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Aseptik menenjit ve ensefalit olarak iki genel kategoriye ayrıĢtırılan MSS viral enfeksiyonları 

ciddi sonuçları olan ve mutlak tanı ve tedavi gerektiren durumlardır. Ġnsan Herpes viruslarının bu 

enfeksiyonların etiyolojisinde önemli rolleri olduğu bilinse de, bu etkenlere yönelik tanısal 

yetersizlikler; son yıllardaki araĢtırmaların bu tür enfeksiyonlarda etyolojik faktörlerin daha doğru ve 

hızlı ortaya konması için geliĢtirilen yeni yöntemlere odaklanmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı bölgemizde 

viral ensefalit ve aseptik menenjit düĢünülen olgularda; Ġnsan Herpes viruslarının etyolojik rölünün 

belirlenmesi ve tanısal algoritmaya katkı sağlayacak bilgilerin elde edilmesidir. ÇalıĢmamızda, HSV-

1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6 DNA‟sı BOS‟da Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile, 

viruslare özgü IgG‟ler ise BOS‟da ve serumda ELISA metoduyla araĢtırıldı.  

Aseptik menenjit vakalarımızın %4,4‟ünde, ensefalit vakalarının ise %4,6‟sında HSV-1 etken 

olarak tanımlanırken, VZV aseptik menenjit düĢünülen hastaların %2,2‟inde, ensefalit ön tanılı 

hastalarımızın ise %3,1‟inde etken olarak belirlendi. AraĢtırılan diğer viruslar etyolojik etken olarak 

tespit edilmedi. HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV ve HHV-6  için seroprevalans sırasıyla; %78, 

%38, %86,5, %93,5, %88,5 ve %81 olarak elde edildi. Spesifik IgG BOS/serum antikor indeksinin 

kullanımı, düĢük duyarlılık, yüksek özgüllük gösterdi. 

Elde ettiğimiz bilgiler; Ġnsan Herpes viruslarının etyolojik faktör olduğu MSS 

enfeksiyonlarının tanısında, aynı anda tek örnekte potansiyel pek çok etkenin belirlenebildiği 

Multipleks PZR yönteminin en uygun tercih olacağını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte PZR 

yönteminin yüksek maliyeti nedeniyle, spesifik IgG/BOS serum antikor indeksi özellikle olanakları 

kısıtlı sağlık kurumlarında bazal alternatif olarak kullanılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Antikor indeksi; Ġnsan Herpes virusları; Multipleks PZR  
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ELISA methods in Patients with Aseptic Meningitis/Encephalitis 
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CNS viral infection is a serious problem and it necessarily requires accurate diagnosis and 

treatment. Human herpesviruses are an important factor in the pathogenesis of these infections. The 

recent research has focused on new methods with accurate and rapid identification of this infections, 

because there are still diagnostic difficulties for these infections. This study was done for to determine 

the etiologic role of human herpes viruses and to obtain information that will contribute to the 

diagnostic algorithm in suspected cases of viral encephalitis or aseptic meningitis. In our study, HSV-

1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6 DNA were investigated in the CSF by Multiplex Polymerase 

Chain Reaction and investigated the virus-specific IgG antibodies in CSF and serum by ELISA 

method. HSV-1 was determined, 4.4% and 4.6% respectively for aseptic meningitis and encephalitis 

cases. VZV was determined %2,2 and %3,1, respectively, for aseptic meningitis and encephalitis 

cases. On the other hand other viruses have not been identified as etiologic factors. The 

seroprevalences were determined  78%, 38%, 86.5%, 93.5%, 88.5%, and 81%, respectively for HSV-

1, HSV-2, VZV, CMV, EBV and HHV-6. The Specific IgG CSF / serum antibody index showed low 

sensitivity and high specificity. Our study indicates that Multiplex PCR method is most suitable for 

the diagnosis of CNS infections caused by human herpesviruses. However, due to the high cost of the 

PCR method, IgG CSF / serum antibody index can be used as an alternative baseline, especially in the 

limited health care facilities. 

Key words: Antibody index; Human herpes viruses; Multiplex PCR 
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1. GĠRĠġ  

1.1. Genel Bilgiler 

Menenjit, meninks olarak bilinen beyin ve omuriliği kaplayan koruyucu 

zarların iltihabına neden olan bir hastalıktır. Bu inflamasyon genellikle beyin ve 

omuriliği çevreleyen sıvının enfeksiyonu sonucunda geliĢir. AteĢ, baĢağrısı ve ense 

sertliği gibi bulgularla seyreden menenjitin nedenleri arasında, genellikle bakteriler 

ya da viruslar yer alır, ancak fiziksel yaralanma, kanser ya da bazı ilaçların da neden 

olduğu bilinmektedir. (http://www.cdc.gov/meningitis/index.html, Mayıs 2014). 

Aseptik menenjit kavramı ise bakteriyel etyolojinin dıĢlandığı ve çoğunlukla 

virusların yol açtığı meninks inflamasyonunu tanımlar. Bu tablodan, baĢta Herpes 

Simplex Virus (HSV) olmak üzere, Epstein-Barr virus (EBV), Varicella Zoster Virus 

(VZV), Cytomegalovirus (CMV) gibi herpes virusları, Enteroviruslar, Kızamık 

virusu, Kabakulak virusu, Adenovirus ve Rubella virusu ağırlıklı olarak sorumlu 

tutulmaktadırlar. 

Ensefalit beyin parankiminin akut inflamasyonunu tanımlar ve çoğunlukla 

viral enfeksiyon sonucu geliĢir. Sıklıkla menenjit ile birlikte görülür, ancak 

konfüzyon ve komaya kadar ilerleyebilen daha ağır bir tablo söz konusudur. 

Viral menenjitler için genellikle kendi kendini sınırlayan ve tedavisiz 

iyileĢebilen vakalar söz konusu olmakla beraber belirli klinik durumlarda tedavi 

gerektirebilmektedir. Oysa daha ağır klinik tablolara yol açtığı bilinen ensefalitlerde 

antiviral tedavi verilmez ise mortalite oranı % 70‟lere kadar ulaĢmaktadır. Menenjit 

ve ensefalit tablolarının tanımlanması ve etkenin belirlenmesi, tedavi yaklaĢımlarını 

ve prognozu etkileyen temel faktörlerdir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, aĢılama 

politikaları, Human Immunodeficiency Virus (HIV) salgınları, değiĢmiĢ sosyolojik 

davranıĢlar ve artan seyahat trafiği etkenlerin spektrumunu değiĢtirmiĢtir (Logan ve 

MacMahon 2008). Hızlı ve doğru tanımlama sonucunda belirlenen uygun tedavinin 

mortalite ve morbidite üzerine olumlu etkisi temel hedefler arasında yer alırken, 

yukarda belirtilen değiĢken epidemiyolojik verilerin de ıĢığında bu tür tablolarda 

tanısal yaklaĢımın nasıl olacağı yanıtlanması gereken en önemli sorudur. Öte yandan 

Viral menenjit/ensefalit vakaları oldukça yaygın olmasına rağmen genellikle eksik 

tanısal yaklaĢımlar nedeniyle kesin tanı konulan vaka sayısı beklenenin çok 

http://www.cdc.gov/meningitis/index.html
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altındadır. Enfeksiyon yayılımı, vaka prognozu, antibiyotik kullanımı, hastane yatıĢ 

süresi, hizmet maliyeti vb göstergelerin iyileĢmesi ancak doğru tanısal yaklaĢım ile 

beklenebilecek bir durumdur. 

Merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonlarının tanısında konvansiyonel 

yöntemler halen ağırlıklı olarak kullanılmakla beraber, viral enfeksiyonlarda kültür 

ve beyin omurilik sıvısında spesifik antikorun gösterilmesi gibi klasik laboratuvar 

teknikleri etkenin tespitinde yetersiz kalmaktadır (Taylar ve ark 1999). Nitekim bu 

yöntemler etyolojide yer alan virus türüne göre de oldukça değiĢken performans 

göstermektedir. Son yıllarda enfeksiyon hastalıklarının tanısında çığır açan ve 

laboratuar tanımlamasında önemli bir boĢluğu doldurduğunu bildiğimiz moleküler 

yöntemler, viral etkenlerin yüksek duyarlılık ve özgüllük oranlarıyla tespitini 

olanaklı kılmaktadır. Konvansiyonel yöntemlere göre oldukça hızlı sonuçların 

alınabildiği baĢta polimeraz zincir reaksiyonu  (PZR) olmak üzere pek çok moleküler 

tanı yöntemiyle, viral MSS enfeksiyonlarının erken tanısı yapılabilmektedir 

(Anderson ve ark 1993, Espy ve ark 1993, Domingues ve ark 1998). Erken tanı 

empirik tedavi süresini kısaltırken, spesifik etkene yönelik tedavinin daha erken 

baĢlanabilmesine olanak tanmaktadır. Böylece bakteriyel, viral yada diğer etkenler 

için dıĢlayıcı veya teyid edici tanı algoritması süratle iĢletilebilmektedir. Bu durum 

ile antiviral tedaviye erken baĢlanması morbiditeyi ve mortaliteyi önemli ölçüde 

azaltmaktadır. Çoğu zaman tedavisi mümkün olabilecek herpes menenjiti veya 

ensefalitinin yanlıĢ tanı veya spesifik etkenin tespit edilmemesi gibi durumlarla 

komplike hale geldiği, kalıcı nörolojik sekel olasılığı ve artan mortaliteyle seyrettiği 

bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan, laboratuvar tanısında tercih edilen yöntemlerin, 

doğru ve güvenilir olması temel hedef olmakla beraber, maliyet etkinliği, ünite 

kapasitesi vb unsurların da göz önüne alındığı en ergonomik formülün oluĢturulması 

rutin laboratuar hizmetlerinin bir zorunluluğudur. Bu bağlamda tanı algoritması için, 

elde var olan konvansiyonel yöntemlerde dahil olmak üzere tüm yöntemlerin 

performans değerlendirmelerinin sınanması, karĢılaĢtırılması ve raporlanması büyük 

öneme sahiptir. 

Bu çalıĢmanın amacı bölgemizde viral Ensefalit ve Aseptik menenjit 

düĢünülen olgularda; HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6 DNA‟sının 

beyinomurilik sıvısı (BOS)‟nda Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile 
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saptanması ve BOS‟da ve serumda serolojik olarak bu viruslare özgü immünglobulin 

G‟lerin (IgG) ELISA metoduyla belirlenmesidir. ÇalıĢmamız ile, bölgemizdeki viral 

ensefalit/menenjit düĢünülen hasta populasyonunda; ensefalit/menenjit etkeni olarak 

Herpesviruslarının, Multipleks PZR yöntemiyle belirlenerek epidemiyolojik verilerin 

elde edilmesi ve altın standart bu yöntem referans alınarak Herpesviruslarınının 

oluĢturduğu Merkezi Sinir Sistemi (MSS) enfeksiyonlarında intratekal 

immünglobulin üretiminin litaratürlerde tartıĢmalı olan tanısal değerinin ortaya 

konulması hedeflendi.  

1.2. Tarihçe  

Menenjit kavramı Hipokrat yazıtlarından günümüze bilinen bir kavram 

olamakla beraber kayda giren ilk menenjit vakası 1768‟de Sir Robert Whytt‟e aittir. 

Tüberküloz basili ile oluĢtuğu anlaĢılan bu vakadan ancak bir asır sonra basil ile 

verem hastalığı iliĢkisi ortaya konabilmiĢtir. 19. yy‟a gelindiğinde baĢta Avrupa ve 

Kuzey Amerika‟da olmak üzere menenjit salgınları rapor edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Bakteriyel enfeksiyon bağlantılı Menenjit etkeni olarak ilk kanıt 1887 yılında 

meningokok bakterilerinin tanımlanması ile Avusturyalı bakteriyolog Anton 

Vaykselbaum tarafından sunulmuĢtur. BOS‟tan erken tanı koyabilmeyi sağlayan 

lomber ponksiyon tekniği ise ilk kez Heinrich Quincke tarafından 1891‟de 

uygulanmıĢtır. 19. yy‟da Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis ve 

Haemophilus influenzae menenjit etkenleri olarak baĢlıca tanımlanan 

mikroorganizmalar olurken, influenza virus A ve B, adenovirus gibi viral etkenler 

20. yüzyılın ikinci yarısında, menenjit ile bağlantılı bulunmuĢtur. 1910-1913 

yıllarında Fransa‟da, daha sonra savaĢ yıllarında 1919‟da Ġskandinavya‟da ortaya 

çıkan ve takip eden 6 yıllık periyodda her yıl rapor edilen vakalar, Wallgren 

tarafından nazal yolla bulaĢan ve epidemik olmaya eğilimli yeni bir hastalık olarak 

fark edilmiĢ ve “Aseptik menenjit” ifadesi ilk olarak Wallgren tarafından 1924 

yılında kullanmıĢtır. 1934 yılında Armstrong ve Lilly hastaların BOS‟larında virus 

izole etmeyi baĢarırken, Smorodintsev 1968 yılında, meningeal enfeksiyonlara neden 

olabilen 200'den fazla farklı virus ve serotipi olduğunu kanıtlamıĢtır.  

