5 yaş altı çocuklarda görülen ishallerin, özellikle de hastaneye 
yatışlara ve ölümlere neden olan ağır ishallerin en sık nedenidir. Beş yaş altı çocuklarda aşı ile korunabilir 
hastalık ölümleri arasında, pnömokoklardan sonra ikinci sırada yer alır. Rotavirüse bağlı morbidite ve 
mortalitenin azaltılmasında aşılar önemli bir rol oynamakta, yaygın genotiplerin belirlenmesi de günü-
müz aşılarının etkinliğinin sağlanmasında yol gösterici olmaktadır. Bu çalışmada, tanıda en sık kullanılan 
immunokromotografik ve ELISA yöntemlerinin, PCR yöntemi ile karşılaştırılması ve bölgemizde yaygın 
olan rotavirus genotiplerinin belirlenerek ileride yapılacak aşılama ve sürveyans çalışmalarına katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER: Tanıda kullanılan yöntemleri karşılaştırmak ve rotavirüs genotip dağılımını 
araştırmak amacıyla Ekim 2012- Aralık 2013 tarihleri arasında 5 yaş altı akut gastroenteriti olan 204 
çocuktan dışkı örnekleri toplandı. Dışkı örneklerinde Rotavirüs antijeni; rutinde farklı zamanlarda kul-
lanılan iki immunokromatografik yöntemle RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi Test (n=101) 
(R-Biopharm AG, Germany) ve Genx Rotavirus Test (n=153) (Diamed-Lab, Türkiye) ve Grup A rotavirus 
antijen tespitine yönelik Rotavirus Ag (Stool) ELISA ( DRG, Germany) kiti ile araştırıldı. RT-PCR ve mul-
tipleks semi-nested PCR testi ile rotavirus G ve P genotiplemesi THSK Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji 
Referans Laboratuvarında yapıldı.

BULGULAR: İkiyüzellidört dışkı örneğinin 113’ü (%44.5) Genx, 70’i (%27.6) RidaQuick immunokromo-
tografik yöntemleriyle, 169’u (% 66.5) ELISA yöntemiyle ve 165’i (%65) PCR yöntemiyle pozitif olarak 
saptandı (Tablo 1). Genx ve RidaQuick rotavirus immunokromatografik yöntemlerinin PCR ile karşı-
laştırıldıklarında duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla %97.1, %100 ve %80.4, %72 olarak bulundu. ELISA 
yönteminin ise duyarlılığı %95.1, özgüllüğü %86.5 olarak bulundu. En baskın rotavirus genotipi G9P[8] 
(n=66) %40 oranında olup bunu G1P[8] (n=31) %18.7, G3P[8] (n=16) %9.6, G2P[4] (n=11) %6.7, G9P[4] 
(n=9) %5.4, G2P[8] (n=8) % 4.9, G4P[8] (n=5) %3 ve diğerleri (G3P[4], G9P[4]P[8], G2P[4][8], G3P[4]
[8], G3G2P[4], G1P[4], G8P[4], G4P[4]P[8], G1P[4][8], G2G9P[8], G10G4P[8], G9P[10] ve G9G1P[8]) 
(n=19) %11.5 oranında bulundu. G9 genotipi (%48.5) en çok görülen G genotipi olup ardından G1 (%20
), G2 ve G3 (%13.3), G4(%3.7), G8 ve G10 (%0.6) bulundu. En yaygın P genotipi %77.5 oranla P[8] olup 
P[4] %21.8, P[10] %0.6 oranlarında tespit edildi.

 



25-28 Şubat 2016 / Ankara

Viroloji Günleri
Ulusal 

ve Kursu

226

POSTER BİLDİRİLER

Rotavirüsün tanısında çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması

SONUÇLAR: Rotavirus antijeni araştırılmasında kullanılan, kısa sürede sonuç veren ELISA ve immu-
nokromatografik yöntemlerin duyarlılıklarının yüksek, özgüllüklerinin daha düşük olduğu, en baskın 
rotavirus genotipinin G9P[8] olduğu, G ve P genotiplerinin dağılımının belirlenmesinin rotavirusa karşı 
ülkemizde ve dünyada aşı geliştirme stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunacağı kanaatine varıl-
mıştır.

 
Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, Genotip, Rotavirus
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P-30
Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Uygulama ve Araştırma 

Hastanesine son iki yılda başvuran gebelerde CMV ve CMV IgG 
Avidite seroprevalansının araştırılması

Recep Keşli, Mehmet Karabey, Onur Türkyılmaz, Gülşah Aşık, Cengiz Demir
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,Afyonkarahisar 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Sitomegalovirüs (CMV), hem pediatrik hem de erişkin çağda enfeksiyonlara neden 
olan bir DNA virüsüdür. CMV yenidoğan döneminde CMV inklüzyon hastalığı ve erişkinde infeksi-
yöz mononükleoz benzeri tablo oluşturabilir. CMV konjenital enfeksiyonların en önemli etkenlerinden 
biridir. Gebelikte annede primer enfeksiyon varlığında intrauterin infeksiyon riski reaktive enfeksiyon-
lardan çok daha yüksek olup yaklaşık % 40’a ulaşır. CMV enfeksiyonunda IgM yanıtı primer enfeksi-
yonun yanı sıra, latent reaktivasyon, reinfeksiyon ve bazen CMV dışı hastalıklar sırasında da oluşabil-
mektedir. Enfeksiyonun erken döneminde IgG antikorları, epitoplarına karşı düşük aviditeye sahiptir 
ve primer enfeksiyonun tanısı açısından yararlıdır. Üre denatürasyonu ile gerçekleştirilen CMV IgG 
Avidite testinin yakında edinilmiş primer enfeksiyon tanısında yardımcı olabileceği gösterilmiştir. 
Bu çalışmada enzim immünoassay (EIA) yöntemi ile anti CMV IgM, anti CMV IgG ve CMV IgG Avidite 
testi birlikte değerlendirilerek gebelerde primer infeksiyon araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya; Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına, 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvuran, CMV 
IgM ve CMV IgG istemi yapılan gebeler dahil edilmiştir. CMV IgG pozitif bulunan gebelerde CMV IgG 
Aviditesi bakılarak primer enfeksiyonlar taranmıştır. Enzim Immunoassay metodu ile VIDAS (bio-Me-
rieux SA, 69280 Marcy-I’Etoile/France) marka kit, miniVIDAS (Biomerieux SA, 69280 Marcy-I’Etoile/
France) cihazında çalışılmıştır. Sonuçlar üretici firmanın talimatlarına uygun olarak pozitif veya negatif, 
CMV IgG Avidite sonucu ise <0,40 düşük antikor aviditesi ve 0,65< yüksek antikor Avidite olarak rapor-
lanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 49 gebe hastanın 8 tanesinde CMV IgM pozitif, 41 hastada negatif, 
49 hastanın tamamında CMV IgG pozitif olarak belirlenmiştir. CMV IgG pozitif bulunan 49 gebe hastada 
CMV IgG Avidite testi çalışılmış olup 47 hastada yüksek antikor aviditesi, 2 hastada ise düşük antikor 
aviditesi saptanmıştır.

SONUÇ: CMV gebelerde konjenital enfeksiyonların en önemli etkenlerinden biridir. Bu nedenle gebe-
lerde CMV IgM, CMV IgG ve CMV IgG Avidite bakılması çok önem arz etmektedir. Çalışmada IgM(+), 
IgG(+) ve yüksek Avidite pozitif hastalarda sekonder enfeksiyon (reinfeksiyon); IgM(-), IgG(+) ve yüksek 
Avidite pozitif hastalarda geçirilmiş enfeksiyon (en az 6 ay önce) varlığını göstermektedir. IgM(+), IgG(+) 
ve Düşük Antikor Avidite tesbit edilen iki hastada ise primer akut enfeksiyon ve muhtemel fetal enfeksi-
yon varlığından şüphe edilmelidir.

 
Anahtar Kelimeler: CMV IgG Avidite, CMV IgG Avidite, CMV IgM 
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P-31
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde CMV Enfeksiyonu 

Tanısında Kullanılan Antijenemi ve RT-PCR Testlerinin 
Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Merve Cora, Celal Kurtuluş Buruk, Neşe Kaklıkkaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

 

Sitomegalovirüs (CMV) primer enfeksiyonu takiben, zaman zaman reaktifleşerek virüs atılımına neden 
olan ömür boyu kalıcı latent enfeksiyon oluşturur. Çocuklarda ve yetişkinlerde hem primer enfeksiyon 
hem de reaktivasyonlar tipik olarak asemptomatiktir. Bundan dolayı birçok kişi enfekte olduğunun far-
kında değildir (1). Organ nakli hastaları, lenf kanseri olanlar ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile 
enfekte olan hastalar da dahil olmak üzere immün sistemi baskılanmış hastalarda, hastalık ve ölümün en 
önemli nedeni CMV’dir (2). 

Bir kişi CMV ile enfekte olduğunda antikorlar gelişir ve kişinin hastalığı geçirip geçirmediği antikorlara 
bakılarak anlaşılabilir. Bununla birlikte aktif bir CMV enfeksiyonunun belirlenebilmesi için virüsün tespit 
edilmesi gereklidir (3). Virüsün tespitinde moleküler (polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), hibridizasyon 
gibi) ve moleküler olmayan (antijenemi, kültür gibi) testler kullanılabilir (4). Hastanemizde bu yöntem-
lerden akut enfeksiyonda tegüment proteini pp65’i periferal lökositlerde saptayan antijenemi testi (CI-
NAkit CMV ppUL83 Antigenemia, ARGENE, Fransa) ile gerçek zamanlı PCR (RT-PCR) testi (bosphore 
CMV Quantification Kit v2, Anatolia geneworks, Türkiye) kullanılmaktadır. Antijenemi testinde tam 
kan, RT-PCR testinde serum kullanılmaktadır.

Çalışmamızda hastalarda aktif CMV enfeksiyonu varlığının belirlenmesi amacıyla 05.10.2012- 04.12.2015 
tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çalışılan antijene-
mi ve RT-PCR testleri ile hastaların demografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Örneklerin demografik özelliklerine göre dağılımı

Gelen Örnek Sayısı
Antijenemi RT-PCR

YIL
2012 46 144
2013 213 732
2014 39 669
2015 14 469
TOPLAM 312 2014
YAŞ
0-10 9 200
11-20 6 102
21-30 72 436
31-40 27 314
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41-50 107 467
51-60 80 340
61-70 8 127
>70 3 28
TOPLAM 312 2014
CİNSİYET
Bayan 147 795
Erkek 165 1216
Bilinmiyor - 3
TOPLAM 312 2014

 
Örneklerin test sonuçlarına göre dağılımı

Antijenemi 
(Hücre/200 000 
Hücre)

RT-
PCR (Kopya/mL)

Negatif <42 42-
200 201-500 501-1000 1001-5000 >5000 TOP-

LAM
1-2 12 3 9 3 2 1 30
2-3 4 3 4 1 12
3-5 1 1 2 4
5-6 2 1 1 1 5
7-10 2 2
14-25 2 1 3
35-60 1 3 4
130-500 1 1 1 3
1500 1 1

Her iki testte de gelen örnek sayısının yıllar geçtikçe azaldığı, en çok erkek hastalardan örnek geldiği ve 
41-50 yaş grubunda gelen örnek sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte testlerin 
etkinliğini değerlendirebilmek amacıyla antijenemi testi ile pozitif bulunan örneklerin RT-PCR sonuçları 
değerlendirilmiş, antijenemi testi pozitif olan bazı örneklerin RT-PCR sonuçlarının negatif olduğu, anti-
jenemi testi negatif olan bazı örneklerin ise RT-PCR sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür. 