 Etken olarak daha çok virusların sorumlu olduğu ensefalit vakaları, 

hayvanlarda daha önceleri gösterilmiĢ olmasına rağmen insanlarda 20. yy‟ın 

http://www.news-medical.net/health/Pneumonia.aspx
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baĢlarından itibaren ifade edilmeye baĢlanmıĢtır. St. Louis ensefalit virusu gibi 

etkenler bu dönemde insanlarda etken olarak tanımlanmıĢtır (Luby 1979). 

 Bugün için, Herpes viruslar, enteroviruslar, adenoviruslar, arboviruslar, 

arenaviruslar, Mumps virus, Measles virus, Rubella virus, Influenza virus, Rabies 

virus, gibi pek çok virus meningoensefalit etkeni viruslar olarak bilinmektedir 

(Handb Clin Neurol. 2010). 

1.3.Herpes Virus Ailesi  

Herpes virus ailesi, ciddi hastalıklara yol açmaları, her yerde bulunabilmeleri, 

karıĢık genetik yapıları, biyolojik özellikleri ve evrimsel değiĢimleri nenediyle Tıp ve 

veterinerlik alanlarında en sık araĢtırma konusu olan virus aileleri arasında yer alır.  

Herpes Virus Enfeksiyonları ilk defa antik Yunan'da ifade edilmiĢtir. 

Hipokrat herpes simplex lezyonların ciltte yayılımını açıklamıĢtır ve böylece herpetik 

deri lezyonlarının doğada yayılmasında etkili olduğu kanaati sonrasında, Yunanca 

"sürüntü–sürülme" anlamına gelen "herpes-uçuk" kelimesi kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Shakespeare‟in tekrarlayan herpes simplex lezyonları ile muzdarip 

olduğu bilinmektedir. Hatta “Romeo ve Juliet” de, Kraliçe Mab karekteriyle 

özdeĢleĢtirilen dudak lezyonları tanımlanmıĢtır. Bir kiĢiden diğerine HSV 

enfeksiyonunun geçiĢi ise 1893 yılında Vidal tarfından tanımlanmıĢtır. Herpes 

viruslar ile ilgili araĢtırmalar 20. yy‟da ivme kazanmıĢtır. Histopatolojik 

incelemelerde, Herpes virusu enfeksiyonu ile ilgili olarak çok çekirdekli dev 

hücrelerin tanımlanmasının hemen sonrasında 1919‟da Lowenstein deneysel olarak 

HSV bulaĢını ispatlamıĢtır. 1920 ve 1930 yıllları arasında, HSV‟nin doğal seyrine 

yönelik çok sayıda çalıĢılma yapılmıĢ ve enfeksiyonun sadece ciltte değil aynı 

zamanda merkezi sinir sisteminde de enfeksiyon oluĢturabildiği belirlenmiĢtir. HSV 

latent enfeksiyonuna iliĢkin ilk kanıtlar ise 1930 yılında ifade edilmiĢtir. 1940‟lı 

yıllardan sonra ise araĢtırmalar, HSV‟den kaynaklanan pek çok hastalığın yanısıra, 

antiviraller, HSV suĢları arasındaki farklılıklar ve aĢılarda kullanım için vektörlerin 

kullanımı gibi konulara odaklanmıĢtır. 
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Sporadik ensefalitlerin en önemli nedeneleri arasında yer alan HSV ensefaliti 

ile ilgili ilk iddialar 1926 yılında Mathewson Komitesi tarafından öne sürülülmüĢ ve 

virusun beyinde yaptığı histopatolojik değiĢiklikler tanımlanmıĢtır (Richard 2005). 

Nitekim beyinde intranükleer inklüzyon cisimcikleri 1941 yılında Smith ve 

arkadaĢları tarafından yenidoğan bir bebeğin beyninde gösterilmiĢ, 3 yıl sonrasında 

bu kez eriĢkin hastada aynı bulgular ortaya konmuĢtur. (Smith ve ark 1941, 

Zarafonetis ve Smodel 1944). Sonraki dönemlerde virusun patalojik lezyonlarının 

yeri ve niteliği tarif edilebilmiĢtir. 1960‟lara gelindiğinde HSV‟in iki ayrı antijenik 

tipinin varlığı ortaya konmuĢ, bu tiplerin bel bölgesin altı ve üstüne göre tutulum 

yapma konusunda farklı eğilimleri olduğu gösterilmiĢtir. Nahmias ve ark (1982) 

HSV-1‟in “bel üstü” bölgede enfeksiyon yaptığını ve eriĢkinlerdeki beyin 

tutulumlarından sorumlu olduğunu, HSV-2‟nin ise daha çok “bel altı” bölgeyi 

tuttuğunu ifade ortaya koymuĢlardır, ayrıca HSV-2‟nin nadiren, yenidoğanlarda MSS 

hastalıklarına sebep olduğu ifade edilmiĢtir (Nahmias ve Dowdle 1968). Son yıllarda 

HSV-2, immünsüpresif bireylerde ciddi meningoensefalit vakalarıyla gündeme 

gelmeye baĢlamıĢtır (Mommeja-Marin ve ark 2003). 

Herpesviridea ailesinin diğer üyeleri, VZV, HHV-6, CMV ve EBV sağlıklı 

çocuklarda ortaya çıkan menenjit ve ensefalitlerin etkenleri arasında giderek artan 

öneme sahiptir. Moleküler yöntemlerin yaygınlaĢmasıyla bu virusları MSS 

enfeksiyonlarındaki rolü daha kolay anlaĢılır olmuĢtur. VZV uzun bir geçmiĢe sahip 

olmakla beraber, tarihsel verilerin çoğu VZV'nin neden olduğu lezyonlar ile Çiçek 

hastalığının karıĢtırıldığını ortaya koymaktadır. Bu durum ilk kez onsekizinci 

yüzyılda fark edilmiĢ ve Heberden tarafından iki farklı hastalığın varlığı ortaya 

konmuĢtur. 1888 yılında, suçiçeği ve herpes zoster tablolarının aynı nedensel ajan ile 

ortay çıktığı von Bokay tarafından dile getirilmiĢtir. Bu durum 1952 yılında Weller 

ve Stoddard tarafından suçiçeği ve zonalı hastalardan izole edilen virusları aynı 

özelliklerde olmasıyla kanıtlanmıĢtır. Ġlk kez 1989 yılında Takahashi ve arkadaĢları 

yaban VZV suĢunu attenüe ederek canlı aĢı geliĢtirmiĢtir. AĢının geliĢtirildiği yaban 

virus suĢu 3 yaĢında suçiçeği geçiren, Oka adlı bir çocuğun veziküllerinden elde 

edilirken aĢı Oka suĢu olarak adlandırılmıĢtır. Günümüzde kullanılmakta olan 

suçiçeği aĢısı da VZV‟nin hücre kültürlerinde attenüasyonu ile elde edilen Oka 

suĢudur. 
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1.4. Sınıfladırma  

Ġnsan herpesvirusları Herpesvirales takımı içerisinde yer alan ve baĢta 

insanları da vertebralılar dahil, balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuĢlar gibi geniĢ bir 

canlı grubunu enfekte oldukça geniĢ Herpesviridae ailesinin, alfaherpesvirinae, 

betaherpesvirinae ve gamaherpesvirinae alt aileleri içerisinde dağılmıĢ Ģekilde yer 

almaktadırlar (Medikal Viroloji 2000, Mutlu ve ark 2010). Her virusun genellikle 

sınırlı bir alanda ve spesifik bir tür için patojen olduğu bilinmektedir. Bugün için 

insanlarda enfeksiyon yapan 8 farklı herpesvirus identifiye edilmiĢtir (Çizelge 1.1., 

ġekil 1.1) 

Çizelge 1.1. Ġnsan Herpesviruslarının taksonomideki yeri. 

Takım Herpesvirales 

Aile Herpesviridae 

Alt aile Alfaherpesvirinae Betaherpesvirinae Gammaherpesvirinae 

Cins Iltovirus  
Mardivirus  
Scutavirus  
Simplexvirus  
Varicellovirus 

Cytomegalovirus  
Muromegalovirus  
Roseolovirus  
Proboscivirus 

Lymphocryptovirus  
Rhadinovirus  
Macavirus  
Percavirus 

Tür 
(İnsan 
herpesvirusları) 

Herpes simplex virus-1 
Herpes simplex virus-2 
Varicella zoster virus 

Cytomegalovirus 
HHV-6 
HHV-7  

Epstein-Barr virus 
HHV-8 

 

Herpesviruslar, büyük boyutlu, çift zincirli DNA içeren zarflı DNA 

viruslarıdır. Herpesviruslar tipik olarak primer enfeksiyondan sonra yaĢam boyu 

devam eden latent enfeksiyonlara sebep olurlar. Sıklıkla enfeksiyonları belirtili 

seyrederken, immunsüpresif kiĢilerde enfeksiyonların morbiditesi ve mortalitesi 

artmaktadır. Herpesviruslar onkojenik potansiyelleri ile de bilinmektedir. BaĢta 

lenfoma olmak üzere pek çok kanser tablosuyla iliĢkileri net olarak ortaya konan 

virus türleri mevcuttur. 

Herpesvirus türleri konak profili, replikasyon döngüleri, sitopatolojileri ve 

latent enfeksiyonlarının özelliklerine göre alfaherpesviruslar, betaherpesviruslar ve 

gamaherpesviruslar olarak üç gruba ayrılırlar (Roizman 1979). Daha geniĢ bir konak 

dağılımı ve daha kısa bir yaĢam siklusuna sahip alfaherpesvirus subfamilyasında 

http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/15.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/16.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/18.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/523.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/522.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/2857.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/178.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/179.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/181.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/525.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/186.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/526.html
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/527.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_simplex_virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_simplex_virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Varicella_zoster_virus
http://viralzone.expasy.org/all_by_protein/180.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Epstein-Barr_virus
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaposi%27s_sarcoma-associated_herpesvirus
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(Alfaherpesvirinae), HSV-1, HSV-2 ve VZV yer alır. Bu türler duyusal 

gangliyonlarda latent enfeksiyon oluĢturular. CMV, HHV-6, HHV-7 ise 

betaherpesvirus subfamilyasında (betaherpesvirinae) yer alırlar. Bu türler, sınırlı 

konak profiline sahiptir, yaĢam siklusları uzundur ve lenforetiküler hücrelerde latent 

olarak kalabilirler. B lenfositlerine tropizm gösteren ve lenfoid dokularda latent 

olarak kalabilen 3. subfamilyada (gammaherpesvirinae) ise EBV ve Kaposi sarkoma 

ile iliĢkili herpesvirus olan human herpesvirus-8 (HHV-8) gibi gamaherpesviruslar 

yer alır.  

 

ġekil 1.1- Ġnsan Herpesvirusları ve diğer Herpesvirus‟ların filogenetik iliĢkisi 

(Antman ve Chang 2000). 

 

1.5. Herpes Simplex Virus 1 ve 2 

1.5.1 Herpes Simplex Virusun Yapısal Özellikleri 

Herpesvirus ailesinde yer alan viruslar içerisinde, yapısal özellikler ve 

replikasyon döngüsü üzerine en çok çalıĢma HSV üzerinde yapılmıĢtır. Burada, insan 
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Herpesviruslarının genel özelliklerini ifade etmek için HSV ayrıntılı model olarak 

anlatılmıĢtır. 

Herpesviruslar çift iplikli lineer DNA genomuna sahip ikozahedral kapsid 

simetrisine sahip, zarflı viruslardir. Viral genomu ikozahedral simetride 162 

kapsomerden oluĢan 100-110 nm çapında bir kapsid çevrelerken toplam virus çapı 

120-200 nm civarındadır. Genomu 152.000 baz çifti uzunluktadır. G+C oranı % 60-

70‟dir. Lineer olan genom enfeksiyon sırasında sirküler hale gelmektedir (Medikal 

Viroloji 2000, Mutlu ve ark 2010). (Resim 1.1, ġekil 1.2.). 

 

 ġekil 1.2 Herpes simplex virus‟un elektron mikroskobik görüntüsü. 

               (www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/herpes.html) 



9 

 

 

             ġekil 1.3. Herpesvirus Ģematik yapısı (Pawar ve ark 2012). 

Nükleokapsidin dıĢında yer alan ve konak hücre nükleus mebranından 

kazanılmıĢ olan lipid zarf üzerinde poliaminlar, lipidler ve glikoproteinler yer alır. 

Önemli viral antijenlerden olan glikoproteinler gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gK, gL, 

gM , gJ ve gN olarak tanımlanan 12 adet üniteden oluĢur (Foster ve ark 2001, 

Whitley ve Roizman 2001). Bütün herpesviruslarda ortak olarak gB, gH, gL ve gM 

bulunur. Virusun zarfı ile konak hücre membranının füzyonu ve penetrasyonu, 

hücreler ararsı transenfeksiyon virus tarafından indüklenen hücrelerin füzyonu ve 

bağıĢık yanıttan kaçıĢ gibi hadiseler glikoproteinlerin önemli fonksiyonlarıdır (Rauch 

ve ark 2000, Rux ve ark 2002, Bender ve ark 2005, Melancon ve ark 2005 Milne ve 

ark 2005). 

gC kompleman sisteminin C3b komponentine bağlanarak, gE ve gI 

immunglobulin G‟nin (IgG) Fc bölgesine bağlanarak bağıĢıklık sistemiyle irtibat 

halinde kompleks oluĢtururlar. Nötralizan antikorların Glikoprotein D‟ye yanıt olarak 

geliĢtiği gösterilmiĢken, gH-gL heterodimerlerine karĢı da bu antikorların oluĢtuğu 

bilinmektedir. gC HSV nin konak hücre yüzeyinde bulunan heparan sülfat veya 

kondroitin sülfat proteoglikanlarına bağlanmasını sağlar. gC den yoksun virus 
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patojenik özelliğini kaybetmez ancak, hedef hücreye bağlanma zayıflar. Konak hücre 

yüzeyinde bulunan heparan sülfata bağlanabilen bir diğer glikoprotein olan gB, gC 

bulunmadığı zamanlarda hücre yüzeyine bağlanma görevini kısmen devam ettirir, 

ancak hem gB hem de gC‟den yoksun viruslar konak hücreye bağlanamazlar. 