Antijenemi testi ile RT-PCR testi arasında görülen farklılıklar, CMV enfeksiyonunun tespitinde her iki 
yöntemin birlikte kullanılması gerektiğini düşündürmüştür.

 
Anahtar Kelimeler: Antijenemi, RT-PCR, Sitomegalovirüs 
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P-32
Solunum Yolu Patojenlerinin Tespitinde Multipleks Real-Time 

PCR Testinin Kullanımı

Ömür Mustafa Parkan, Selma Gökahmetoğlu, Ela Başok, Mustafa Altay Atalay
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 

 

GİRİŞ-AMAÇ: Solunum yolu enfeksiyonlarında etiyolojik tanı, uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi 
ve gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması açısından önem arz etmektedir. Solunum yolu patojenle-
rinin laboratuvar tanısında kullanılan kültür, direkt floresan antikor testi ve immünokromatografik testler 
günümüzde yerini nükleik asit temelli testlere bırakmaya başlamıştır. Multipleks real-time PCR temelli 
Fast-Track Diagnostics Respiratory Pathogen 33 (FTD-RP 33) testi ile 21 virüs [Influenza A (Inf A); 
Influenza B (Inf B); Influenza C; Rhinovirus (RV); Coronavirus (CoV) NL63, 229E, OC43, HKU1; Para-
influenza virus (PiV) 1,2,3,4; Human Metapneumovirus A/B (hMPV A/B); Human Bocavirus (HBoV); 
Adenovirus (AV); Respiratory Syncytial Virus A/B (RSV A/B); Enterovirus; Parechovirus; Cytomegalovi-
rus (CMV)], 11 bakteri (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella spp., Streptococcus 
pneumoniae,Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, H. influenzae tip B, Bordetella spp., Moraxel-
la catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp.) ve Pneumocystis jirovecii tespit edilebilmektedir. 
Bu çalışmada; solunum yolu örneklerinde FTD-RP 33 testi ile alınan sonuçlar değerlendirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Viroloji La-
boratuvarı’na Nisan 2014-Aralık 2015 arasında, transport medium (Copan, İtalya) içerisinde ulaştırılan 
solunum yolu örnekleri EZ1 Virus Mini Kit v2.0 (Qiagen, Almanya) kullanılarak EZ1 Advanced XL (Qi-
agen, Almanya) cihazında gerçekleştirilen nükleik asit ekstraksiyonu sonrası FTD-RP 33 (Fast-Track Di-
agnostics, Lüksemburg) testi ile çalışılmıştır.

BULGULAR: Çalışma kapsamında, 140 hastadan alınan 182 solunum yolu örneği (161 nazofarengeal 
sürüntü; 12 bronkoalveoler lavaj; 5 balgam; 4 endotrakeal aspirat) değerlendirilmiştir. Hastaların yaş 
ortalaması 22.9 (0-87) yıl; ortanca yaş değeri 10.5 yıl olarak bulunmuştur. Örneklerin 114’ü (% 62.6) 
kliniklerden, 48’i (%26.4) polikliniklerden ve 20’si (%11) yoğun bakım ünitelerinden gönderilmiştir. Ör-
neklerin 109’unda (%59.9) en az bir patojen saptanmıştır. En sık görülen viral patojen RV (%19) olurken, 
bakteriyel patojenler arasında en sık görülen S. pneumoniae (%8) olmuştur (Şekil). Mevsimsellik değer-
lendirildiğinde; sonbahar, kış ve yaz aylarında en sık RV, ilkbahar aylarında ise en sık CMV görülmüştür. 
Örneklerin 65’inde (%35.7) tek bir patojen saptanırken, 27’sinde (14.8) iki, 12’sinde (%6.6) üç, 3’ünde 
(%1.7) dört ve 2’sinde (%1.1) beş patojen birlikte saptanmıştır.
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Şekil. FTD-RP 33 testi ile çalışmamızda saptanan patojenlerin görülme sıklığı.

Saptanan patojen; n; % 

SONUÇ: Multipleks real-time PCR temelli testlerin, çok sayıda patojenin hızlı bir şekilde saptanmasına 
imkan tanıması bakımından solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında fayda sağlayacağı kanaatine va-
rılmıştır.

 
Anahtar Kelimeler: Multipleks PCR, solunum yolu 
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P-33
HBV DNA Saptanmasında ve Kantitasyonunda İki Farklı 

Sistemin Karşılaştırılması

Ömür Mustafa Parkan1, Dilek Boz1, Selma Gökahmetoğlu1, Hüseyin Kılıç1,  
Ferhan Elmalı2, Özge Kaleli1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Kayseri 

 

GİRİŞ-AMAÇ: Hepatit B virüs (HBV) DNA seviyeleri kronik HBV enfeksiyonuna klinik yaklaşımda bü-
yük önem arz etmektedir. Bu nedenle HBV DNA kantitasyonunun doğru olarak yapılması gerekmektedir. 
Bu çalışmada HBV-DNA saptanmasında iki farklı real-time PCR yöntemi eş zamanlı olarak çalışılarak 
sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Viroloji Labo-
ratuvarı’na HBV DNA tayini için gönderilen 110 adet EDTA’lı kan örneği Cobas AmpliPrep/Cobas Taq-
Man HBV v2.0 (CAP/CTM) (Roche Diagnostics, ABD) ve Abbot RealTime (Abbott Laboratories, ABD) 
sistemleri ile aynı anda çalışılmıştır. CAP/CTM sisteminin ölçüm aralığı 20-1.7x10⁸ IU/ml olup, analitik 
hassasiyeti 20 IU/ml’dir. Abbott RealTime kitinin ölçüm aralığı ise 10-1x10⁹ ve analitik hassasiyeti 10 IU/
ml’dir. Her iki sistem ile elde edilen sonuçlar kappa katsayısı, Spearman korelasyon testi ve Bland-Altman 
analizi ile istatistiksel açıdan karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: Test edilen 110 örneğin 19’unda her iki sistemle de HBV DNA saptanamazken, CAP/CTM 
sistemi ile pozitif bulunan 3 ve düşük pozitif (<20 IU/ml) bulunan 14 adet örnek Abbott RealTime sistemi 
ile negatif bulunmuştur. CAP/CTM sistemi ile negatif bulunan 2 örnek ise Abbott RealTime sistemi ile 
pozitif olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre iki testin istatistiksel açıdan orta derecede bir uyuma sahip 
olduğu bulunmuştur (kappa katsayısı=0.561, p<0.001). İki sistemin dinamik aralığı içerisinde elde edi-
len 61 kantitatif sonuç Spearman korelasyon testi ile değerlendirildiğinde sistemler arasında yüksek bir 
korelasyon olduğu belirlenmiştir (r=0.964, p<0.001). Söz konusu örneklerin 12 tanesinde ölçülen HBV 
DNA düzeyleri arasında 0.5 log IU/ml üzerinde fark saptanmıştır. Bland-Altman yöntemi ile değerlendi-
rildiğinde ise ölçülen viral yükler arasında CAP/CTM sistemi lehine ortalama 0.07 log IU/ml’lik bir fark 
olduğu görülmüştür.

SONUÇ: HBV DNA ölçümünde CAP/CTM ve Abbott RealTime sistemlerinin sonuçları arasında uyum 
olduğu görülmüştür.

 
Anahtar Kelimeler: HBV DNA, kantitasyon, PCR 
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P-34
Kronik Hepatit B İçin Antiviral Tedavi Alan Hastalarda 

Antiviral İlaç Direncinin Araştırılması

Demet Timur1, Selma Gökahmetoğlu1, Osman Özüberk1, Gülten Can Sezgin2, Özge Kaleli1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri 

 

GİRİŞ: Kronik hepatit B (KHB) tedavisinde günümüzde interferon/pegile interferon ve çeşitli nükleozid/
nükleotid analogları (NA) kullanılmaktadır. Lamivudin, adefovir, entekavir, telbivudin ve tenofovir Avru-
pa Birliği ve ülkemizde kullanım lisansı bulunan NA’dır. Ancak NA’nın kullanımı ile virusun eradikasyo-
nu mümkün olmamakta; viral polimeraz geninin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan mutasyonlar antiviral 
direncine neden olarak ilacın etkinliğini azaltmaktadır. Bu çalışmada, KHB enfeksiyonu tanısı ile takip 
edilen hastalarda, ilaç direncinden sorumlu gen mutasyonların araştırılması amaçlandı.

MATERYAL-METOD: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi poliklinik ve kliniklerinde KHB tanısı ile takip 
edilen 45 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. KHB hastalarında ilaç direncinden sorumlu mutasyonları re-
vers transkriptaz gen bölgesinde pirosekanslama yöntemi (Pyromark, Qiagen, Almanya) ile araştırılmış-
tır.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 45 hastanın 13 (% 28.8)’ünde ilaç direnciyle ilişkili mutasyonlar saptan-
mıştır. 4 örnekte M204I, 4 örnekte L180M + M204I, 2 örnekte L180M + M204V + V173L, 3 örnekte 
L180M + M204V mutasyonları bulunmuştur. Bu mutasyonlar, M204I; lamivudin ve telbivudine direnç-
li, entekavir ve adefovire orta duyarlı, tenofovire ise duyarlı, L180M + M204I; lamivudin, entekavir ve 
telbivudine dirençli, adefovir ve tenofovire duyarlı, L180M + M204V + V173L; lamivudin, entekavir ve 
telbivudine dirençli, adefovir ve tenofovire duyarlı, L180M + M204V; lamivudin ve telbivudine dirençli, 
entekavir ve adefovire orta duyarlı, tenofovire duyarlı olarak raporlandı. Hastaların tedavisi antiviral ilaç 
direnç sonuçlarına göre yapılmıştır.

SONUÇ: Sonuç olarak KHB hastalarının tedavi takibinde antiviral ilaç direnç analizinin yapılması gerek-
tiği kanaatine varıldı.

 
Anahtar Kelimeler: İlaç direnci, Kronik Hepatit B 
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P-35
Griscelli Sendromlu Bir Olguda, EBV Enfeksiyonu İle İlişkili 

Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık

Demet Timur1, Selma Gökahmetoğlu1, Musa Karakükcü2, Şükran Artıran1,  
Mustafa Altay Atalay1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri 

 

AMAÇ: Griscelli sendromu otozomal resesif geçişli nadir bir hastalıktır. Klinik bulguları açık ten rengi, 
gümüş grisi saçlar, tekrarlayan ateş atakları ve enfeksiyonlarla karakterizedir. Kemik iliği transplantasyo-
nu (KİT) yapılmadığı takdirde hastalar ilk 5 yıl içinde hayatını kaybederler. Transplantasyonlardan sonra 
gelişen komplikasyonlardan biri de, genellikle Epstein-Barr Virüs (EBV) enfeksiyonu ile birlikte görülen 
ve çok farklı klinik bulgular içeren, enfeksiyon ve neoplazma arasında bir klinik tablo olan posttransplant 
lenfoproliferatif hastalık (PTLH)’tır. Hastalık en az KİT’dan sonra gelişir ve insidansı %0.6’dır, böbrek 
alıcılarında %1-5, kalp alıcılarında %1.8-20 ve karaciğer alıcılarında %2.2-21.7 arasında değişmektedir. 
Uygulanan immünosüpresif rejimin tipine bağlı olarak PTLH, transplantasyondan sonra değişik süreler 
içinde ortaya çıkar. Özellikle sikloporin A (CsA) ile tedavi gören hastalarda bu süre bir ay kadar kısa 
olabilir. Bu çalışmada, Griscelli sendromu tanısı alan üç yaşındaki erkek hastada, allojenik KİT’den sonra 
gelişen EBV enfeksiyonu ile birlikte görülen PTLH sunulması amaçlandı.

OLGU: Griscelli sendromu tanısı ile takip edilen 24.05.2015 tarihinde annesinden allojenik ke-
mik iliği transplantasyonu yapılan 3 yaşındaki erkek olgunun EBV serolojisi EBV-VCA IgG (-) 
iken vericinin EBV-VCA IgG (+) idi. Alıcı ve vericinin EBV-VCA IgM sonuçları ise negatif bu-
lundu. Olgunun transplant sonrası izleminde greft fonksiyonları iyi olarak değerlendirilmiştir. 
Transplanttan önce proflaktik olarak hastaya asiklovir başlanmıştır. Hiç antirejeksiyon tedavi almayan 
olguya, Graft versus host hastalığı (GVHD) için 7. günden itibaren mikofenolat mofetil başlanmış olup; 
sonra sırasıyla prednol ve siklosporin eklenerek devam eden immünsüpresif tedavi protokolü uygulan-
mıştır. Transplant sonrası EBV DNA testi ilk kez 03.07.2015 tarihinde pozitif saptanmıştır. Bu pozitif de-
ğerdeki artışla beraber MR kolanjiografi ve beyin MR sonuçlarına bakılarak PTLH’den şüphelenilen has-
tadan alınan batın içi lenf nodu biyopsisinin histopatolojik incelemesi sonucu monomorfik diffüz büyük 
B hücreli lenfoma ve PTLH olarak rapor edilen hasta PTLH olarak kabul edilmiştir. Hastanın immun-
süpresyon tedavisi GVHD nedeniyle kesilmemiştir. Kemoterapi uygulandıktan sonra EBV DNA PCR 
sonuçları şekilde de görüldüğü gibi giderek artan hastada sepsis gelişmiş ve hasta hayatını kaybetmiştir.
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Şekil: Olgunun transplant sonrası EBV DNA PCR takip verileri

SONUÇ: PTLH lenf nodu tutulumu dışında ekstranodal organlar karaciğer, dalak, beyin veya transplante 
edilen organda görülebilir. Bizim olgumuzda beyinde ponsta, karaciğerde, akciğerde ve batın içindeki lenf 
nodlarında radyolojik incelemelerde şüphelenilen PTLH sadece batın içindeki lenf nodunda histopato-
lojik olarak tanımlanmıştır. 

Sonuç olarak PTLH, erken tanı ve immünsüpresif tedavinin zamanında azaltılması veya kesilmesi ile 
kendiliğinden düzelebilme şansı olan bir hastalıktır. Bu nedenle organ alıcılarında hastalığın klinik ve 
laboratuvar bulgularının iyi bilinmesi ve buna bağlı olarak erken tanı ve uygun tedavinin başlanması, 
prognozu olumlu yönde etkilediği için çok önem taşımaktadır.

 
Anahtar Kelimeler: EBV, posttransplant lenfoproliferatif hastalık 
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P-36
Karaciğer Nakli Olan Çocuklarda Epstein-Barr Virüs (EBV) 

İlişkili Malignensi Gelişmesinin Araştırılması

Meryem Çolak1, Aylin Altay1, Neslihan Eksi Bozbulut2, Buket Dalgıç2, Işıl Fidan1,  
Seçil Özkan3, Gülendam Bozdayı1

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara 

3Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Epstein-Barr Virüs (EBV);enfeksiyöz mononükleoz, nazofarengeal karsinoma, Hodgkin lenfoma 
ve Burkitt lenfoma gibi çeşitli kanserlerle ilişkisi bulunan, immunsüpresyon durumunda nüksler ile sey-
reden bir enfeksiyon etkenidir. Çalışmamızda, karaciğer nakli geçirmiş çocuk hastalarda Real-Time PCR 
yöntemiyle EBV DNA takibi ve EBV DNA pozitif hastalarda virüs ile ilişkili malignensi gelişmesinin 
araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Mart2014-Ocak2016 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji kliniğine başvurmuş ve karaciğer nakli olmuş 32 çocuk hasta dahil 
edilmiştir. Serolojik inceleme istenen hastalara ait serum örneklerinde Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) (DIA.PRO Milano,İtalya) yöntemi ile EBV’ye özgü EBV VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgM, 
EBNA IgG ve EA IgG antikorları araştırılmıştır. Serumlardan DNA eldesi, High Pure Viral NucleicAcid 
Kiti (Roche,Almanya) kullanılarak “Spin-Kolon” yöntemi ile yapılmıştır. DNA’lar LightCycler 2.0 (Roc-
he,Almanya) cihazında LightCycler EBV Quantitative Kit (Roche,Almanya) kullanılarak Real-Time PCR 
yöntemiyle çalışılmıştır. Serum örneklerinde eş zamanlı olarak CMV DNA’sı COBAS®AmpliPrep/CO-
BAS®TaqMan48 (Roche,Almanya) cihazında Real-Time PCR yöntemi ile araştırılmştır.
BULGULAR: Çalışmamızda 18 kız (%56.3), 14 erkek (%43.7) olmak üzere; 1-18 yaş aralığında topam 
32 çocuk hasta araştırılmıştır. Real-Time PCR yöntemiyle %15.6 (5/32) EBV DNA pozitifliği tespit edil-
miştir. EBV DNA pozitif hastaların serum örneklerinde VCA IgM pozitifliği saptanmamıştır. EBV DNA 
pozitif hastalar; Biliyer atrezi, Progressif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC), Wilson, Kronik karaciğer 
yetmezliği tanıları almış ve nakil olmuş hastalardır. EBV pozitif hastalarda rejeksiyon görülmemiş; bir 
hastada (%20) Burkitt lenfoma gelişmiştir. EBV DNA pozitif hastaların %80’inde (4/5) CMV DNA po-
zitifliği de tespit edilmiştir. EBV pozitif hastaların ALT;AST;GGT değerleri normal sınırlar içerisindedir. 
EBV pozitifliği tespit edilen hastalar; immünsüpresif tedavi değiştirilmeden asiklovir, gansiklovir, veya 
valgansiklovir tedavisi almışlardır. EBV pozitif beş hastadan birisi tedavi sürecine katılmamış, tekrar gel-
memiş; bir hasta Burkitt lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiş; kalan üç hastada ise tedavi ve tekrarlayan 
enfeksiyonlarla sürecin devam ettiği görülmüştür. EBV pozitif hastalarda en yaygın görülen semptomla-
rın ateş, kusma, ishal ve tonsillit olduğu saptanmıştır. Çalışılan örneklerin %80(4/5)’inde EBV DNA ≥104 
kopya/ml, %20(1/5)’sinde ≥105 kopya/ml olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışmamızda, karaciğer nakli olmuş EBV pozitif çocuklarda, enfeksiyonun sıklıkla tekrarla-
dığı görülmüştür. Ayrıca virüsün doğası itibari ile malignensi gelişmesi bir diğer önemli sorundur. Hem 
enfeksiyonun tekrarlaması, hem de Burkitt lenfoma gelişmiş olması, hastaların EBV enfeksiyonu bakı-
mından düzenli olarak izlenmesi (1/3ay, pozitiflik saptandığında 1/ay) ve kantitasyon ile tedavi takibinin 
yapılması gerektiğini göstermektedir. Çalışmamızda EBV DNA pozitif hastaların %80’inde CMV DNA 
pozitifliğinin görülmesi nedeniyle EBV pozitif hastalarda CMV pozitifliğinin de olabileceğinin de akılda 
tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmamızda EBV pozitif hastalarımızdan birinde malignensi geliş-
mesi nedeniyle, transplantasyon yapılan hastalarda EBV’nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr Virüs (EBV), karaciğer nakli, Burkitt lenfoma
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P-37
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında çalışılan Parvovirus B19 enfeksiyon 
sıklığının değerlendirilmesi

Gönül Aksu, Elif Kaş, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Funda Güçel, 
Koza Murat, Bülent Kara, Işıl İçme, Nilgün Aksel Bayram, Çiğdem Sönmez

Ankara İli 2. bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Laboratuvarı, Ankara 
 

AMAÇ: Tüm dünyada yaygın olarak bulunan parvovirus B19, solunumun yolu sekresyonları başta olmak 
üzere kan transfüzyonu, organ nakli ve transplasental yol ile bulaşmaktadır. Çocukluk çağının döküntülü 
hastalıklarından olan eritema enfeksiyozumun (5. hastalık) etkeni olan parvo virus B19, erişkinlerde özel-
likle kadınlarda artropatilere neden olmaktadır. Virus özgül olarak eritrositer serinin olgunlaşmamış hüc-
relerini etkilediğinden, eritrosit yapımı durmakta ve özellikle kronik hemolitik anemisi olan hastalarda 
aplastik krize yol açabilmektedir. Hamile bir kadının parvovirus B19 virusu ile enfekte olması sonucunda, 
hidrops fetalis ve konjenital anemi gelişebilmektedir.Hastanın şikayetleri ve görüntü teşhise yardımcıdır. 
Özellikle birkaç gün süren ateş ve gripal şikayetlerin ardından şamar yemiş gibi döküntünün çıkması 5. 
Hastalığı düşündürür. Kesin teşhis kan testleri ve laboratuvar incelemeleri ile konur. Akut ve geçirilmiş 
enfeksiyonun tespiti için Parvovirüs B19 IgG ve IgM testlerinin sonuçları yeterlidir ancak immün sistemi 
baskılanmış hastada aktif enfeksiyonu göstermek için içinde Parvovirüs DNA PCR çalışılması önerilmek-
tedir. Bu çalışmada laboratuvarımıza gelen örneklerde parvovirus B19 virusu ile enfeksiyon sıklığının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Parvovirus B19 IgM testi için 1403 numune ve IgG testleri için gelen 1077 serum örneği Tri-
turus marka mikroelisa cihazında Vircell marka kitler kullanılarak çalışılmıştır. Tekrarlanan testlerin 
sonucu etkilememesi için hastaların ilk gelen serum örnekleri kabul edilmiştir. Ayrıca çalışmaya dahil 
edilen 116 hastalardan Parvovirüs DNA viral yük tayini QIAsymphony SP-AS(Qiagen,Germany) cihazı 
kullanılarak gerçek zamanlı PCR yöntemiyle belirlenmiştir.