(Cheshenko ve Herold 2002) Virus, viral zarf ve hücre membranının füzyonu ile 

hücre içine girerken, gB, gD ve gH hücreye penetrasyon için gereklidir. gH ve gL, 

hücre içinde çoğalan viral partiküllerin endoplazmik retikulumda matürasyonunda 

rol oynarlar. HSV-1 ve 2 arasında % 30‟dan daha az homoloji gösteren gG HSV-1 ve 

2 ayırımı yapan serolojik testlerde antijen olarak kullanılmaktadır (Asley ve ark 

1998). 

Zarf ile kapsidin arasında yer alan tegüment 20‟nin üstünde farklı protein 

molekülü içerir. (Schrag ve ark 1989). Bunlardan en bilineni “virion host shut off 

protein” (VHS) konak mRNA sının degradasyonunu indükleyerek konağın protein 

sentezini durduran bir endoribonükleazdır (Zhou ve ark 1999). VHS bütün 

alfaherpesviruslarda homologdur ve viral replikasyonunun erken aĢamasında konağın 

protein sentezinin durdurulmasını sağlar. Bir viral protein kinaz olan UL13 proteini 

sadece HSV‟de bulunur ve bazı geç proteinlerin sentezini düzenler (Spivack ve 

Fraser 1988, Thompson ve Sawtell 1997).  VHS proteinini fosforilleyerek aktif hale 

getiren UL13 geni ürünü virionun konağın protein sentezini durdurması için 

gereklidir. Öte yandan Virion Protein (VP)13/14, VHS ve VP16 tegümentte en fazla 

bulunan proteinlerdir. VP16 yapısal proteindir. Bütün çok erken genlerin promotör 

bölgesinde bulunan ve çok iyi korunmuĢ bir bölge olan (TAATGARAT) dizisine 

bağlanır ve çok erken genlerin aktivasyonunu sağlar. 

Viral genom 70 den fazla “Opening Reading Frame” (ORF) içerir ve altı 

temel kısımdan oluĢmuĢtur. Lineer DNA‟nın “terminal bölgesi” konak hücrede viral 

DNA nın sirkülizasyonu ve DNA nın kapsid içine paketlenmesinden sorumludur. 

9000 baz çifti uzunlukta “uzun tekrarlayan bölge” (Repeat sequence of Long Region; 

RL) yer alır ve erken düzenleyici proteinlerin kodlanmasına aracılık eder. Burası 

ayrıca Latency associated transcript (LAT) gibi bir çok genin promotör bölgesidir. 

108.000 baz çifti uzunluğundaki “benzersiz uzun bölge” ( Unique Long Region , UL) 

baĢlıca DNA replikasyon enzimleri ve kapsid proteinleri olmak üzere 60 civarında 

proteini kodlar. RS (Repeat sequence of Short Region) olarak bilinen 6.600 baz 



11 

 

çiftlik “kısa tekrarlayan bölge” Çok Erken Proteinleri (alfa proteinler) kodlar. Bu 

proteinler çok güçlü transkripsiyon aktivatörüdür. UL bölgesinin ortasında Ori L, RS 

bölgesinde ise OriS, olarak adalandırılan replikasyon orjinleri iki kopya halinde 

bulunur (Stow 1982). Son bölge 13.000 baz çifti uzunluğunda benzersiz kısa bölgedir 

(Unique Short Region, US) ve burası konak hücre dağılımı ve konağın immun 

cevabında önemli olan glikoproteinleri kodlar (ġekil 1.3) (Rajcani ve ark 2004, 

Mutlu ve ark 2010).  

 

ġekil 1.4- Herpesvirus genomları (Mutlu ve ark 2010). UL; unique long, US; unique 

short. Kutular tersine tekrar eden dizileri, elipsler direkt tekrar eden dizileri 

göstermektedir. 

1.5.2. Virusun Replikasyonu  

Herpesvirusların replikasyon döngüsü en detaylı olarak HSV‟de çalıĢılmıĢtır. 

Beta ve gama herpesviruslar daha yavaĢ üremekle beraber genel olarak benzer motif 

sergilerler. Zarf yüzeyinde bulunan glikoproteinler aracılığı ile konak hücreye giren 

viral kapsid nukleusa doğru göç eder (Nicola ve Straus 2004). Ġlk önce DNA ve 
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VP16 gibi bazı tegüment proteinleri Nükleus membranında bulunan porlar aracılığı 

ile viral nükleus içine salınır (Sodeik ve ark 1997, Ojala ve ark 2000). BaĢlangıçta 

Lineer olan viral DNA nukleus içine girince sirküler hale gelir. Bu dönüĢümden 

terminal genom bölgesi sorumludur. Biyosentez konak hücrenin RNA Polimeraz II 

enziminin kullanılmasıyla baĢlar. Viral genomu transkripsiyon için harekete geçiren, 

bir tegüment proteini olan TIF (trans-acting protein) proteini ile etkileĢimidir. 

Transkripsiyon, çok erken (α;alfa ), erken (ß;beta) ve geç (γ;gama) olmak üzere üç 

fazdan oluĢur (Rajcani ve ark 2004). “Çok erken” genlerin (alfa faz genler) ekprese 

ettikleri proteinler viral gen ekspresyonunu ileri aĢamalarını indükler ve 

transkripsiyonu baĢlatır (Whitley ve Roizman 2001). Tegümentte yer alan VHS 

proteini poliribozomları dağıtıp, mRNA‟yı degrade ederek hücresel protein sentezini 

durdurur. Çok erken proteinlerin konak hücre transkripsiyonunu aktive etmesi ile 

erken (ß) genler eksprese olur. Erken genler, DNA polimeraz, Ori bağlayan protein 

ve helikaz-primaz kompleksi gibi viral DNA replikasyonunda görev alan proteinlerin 

sentezini gerçekleĢtirir. Böylece viral DNA replikasyonu baĢlar ve DNA 

replikasyonunun baĢlaması ile geç genler (γ genler) eksprese edilir (ġekil 1.4.). Bu 

genler virionun yapısal proteinlerini sentezletir. Bu fazda otuzdan fazla yapısal 

proteini sentezlenir. Bu yapısal proteinler kapsidi oluĢturmak için nükleusta 

toplanırken, diğer viral proteinler viral DNA ile etkileĢime girerek, kapsidin içine 

paketlenmek üzere hazır hale gelir (Roizman 1979). Sonrasında, sırasıyla viral 

DNA‟nın kapside giriĢi, tegüment proteini VP16 ve UL31 ile kapsidin çevresinin 

sarılması, matür kapsidin iç nükleer membrana doğru tomucuklanması ve geçici 

zarfın oluĢumu gerçekleĢir. Geçici zarf sayesinde dıĢ nükleer mebrana füzyon ile 

kapsid nükleusun dıĢına çıkar. Kapsid sitoplazmada eksik olan VP16 ve diğer 

tegüment proteinlerini yapısına alır. Bir vezikül içindet tomurcuklanma ile girdiği 

Golgi kompleksinde sentezlenen glikoproteinler ile birleĢir ve kalıcı zarfı oluĢur. 

Ġçinde bulunduğu vezikül membranı ile plazma membranı etkileĢime girer ve virion 

hücreden salınır. Virus zarfı bu mekanizmayla hücre içi mebranlardan menĢey 

almaktadır ancak, virusa ait glikoproteinler konak hücre yüzeyinde de bulunur ve 

infekte hücre ile infekte olmayan hücrenin füzyonunu sağlarlar. Bu infekte hücre 

kültürlerinde görülen sinsisya adı verilen dev hücrelerin oluĢum mekanizmasıdır 

(Roizman ve ark 2001). 
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ġekil 1.5. Herpesvirusların replikasyon Ģeması (Pawar ve ark 2012). 

1.5.3. Patogenez ve Ġmmünite  

Primer HSV enfeksiyonları virus içeren sekresyonlarla direk temas veya 

otoinokülasyon yoluyla olabilir. GiriĢ müköz membranlar veya bütünlüğü bozulmuĢ 

deridendir. Primer HSV enfeksiyonları sıklıkla asemptomatiktir ve belirgin bir 

lezyon yoktur. Nörovirulans ve latent enfeksiyon HSV patogenezinin en önemli iki 

özelliğidir (Whitley ve ark 2001). Derinin bazal tabakasında, multinükleer dev 

hücreler, intranükleer inklüzyon cisimcikleri (Cowdry A cisimcikleri) , kromatin 

azalması, nekroz ve akut inflamatuvar reaksiyon ile karakterize enfeksiyonlar 

genellikle lokalize lezyonlar Ģeklinde görülür. Primer enfeksiyon ile virus enfeksiyon 

bölgesini innerve eden duysal ve otonom sinir uçlarına alınır. Bu aĢamada konak 

hücre bağıĢık yanıtı normalde virusun yayılımını sınırlamaktadır. Virus konak 

hücrenin miktotübüllerini kullanarak retrograd transport ile tüm yaĢam boyunca 

latent olarak kalacağı nöronun gövdesine ulaĢır (Brooks ve ark 1998). Bu Ģekilde, 

trigeminal, sakral, lumbar, torasik, superior servikal ve vagal gangliyonlar olmak 

üzere duysal gangliyonların dorsal köklerinde latent enfeksiyon oluĢturur (Stevens ve 

Cook 1971). HSV-1 daha çok trigeminal ve servikal, HSV-2 ise sakral 

gangliyonlarda latent kalma eğilimindedir. 

Kütanöz HSV lezyonlarında epitelyal hücrelerde nükleer dejenerasyon ve 

hücre membranlarının kaybı ile birlikte balonlaĢma oluĢur, infekte hücreler ya lizise 
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uğrar ya da multinükleer dev hücreler oluĢturmak üzere birleĢirler. Hücre lizisi 

sonucunda virus içeren hücre sıvısı, hücresel artıklar ve inflamatuvar hücreler 

epidermal ve dermal tabakalar arasında bir vezikülde birikir. Lezyonlar iyileĢmeye 

baĢladığı zaman veziküler sıvı inflamatuvar hücrelerin artmasıyla pürülan bir hal alır. 

Daha sonra kabuk oluĢur ve genelde skarsız iyileĢir. Ġnfeksiyon müköz membranları 

da tutarsa, epitelin rüptürü ile veziküller yüzeyel ülserleri oluĢturur. Ultraviyole ıĢık, 

stres, travma, immun supresyon, menstrüasyon gibi provakatif durumlar 

reaktivasyona sebep olarak, virusun duysal sinirlerden anterograd bir akımla kütanöz 

bölgeye geri gelmesine ve tekrar epitel hücrelerini infekte etmesine neden olur. Bu 

Reaktivasyonun sıklığı, virus subtipine ve etkilenen anatomik bölgeye bağlı olarak 

değiĢebilir. Ġmmün yetmezliği olan hastalarda reaktivasyon hem daha sık hem de 

daha ciddi olmaktadır. Bu yüzden, yenidoğanlarda, organ transplantı yapılanlarda 

veya HIV ile infekte kiĢilerde sistemik enfeksiyon oluĢturma eğilimindedirler. 

Viseral organlara yayılım kötü prognoz iĢaretidir (Pass ve ark 1979). 

Virusun merkezi sinir sisteminde enfeksiyona sebep olmasıyla Herpes 

simplex ensefaliti geliĢir. Primer enfeksiyon sistemik olabilir ve sinir sistemi dıĢında 

diğer organlarda tutulum olabilir. Sistemik yayılım, genellikle virusun ilk giriĢ 

yerindeki yüzeylerdeki replikasyonunun sınırlandırılamadığı konaklarda vireminin 

bir sonucu olarak oluĢur. Gerek primer gerekse sekonder HSV enfeksiyonları MSS 

de hastalığa yol açabilmektedir. Primer enfeksiyon genellikle çocukluk çağında 

gerçekleĢir. Ġnsanlarda primer enfeksiyon rotası olarak, olfaktör sinir üzerinden 

virusun temporal loblara ulaĢtığı en muhtemel yoldur (Dinn ve ark 1980). Bu durum 

Elektron mikroskopisi ile teyid edilmiĢtir. Virusun beyin dokusunda latent kaldığı 

gösterilmesine rağmen beyin dokusunda virus reaktivasyonu hipotezi henüz 

kanıtlanmamıĢtır. Hakim görüĢ virusun periferde reaktive olduğu ve nöronal yollarla 

MSS‟ne taĢındığı Ģeklindedir ancak trigeminal gangliyon seviyesinde reaktive olmuĢ 

virusların rekürren herpes labialis oluĢturması ve herpes simplex ensefaliti geliĢimi 

farklı alternatiflerin varlığını göstermektedir (Schlitt ve ark 1986, Stroop ve Schaefer 

1986). Ġmmün yanıtın ensefalit patogenezindeki rolüne dair yanıtlanması gereken 

çok soru vardır. Yetersiz immun yanıt Herpes simplex ensefalitinin ortaya çıkma 

sıklığını artırzmazken, kliniğin atipik ve progresif seyir izlemesinde önemli rol 

oynar.  
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Nörovirulans ve latent enfeksiyon temelli patogenez izleyen HSV persiste 

olarak kaldığı duyusal gangliyonlardan reaktivasyonlarla klinik seyir izler. Genel 

senaryo, virusun baĢlangıç enfeksiyonun olduğu bölgeye geri dönmesi ve 

asemptomatik enfeksiyon veya tekrarlayan lezyonlar Ģeklinde kendisini 

göstermesidir. Virus vücuda ilk girdiğinde lokal kontrol mekanizmaları virusun 

yayılımını sınırlar ve infeksiyöz ajanı nötralize eder. Doğal bağıĢık yanıtın non-

spesifik unsurlarının (IFN-α ve IFN-ß, aktif doğal öldürücü hücreler ve makrofajlar 

gibi) müdahalesinin ardından spesifik yanıt olarak sistotoksik T hücrelerinin 

müdahalesi devreye girer. Doğal bağıĢıklık sistemi komponentleri HSV 

enfeksiyonlarını in vivo olarak kontrol edebilmesine rağmen hiç biri semptomatik 

enfeksiyondan korunmada tam olarak etkili değildir, ancak hastalığın ciddiyeti ve 

prognozu açısından çok önemlidirler. Ġnfeksiyona karĢı korumada kazanılmıĢ 

bağıĢıklık sistemi daha etkilidir. 

Makrofajlar ve diğer mononükleer hücreler enfeksiyon bölgesinde doğal 

yanıtın bir komponenti olarak baĢta IFN‟lar olmak üzere çeĢitli sitokinleri 

salgılarken, diğer taraftan antikor bağımlı hücresel cevapta ve antijen sunumunda da 

önemli rol oynarlar. Antijen sunan hücreler MHC Class I ve II eksprese ederek 

antijen spesifik T hücre aktivasyonunda stimülatör rol oynarlar. En güçlü antijen 

sunan hücreler dentritik hücrelerdir. ArtmıĢ dentritik hücre sayısı ile HSV 

enfeksiyonuna karĢı korunma arasında korelasyon vardır (Volstedt ve ark 2003). 

Öyleki, HSV‟un immun sistemden kaçabilmesi için dentritik hücre fonksiyonlarını 

baskılaması gerekmektedir (Koella ve Corey 2003). Bunu enfekte ettikleri dentritik 

hücrelerin enfeksiyon sırasında zayıf T hücre stimülatörleri olarak davranmaları 

yönünde değiĢtirerek yaptıkları bilinmektedir.  

Virusala ilk karĢılaĢan hücrelerin fonksiyonları HSV taĢıdıkları için 

zayıflamıĢtır ve morfolojileri ve kemotaksise verdikleri cevap bozulduğu için, lenf 

nodlarına göç etmeleri güçleĢir. Antijenleri lenf nodlarına sunma görevi bu 

zayıflamıĢ ölü veya ölmek üzere olan hücrelerden antijeni alan diğer sağlam hücreler 

vasıtasıyla olmaktadır. Bu Ģekilde T hücre aktivasyonu sağlanmıĢ olur.  

Ġnfeksiyon ilerledikçe virus spesifik immun cevap oluĢmaya baĢlar ve ilk 

bulaĢtan yaklaĢık 3-4 gün sonra HSV spesifik CD4+ Th 1 hücreleri mukoza ve lenf 
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nodlarında tespit edilebilmektedir (Milligan ve Bernstein 1995). Spesifik antikor 

yanıtını içeren humoral mekanizmalarda bu zaman diliminde geliĢmeye baĢlamıĢtır. 

Ġlk haftadan itibaren ilk önce IgM tipi antikorlar oluĢmaya baĢlar. Hemen hemen eĢ 

zamanlı olarak özellikle mukozal immun yanıtın temel komponentlerinden olan 

salgısal IgA antikorları spesifik yanıtın bir parçası olarak oluĢmaya baĢlar. Her iki 

antikor 6. haftada pik yaptıktan sonra seviyeleri giderek azalır. IgG tipi spesifik 

antikorlar ise 2.haftadan itibaren oluĢmaya baĢlar aylarca yüksek kalır ve enfekte 

kiĢinin tüm hayatı boyunca tespit edilebilir. Bu antikorlar IgG1 ve IgG3 

subtiplerinden oluĢur. 

Tekrarlayan subklinik enfeksiyonlarda güçlü antijenik uyarı olur ve HSV 

spesifik immun bellek oluĢmuĢ olur. Anemnestik reaksiyonla virusun 

eliminasyonunda baĢlıca hücreler CD4+ ve CD8+T hücreleridir. HSV spesifik IgA, 

IgG1, IgG3 antikorları tekrarlayan HSV-2 epizodları sırasında bütün hastaların 

serumlarında bulunurken, IgM ve IgG4 antikorları bu hastaların % 70-80 inde tespit 

edilebilir. HSV konakta bulunduğu süre içerisinde immun sistemin markajı altındadır 

ve bu yüzden genellikle tekrarlayan enfeksiyonlar daha hafif geçer ve daha kısa 

sürer. HSV-1 ve HSV-2 tipleri arasında çapraz immünite söz konusudur. Öte yandan 

yenidoğanlarda anneden geçen antikorların kısmı koruyuculuğundan bahsedilebilir.  

Hücresel immun yanıt HSV hastalığının iyileĢmesinde primer rol alır. 

Ġnsanlardaki dorsal kök gangliyonlarının histopatolojik olarak incelenmesi ile CD8 T 

hücre infiltrasyonu ve inflamatuvar sitokinlerin varlığı HSV nin oluĢturduğu latent 

enfeksiyonların sadece virusun özelliğine bağlı olmadığını gösterirken immün 

kompromize hastalarda artmıĢ reaktivasyon sıklığını da açıklamaktadır (Schacker ve 

ark 1998).  

1.5.4 HSV’nin Yaptığı Hastalıklar  

Primer herpetik gingivostomatit  

Oral veya perioral bölgede veziküler ve ülseratif lezyonlarla seyreden hastalık 

HSV-1 enfeksiyonunun en sık rastlanılan klinik tablosudur, ancak HSV-2 tarafından 

da oluĢturulabilir. Primer enfeksiyon genellikle subkliniktir (Huber 2003). Sıklıkla 1-

5 yaĢ arası çocuklar enfekte olurken yaĢamın ilk 6 ayında anneden geçen antikorların 
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koruyucu etkisinden bahsedilebilir. Ġnokulasyon bölgesinde yanma ve/veya parestezi, 

ateĢ, halsizlik, lenfadenopati, kas ağrısı, iĢtah kaybı ve baĢ ağrısı semptomatik 

enfeksiyonlarda görülebilmektedir. 2-3 haftalık hastalık süresinin ilk on gününde oral 

sekresyonlarda virus atılımı devam eder (Nadelman ve Newcomer 2000). 

Tekrarlayan orofasiyal herpes  

Latent kalan virusun reaktivasyon sonucunda duysal gangliyondan 

enfeksiyon bölgesine doğru göç etmesiyle geliĢir. HSV-2 ye bağlı tekrarlayan 

orofasiyal hastalık çok nadirdir (Esmann ve ark 2001). HSV-1 ise seropozitif 

hastaların % 10-40‟nda semptomatik tekrarlayan orofasiyal herpes neden olur. 

Hastaların genetik yatkınlığı, immun durumları, yaĢları, enfeksiyonun anatomik 

bölgesi, inokülumun baĢlangıç dozu ve viral subtip gibi etkenler terarlayan 

enfeksiyonların sıklığını belirler. Primer enfeksiyona göre daha hafif seyreder ve 

daha kısa sürer. Lezyonlar genelde primer enfeksiyonun olduğu dermatomla sınırlıdır 

ve sıklıkla hafif bir rahatsızlık hissine sebep olur. En iyi bilinen Herpes enfeksiyon 

tablosu olan “Herpes simplex labialis” veya diğer adıyla “uçuk” tekrarlayan 

orofasiyal herpesin en sık görülen klinik formudur.  

Genital herpes  

Hem HSV-2 hem de HSV-1‟in neden olduğu Genital herpes enfeksiyonları, 

asemptomatik olabildiği gibi, hafif belirtilerden, üriner retansiyon ve menenjit gibi 

komplikasyonların görülebildiği ciddi hastalık tablosuna da dönüĢebilir (Steben 

2005). Kadın genital sisteminin daha büyük bir alan kaplaması ve daha nemli bir 

bölge olması kadınlarda daha ciddi hastalık tablosunun ortaya çıkmasına sebep olur. 

Bu yüzden kadınlarda aseptik menenjit ve dizüri gibi komplikasyonların geliĢme 

ihtimali daha fazladır. Menenjit primer HSV enfeksiyonundan sonra kadınların 

%30‟u ve erkeklerin % 10‟unu etkileyen ciddi bir komplikasyondur. Primer HSV 

enfeksiyonu 2-6 hafta kadar sürebilirken virusun genital traktüsten atılımı daha uzun 

sürer (Beauman, 2005). Bölgesel duysal veya otonom gangliyonlarda latent kalan 

virus spontan olarak veya viral reaktivasyonun tetiklenmesi sonucu tekrarlayan 

epizodlar yapabilir. 
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Egzema herpetikum  

Ani baĢlayan, geniĢ alana yayılan veziküloülseratif nodüller ve plakların 

gözlendiği ciddi, progresif bir hastalık tablosudur. Atopik dermatitlilerde veya baĢ-

boyun bölgesinde kozmetik cerrahi giriĢim geçirenlerde oral veya perioral HSV 

enfeksiyonların komplike olmasıyla oluĢur (Marcus ve ark 2005).  

Herpes gladyatorum  

Genellikle güreĢ, futbol ve ragbi gibi sporlarla uğraĢanların tahrip olmuĢ 

derilerinden HSV-1‟in inokülasyonu sonucu oluĢan bir hastalıktır. Yüzde, kulaklarda 

ve boyunda deriden deriye temas sonucu, iki hafta içinde karakteristik deri 

döküntüleri görülür (Dworkin ve ark 1999).  

Herpetik dolama  

Özellikle çocukların el parmaklarının distal falankslarının etkilendiği ve 

baĢka bir bölgede olan herpes enfeksiyonunun parmaklardaki sıyrıklara 

otoinokülasyonu sonucunda geliĢen kütanöz herpetik bir enfeksiyondur. Hem HSV-1 

hem de HSV-2 etken olabilir. Hastalık 3-4 hafta içinde iyileĢir, fakat tekrarlayan 

enfeksiyonlar görülebilir (Feder ve Long 1983). 

Oküler herpes  

Keratokonjonktivit ve tekrarlayan oküler ülserlerin görüldüğü ve sonunda 

körlüğe kadar gidebilen ağır bir tablodur. Vakaların çoğunda yakın zamanda veya eĢ 

zamanlı geçirilen primer oral HSV enfeksiyonu vardır (Sudesh ve Laibson 1999). 

Neonatal herpes  

Genellikle genital enfeksiyonların bebeğe vertikal geçiĢi sonucu ortaya çıkar. 

Ağırlıklı olarak etken HSV-2 dir. Neonatal enfeksiyonun geliĢebilmesi için annenin 

semptomatik veya asemptomatik olarak doğum sırasında virusu yayması 

gerekmektedir. Vakaların çoğu perinatal enfeksiyon Ģeklindeyken, olguların 

%10‟unda postnatal bulaĢ, % 5‟inde ise inutero dönemde bulaĢ sözkonusudur. HSV 

enfeksiyonu peripartum veya postpartum dönemde 3 klinik formda ortaya çıkar: 

Neonatal HSV vakalarının yaklaĢık yarısını “Deri-göz ve ağızda lokalize hastalık 
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(SEM; skin, eye, mouth)”, vakaların üçte birini  “Ensefalit (SEM ile birlikte veya 

değil)” ve vakaların dörtte birini “Yaygın enfeksiyon (Multipl organ tutulumu MSS, 

akciğer, karaciğer, adrenal bezler, deri, gözler, ve veya ağız tutulumu) oluĢturur 

(Kimberlin ve ark 2001). Bu klinik formların mortalite ve morbidite oranları 

değiĢkendir. Nadir görülen intrauterin enfeksiyonlarda, skardan maküle kadar 

değiĢken deri lezyonları, mikroftalmi, retinal displazi, optik atrofi ve/veya 

koryoretinit gibi göz belirtileri, mikrosefali, ensefalomalazi, hidransefali ve/veya 

intrakranyal kalsifikasyon gibi nörolojik belirtiler görülmektedir (Karesh ve ark 

1983). Tanısal teknolojik ilerlemeler ve erken antiviral tedaviye rağmen neonatal 

HSV vakalarında özellikle dissemine olan formunda mortalite ve morbidite oranları 

hala ciddi seviyelerdedir (Whitley ve ark 1988). 