BULGULAR: Parvovirüs B19 IgM istenen 1403 hastadan 70 i(%5 ) pozitif, 13’ü (%0.9 ) ara değer ve 1320’si 
(%94,1) negatif bulundu. Parvovirüs B19 IgM sonuçlarının yaş gruplarına dağılımı tablo 1 de görülmek-
tedir. Parvovirüs B19 IgG istenen 1077 hastanın 401’i (%37 ) pozitif, 17’si (% 1.6) ara değer, 659’u (%61.4 
) negatif bulundu. Parvovirüs B19 IgG sonuçlarının yaş gruplarına dağılımı tablo 2 de görülmektedir. 
0-71 yaş arasında değişen genellikle Hematoloji-Onkoloji kliniklerinden gönderilen olası immünsüpresif 
116 hastanın 12(%10.3) sinde Parvovirüs DNA pozitif bulundu. Parvovirüs DNA pozitif bulunan hasta-
lar 1-59 yaş arasında değişiyordu. Sadece IgM pozitif 1 hastadan Parvovirüs DNA istenmiş ve viral yük 
pozitif bulunmuştur.
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Parvovirüs IgM sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımı

Yaş aralıkları
Parvo virüs IgM 
pozitif  
sayı

Parvo virüs IgM ara 
değer 
sayı

Parvo virüs IgM 
negatif  
sayı

Toplam

0 yaş 4 2 249 255
1-5 yaş 17 3 384 404
6-10 yaş 18 1 174 193
11-15 yaş 6 164 170
16-20yaş 3 69 72
21-25 yaş 1 1 25 2
26-30 yaş 1 34 35
31-35 yaş 5 2 34 41
36-40 yaş 3 2 34 41
41-45yaş 3 1 30 34
46-50 yaş 2 28 30
51cyaş üstü 7 1 95 103
Toplam 70 13 1320 1403

 
Parvovirüs IgG sonuçlarının yaş aralıklarına göre dağılımG

Yaş aralıkları
Parvo virüs IgG 
pozitif 
sayı (%)

Parvo virüs IgG 
ara değer

Parvo virüs IgG 
negatif Toplam

0 yaş 48 (%26) 3 135 186
1-5 yaş 58(%19) 4 249 311
6-10 yaş 66(%42) 3 88 157
11-15 yaş 65(%47) 4 68 137
16-20 yaş 27(%45) 2 31 60
21-25 yaş 12(%36) 21 33
26-30 yaş 18(%58) 13 31
31-35 yaş 12(%50) 1 11 24
36-40 yaş 17(%70) 7 24
41-45 yaş 17(%63) 10 27
46-50 yaş 11(%55) 9 20
51 yaş üstü 50(%75) 17 67
Toplam 401(%37) 17 659 1077

SONUÇ: Çalıştığımız hastalardan %5 inde Parvovirüs enfeksiyonu saptanırken, ortalama %37 IgG sero-
pozitifliği saptandı. Parvovirüs DNA çalışılan hastaların %10’unda viral yük pozitif bulundu.

 
Anahtar Kelimeler: Parvovirüs IgM, Parvovirüs IgG, 5.hastalık
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P-38
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Merkez laboratuvarında Çalışılan HIV RNA (Kantitatif) Test 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Elif Kaş, Gönül Aksu, Yasemin Büzkaya, Şükran Çopur, Kemal Mintaş, Çiğdem Sönmez, 
Koza Murat, Bülent Kara, Işıl İçme, Pınar Deniz Çömez

1Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez laboratuvarı, Ankara 
 

GİRİŞ: Etkeni retrovirüs ailesinde yer alan bir RNA virüsü olan HIV/AIDS hastalığı, dünyada önemli 
derecede mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır. Bu nedenle AIDS hastalığın tanısı, tedavisi ve takibi 
çok önemlidir.

AMAÇ: Bu çalışmamızda Merkez laboratuvarımıza çeşitli hastanelerden gönderilen HIV / AIDS hastala-
rının takibinde ve tedaviye yanıtın izlenmesinde önemli yer tutan HIV RNA test sonuçlarının değerlen-
dirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak-Kasım 2015 tarihleri arasında merkez laboratuvarımıza çeşitli hastane-
lerden gönderilen 89 hastaya ait 116 örnek değerlendirilmiştir. Örneklerin viral yük tayini Artus HIV 
QS-RGQ Kiti (Qiagen,Germany) ile QIAsymphony SP-AS (Qiagen,Germany) cihazı kullanılarak belir-
lenmiştir.

BULGULAR: Toplam 116 hasta örneğin 41’inde (%35) HIV RNA pozitif bulunurken, 75’inde (%65) ise 
negatif saptanmıştır. HIV RNA pozitif hastaların viral yük dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo1:HIV RNA pozitif hastaların viral yük dağılımı

VİRAL YÜK DAĞILIMI SAYI %
1-10^1 0 0
10^1-10^2 6 15
10^2-10^3 7 17
10^3-10^4 5 12
10^4-10^5 9 22
10^5-10^6 8 19
10^6-10^7 6 15
TOPLAM 41 100

SONUÇ: Viral yük dağılımı en çok 10^4-^10^5 aralığında saptanırken, ortalama viral yük 9.20x10^3 
olarak bulunmuştur.Bu bulgular, AIDS hastalığında HIV RNA viral yük saptanmasının tedavi sürecinin 
değerlendirilmesinde ne kadar önemli olduğu ve aynı zamanda serolojik testlerin tesbit edilemediği erken 
dönemde de hastalığın tanısına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: HIV, AIDS, HIV RNA, Viral yük
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P-39
Bünyan Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit C 

Seroprevalansı

Nuri Çakır1, Ahmet Güden1, Gülşen Aksoy1, Merve Talaslıoğlu Sönmez1,  
Mustafa Altay Atalay2, Selma Gökahmetoğlu2

1Bünyan Devlet Hastanesi, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 

 

GİRİŞ-AMAÇ: Hepatit C, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatoselüler karsinomaya yol açabilen 
önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya çapında yaklaşık 200 milyon kişinin de Hepatit C virüsü (HCV) 
ile enfekte olduğu bilinmekte ve ülkemizde de yaygın olarak görülmektedir. Yüksek kronikleşme oranı ile 
son yıllarda dikkati çeken ve önem kazanan HCV sıklığı ise ülkemizde %1–2,4 arasında değişmektedir. 
Bu çalışmada, Bünyan Devlet Hastanesine başvuran bireylerin serum örneklerindeki anti-HCV seropo-
zitifliği değerlendirilerek, ilçemize ait bilgilerin ortaya konması ve bu bilgilerin ülkemiz epidemiyolojik 
verilerine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Ağustos 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında Bünyan Devlet Hasta-
nesi poliklinik ve servislerinden, laboratuvara gönderilen çeşitli yaş gruplarından oluşan 4637 hastanın 
anti-HCV parametreleri retrospektif olarak araştırıldı.Hastanemizde, kan tranfüzyonuiçin gerekli olan 
kan ve kan ürünleri Kızılay’dan temin edildiğinden donör popülasyonu bulunmamaktadır. Serumda 
anti-HCV varlığı kemilüminesans (Access chemiluminessans immunoassay sistem, Beckman Coulter, 
USA) yöntemi ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda araştırıldı.Tekrarlayan reaktif sonuçlar pozitif 
kabul edildi.Örneklem grubu,Bünyan İlçesi ve çevre köylerden hastaneye başvuran kişilerin cinsiyet ve 
yaş grubuna göre sınıflanırlıdı.

BULGULAR: Çalışmamızdaki 4637 olgunun, 3226’sı (%69.6) kadın, 1411’i (%30.4) erkekti. Olguların 
yaş dağılımı 1-90 yaş arasında değişmekte olup, ortalama yaş 40’tı. Anti-HCV 71 kişide (%1,5) pozitif 
bulundu. Anti-HCV’nin kadınlardaki oranı %1.2 erkeklerdeki oranı ise %0.3 olarak bulundu. Anti-HCV 
seropozitif bulunanların yaş ortalaması ise 60 idi. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşam standartlarının yükselmesi, toplumsal bilincin artması ve yeterli farkın-
dalığın oluşmasına rağmen HCV enfeksiyonları günümüzde halen önemini korumaktadır. Epidemiyo-
lojik çalışmalar kronik hepatit C enfeksiyonu ile hepatoselüler karsinoma arasında güçlü bir ilişkinin 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada HCV enfeksiyonunun prevalansının yaklaşık %2.2-3 arasında 
olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde ki HCV prevalansını araştıran çok sayıda araştırma yayınlanmakla 
birlikte, prevelansın %1-2.4 arasında olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızdaki oranlar, ülkemiz prevalan-
sı ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, Sağlık Müdürlüğü ve diğer sağlık kuruluşları arasında koordi-
nasyon sağlanarak bölgemizde risk gruplarını da içine alan geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmaların 
planlanması, HCV enfeksiyonu, bulaş ve korunma yolları ile ilgili eğitimlerin gündeme getirilmesi kana-
atine varılmıştır.

 
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, anti-HCV, seroprevalans 
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P-40
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Seroloji/

ELISA ünitesine gelen serumlarda Epstein-Barr Virus 
(EBV) seropozitifliğinin retrospektif olarak 1,5 yıllık 

seroepidemiyolojik değerlendirilmesi

Harika Öykü Dinç, Esra Bakır, Pelin Yüksel, Bekir Kocazeybek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

GİRİŞ: Epstein-Barr Virus (EBV) çift sarmallı bir DNA virusu olmakla birlikte akut enfeksiyöz mononük-
leoz, nazofaringiyal karsinom ve Burkitt lenfomayla ilişkili olduğu için EBV enfeksiyonunun tanısı önem-
lidir. Dünya popülasyonunun % 95’ i yetişkinlik dönemine kadar EBV ile karşılaştığından dolayı seropre-
valansı oldukça yaygındır. Bu çalışmada da 1,5 yıllık süreç içerisindeki EBV seroprevelansı saptanmıştır.

YÖNTEM: Haziran 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Seroloji Laboratuarına gelen serum örneklerinde EBV VCA IgM ve EBV VCA IgG 
antikorları ELISA yöntemi ile çalışılmış olup, olguların demografik değerlendirmeleri geriye dönük ola-
rak hastane veri tabanının taranmasıyla yapılmıştır.