Merkezi sinir sisteminde herpes simplex virus hastalıkları  

Herpes Simplex Virus 1 ve 2, nörovirulans yetenekleri ile insanlarda merkezi 

sinir sisteminde çeĢitli enfeksiyonlara sebep olabilen viruslardir. Bu bağlamda hem 

primer hem de epizodik herpesvirus enfeksiyonları görülebilmektedir. Herpes 

simplex ensefaliti geliĢen hastalarının yaklaĢık yarısı primer enfeksiyonu, diğer yarısı 

ise epizodik enfeksiyonu olan hastalardır. Bugün dünyamızda 6 aydan büyük 

çocuklar ve eriĢkinlerde akut sporadik ölümcül ensefalitlerin en sık sebebi Herpes 

simplex ensefalitidir. Bu haliyle bütün ensefalit vakalarının % 5-10‟unu oluĢtururken 

yıllık insidans 0.2–0.4/100 000. Vakaların % 90‟ından fazlasından HSV-1 

sorumludur (Logan ve MacMahon 2008) 

HSV hem nöronlarıda hem de glial hücrelerde replike olarak beyin 

parenkiminde nekrotizan ensefalit ve dissemine hemorajik nekroz yapar. Ağırlıklı 

olarak temporal lob etkilenir. Merkezi sinir sisteminde HSV enfeksiyonları, 

yenidoğanlarda neonatal herpes olarak, daha büyük çocuklar ve eriĢkinlerde ise 

herpes simplex ensefaliti veya aseptik menenjit Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. HSV 

ayrıca miyelit ve/veya radikülitle birlikte olabilen “idiyopatik tekrarlayan menenjit” 

etkeni olarak da karĢımıza çıkmaktadır (Tyler 2004) 

Primer enfeksiyon ve reaktivasyonu takiben HSV nin MSS ne ulaĢması ve 

ensefalite yol açma rotası ve mekanizması tartıĢmalı bir konudur. Ġlk hipotez, 

trigeminal gangliyonda reaktive olmuĢ virusun herpes labialis oluĢturmak üzere 
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dermatom sahasına gitmektense tentoriyal sinirler yoluyla ön ve orta kranyal çukura 

ulaĢmasıdır. Primer enfeksiyondan yayılım durumunda ise en muhtemel rota virusun 

olfaktör bulbus aracılığı ile olfaktör yolları kullanarak orbitofrontal ve medial 

temporal loblara ulaĢmasıdır (Dinn 1980).  

Herpes simplex ensefalitleri büyük çocuklar ve eriĢkinlerde genellikle primer 

fokal ensefalit Ģeklindedir. Klinik, ateĢ, bilinç bulanıklığı, davranıĢ ve mental durum 

bozukluğu ve lokalize nörolojik bulgularla seyreder. Lokalizasyon tipik olarak 

temporal lobdadır. Patognomonik bir belirtisin olmaması nedeniyle, değiĢen 

seviyelerde bilinç bulanıklığı, ateĢ, anormal BOS bulguları ve fokal nörolojik 

bulguların varlığında diğer enfeksiyon etkenlerinin dıĢlanması HSV ensefalitini 

düĢündürmelidir. 

Antiviral tedaviye rağmen mortalite % 19‟dur ve nörolojik sekel oranı ise % 

62‟dir. Glasgow koma skoru 6‟nın altında, yaĢı 30‟un üstünde ve ensefaliti 4 günden 

daha uzun süren hastalarda mortalite oranı daha yüksektir (Whitley ve ark 1986). 

Beyin parenkiminde meydana gelen ilk patolojik değiĢikler viral replikasyonunun 

neden olduğu balonlaĢmıĢ hücreler ve nükleer dejenerasyondur. Hücreler plazma 

membranlarını kaybetmiĢtir ve multinükleer dev hücreler oluĢmuĢtur. Ardından, 

mononükleer hücre göçü, inflamasyon, konjesyon, ve/veya hemoraji ile sonuçlanır. 

Parenkime yakın bölgelerdeki meninkslerde konjesyon görülebilir. YaklaĢık iki hafta 

sonra lezyon alanında nekroz geliĢir ve likefaksiyona ilerler. Oligodendrositlerin 

varlığı ve gliozis (astrositik hücreler) hastalığın çok geç döneminde ortaya çıkar. 

Vakaların %50‟sinde, viral enfeksiyonu destekler nitelikte eozinofilik homojen bir 

görünüm ile karakterize intranükleer inklüzyon cisimleri (Cowdry tip A) bulunur ve 

sıklıkla enfeksiyonun ilk haftasında görülebilir (Boos ve ark 1984). 

MSS de HSV-2 enfeksiyonlarının sayısı özellikle AIDS‟li hastaların sayısının 

artmasıyla koreledir. HSV-2 kan ya da nöronal yolla MSS‟ni infekte edebilir. Ancak 

özellikle genital herpes enfeksiyonları sonrası MSS‟ne hangi nöronal yollar ile 

ulaĢtığı tam olarak bilinmemektedir. HSV-2 menenjitleri diğer viral menenjitlerden 

daha sık fokal nörolojik komplikasyonlara sebep olur.  
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1.5.5. Herpes Simplex Virus Ġnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi  

Tek doğal konağı insan olan HSV enfeksiyonları bütün dünyada hem geliĢmiĢ 

hem de geliĢmemiĢ ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Ġnfeksiyon kaynağı 

genellikle semptomatik herpetik lezyonu olan hastalar veya tükrüklerinde virus 

taĢıyan asemptomatik (% 1-5) kiĢilerdir. Veriler, dünya genelinde nufusun, %65 ile 

%90‟ı arasında değiĢen oranlarda HSV-1 veya 2 ile enfekte olduğunu göstermektdir 

(Chayavichitsilp ve ark 2009). Ülkemizde ise sağlık populasyonda HSV-1 için %96, 

HSV-2 için %5,5 oranında seroprevalans bildirilmiĢtir (Dolar ve ark 2006). Dünyada 

bütün ensefalit vakalarının % 5-10‟u Herpes ensefaliti Ģeklindedir. Yıllık insidans 

100 000 de 0.2–0.4 arasındadır. Vakaların % 90‟ından fazlasından HSV-1 

sorumludur (Sabah ve ark 2012) 

Ġnsan HSV enfeksiyonlarında hayvan vektörleri tanımlanmamıĢtır ve tek 

geçiĢ yolu insandan insana bulaĢ Ģeklindedir. Etkenin en büyük rezervuarı 

tekrarlayan herpes labialis hastalarıdır.  

Herpes simplex ensefalitleri 6 aydan büyük çocuklar ve eriĢkinlerde akut 

sporadik ensefalitlerin en sık sebepidir (Whitley ve ark 1997). Diğer menenjit 

etkenlerinden farklı olarak mevsimsel ve cinsiyet farklılıkları göstermez. Tedavi 

görmeyen vakalarda mortalite % 70‟lere ulaĢmakta ve hastaların çoğunda sekel 

bırakmaktadır. Herpes simplex ensefalitinde, vakaların 20 yaĢ altı ve 50 yaĢın 

üstünde kümelendiği bimodal bir dağılım sözkonusudur (Nahmias ve ark 1982). 

HSV-1‟in neden olduğu Ensefalit vakaların önemli kısmında endojen latent HSV-1 

in reaktivasyonu söz konusu iken, HSV-2 ensefalit vakaları genellikle primer 

enfeksiyon ile ortaya çıkmaktadır (Skoldenberg ve Forsgren 1993). 

Genital herpes enfeksiyonlarına hem HSV-2 hem de HSV-1 sebep olabilir. 

Epidemiyolojik çalıĢmalarda HSV-2 seroprevelansı HSV-2 genital hastalığını 

yansıtmaktadır. HSV-2 antikorları rutin olarak ergenlerde görülmez ve antikor 

prevelansı seksüel aktivite ile korele olarak yükselir. HSV-2 seropozitifliği 

kadınlarda, siyahlarda, Meksikalı Amerikalılarda, fazla miktarda seksüel partneri 

olanlarda, daha yaĢlılarda, eğitim düzeyi düĢük olanlarda ve yoksulluk sınırının 

altında yaĢayanlarda daha fazla görülmektedir.  
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1.5.6. Herpes Simplex Virus Ġnfeksiyonlarının Tanısı  

Ġmmun yetmezlikli konaklar ve asemptomatik enfeksiyonlar dıĢında HSV 

enfeksiyonlarının çoğunda lezyonlar tipiktir ve tanı klinik olarak konulabilir. Fakat 

her zaman klinik tanı yeterli olmayabilir. Ayrıca neonatal herpes enfeksiyonları ve 

herpes simplex ensefaliti gibi ciddi hastalık tablolarında erken tanı çok büyük önem 

taĢımaktadır. Günümüzde bu viruslare etkili spesifik antivirallerin bulunması ve 

tedavi ile özellikle ensefalit ve neonatal herpes vakalarının mortalite ve 

morbiditesinin önemli oranlarda azalması erken tanıyı çok önemli hale getirmiĢtir.  

HSV enfeksiyonlarının tanısında; histolojik inceleme, hücre kültürü, serolojik 

yöntemler, viral DNA tespiti veya HSV spesifik enzimlerinin tespiti 

kullanılmaktadır. Tanı için, veziküler sıvı, lezyon kazıntısı, boğaz sürüntüsü, 

konjonktiva kazıntısı, doku ve beyin omurilik sıvısı ve serum örneklerinden 

faydalanılmaktadır. 

HSV enfeksiyonlarının tanısında elektron mikroskopisi, boyalı preparat veya 

antikor iĢaretli floresan boyama yöntemleri direkt numune üzerinde uygulanabilir 

yöntemlerdir. Tzanck yayması yönteminde lezyondan direkt hazırlanan preparat 

Wright, Giemsa, Papanicolaou gibi boyalarla boyanmaktadır. Bu preparatın 

mikroskobik incelemesinde, “Çok çekirdekli dev hücreler” veya “intranükleer 

inklüzyonların görülmesi” HSV veya VZV enfeksiyonu lehine bir bulgudur. Bu 

yöntem hızlı ve kolaydır ancak duyarlılığı düĢüktür ve HSV ve VZV ayrımı 

yapılamamaktadır.  

Klinik örnekte yeterli miktarda hücre bulunması durumunda floresan 

antikorlar ile viral antijenler araĢtırılabilir. Kültür yapılamayan küçük 

laboaratuvarlarda veya kültürü yapılamayan viruslar için tanısal alternatif olarak 

kullanılan DFA‟nın özellikle enfeksiyonun baĢlangıç döneminde duyarlılığı %90‟lara 

çıkmaktadır (Singh ve ark 2005). 

HSV enfeksiyonları için en duyarlı ve spesifik tanı metodu Ģüphesiz, virusun 

izolasyonudur. HSV, baĢta Primer tavĢan böbrek (Rabbit Kidney: RK) ve human 

akciğer fibroblast hücre dizileri (MRC-5) olmak üzere çok çeĢitli hücre kültürü 

tiplerinde kolaylıkla üreyebilir. Ayrıca Primer Ġnsan Embriyonik Böbrek Hücreleri 
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(Human Embriyonik Kidney: HEK) ve Hep-2 ve HeLa gibi devamlı hücre dizileri de 

HSV izolasyonunda kullanılabilir.  

Hücre kültüründe çok çabuk üreyen HSV‟un sitopatik etkisi önce sitoplazmik 

granülasyonla baĢlar, sonra hücreler büyür ve balonlaĢır. Hücrelerin füzyonu ile “çok 

çekirdekli dev hücreler” ve “sinsitya” oluĢur. Bu görünüm karakteristiktir. Pozitif 

kültürlerin yarısında sitopatik etki ilk 24 saatte ortaya çıkarken, 4 gün içinde 

tamamına yakınında sitopatik etkiyi gözlemlemek mümkündür. Ġnfekte hücre türüne 

göre sitopatik etki değiĢebilirken, en iyi MRC-5 hücre dizisinde bu etki görülebilir. 

Öte yandan sinsitya oluĢumu HSV-2‟de daha fazla gözlemlenmektedir (Mutlu ve ark 

2010). 

Lezyonlardan alınan kazıntı örnekleri uygun bir viral transport besiyerine 

aktarılıp testin yapılacağı laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. Uygun hücre kültürüne 

ekilerek sitopatik etkilerin gözlemlendiği izolat için HSV tiplendirilmesine geçilir. 

Direkt Floresan antikor testi ve immunohistokimyasal testler ile hücre kültüründe 

viral antijenlerin tespiti ve virus tiplendirilmesi yapılabilmektedir. Direk floresan 

antikor (DFA) testinde Hücre kültüründe var olan viral antijenler monoklonal 

antikorlarla ile iĢaretlenerek mikroskopta değerlendirilir. Hızlı, duyarlı, spesifik ve 

ucuz bir yöntem DFA‟nın avantajları arasındadır (Balachandran ve ark. 1982).  

Neonatal HSV MSS hastalığı olanların % 40 kadarında viral kültürle tanı 

konabilirken, herpes simplex ensefaliti tanısı almıĢ büyük çocuklar ve eriĢkinlerde bu 

oran % 2-4‟tür. Keza, Herpes Simplex ensefalitinde viral kültür için beyin biyopsi 

örnekleri kıymetlidir ve tanı konma Ģansı % 45‟e kadar yükselebilir. Ancak biyopsi 

için açık kranyotomi gerekir ve bu iĢlemde hemoraji gibi ciddi komplikasyonlara 

yolaçabilir. 

Viral kültürlerin negatif çıkması herpes virus enfeksiyonlarını dıĢlamaz. 

KurumuĢ, kabuklanmıĢ ve eski veziküler lezyonlar viral kültür duyarlılığını 

düĢürmektedir. Diğer taraftan, primer enfeksiyonlarda tekrarlayan enfeksiyonlara 

göre viral kültürle tanı koyma olasılığı daha fazladır (Whitley ve ark 1977). 

Umutulmaması gereken bir diğer husus ise Pozitif HSV kültür sonucunun, 

enfeksiyon etyolojisinden her zaman HSV nin sorumlu olduğu anlamına 

gelmeyeceğidir. Yüksek duyarlılık ve özgüllüğüne rağmen geç sonuç ve maliyet gibi 
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nedenler viral kültürün rutin olarak kullanımını kısıtlamaktadır (Huber 2003). Son 

yıllarda kullanılmaya baĢalanan Shell vial kültür tüpleriyle izolasyon zamanı oldukça 

kısalmasına rağmen duyarlılığının geleneksel yönteme göre daha az olması ve 

maliyeti dezavantajlarıdır (Singh ve ark 2005).  

 HSV, deney hayvanları ve embriyolu yumurtaya yapılan ekimlerle bebek 

farelerin öldüğü, koryoallantoik membranında poks oluĢtuğu bilinmektedir. Özellikle 

poks büyüklüğü HSV-1 ve HSV-2 nin ayrımında kullanılabilmektedir. Ancak bu 

yöntemlerde rutin tanıdan oldukça uzaktırlar.  

Viral antikor tayini daha çok seroepidemiyolojik çalıĢmalar veya vaka 

yönetiminin bir argümanı olarak tercih edilirken, diğer tanı yöntemlerinin yetersiz 

kaldığı veya negatif sonuç verdiği durumlarda primer tanı yöntemi olarak da önemli 

bir alternatiftir.  

HSV‟ye karĢı oluĢan antikorların tespitinde, ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent), indirekt immunofloresan, nötralizasyon, kompleman birleĢmesi, 

hemaglütinasyon ve Radio Ġmmun Assay (RIA) gibi serolojik yöntemler 

kullanılmaktadır (Roizman ve ark 2001). Bugün için en sık kullanılan antikor tesbiti 

yöntemi ELISA‟dır.  

Yakın zamana kadar HSV-1 ve HSV-2‟ye karĢı ortak yanıt veren antikorlar 

tespit edilirken bugün artık tip düzeyinde antikor tespiti yapılabilmektedir (Prince ve 

ark 2000).  

Tek bir serum örneği ile primer enfeksiyonla, reaktivasyon/reenfeksiyon 

ayırımına imkan sağlayan HSV IgG avidite testleri mevcuttur. Primer enfeksiyondan 

sonra oluĢan antikorlar, düĢük aviditeli iken birkaç ay içinde avidite artmaktadır. 

Daha çok HSV-2 için kullanılan bu testler, primer enfeksiyonu, rekürren veya primer 

olmayan ilk epizodu ayırt etmede önemli bir serolojik gösterge olarak 

kullanılabilmektedir. HSV-2 IgG düĢük antikor avidite düzeyleri primer 

enfeksiyonun özelliğidir ve neonatal enfeksiyonda artmıĢ riski gösterir. Yüksek 

antikor avidite düzeyleri ise daha önce geçirilmiĢ yada tekrarlayan enfeksiyon 

göstergesidir ve neonatal enfeksiyon riskinin düĢük olduğunu gösterir.  
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Mortalite ve morbiditesi açısından en ciddi Herpes enfeksiyonu olan ensefalit 

tablosunda erken tanı çok daha önemli bir durumdur. Hastalığın baĢlangıç belirti ve 

bulgularının nonspesifik olması tanıyı zorlaĢtırmaktadır. Ensefalitlerin akut 

döneminde tanısal intratekal antikor ölçümlerinin faydası olamazken intratekal 

antikor tespiti sırasında hem serumda hem de BOS‟da albümin ve herpes IgG 

oranlarının bilinmesi gerekir. Retrospektif tanıda ve enfeksiyonun geç döneminde 

kullanılan intratekal antikor ölçümünün tanısal değerinin ne olduğu, PZR negatif 

olgularda veya küçük ölçekli laboartuvarlarda yanıtlanması gereken önemli bir 

sorudur.  

HSV ensefalitlerinde serum HSV antikorlarının ölçümü tek baĢına faydalı bir 

tanı yöntemi değildir. Çünkü hastaların yaklaĢık yarısında tekrarlayan enfeksiyon 

öyküsü vardır, yani önceden sentezlenmiĢ antikorlar zaten ortamda mevcuttur. Serum 

antikor titresinde 4 kat artıĢın gösterilmesi de genellikle iĢe yaramaz, çünkü aktive 

olmuĢ herpes labialisi ile bile antikor miktarı belirgin Ģekilde artabilir. BOS antikor 

düzeyinde belirgin (4 katlık) artıĢ hastalığın baĢlangıcından 1 ay içinde daha sık 

ortaya çıkar. Klinik olarak hastalığın ortaya çıktığı ilk günlerde BOS‟da 4 kat antikor 

artıĢı hastaların üçte birinde tespit edilebilirken, hastalığın baĢlangıcından 10 gün 

sonra hastaların yarısında bu artıĢ gözlemlenebilir (Richard ve ark 2005). 

MSS HSV enfeksiyonlarının tanısında PZR bugün için altın standart olarak 

kabul edilmektedir. Kültür ve DFA‟ya göre duyarlılığı oldukça yüksektir (Stevenson 

ve ark 2005). HSV, BOS‟da viral kültür ile %5 seviyelerinde tespit edilebilirken, 

PZR ile az sayıda virus bile hedef genetik materyal amplifikasyonu sayesinde tespit 

edebilmektedir (Madhavan ve ark 1999). Hedef özgüllüğünü artıran, 

kontaminasyonu azaltan RT PZR‟nin geliĢtirilmesiyle de daha kolay ve standardize 

bir hal almıĢtır. 

PZR yöntemi sayesinde sadece virusun varlığı değil aynı zamanda 

nörovirulans genlerinin tespiti, bu virus tarafından yapılan MSS enfeksiyonlarına 

konağın cevabını ve HSV nin antiviral ilaçlara karĢı fenotipik direnci ile genotipik 

direnci arasındaki korelasyonun anlaĢılması olanaklı hale gelmiĢtir (Tebas ve ark 

1998). PZR yöntemi ayrıca, viral enfeksiyon (HSV DNA pozitif) ile postinfeksiyöz 

immünolojik hadiselerin (HSV DNA negatif) birbirinden ayırt edilmesine de olanak 
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sağlamaktadır (DeBiasi ve Tyler 1999). HSV DNA varlığı gösterilerek tanı konulan 

vakalarda tedavi sıarsında veya sonrasında tekar edilen PZR testiyle tedavi 

baĢarısının değerlendirilmesi ve tedaviye devam edilip edilmeyeceği kararının 

verilmesi mümkün olabilmektedir (Kimberlin ve ark 1996). Bugün artık kantitatif 

BOS PZR analizleri MSS deki hastalığın ciddiyetini anlamak, antiviral tedaviyi takip 

etmek ve akademik çalıĢmalarda testlerin standardizasyonunu sağlamak için 

kullanılmaktadır. Menenjit veya meningoensefalitten Ģüphelenilen hastalarda, 

nörolojik semptomların ortaya çıktığı 1-2 gün içinde PZR ile pozitif sonuç alınabilir 

ve 2 ila 4 hafta ararsında DNA tespiti mümkündür (Weber ve ark 1996). 

Günümüzde, bakteriyel, viral ve paraziter 100‟den fazla etkenin rol aldığı ve hala % 

70‟lere varan oranlarda etyolojik ajanın belirlenemediği MSS enfeksiyonlarında 

tanısal eğilim birden fazla etkenin aynı anda araĢtırıldığı çoklu saptama 

yöntemlerinedir. Bu bağlamda HSV 1 ve 2 birden fazla etkeni tanımlayabilen 

Multipleks PZR panellerinde yer almaya baĢlamıĢtır. Bu yöntem ile çoklu primerler 

kullanılarak, tek bir reaksiyon tüpünde farklı mikroorganizmaların nükleik asit 

fragmanları amplifiye edilebilir (Shin ve ark 2012). HSV için BOS PZR testi Herpes 

simplex ensefaliti‟nde referans standart metod olmasına rağmen bir çok klinik 

viroloji laboratuvarı standardizasyona gereksinim duymaktadır. HSV-1 veya HSV-2 

için pozitif çıkan PZR sonuçları genellikle MSS klinik sendromları ile uyuĢmaktadır 

(Bouquillon ve ark 2000).  

1.6. Varicella Zoster Virus 

Chickenpox virus, varicella virus, zoster virus ve human herpesvirus tip 3 

(HHV-3) gibi adlarla bilinen Varicella zoster virus, HSV 1ve 2 ile birlikte 

alfaherpesvirus olarak sınıflandırılır. International Committee on Taxonomy of 

Viruses (ICTV) tarafından Human Herpesvirus-3 (HHV 3) olarak adlandırılmaktadır. 

Sadece insanları enfekte etmektedir. Daha çok çocuklarda Suçiçeği ve eriĢkinlerde 

Herpes zoster (Zona) tablolarından sorumludur (Nagel ve Gilden 2007). Nörotropik 

karekterdeki virus primer enfeksiyondan (Su çiçeği) sonra, kranial, dorsal ve otonom 

sinir sitemi ganglionlarında latent olarak yıllarca kalmakta ve reaktivasyonla 

sekonder nörolojik tablolara yol açabilmektedir. 
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1.6.1. Varicella Zoster Virus Yapısal Özellikleri  

VZV yapısal olarak hemen hemen HSV‟e benzerdir ve benzer genom yapısı 

sergiler. Viral genom ilk olarak 1986 yılında sekanlanmıĢtır (Davison ve Scott 1986). 

VZV virionu 180-200 nm çapındadır, 162 kapsomerli ikozahedral simetrili 100 nm 

çapında nükleokapsidi zarfla çevrilmiĢtir. Çift iplikcikli linear DNA‟sı 125 bin nt 

uzunluğundadır ve 70 ORF içerir. Tegüment ve zarf morfolojisi HSV de olduğu 

gibidir. HSV‟de de bulunan gB, gC, gE, gH, gI, gK, gL gibi zarf glikoproteinlerine 

sahiptir, ancak HSV‟de bulunan gD‟nin karĢılığı yoktur. Ayrıca HSV latent 

enfeksiyonlarında önemli rol sahibi LAT VZV‟de bulunmamaktadır.  

1.6.2. Patogenez ve Ġmmünite 

Tüm herpes virusları gibi VZV de, insanda latent enfeksiyon yapmaktadır. 

Dorsal kök ganglionlarında ve nöronlarda VZV nükleik asitlerinin varlığı 

gösterilmiĢtir. Öte yandan 75 kadar protein sentezleyebilen VZV latent kaldığı bu 

infekte nöronlarda sınırlı sayıda (yaklaĢık 5 adet) protein eksprese etmektedir. VZV, 

MHC class I molekül ekspresyonunun down-regülasyonu ile viral peptidlerin 

sitotoksik T hücrelerine sunumunu engelleyerek immün sistemden korunmaktadır. 

Virus vücuda , solunum yolu veya veziküler lezyondan direkt temas ile mukozal 

yüzeylere inokülasyonu Ģeklinde bulaĢır . Bölgesel lenf nodlarında ilk replikasyonun 

ardından primer viremiyle retiküloendotelial dokulara ulaĢır. Burada devam eden 

replikasyonla enfekte monositler ile içerisinde sekonder viremiyi yapar ve kütanöz 

epitel hücrelerine ulaĢarak veziküler lezyonlara neden olur. Primer enfeksiyon 

suçiçeği tablosundan sonra dorsal kök ganglion hücrelerinde latent kalan virus çeĢitli 

nedenlerle sellüler immünitenin baskılandığı durumlarda reaktive olarak baĢlangıçta 

girdiği dermatomda ağrı ve vezikülle karakterize zoster geliĢimine neden olur. 