BULGULAR: Retrospektif olarak 1,5 yıllık dönemde incelenen toplam 2.413 olgunun 159(%6,6)’unda 
EBV IgM ve IgG seropozitifliği saptanmamıştır. Olguların 2.166(%89,8)’sında yalnızca EBV IgG seropo-
zitifliği görülürken, 88(%3,6)’inde IgM seropozitifliğiyle birlikte görülmüştür.

SONUÇ: EBV enfeksiyonu çoğunlukla çocuk yaş grubunda görülmekle birlikte, EBV antijenlerine karşı 
oluşan antikorların primer enfeksiyon ile geçirilmiş enfeksiyon ayrımında önemli bir role sahip olduğu 
belirlenmiştir.

 
Anahtar Kelimeler: ELISA, Epstein-Barr Virus (EBV), seroepidemiyoloji 
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P-41
Afyon Kocatepe Üniversite Ahmet Necdet Sezer Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarına 

Ocak-2012 ile Kasım-2015 Tarihleri Arasında Gastroenteritli 
Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığının Belirlenmesi

Gülşah Aşık, Hayriye Tokay, Onur Türkyılmaz, Cengiz Demir, Recep Keşli
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akut gastroenteritler çocukluk çağında solunum yolu enfeksiyonlarından sonra mor-
talite ve morbiditenin en önemli ikinci sebebidir. Gastroenteritlerin en önemli sebebi ise viral etkenlerdir. 
Viral etkenlerden Adenovirüs ve Rotavirüsler klinikte en sık karşılaşılan iki etkendir. Bu viral enfeksi-
yonlar dünya genelinde tüm yıl boyunca görülmektedirler. Virüslerin feko-oral yolla bulaştığı bildirilse 
de rotavirüs için havadan ve damlacık yoluyla geçiş de bildirilmiştir. Dışkı örneklerinde viral antijenlerin 
belirlenmesi tanı açısından önemlidir. Bu çalışmada gastroenterit şüphesi ile gelen hastalarda viral etken 
varlığı araştırıldı. Ayrıca hastalık etkenleri ile yaş aralığı ve mevsimler arasındaki ilişki de incelendi.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya; Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ocak-2012 ile Kasım-2015 tarihleri arasında akut gastroenterit şüp-
hesi ile başvuran 0-16 yaş arası pediyatrik hastalar dahil edilmiştir. Çalışmada Rotavirüs ve Adenovirüs 
antijen varlığını belirlemek için VIKIA Rota-Adeno (Biomerieux SA, 69280 Marcy-I’Etoile/France) mar-
ka kart test kullanılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 1625 hastadan 287 tanesinde Rotavirüs (%17.66), 42 tanesin-
de Adenovirüs (%2.58) ve 9 tanesinde Adenovirüs ve Rotavirüs birlikte (%0.55) pozitif bulunmuş-
tur. Mevsimlere göre adenovirüsün ve rotavirüsün görülme sıklığı istatistiki olarak anlamlılık göster-
mektedir.(p<0,001) Yaşa göre dağılımda ise 0-1 yaş bebeklik dönemi, 1-5 yaş okul öncesi çocukluk 
dönemi ve 5-16 yaş okul çağı olarak değerlendirmeye alınmıştır. Etkenlerin yaş grubuna göre da-
ğılımı da istatistiki açıdan anlamlılık göstermektedir. (Adenovirüs p=0,004 ve Rotavirüs p<0,001) 
Adenovirüs ve rotavirüs birlikte pozitifliği mevsimlere göre kış mevsiminde 1, ilkbahar 1, yaz 6 ve son-
baharda 1 tane görülmüştür. Ancak sayısal azlık nedeniyle istatistiksel değerlendirmeye alınamamıştır. 
Yaş gruplarına göre ise 0-1 yaş arasında 3, 1-5 yaş arasında 4 ve 6-16 yaş arasında 2 hasta bulunmuştur. 
Sayısının az olması nedeniyle istatistiksel değerlendirilmeye alınamamıştır.

SONUÇ: Bu çalışmaya göre adenovirüs ve rotavirüs görülme sıklığı mevsimlere ve yaşa göre anlamlılık 
göstemektedir. Adenovirüs ve Rotavirüse bağlı gastroenterit en sık kış aylarında ve okul öncesi çocukluk 
dönemlerinde görülmektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Adenovirus,Rotavirus, gastroenterit 
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P-42
Doğurganlık çağındaki kadınlarda Rubella IgG antikor 

pozitifliğinin incelenmesi

Begüm Saran Gülcen, Bahadır Feyzioğlu, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Konya 

 

GİRİŞ: Çalışmanın amacı hastaneye başvuran doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella seropozitifliği-
nin yaş gruplarına göre dağılımının retrospektif olarak incelenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çeşitli kliniklere başvuran 2151 kadının rubella IgG antikor düzeyi 
18-25, 26-35, 36-45 olmak üzere üç yaş grubuna ayrılarak ELISA (Cobas, Roche, Almanya) yöntemi ile 
incelendi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan kadınların 567’si (%26,3) 18-25 yaş, 1143’ü (% 53,6) 26-35 yaş, 441’i (%20
,5) 36-45 yaş grubunda olarak saptandı. 18-25, 26-35 ve 36-45 yaş grubundaki kadınlarda rubella IgG 
pozitiflik sayısı ve oranı sırasıyla 551 (%97,1), 1075 (%94,0) ve 394 (%89,4) olarak tespit edildi. İncelenen 
toplam 2151 örneğin 2020’sinde (%93,9) rubella IgG antikor pozitifliği saptandı.

SONUÇ: Konya’da doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella seroprevalansının yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Gebelikte geçirilen rubella enfeksiyonu fetüste enfeksiyona yol açarak ağır sonuçlar ortaya çı-
karmaktadır. Gebelik öncesi enfeksiyonu geçirmemiş ve aşılanmamış bireylerin tespit edilmesi, aşılama 
programları ile seropozitiflik oranının arttırılarak doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella virüsüne 
karşı bağışıklığın sağlanması konjenital rubella enfeksiyonunu önlemede etkili olacaktır. Bu nedenle ge-
belik öncesinde seronegatif kadınların tespit edilerek aşılanması gereklidir.

 
Anahtar Kelimeler: Rubella IgG, Doğurganlık çağındaki kadınlar 
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P-43
Kayseri Bölgesinde 2014-2015 Yıllarındaki Hepatit C Virüs 

Genotiplerinin Dağılımı

Merve Talaslioğlu Sönmez, Mustafa Altay Atalay, Nuri Çakır, Hüseyin Kılıç,  
Selma Gökahmetoğlu

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu dünyada ve Türkiye’de en önemli karaciğer hastalık-
larından birisidir. HCV genotiplerinin belirlenmesi kronik hepatit C’li hastaların takip ve tedavisi açı-
sından önemli bilgi sağlamaktadır. HCV genotiplerinin dağılımı coğrafi olarak farklılık göstermektedir. 
HCV genotip 1b’de tedaviye yanıt daha düşük, hepatoselüler karsinoma gelişme riski daha yüksektir. Bu 
çalışmada, 2014–2015 yıllarında kronik hepatit C ön tanısı ile takip edilen hastalardan gönderilen kan 
örneklerinde HCV genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Gastroente-
roloji bölümlerinde kronik hepatit C ön tanısı ile takip edilen 2014 yılında 290 hastanın, 2015 yılında 273 
hastanın plasma örnekleri dahil edildi.Örneklerin nükleik asit izolasyonu otomatik olarak EZ1 (Qiagen, 
Almanya) cihazında yapıldı. HCV genotip analizi pirosekanslama yöntemi (Pyromark, Qiagen, Almanya) 
ile yapıldı.

BULGULAR: 2014 yılında HCV genotiplerinin 183 (% 63.1)’ü genotip 1, 86 (% 29.7)’sı genotip 4, 15 
(% 5.2)’i genotip 2, 6 (%2.0)’sı genotip 3 olarak bulundu. Genotip 1 olarak bulunan 183 örneğin 153 (% 
83.6)’ü genotip 1b; 14 (%7.7)’ü genotip 1a olduğu belirlenirken, 16 (%8.7)’sının alt tipi belirlenemedi. 
2015 yılında HCV genotiplerinin 192 (% 70.3)’si genotip 1, 66 (%24.2)’sı genotip 4, 8 (%2.9)’i genotip 3, 7 
(%2.6)’si genotip 2 olarak bulundu. Genotip 1 olarak bulunan 192 örneğin 170 (% 88.5)’i genotip 1b; 8 (% 
4.2)’i genotip 1a olduğu belirlenirken, 14 (% 7.3)’ünün alt tipi belirlenemedi.

SONUÇ: Hepatit C’si olan hastalarda en yaygın genotipinin 1b olduğu, 2011 yılında yaptığımız çalışmada 
%35.4 oranında görülen genotip 4’ün 2014 yılında %29.7, 2015 yılında %24.2 oranında görüldüğü sap-
tanmıştır. Sonuç olarak, bölgemizde HCV enfeksiyonlarındaki tedavi seçimini ve süresini belirlemede ve 
hastalığın prognozunun öngörüsünde HCV genotiplerinin belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 
Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü, Kronik Hepatit C, Genotip 
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P-44
Çeşitli nedenlerle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne 

başvuran kadınlarda Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV 
seroprevalansının incelenmesi

Begüm Saran Gülcen, Bahadır Feyzioğlu, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Konya 

 

GİRİŞ: Çalışmada hastanemize gebelik takibi veya diğer jinekolojik şikayetler nedeniyle başvuran kadın-
lara ait Anti-HBs, hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), insan immün yetmezlik virüsü antikoru (anti-HIV) 
ve hepatit C antikoru (anti-HCV) seroprevalanslarının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gebe polikliniği, jinekoloji polikliniği’ne başvuran ve kadın hastalıkları ve 
doğum servisinde yatan kadınların Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV antikorları ELISA (Cobas, 
Roche, Almanya) yöntemi ile incelendi. 

BULGULAR: Anti-HBs bakılan toplam 621 hastanın 234’ünde(%37.6), HBsAg bakılan toplam 763 has-
tanın 25’inde (%3.2), Anti-HCV bakılan toplam 615 hastanın 15’inde (%2.4) seropozitiflik saptanmıştır. 
HBsAg bakılan 210 gebenin 4’ünde (%1.9), Anti-HCV bakılan 106 gebenin 3’ünde (%2.8) seropozitiflik 
izlenmiştir. HBsAg pozitifliği bulunan 25 hastanın 4’ünün (%16), Anti-HCV pozitif bulunan 15 hastanın 
2’sinin (%13,3) gebe polikliniğine başvurduğu gözlenmiştir. Anti-HIV bakılan toplam 640 hasta seru-
munda ise pozitiflik saptanmamıştır.

SONUÇ: Enfeksiyon oluşturan etkenlere karşı rutin tarama çalışmalarının yapılması gerekliliğini belir-
lemede seropozitiflik oranları yol göstericidir. Bu çalışmada bölgemizde Anti-HBs antikorlarının belir-
lenme oranı kadınlarda hepatit B virüsüne karşı bağışıklığın istenilen düzeyde olmadığını göstermiştir. 
Oysa HBV’ne karşı aşı ile yüksek oranda koruyuculuk sağlanabilmektedir. Toplumda ve özellikle gebe-
lerde taramaların rutin olarak yapılması ve aşı programlarının etkin şekilde uygulanması, hem bireylerde 
hem de yenidoğanlarda bu enfeksiyonu önlemede etkili olacaktır. Bölgemizde HCV seroprevalansı düşük 
bulunmuştur. Rutin tarama programlarına dahil edilmesi tartışmalı olmakla birlikte, tespit edilecek sero-
pozitifliğin bireyin erken tedavi alması ve gebelerde perinatal önlemler alınması açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, kadın hastalıkları ve doğum, 
seroprevalans 
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P-45
Konya Bölgesinde İnfluenza şüphesi ile hastaneye başvuran 
hastaların solunum yolu sekresyonlarında İnfluenza Virüs 

varlığının microarray yöntemi ile tespit edilmesi

Begüm Saran Gülcen, Bahadır Feyzioğlu, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Konya 

AMAÇ: Çalışmada hastanemize influenza benzeri semptomlar ile başvuran hastalarda influenza virüs tip 
ve bazı subtiplerinin microarray yöntemi ile tespit edilmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: 1 Eylül 2015- 12 Ocak 2016 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Me-
ram Tıp Fakültesinde çeşitli kliniklere influenza benzeri semptomlarla başvuran 276 hasta incelendi. Has-
talardan nazal sürüntü örnekleri alınarak microarray yöntemi ile CLART PneumoVir kiti kullanılarak 
(Genomica, S.A.U., Madrid,İspanya) çalışıldı. 

BULGULAR: İncelenen 276 örneğin, 29’unda (%10.5) influenza A, 14’ünde (%5.07) influenza B, 22’sinde 
(%7,9) influenza C pozitif olarak saptandı. İnfluenza A pozitif örneklerin 9’unda (%3,2) seasonal H1N1, 
5’inde H3N2 (%1,81) tespit edilirken, 15 örnek (%5,43) diğer subtipler olarak değerlendirildi. H1N1 va-
kaları 31-Aralık-2015 - 7-Ocak-2016 tarihleri arasında kümelenirken, 6’sı erkek, 3’ü kız olan hastaların 
tamamı 1-5 yaş aralığındaydı. 

 
İnfluenza B, İnfluenza C ve İnfluenza A subtiplerinin görülme oranı

SONUÇ: Konya bölgesinde influenza şüphesi ile başvuran hastalarda en sık belirlenen tip İnfluenza 
A olurken, İnfluenza C vakalarının fazlalığı dikkat çekmiştir. H1N1 tespit edilen hastaların çocuk yaş 
grubunda olduğu ve bu hastaların 8 gün içinde başvurdukları tespit edilmiştir. Bu nedenle bölgemizde 
Ocak ayında bir salgın durumundan söz edilebilir. Microarray yöntemi ile İnfluenza olgularının yüksek 
duyarlılıkta ve hızla tanımlanabilmesi mümkün olmuştur. Sezonal aktivitenin gözlemlenmesi ve salgın 
suşlarında yaşanan dinamizmin ortaya konulması ile, hızlı progresyon ve yayılım gösteren virüse karşı 
tedavinin erken dönemde başlanması, toplum sağlığını korumak için izolasyon önlemlerinin alınması 
mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virüs, İnfluenza B virüs, İnfluenza C virüs, microarray,
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P-46
FTD Neuro9 Multipleks Gerçek Zamanlı PCR Kiti Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi – Ön Çalışma

Ajda Turhan1, Rüçhan Sertöz2, Aysın Zeytinoğlu2, İmre Altuğlu2, Selda Erensoy2

1EÜTF Hastanesi Kan Merkezi İzmir 
2EÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD İzmir 

 

GİRİŞ: Bu çalışmada multipleks gerçek zamanlı PCR kiti olan FTD Neuro9 (Fast Track Diagnostics, 
Lüksemburg) panelinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Moleküler Viroloji La-
boratuvarı’ nda rutinde kullanılan yöntemlerle karşılaştırılarak rutine uygunluğunun değerlendirilmesi 
amaçlandı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Viral menenjit ön tanısı ile rutinde etkene yönelik çalışması yapılıp sonuçlandırılmış 
13 BOS ve bir kan örneği çalışmaya alındı. İki farklı günde iki ayrı çalışma Rotor Gene 3000 Q (Qiagen, 
Almanya) cihazında gerçekleştirildi. FTD Neuro9 Multiplex gerçek zamanlı PCR kiti ile alınan sonuçlar 
rutin yöntemle alınan sonuçlarla karşılaştırılarak kitin etkinliği değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışılan 14 örnekten; ikisi negatif, ikisi HHV-6, biri EBV+HHV-6 birlikte, biri EBV+V-
ZV birlikte ve biri de VZV olmak üzere toplam yedi örnekte sonuçların uyumlu olduğu gözlenmiştir 
(Tablo-1). Rutinde Abbott CMV kiti (Abbott, ABD) ile 64 IU/mL olarak düşük pozitif saptanan bir kan 
örneği her iki çalışmada da negatif bulunmuştur. Rutinde multipleks PCR yöntemi ile (Seeplex® Menin-
gitis-V1 ACE, Seegene Technologies, USA) HSV ve ayrıca EBV pozitif iki örnek FTD Neuro9 ile her iki 
çalışmada da negatif bulunmuş, IFA yöntemi (Argene, Fransa) ile Adenovirus pozitif bulunan bir örneğin 
FTD Neuro9 ile her iki çalışması da negatif sonuçlanmıştır. Gerçek zamanlı PCR kiti Xpert®EV (Cepheid 
GeneExpert, USA) ile Enterovirus pozitif bulunan bir örnek FTD Neuro9 ile bir çalışmada Parvovirus 
B19 olarak saptanmıştır. İki örnekte sırasıyla Adeno ve EBV olmak üzere birer çalışmada pozitiflik bu-
lunmuştur. 
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FTD Neuro9 ile çalışılan 14 örneğin sonuçlarının rutin çalışma ile karşılaştırılması

NO RUTİN ÇA-
LIŞMA YÖNTEM

FTD 
NEURO9 
I. ÇALIŞMA

FTD NEURO9 
2.ÇALIŞMA SONUÇ (EK YÖNTEM)

1 NEGATİF Seeplex® NEGATİF NEGATİF
2 NEGATİF Seeplex® NEGATİF NEGATİF
3 HHV 6 Seeplex® HHV-6 HHV-6
4 HHV 6 Seeplex® HHV-6 HHV-6
5 VZV Seeplex® VZV VZV
6 EBV - HHV 6 Seeplex® EBV - HHV 6 EBV - HHV 6
7 EBV - VZV Seeplex® EBV - VZV EBV - VZV
8 CMV* Abbott® NEGATİF NEGATİF

9 HSV Seeplex® NEGATİF NEGATİF NEGATİF(Roche Light-
Cycler®)

10 EBV Seeplex® NEGATİF NEGATİF EBV (Iontek®)
11 ADENO İFA NEGATİF NEGATİF
12 ENTERO Xpert® B19 NEGATİF

13 HHV 6 Seeplex® HHV 6 - 
ADENO HHV-6

14 HSV 1 Seeplex® HSV 1 EBV - HSV 1

*Kan örneği 

SONUÇ ve TARTIŞMA: FTD Neuro9 (Fast Track Diagnostics, Lüksemburg) viral nükleik asi-
di kalitatif olarak saptayan bir multipleks PCR yöntemidir. Adenovirus, CMV, EBV, HSV 1/2, 
VZV, Enterovirus, Parechovirus, HHV 6-7, Parvovirus B19 enfeksiyonlarının değerlendirilme-
sinde etkenin saptanmasına yönelik beyin omurilik sıvısı ve kan örneklerinde çalışılabilmektedir.  
Çalışmada 14 örnekten 7 tanesinin (%50) sonuçlarının rutinde çalışılan yöntemle uyumlu olduğu gözlenmiştir.  
Uyum olmayan 7 örneğin sonuçları incelendiğinde; Rutinde Abbott CMV kiti ile 64 IU/mL olarak sapta-
nan kan örneği FTD Neuro9 kitinin saptama sınırının altındadır (10³ kopya/mL). HSV rutin çalışmada 
pozitif, FTD Neuro9 ile iki çalışmada da negatif bulunan örnek farklı bir yöntem ile de negatif bulun-
muştur (Roche LightCycler®HSV 1/2 qualitative). Benzer şekilde EBV pozitifliği ise İontek EBV QNS 
(İontek, İstanbul) gerçek zamanlı PCR kiti ile yapılan çalışma sonucunda desteklenmiştir. IFA yöntemi 
ile Adenovirus pozitif bulunan bir örnek FTD Neuro9 her iki çalışmasında da negatif sonuçlanmıştır.  
Gerçek zamanlı PCR kiti Xpert®EV ile Enterovirus pozitif bulunan bir örnek FTD Neuro9 ile bir çalışma-
da Parvovirus B19 olarak saptanmıştır. İki örnekte sırasıyla Adeno ve EBV olmak üzere birer çalışmada 
pozitiflik bulunmuştur. Bu örneklerde de farklı yöntemlerle sonuçlar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: multipleks PCR, gerçek zamanlı PCR, menenjit
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P-47
Cytomegalovirus (CMV) seropozitif olguların demografik 

verileri ile birlikte retrospektif olarak değerlendirilmesi

Esra Bakır, Harika Öykü Dinç, Okan Aydoğan, Pelin Yüksel, Bekir Kocaazeybek
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

GİRİŞ: Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonu genellikle çocukluk çağında asemptomatik olarak geçi-
rilmekte olup, nadir olarak enfeksiyöz mononükleoz benzeri klinik tabloya yol açmaktadır. Toplumda 
seroprevalansı oldukça yaygın olan CMV enfeksiyonunun, Haziran-2014/Aralık-2015 tarihleri arasında 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Seroloji Laboratuvarına gelen serum 
örneklerinde CMV antikor pozitiflik oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: CMV IgM ve IgG antikor taraması ELISA yöntemi ile yapılmış olup, olguların demografik 
verileri retrospektif olarak hastane veri tabanının taranmasıyla yapılmıştır.