Primer enfeksiyonla geliĢen hümoral immün yanıt, viral proteinlere karĢı nötralizan 

aktiviteye sahiptir IgG, IgM ve IgA oluĢturur. Ancak, vireminin sonlandırılmasında 

ve deri lezyonlarının sınırlanmasında hücresel immünite asıl rolü oynar (Medikal 

Viroloji 2000, Mutlu ve ark, 2010).  
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1.6.3. Klinik 

Suçiçeği (Varisella) 

Normal çocuklarda suçiçeğine bağlı mortalite 100. 000 vakada 2‟den daha 

azdır. Sağlıklı çocuklarda virus ile karĢılama sonucu yaklaĢık 15 gün sonra klinik 

belirtiler ortaya çıkmaktadır. Halsizlik, iĢtahsızlık, kaĢıntı, boğaz ağrısı ve burun 

tıkanıklığı gibi genel Ģikâyetlerin ardından ateĢ ve makulo papüler döküntüler ile 

karekterizedir. Varisella ensefaliti ve serebellar ataksi suçiçeğinin en sık görülen 

nörolojik komplikasyonlarıdır. Gebeliğin erken döneminde annenin suçiçeğine 

yakalanması sonunda, VZV‟nin transplasental geçiĢiyle konjenital ciddi sekelleri 

olan varisella sendromu ortaya çıkar (Sampathkumar ve ark 2009) 

Zona (Herpes zoster) 

Viral reaktivasyonla beraber virusun arka sinir kök ve gangliyonlarda 

oluĢturduğu litik enfeksiyon sonucunda, ilgili dermatomda veziküler döküntü ve 

duyu sinirleri boyunca yayılan yanma, kaĢıntı ve Ģiddetli nevraljik ağrılarla 

karakterize hastalıktır. Zonalı kiĢilerin BO‟unda protein düzeyi artmaksızın lökosit 

artmıĢtır. Bu hastalarda BOS‟da VZV DNA‟sı gösterilebilmektedir. VZV 

reaktivasyonu pnömoni, hepatit, ensefalit ve yaygın intravasküler koagulopati gibi 

komplikasyonlar (Sampathkumar ve ark 2009). 

1.6.4. Epidemiyoloji 

VZV duyarlı aile bireylerinde %90‟ın üzerinde enfeksiyonu oranıyla ileri 

derecede bulaĢıcılık gösterir. Temel olarak solunum yoluyla bulaĢ olsa da ciltteki 

veziküller ile temas bir diğer bulaĢ yoludur. Suçiçeği tüm dünyada yaygındır, ancak 

tropikal bölgelerde eriĢkin popülasyondaki görülme sıklığı diğer coğrafik 

bölgelerden daha azdır. GeliĢmiĢ ülkelerde eriĢkin nüfusun %90‟ı seropozitiftir. 

Suçiçeği yılın her mevsiminde görülebilen bir çocukluk çağı hastalığıdır. VZV ile 

enfekte toplumun yaklaĢık 5‟te biri hayatının bir döneminde Herpes zoster 

geçirmektedir. Bu reaktivasyon bulaĢtırıcı olduğu için özellikle çocuklarda suçiceği 

geliĢimi için önemli bir kaynaktır (Mutlu ve ark 2010). BulaĢıcılık döküntüler 

çıkmadan 48 saat önce baĢlar. Bu dönemde virusun bulaĢması solunum yolu ile 
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gerçekleĢir. BulaĢtırıcılık tüm döküntüler kabuklanana kadar (4-5 gün) devam eder. 

Zonalı hastalar suçiçeği geçiren hastalara göre daha az bulaĢtırıcıdırlar 

(Sampathkumar ve ark 2009). 

1.6.5. Tanı 

VZV enfeksiyonlarının tanısı çoğu zaman klinik görünüm ile konulmaktadır. 

Ancak, komplike vakalar, komplikasyonlar, özellikle menenjit ve ensefalit 

vakalarında sadece klinik yaklaĢım yeterli değildir ve mutlaka yardımcı tanı 

tetkiklerine ve laboratuar uygulamalarına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, özellikle 

MSS enfeksiyonlarında hızlı ve güvenilir tanı antiviral tedavi baĢta olmak üzere tüm 

tedavi algoritmasının doğru ve zamanında yapılabilmesi için elzem bir durumdur. 

VZV tanımlaması için, veziküler sıvı ve lezyonlardan yapılan yaymalar, deri 

kazıntıları, BOS ve otopsi materyalleri tanımlamada kullanılabilen örneklerdir. Bu 

amaçla sitolojik inceleme, viral izolasyon, serolojik testler ve moleküler yaklaĢımlar 

tanıda kullanılmaktadır (Mutlu ve ark, 2010).   

Ġntranükleer inklüzyon cisimciklerinin vezikül sıvıdan yapılan sitolojik 

incelemede belirlenmesi esasına dayanır. Ancak HSV ile ayrımı zordur. Deri 

lezyonlarından alınan kazıntılardan hazırlanan preparatları Giemsa (Tzanck yayması) 

veya Wright boyası ile boyanması sonucunda çok çekirdekli dev hücrelerin varlığı 

HSV veya VZV ile ilgili olarak yorumlanabilir (Mutlu ve ark 2010).  

Hücre kültüründe VZV izolasyonu güçtür ve rutin kullanımı yoktur, çünkü 

virus dıĢ koĢullara duyarlıdır ve in-vitro koĢullarda çok zayıf replike olur (Mutlu ve 

ark, 2010). Ġnsan diploit fibroblast hücrelerine ekim yapılabilir, oluĢan CPE HSV ile 

benzerdir, ancak uzun inkübasyon perioduna gerek duyar.  

Virusa karĢı oluĢan antikorlar kiĢilerin VZV‟ye bağıĢıklığını göstermek 

amacıyla kulanılırken, antikor seviyesinin düĢük seviyelerde olması ELISA veya 

immünofloresan yöntemler gibi duyarlılığı yüksek testlere ihtiyaç vardır. Bunların 

dıĢında nötralizasyon, kompleman birleĢmesi, pasif hemaglütinasyon, radioimmuno 

assay (RIA), komplemana bağlı sitoliz ve antikora bağımlı hücresel sitoliz gibi çeĢitli 

serolojik yöntemlerle de araĢtırılabilir. Serum örneklerinde 4-7. günlerde VZV IgM 
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ve IgG antikorları oluĢmaya baĢlarken, 4-6 ay içinde IgM‟ler kaybolur. DüĢük 

titrelerde IgG‟ler yaĢam boyu devam ederler ve yineleyen enfeksiyonlarda 

dalgalanmalar gösterirler (Arvin ve ark 1996) 

Akut varisella veya herpes zosterin tanısında birçok serolojik test 

bulunmasına rağmen bu testlerin tanı değeri sınırlıdır. Serolojik testlerin tanı 

koydurucu olabilmesi için akut ve konvalesan serumların birlikte çalıĢılması ve 4 kat 

titre artıĢının gösterilmesi gereklidir. Son yıllarda özellikle MSS enfeksiyonu 

tanısında BOS‟ta VZV DNA varlığının PZR yöntemi ile araĢtırılması yaygınlaĢan bir 

tanı yöntemidir (Baysal ve ark Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 2002) 

1.7. Cytomegalovirus 

CMV insanda ve farede aynı yıl içerisinde 1956‟da Smith ve ark. tarafından 

izole edilmiĢtir. Enfekte gücrelerde oluĢturduğu etki nedeniyle (cyto: hücre, mega: 

büyük) Cytomegalovirus kullanılmıĢtır. Bugün Virus Taksonomi Komitesi tarafından 

insan herpes virusu 5 (HHV-5) olarak adlandırılmaktadır (Özbal 1999). 

1.7.1. Yapı ve Replikasyon 

Genel olarak diğer herpes viruslare benzer yapısal özellikler gösteren CMV, 

elektron Mikroskobisinde, yüksek oranda defektif viral partiküller ve sferik "dense 

body" denilen partiküller ile karekterizedir. Lenfotropik nitelikli virus, en büyük 

genoma sahip insan herpesvirusudur.  Hücre kültüründe geç üremesi, sınırlı tür 

özgüllüğü ve tükrük bezlerine olan tropizmi ile Betaherpesvirinae alt ailesinde 

sınıflandırılmıĢtır. Moleküler yöntemlerin geliĢimiyle CMV için farklı suĢların 

varlığı gösterilse ve bunların arasında antijenik heterojenite belirlense de aralarındaki 

farklılığın HSV- l ve 2‟de olduğu gibi bir ayrıma gerek duyacak boyutta olmadığı 

ortaya çıkmıĢtır. CMV genomu 235 kb büyüklüğündedir ve yapısında 60'dan fazla 

glikoprotein bulunmaktadır. Genom, 178 proteinin kodlandığı 208 ORF içerir ve 

bunların yaklaĢık 1/4”ü sentezi ve metabolizmasını yönetmektedir, geri kalan kısım 

ise yapısal unsurlar içerir. Çoğu diğer herpes viruslar ile ortak olan ORF‟ lerin 46‟sı 

CMV için korunmuĢ bölgedir (Mutlu ve ark  2010).  
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CMV replikasyonu diğer herpes viruslar ile ortak özellik gösterir. Viral 

DNA'nın kapsid içerisine girmesi hücre çekirdeğinde gerçekleĢirken, viral zarf konak 

hücre çekirdek zarından kazanılır. Virusun çoğaldığı hücrenin içerisinde enfektif 

provirusun oluĢması, hemen daima değiĢik derecelerde hücre harabiyeti ile 

sonuçlanır. Latent enfeksiyonda ise hücre harabiyeti yoktur ve viral genom sirküler 

yapıdadır ve viral antijenlerin bir kısmı eksprese edilir. 

1.7.2. Patogenez ve Ġmmünite 

Latent enfeksiyon oluĢturan CMV bir kez bulaĢ sonrası ömür boyu 

enfeksiyon oluĢturmaktadır. Bu enfeksiyon ile sağlıklı kiĢiler aralıklı olarak tükürük 

yoluyla virusun yayılımına sebep olurlar. Pirmer enfeksiyonu takiben T hücrelerinde 

latent olarak kalan virus düĢük düzeyde replikasyon gösterirken immünsüpresyon 

durumunda reaktive olduğu bilinmektedir. CMV, bazı hücresel proteinlerin 

ekspresyonunu arttırarak veya azaltarak hücre çoğalması gibi bazı konak 

fonksiyonlarını bozabilmektedir. Bu durumda litik enfeksiyon olmadan CMV sınırlı 

olarak eksprese edilmekte, hücrelerde minimal viral sitopatolojik etkiler 

oluĢmaktadır. Reaktivasyon ile litik döngü baĢlamakta ve sitomegalik hücrelerle 

karakterize sitopatik etki oluĢmaktadır. Histolojik olarak enfekte hücreler 

büyümüĢtür, nükleusda belirgin geniĢleme vardır. Nispeten az geniĢlemiĢ 

sitoplazmanın ortasında çekirdek vardır ve kromatini kenarda yerleĢmiĢtir. 

Çekirdekte etrafı boĢlukla çevrelenmiĢ olarak görülen çok sayıda inklüzyon cisimciği 

bulunur. Bu görünüm baykuĢ gözüne benzediği için 'owl eye' inklüzyon cisimcikleri 

olarak adlandırılır. Viral proteinlere karĢı antikorlar saptanmıĢ olmasına karĢın 

koruyucu yanıttaki önemleri açık değildir. Seropozitif annelerden doğan bebeklerde 

anneden geçen antikorların CMV'e karĢı koruyucu olması ve seropozitif annelerdeki 

antikorların fetal enfeksiyonu engellemesi CMV enfeksiyonundan korunmada önemli 

olduğunu göstermektedir (Mutlu ve ark, 2010). 

1.7.3. Yaptığı Hastalıklar 

Normal konakta genelde klinik belirti vermeyen asemptomatik enfeksiyon 

geliĢirken, nadiren “mononükleoz sendromu” olarak tanımlanan ve baĢka pek çok 

etyolojik ajanında rol oynayabildiği nonspesifik enfeksiyon tablosuna yol 

açabilmektedir. Öte yandan CMV insanlarda en sık görülen konjenital enfeksiyonu 
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etkeni olarak önem arz etmektedir. Gebelik döneminde geçirilen CMV 

enfeksiyonlarının %35-50‟sinde fetüsün etkilenmesi söz konusudur. Özellikle 

nörolojik harabiyetin dramatik olduğu bu tablolarda trimester ilerledikçe harabiyet 

daha fazla olmaktadır. Son yıllarda organ transplantasyonu alanında en sık 

karĢılaĢılan enfeksyon etkeni olarak da dikkat çeken CMV, seropozitif vericilerden 

seronegatif alıcılara bulaĢarak immünsüpresyon zemininde ciddi enfeksiyonlar 

yapmaktadır.  

CMV, immünkompremize hastalarda yaygın enfeksiyonun bir sonucu olarak 

nöral dokularda enfeksiyon yaparak ensefalit tablosuna yol açabilirken 

immünkompetan bireylerde de vakalar bildirilmiĢtir (Prösch ve ark 1998).  

1.7.4. Epidemiyoloji 

Tek rezervuarı insan olan CMV infekte kiĢilerin vücut çıkartıları ile 

bulaĢmaktadır. Primer enfeksiyonu takiben aralıklı uzun dönem bulaĢtırıcılık 

sözkonusudur. Endemik olarak kötü sosyo ekonomik Ģartlar belirleyicidir. CMV 

seroprevalansı tüm toplumlarda yaĢla birlikte artmakta ve oranı %40-100 arasında 

değiĢmektedir. 

1.7.5. Tanı 

CMV enfeksiyonlarının tanısında mutlaka laboratuar testleriyle enfeksiyonun 

varlığının gösterilmesi esasdır. Bu amaçla viral proteinlerin belirlenmesi, antikor 

tayini, viral izolasyon veya viral nükleik asit tespiti yapılabilmektedir. 

Virusun üreme ve antijen ekspresyonundaki farklılıklar nedeniyle antikor 

tayininde standartizasyon problemleri yaĢanabilmektedir. Primer CMV 

enfeksiyonlarında serokonversiyon çok önemli bir belirteç olarak kullanılırken, 

reaktivasyon sırasında da IgM antikorlarının varlığı primer enfeksiyon ayrımını 

güçleĢtiren bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu sorun son yıllarda avidite 

testleriyle aĢılmaya çalıĢılmıĢtır (Dollard ve ark 2011). 