BULGULAR: Haziran-2014/Aralık-2015 tarihleri arasında Seroloji Laboratuvarımıza CMV IgM ve IgG 
antikor isteği ile gelen 3.107 serum örneğinin CMV IgG pozitifliği %93.6 ( 2.909/3.107) saptanırken, 
%2.6’sında (83/3.107) hem IgM hem IgG pozitifliği birlikte görülmüştür. Yalnızca CMV IgM pozitifli-
ği ise %0.16 (5/3.107) olarak saptanmıştır. Antikor seropozitifliği saptanan 2997 kişinin yaş ortalaması 
15.6 olarak bulunurken, cinsiyet yönünden incelendiğinde %65.1’inin (1950/3.107) kadın, %34.9’unun 
(1047/3.107) erkek olduğu saptanmıştır

SONUÇ: Çalışma grubu istatistiksel bir örnekleme yöntemi ile seçilmemiş olmakla birlikte, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran hastalarda CMV seropozitivitesinin yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu sonuç ülkemizde daha önce yapılmış çalışmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Cytomegalovirus (CMV), ELISA, seroepidemiyoloji 
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P-48
Servikal Örneklerde HPV DNA ve Sitolojik İnceleme 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Seval Öğüt1, Sebile Harmankaya1, Begüm Nalça Erdin2, Alev Çetin Duran3,  
Meral Koyuncuoğlu4, Ayça Arzu Sayıner1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Tuzla Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul 

3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Adana 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

 

Giriş: HPV’nin yol açtığı servikal kanser, dünyadaki kadın kanserleri arasında ikinci sırada gelmektedir. 
Başta tip 16 ve 18 olmak üzere birçok HPV tipi servikal kansere neden olabilmektedir. Kanserle ilişkili 
HPV tipleri yüksek (tip 16, 18, 31, 45), orta (tip 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 68) ve düşük riskliler (tip 
6, 11, 42, 43, 44 ) olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek riskli HPV tipleri ile oluşan kronik enfeksiyonun 
saptanması ve/veya serviksteki prekanseröz lezyonların erken tanısı ile serviks kanseri engellenebilmek-
tedir. Bu yüzden sitolojik bulgular ve HPV-DNA testi serviks kanseri taramasında önem taşımaktadır. 
Çalışmamızda DEÜTF Merkez Laboratuvarı’nda servikal sürüntülerinde HPV PCR çalışılmış olan has-
taların konvansiyonel PAP smear sonuçları değerlendirilerek, iki yöntemin sonuçları karşılaştırılmıştır.

Materyal-metot: Ocak 2012 -Aralık 2015 arasında çalışılmış 186 hastanın servikal sürüntü örneğinin 
HPV DNA ve PAP smear sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. HPV DNA saptanması ve tip-
lendirilmesi için farklı yıllarda üç ayrı multipleks real-time PCR kiti kullanılmıştır:

a. “HPV High Risk Typing Real-TM” (Sacace Biotechnologies, İtalya) kiti. 12 HPV tipini (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) saptayabilmektedir. 

b. “Abbott RealTime High Risk (HR) HPV” kiti. Tip 16 ve 18 ayrımı yapabilmekte, diğer yüksek riskli 
tipleri birlikte saptayabilmektedir. Bu kit ile “16 -18 dışı yüksek riskli HPV DNA ‘’ saptanan örnekler tip 
tayini yapılmadığı için değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 

c. Genotypes 14 Real-TM Quantb (Nuclear Lazer Medicine S.R.L, Italya) 14 HPV tipini (16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,68) saptayabilmektedir. 

İncelenen 186 hastanın HPV DNA PCR sonuçları ile konvansiyonel PAP smear sonuçları değerlendiril-
miştir.

Bulgular: Toplam 186 hastadan 78 (%41.9)’inde örnekte HPV DNA saptanmıştır. Bu 78 örneğin 22’sinde 
sitolojik anormallik saptanmış, 49 örnekte anormallik saptanmamıştır. Yedi örnekte sitolojik inceleme 
yapılmamıştır.

HPV DNA saptanmayan 108 (%58.1) servikal sürüntü örneğinin 20’sinde sitolojik anormallik saptan-
mış, 72’sinde sitolojik anormallik saptanmamıştır. On altı hastada sitolojik inceleme yapılmamıştır.  
HPV DNA pozitif 78 örneğin 25 (%32)’inde tip 16, 6 (%7,7)’sında tip 18, tek tip olarak saptanmıştır. Top-
lam 28 (%35.9) örnekte birden fazla HPV DNA tipi saptanmıştır. Çoklu tipler arasında 12 (%42,8) örnekte 
tip 16, 7(%25) örnekte tip 18 bulunmaktadır. 
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Servikal sürüntü örneklerinde sitoloji souçları ve HPV DNA sonuçlarının karşılaştırılması

SİTOLOJİ 
POZİTİF  
Örnek sayısı (%)

SİTOLOJİ 
NEGATİF  
Örnek sayısı (%)

SİTOLOJİ 
BAKILMAYAN  
Örnek sayısı (%)

TOPLAM  
Örnek sayısı 
(%)

HPV DNA 
POZİTİF 22 (%11,8) 49 (%26,3) 7 (%3,7) 78 (%41,9)

HPV DNA 
NEGATİF 20 (%10,7) 72 (%38,7) 16 (%8,6) 108 (%58,1)

TOPLAM 42 (%22,6) 121 (%65) 23 (%12,4) 186 (%100)

Sonuç: İncelenen 186 örneğin 78 (% 41,9)’inde HPV DNA saptanmıştır. Sitolojik patoloji saptanmayan 
olguların yarıya yakınında (%40.5) HPV DNA saptanmıştır. Sitolojik patoloji saptanmasa da HPV DNA 
testi sonucu pozitif olan olgularda, enfeksiyonun kronikleşme olasılığı açısından izlem önerilmektedir. 
HPV DNA pozitif, her üç örneğin ikisinde (%64.1)tek HPV tipi saptanmıştır. Bunlar arasında tip 16 en 
sık saptanan genotip olmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: HPV DNA, pap smear,sitoloji
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P-49
2010-2015 Yılları Arasını Kapsayan 5 Yıllık Dönemde Solunum 

Yolu Örneklerinde Saptanan Viral Etkenlerin Dağılımı

Mert Ahmet Kuşkucu1, Fatih Varol2, Mücahit Yemişen3, Yıldız Camcıoğlu2, Nilşen Güney1, 
Asiye Karakullukçu1, Sevgi Ergin1, Kenan Midilli1

1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 

3İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

GİRİŞ-AMAÇ: Moleküler testlerdeki gelişmeler hastalıklardan sorumlu olan etiyolojik ajanların saptan-
masını sağlamakla birlikte epidemiyolojik verilerin toplanmasına da katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan 
solunum yollarında sendromik yaklaşımla viral etkenleri saptamaya yönelik kullanılan multiparametrik 
testler, bu etkenlerin solunum yolu infeksiyonlarında oynadıkları rollerin ve epidemiyolojilerinin daha 
iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada 5 yıllık döneme ait, veriler geriye dönük olarak sunuldu ve 
irdelendi. 

YÖNTEM:  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına 2010-2015 yılları arası gönderilmiş 18 yaş üstü 280, 18 yaş altı 1529 hastaya ait örnek 
çalışmaya dahil edildi. Hastalardan alınan nazofarengeal sürüntü örneklerinden nükleik asit izolasyonu 
uygun ticari kit ile yapıldıktan sonra solunum yolunda sıklıkla saptanan viral etkenler çoklu saptanmaya 
olanak veren ticari reverstrankripsiyon sonrası çoklu PCR yöntemine dayalı kit ile (Seegene RV15, Güney 
Kore) incelendi. 

BULGULAR: Erişkinlere ait örneklerin %40,71’inde (n=114) en az 1 viral etken saptandı. Et-
ken saptananların %7,02’sinde (n=8) çoklu etken saptandı. Örneklerin % 59,29’unda herhan-
gi bir etken saptanmadı. Saptanan etkenler ve sıklıkları Influenza A %7,86, Influenza B %3,21, 
RSV-A %3,93, RSV-B 3,57, Rhinovirus %13,57, Coronavirus OC43 %1,79, Coronavirus C229 
%1,07, Metapneumovirus %2,86, Adenovirus %1,79, Parainfluenzavirus-1 %0,71, Parainfluen-
zavirus-2 %1,07, Parainfluenzavirus-3 %2,5 İnsan Bocavirusu %0,71 ve enterovirus %0,36 idi.  
18 yaş altı hastalara ait örneklerin %50,93’ünde (n=935) en az 1 viral etken saptandı. Etken saptananların 
%24,06’sında (n=225) çoklu etken saptandı. Örneklerin % 49,07’sinda herhangi bir etken saptanmadı. 
Saptanan etkenler ve sıklıkları Influenza A %4,47, Influenza B %0,60, RSV-A %9,10, RSV-B %6,26, Rhino-
virus %23,15, Coronavirus OC43 %2,45, Coronavirus C229 %1,31, Metapneumovirus %3,27, Adenovirus 
%5,12, Parainfluenzavirus-1 %1,31, Parainfluenzavirus-2 %0,82, Parainfluenzavirus-3 %3,59, Parainflu-
enzavirus-4 %0,93, İnsan Bocavirusu %2,40 ve enterovirus %1,42 idi. 
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Grafik 1

2010-2015 yılları arası a. erişkin solunum yolu örneklerinde b. 18 yaş altı hastalarda saptanan viral et-
kenlerin dağılımı 

SONUÇ ve TARTIŞMA:  Erişkinlerde solunum yollu infeksiyonlarnda en önde gelen etken inluenza 
virusları olmakla birlikte bizim çalışmamızda en sık rhinovirus (%13,57) saptanırken, influenza virüsü 
ikinci sıklıkta saptandı (%11,07). Birden fazla etkene bağlı ko-infeksiyonlar düşük oranda da olsa (%2,86) 
görülürken hastaların büyük bir kısmında (% 59,29) viral etken saptanamadı. Çocukluk çağı solunum 
yolu infeksiyonlarında en sık RSV rapor edilse de hasta grubumuzda 5 yıllık dönemde en sık rhinovirus 
(%23,15) saptanırken, RSV A+B ikinci sıklıkta (%15,36) saptandı. Sendromik, multiparametrik yaklaşı-
ma rağmen hastaların yarıya yakınında (%49,07) viral etken saptanamadı. Hastaların önemli bir kısmıda 
(%12,25) ise birden fazla etkenin neden olduğu ko-infeksiyonlar gözlendi.

 
Anahtar Kelimeler: Solunum Virusları, multiparametrik testler, çoklu PCR
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P-50
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Pozitifliği 
ve Rotavirüs Sezonunun Takibi: Beş Yıllık Sonuçların 

Değerlendirilmesi

Aykut Kurt, Nermin Teksoy, Ayşegül Şahin, Cihan Yeşiloğlu, Betigül Öngen
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

 

2011-2015 yılları arasında akut gastroenteritli çocuk hastalara ait 11,476 dışkı örneği rotavirüs antijeni var-
lığı açısından immünokromatografik yöntemle incelenmiş ve toplam 1491 (% 13) örnekte rotavirüs antije-
ni saptanmıştır. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait pozitiflik oranları sırasıyla % 14.9, % 16.1, % 13, 
% 9.9 ve % 12.3 olarak bulunmuştur. Rotavirüs antijen pozitifliğinin % 82.5’i 5 yaşından küçük çocuk has-
talarda olmak üzere en sık 1-2 yaş grubunda görüldüğü belirlenmiştir. Rotavirüs sezonunun Kasım ayında 
başlayıp Mayıs ayında sonlandığı, pozitifliğin en yüksek olarak Şubat, Mart ve Nisan aylarında görüldüğü 
ve genel olarak kış ve ilkbahar başı dönemde diğer mevsimlere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Rotavirüs enfeksiyonları göreceli olarak azalmakla birlikte çocuk gastroenteritlerindeki yeri ve önemini 
hâlâ korumaktadır. Bu nedenle epidemiyolojisinin takibi önemlidir.

 
Anahtar Kelimeler: çocuk, gastroenterit, rotavirüs, sezon
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P-51
Menenjit ön tanılı hastaların bos örneklerinde multipleks PCR 

ile dört yıllık etken analizi

Yasemin Derya Gülseren, Ayşe Esra Karakoç
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara 

 

Amaç; Menenjit kalıcı nörolojik hasar olasılığı nedeniyle acil tanı ve tedavi yaklaşımı gerektiren bir en-
feksiyon hastalığıdır. Etyolojik dağılım coğrafi farklılıklar, sosyo-ekonomik koşullar ve lokal endemik 
faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Doğru ampirik tedavi seçiminde, bölgede sık görülen etkenlerin 
göz önünde bulundurulması gerekir. Çalışmamızda, hastanemizde menenjit ön tanısı ile takip edilen has-
taların beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde moleküler testler kullanılarak belirlenen bakteriyel ve 
viral etkenler değerlendirildi. Ampirik tedavi seçimine katkı sağlamak amaçlandı. 

Gereç-Yöntem; Çalışmamızda Ocak 2010-Mayıs 2014 tarihleri arasında menenjit ön tanısı ile çeşitli klinik-
lerden gönderilen farklı hastalara ait 124 BOS örneği incelendi. DPO (Dual Priming Oligonükleotid) tabanlı 
multipleks PCR yöntemi kullanılarak bakteriyel ve viral etkenler değerlendirildi. Bakteriyel menenjit etken-
lerinden Neisseria meningitidis, Grup B streptokok Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae tip B, 
Streptococcus pneumoniae; aseptik menenjit etkenlerinden Herpes Simpleks Virüs tip 2, Herpes Simpleks 
Virüs tip 1, Varicella-Zoster Virüs, Epstein-Barr Virüs, Human Herpes Virüs 6 ve enterovirüs araştırıldı.  
Bulgular;Hastaların 55’i kadın, 69’u erkekti. Hastaların 6’sında ( %4,8) bakteriyel etken, 10’nunda (%8,06) 
viral etken saptandı. Toplam 108 hastada (%87,09) etken saptanmadı (Tablo1)

Tablo 1: BOS’ta saptanan etkenlerin sayı ve yüzde dağılımı

ETKEN Sayı Yüzde
Streptococcus pneumoniae 5 %4
Listeria Monocytogenes 1 %0,8
Enterovirüs 5 %4
Epstein-Barr Virüs 2 %1,6
Varicella-Zoster Virüs 2 %1,6
Herpes Simpleks Virüs tip 1 1 %0,8

SONUÇ: Menenjit tedavisinde en önemli sorun etyolojik ajanların çeşitliliğidir. Moleküler testlerin kulla-
nımının artmasıyla birlikte viral etkenlerin tespit edilme oranı artmıştır. Çalışmamızda viral etkenler ço-
ğunluğu oluştursa da, beş hastada Streptococcus pneumoniae tespit edilmiştir. Aşı çalışmalarına rağmen 
pnömokok güncelliğini korumaktadır.

 
Anahtar Kelimeler: Menenjit,etken, multipleks PCR 
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P-52
Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Moleküler Tanısı

İmran Sağlık, Rabia Can Sarınoğlu, Derya Mutlu, Dilek Çolak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Antalya 

 

AMAÇ: Akut Solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) tüm dünyada en önemli morbidite ve mortalite ne-
denleri arasındadır. Bu çalışmanın amacı, ASYE ön tanısı alan hastalarda saptanan etkenlerin retrospektif 
olarak değerlendirilmesidir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Eylül 2013 – Haziran 2015 tarihleri arasında 886 hastadan eküvyonla (flocked eküv-
yon, Copan Diagnostics, İtalya) alınan 1043 nazofarengeal örnek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez 
Laboratuvarı Mikrobiyoloji Bölümü’ne gönderilmiştir. Örneklerde; multipleks polimeraz zincir reaksi-
yonu (PCR) temelli bir testle (FilmArray Respiratory Panel, BioFire Diagnostics, ABD) 17 virus (Ade-
novirus (AdV), Coronavirus (CoV) HKU1, CoV NL63, CoV 229E, CoV OC43, Human Metapneumo-
virus (hMPN), Human Rhinovirus/Enterovirus (hRV/Entero), Influenza A, A/H1, A/H3, A/H1-2009 ve 
B, Parainfluenza (PIV) 1, 2, 3 ve 4, Respiratory Syncytial Virus (RSV)) ve üç bakterinin (B. pertussis, C. 
pneumoniae, M. pneumoniae) nükleik asitleri araştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirme için ki-kare testi 
kullanılmıştır. 

BULGULAR: Toplam 886 hastanın 366’sı (%41.3) kadın, 520’si (%58.7) erkek, 633’ü (%71.4) çocuk, 253’ü 
(%28.6) erişkin; ortanca yaş 3.83’dür (aralık: 0-98 yıl). Hastaların 580’i (%65.5) yatarak, 32’si (%3.6) ayak-
ta, 184’ü (%20.7) acil serviste ve 90’ı (%10.1) ise farklı bir kurumda tedavi görmekteydi. Yatarak tedavi 
gören 580 hastanın 716 örneğinin 292’si (%40.8) negatif iken, 424’ünde (%59.2) en az bir (%85.9 tek; % 
14.1 birden fazla) etken saptandı. Acil servise başvuran 184 hastanın 191 örneğinin 31’i (%16.2) negatif, 
160’ında (%83.8) en az bir (%76.2 tek; % 23.8 birden fazla) etken saptandı. 

Çocuk hastaların (n=633) 471’ine (%74.4) ait 521 örnekte pozitiflik saptandı, bu hastaların 93’ünde 
(%19.7) koenfeksiyon vardı. Etkenlerin dağılımı; %31.4 hRV/Entero, %23.7 RSV, %10.7 AdV, %7.5 PIV, 
%7.4 Influenza A (%63.8 Influenza A/H1-2009), %6.0 hMPN, %3.9 Influenza B, %3.7 CoV, %3.0 M. pneu-
monia, %2.6 B. pertussis, %0.1 C. pneumoniae idi. 

Erişkin hastaların (n=253) 119’una (%47) ait 133 örnekte pozitiflik saptandı, bu hastaların 11’inde (%9.4) 
koenfeksiyon vardı. Etkenlerin dağılımı; %26.2 hRV/Entero, %16.6 Influenza A (%45.8 Influenza A/H1-
2009), %15.9 CoV, %13.8 PIV, %10.3 RSV, %7.6 Influenza B, %6.2 hMPN, %2.0 AdV ve %1.4 M. pneumo-
nia idi. Çocuklardaki koenfeksiyon oranı erişkinlere göre daha yüksek bulundu (p<0.001). Çoklu etkerde 
en sık hRV/Entero ve RSV ile hRV/Entero ve AdV saptandı. Sık görülen etkenlerin aylara göre dağılımı 
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1

 

SONUÇ: ASYE kliniğinden birden fazla viral ve bakteriyel etken sorumlu olabilmektedir. Koenfeksiyon 
oranı çocuklarda erişkinlere göre daha yüksektir.

 
Anahtar Kelimeler: Solunum yolu enfeksiyonu etkenleri, viral, bekteriyel, multipleks PCR.
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P-53
Dördüncü Jenerasyon Hızlı HIV Antijen Antikor Testi ile 

Seroprevalansın Düşük Olduğu veya Bilinmediği Ülkelerde 
Algoritma Önerisi

Gülden Çelik1, Sibel Işlak Mutlacı2, Şahap Aksaçlı1, İskender Karaltı1, Yeşim Gürol1, 
Caner Yürüyen1

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

 
HIV pozitifliğinin doğrulanmasında, tekrarlayan HIV reaktivitesinin valide olmuş ulusal test algoritması 
ile konfirme edilmesi önerilmektedir. İlk aşamada ELISA ile yapılan HIV antijen+antikor testi ile elde 
edilen tekrarlayan reaktivitenin HIV pozitifliğini gösterme olasılığı yani pozitif prediktif değeri özellikle 
HIV seroprevalansının düşük olduğu topluluklarda düşüktür. Günümüzde 18 aydan büyüklerde ilk aşa-
ma testlerinde artık geleneksel tarama testlerinin yanısıra hızlı immünoassayler de gündeme gelmektedir. 
FDA onayı almış 4. Jenerasyon testler mevcuttur. Bu çalışmada, pozitif prediktif değeri arttıracak olması, 
hızlı ve kolay kullanımı sebebiyle ikinci aşama testi olarak tercih edibilir 4. Jenerasyon hızlı test Alere 
Determine HIV-1/2 Combo kitinin (Alere Medical Co) duyarlılığının saptanması amaçlanmıştır. 

Duyarlılık tayini için 104 örnek ile çalışılmıştır. Örneklerden 84’ü Western blot yöntemi ile doğrulanmış-
tır. Bunların 82’sinde hızlı test ile pozitif sonuç alınarak duyarlılık %97.6 olarak saptanmıştır. Western blot 
yöntemi ile negatif bulunan 9 örnek hızlı test ile de negatif sonuçlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki 11 örnekte 
dikkate değer bulgular elde edilmiştir:

Tablo:1

Kullanılan örneklerin -20⁰C’de saklanmış örnekler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarıdaki 11 
örneğin tutarsız bulunan sonuçları HIV RNA ya da DNA ile doğrulanmadığı için duyarlılık konusunda 
değerlendirmeye alınmamıştır. Alere Determine HIV-1/2 Combo kiti ile devam etmekte olan çalışmada, 
antijen saptama duyarlılığı arttırılmış yeni versiyon ile aynı serumlarla tekrar çalışılacaktır. Bununla bir-
likte, bu kitle elde edilen duyarlılık sonuçlarının, ikinci aşama testi olarak ilk tarama testinin prediktif de-
ğerini arttırmada kullanılabileceği düşünüldüğü için sonuçlar paylaşılmıştır. Tekrarlayan biçimde ELISA 
testi reaktif sonuçlanan olgularda, 4. Jenerasyon hızlı test Alere Determine HIV-1/2 Combo testi pozitif 
sonuçlanırsa direkt HIV RNA bakılması, negatif sonuçlanan olgulara iki hafta sonra testin tekrarı önerilir. 
Negatif kalanlarda ise risk grubuna göre viral RNA bakılması uygundur.

Anahtar Kelimeler: Dördüncü Jenerasyon Hızlı HIV Antijen, Antikor Testi, Seroprevalans
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