Biopsi veya otopsi materyallerinde yapılan Wright, giemsa gibi boyalı 

praparat incelemelerinde bazofilik intranükleer inklüzyonları olan karakteristik 

büyük hücreler (sitomegalik hücreler) görülmesi özgüllüğü yüksek, duyarlılığı düĢük 
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bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Karekteristik “BaykuĢ gözü” görünümü 

aktif enfeksiyon lehine bir bulgudur.  

Ġnsan fibroblast hücrelerine ekim yoluyla CMV kültürünün yapılması altın 

standart tanı olarak kabul edilse de, moleküler yöntemlerin kullanıma girmesi ile 

kullanımı sınırlı hale gelmiĢtir. Zira özel ekip ve alt yapı gerektiren bu yöntemin 

duyarlılığı da göreceli olarak daha düĢük kalmaktadır. Sitopatik etki oluĢmadan önce, 

replikasyonunun erken döneminde oluĢan viral antijenlerin saptanabildiği hızlı hücre 

kültürü (Shell vial yöntemi) yeni bir alternatif olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Periferik kan polimorfonükleer lökosit nükleuslarında CMV pp65 

antijenlerinin gösterilmesi Viral proteinlerin saptanması amacıyla kullanılan bir 

yöntemdir. Semikantitatif floresan esaslı yöntem ile akut enfeksiyonda tegüment 

proteini pp65‟i periferal lökositlerde saptayarak sonuç alınır. Aktif replikasyon 

göstergesidir ve duyarlılığı hücre kültüründen yüksektir. 

Bugün amplifikasyon ve hibridizasyon temelli pek çok moleküler yöntem 

CMV tanısında kullanılmaktadır. Özellikle transplantasyon üniteleri için nakil öncesi 

viral yükün belirlenmesi standart uygulama haline gelmiĢtir. Ayrıca MSS 

enfeksiyonlarının tanımlamasında viral DNA tespiti yaygınlaĢan bir uygulamadır. 

(Munira 2010) 

1.6. Epstein-Barr Virus  

1.6.1. Yapı ve Replikasyon 

1968 yılında Burkit lenfomalı hastalardan elde edilen biopsi örneklerinden 

izole edilen EBV Gamaherpesvirus alt ailesinin bir üyesidir. Çatı ve morfoloji olarak 

diğer Herpesviruslar ile aynı ise de antijenik olarak farklıdır (David 2005). Çift 

sarmallı 172 kb DNA‟sı; olgun virionda lineer, latent olarak infekte hücrelerde ise 

ekstrakromozomal olarak sirküler yapıdadır. DNA'nın üzerinde dört harf ve bir sayı 

ile belirlenen (örneğin genomun BamHI Z parçasının ilk sola doğru ORF bölgesi için 

BZLF1 terimi gibi) 90'dan fazla ORF bölgesi bulunmakta ve takriben 100 protein 

kodlanmaktadır. Virus, viral replikasyonun döngüsel durumuna göre farklı EBV 

antijenleri eksprese etmektedir. 
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1.6.2. Patogenez ve Ġmmünite 

EBV enfeksiyonu; Epitel ve B hücrelerinde litik enfeksiyon ve replikasyon 

oluĢumu, B hücrelerinde latent enfeksiyon geliĢmesi ve EBV uyarımı ile immortal 

(ölümsüz) B hücre geliĢmesi olmak üzere üç Ģekilde seyredebilir. EBV‟ün B-

hücrelerini ölümsüzleĢtirebilme yeteneği oldukça yüksektir. Virus hücre yüzeyine 

tutunduktan sonra, hücreler hücre döngüsüne girmek üzere aktive edilir. Bu sırada 

bazı viral genler eksprese olur ve hücreler devamlı ve kontrolsüz bir sekilde çoğalma 

özelliği kazanır. ÖlümsüzleĢen B-hücre popülasyonundaki hücrelerin çok azı (<%10) 

viral partikülleri serbestleĢtirir. Latentlik duraklatılabilir ve EBV genomu, çeĢitli 

uyaranlar sonucunda aktive olarak replikasyona baĢlayabilir (Özbal 1999). Bu 

uyaranlar arasında, hücrelerin in-vitro kültürü ve kimyasal indükleyici ajanlar yer 

alır. Konağa bağlı değiĢkenler iyi anlaĢılabilmiĢ değildir. Ancak bunlar da 

latentlikten viral senteze geçiĢ hızını belirlerler (David 2005). EBV enfeksiyonu ile 

birlikte B lenfositlerde poliklonal IgM yapımı uyarılarak, baĢta heterofil antikorlar 

olmak üzere, Ampisilin döküntüsünden sorumlu antikorlar, trombosit, nötrofil, 

lenfosit membranlarına veya nükleer antijenlerine karĢı antikorlar sentezlenir. Bu 

antikorlar virusun nötralizasyonunu baĢaramadıkları gibi, çoğunlukla otoantikor 

yapısındadırlar. Latent ve litik dönem virus antijenlerine karĢı antikorlar 

oluĢabilmektedir. Özellikle gp350‟ye karĢı geliĢmiĢ olan antikorlar (viral kapsid 

antijene (VCA) karĢı) virusun kompleman reseptör-2 (CR2)‟ye bağlanmasını 

sınırlandırmakta olup virus yayılımını ve reenfeksiyonunu önleyebilmektedirler 

(Özbal 1999). 

1.6.3. Yaptığı Hastalıklar 

Orofarengeal hücrelerdeki ilk replikasyonun ardından çoğalan viruslar 

tonsiller gibi yakın lenfatik bölgelerde bulunan B hücrelerini infekte etmektedirler 

(Sixbey ve ark 1989). B hücrelerinde ilk önce genellikle latent enfeksiyon 

baĢlamakla beraber bazı tonsiller B hücrelerinde litik faz gözlemlenebilir. Primer 

enfeksiyon boyunca bu latent hücreler kanda dolaĢım halindedir (Tierney ve ark 

1994). Çocukluk çağındaki primer enfeksiyon hayat boyu muhtemelen latent kalır ve 

ilerleyen yaĢlarda indüklenmiĢ immün yanıt sıklıkla immünopatolojik hastalık 

habercisidir. 
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 EBV ile infekte vakaların yaklaĢık %30-50‟sinde Enfeksiyöz Mononükleoz 

geliĢir. Genç ve eriĢkinlerde görülen akut EM‟da klinik olarak; lenfadenopati, 

farenjit, düzensiz ateĢ, splenomegali, hepatomegali, sarılık, damak enantemi ve 

döküntü; serolojik olarak; heterofil antikorlar ve EBV‟na karĢı özgül antikorlar; 

hematolojik olarak ise; atipik lenfositler hakimdir. Hastaların %85-90‟inde heterofil 

antikor pozitiftir. 

Sero-pozitif normal sağlıklı bireylerin kanında çok sınırlı latent viral gen 

kodlamasının olduğu az sayıda memory hücresi bulunur. Virus genomunun 

devamlılığı için sadece, Epstein–Barr Virus Nuclear Antigen-1 (EBNA-1)‟in varlığı 

yeterlidir. Latent haldeki bu hücrelerin antijenik uyarı ile aktive olmasıyla litik faz 

baĢlar ve tercihen epitelyal sahaya ulaĢan plazma hücrelerinin ürettikleri viral 

partikülleri bu bireyler tükürükleriyle bulaĢtırırlar. Aynı zamanda bir kısım 

indüklenmiĢ memory hücreleri lenf nodlarında sekonder bir germinal merkezde 

çoğalarak yeni memory ve plazma hücrelerini oluĢtururlar ve döngü devam eder 

(Miyashita ve ark 1997). 

EBV ayrıca, Burkit lenfoma (BL) ve Nazofarengeal Karsinom (NFK) gibi 

malign hücre değiĢimlerinden sorumlu tutulmaktadır. BL geliĢmeden önce EBV 

enfeksiyonun meydana geldiğini gösteren monoklonal EBV epizomları BL tümör 

hücrelerinde gösterilmiĢtir (Neri ve ark 1991, Gutiérrez ve ark 1992). Malign B 

hücrelerinde yalnızca EBNA-1 antijeni tespit edilmiĢ olup nadiren EBER‟ler de 

bulunabilmektedir. NFK EBV iliĢkisini ilk gösteren veriler 1970 yılında elde 

edilmiĢtir (Nonoyama ve ark 1973) ve daha sonraki yıllarda tümör hücrelerinde viral 

DNA‟nın gösterilmesiyle bu veriler doğrulanmıĢtır (Suzuki ve ark 1978). 

EBV, meningoansefalit, ensefalit, serebrit, transvers miyelit, nöropsikiyatrik 

sendromlar, kranial sinir felçleri, Guillain-Barre sendromu ve mononöropatiler de 

dahil olmak üzere çeĢitli MSS komplikasyonları iliĢkilendirilmiĢtir (Connelly ve 

DeWitt 1994). Bunlar genellikle enfeksiyöz mononükleoz baĢlamasından sonra 1-3 

haftada meydana gelebileceği gibi, hastalığın baĢlangıcında da oluĢabilmektedir. Bu 

komplikasyonların patogenezi henüz açıklık kazanmamıĢtır ancak, bazı 

komplikasyonlar otoimmün mekanizmaları nedeniyle oluĢurken bir kısmının, direkt 

viral enfeksiyon nedeniyle oluĢtuğunu gösteren çalıĢmalar vardır. EBV nörolojik 
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komplikasyonlar genellikle akut enfeksiyon ortamda bildirilmesine rağmen, yeniden 

aktive edilmiĢ virus nörolojik komplikasyonlar ve çocuklarda sekel ile iliĢkili 

olmuĢtur (Hausler ve arkadaĢları 2002). Menenjit ve ensefalit EBV enfeksiyonunun 

en sık görülen nörolojik komplikasyonlarıdır. Ensefalit geliĢiminde aseptik 

menenjitten daha az sıklıkta EBV sorumlu tutulmasına rağmen, akut viral 

ensefalitlerin % 5‟inden EBV sorumludur (Friedland ve Yahr 1977). 

1.6.4. Epidemiyoloji 

EBV tükürük ve boğaz salgısıyla çıkarılmakta ve yakın temasla, kanla veya 

kontamine veya kontamine ürünlerle kiĢiden kiĢiye bulaĢmaktadır.Yakın temasa 

vurgu yapılarak EM için “öpüĢme hastalığı” olarak ta ifade edilmiĢtir. Heterofil 

antikorlar cinsiyet ayırımı olmaksızın 6 yaĢın üzerindek kiĢilerin %80-100‟ünde 

bulunmaktadır. EM için enyüksek insidans 15-24 yaĢ grubundadır. MSS enfeksiyon 

veya komplikasyonları ağırlıklı olarak çocuk yaĢ grubunda raporlanırken, son 

yıllarda özellikle transplantasyon ile iliĢkili EBV ensefalit vakaları artmaya 

baĢlamıĢtır (Garamendi ve ark 2002). 

1.6.5. Tanı 

EBV‟ün neden olduğu EMN tablosunun tanısında semptomlar, atipik 

lenfositoz, heterofil antikor varlığı ve viral antijenlere karĢı oluĢan antikorların 

beraber yorumlandığı bir algoritma sözkonusudur. Antikor teslerindeki yalancı 

pozitiflikler, reaktivasyon durumları veya interferens yanılgıları nedeniyle, daha 

duyarlı ve özgül bir alternatif yöntem olarak moleküler yöntemlerin tanısal d eğeri 

EBV enfeksiyonlarında her geçen gün artmaktadır. Viral genomun BOS‟ta 

gösterilmesi EBV iliĢkili MSS enfeksiyonlarda en önemli tanısal yöntem olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Martelius ve ark 2011). 

1.7. Human Herpes Virus-6 

HHV-6, ilk kez 1986 yılında Salahuddin ve arkadaĢları tarafından 

tanımlanmıĢtır. Ġlk olarak Ġnsan kordon kanı B lenfositlerinde replikasyonu gösterilen 

virusa baĢlangıçta „„Ġnsan B Lenfotropik Virusu‟‟ adı verilmiĢtir (Salahuddin ve ark 

1986). Sonraları elektron mikroskobik incelemeler sonucu herpes viruslare benzerliği 
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belirlenmiĢ; ancak diğer herpes viruslardan biyolojik, immünolojik ve moleküler 

özellikler açısından farklı olması nedeniyle ayrı bir tür olarak sınıflandırılmıĢtır. 

Serolojik yöntemlerle birbirinden ayrılamayan HHV-6A ve HHV-6B olmak üzere iki 

varyanta sahip virusun sonraki araĢtırmalarda T hücrelerine de tropizmi olduğu 

gösterilmiĢtir (Isegawa ve ark 1999). Bu virus varyantları HHV-7 ile beraber 

Betaherpesvirinea alt familyasının Roseloavirus cinsinde yer alır. 

1.7.1 Yapı ve Replikasyon 

Tipik herpesvirus morfolojisi sergileyen HHV-6‟nın genomu 160-170 kb 

büyüklüğündedir ve 102 ORF içerir. BelirlenmiĢ 29 çeĢit viral protein vardır. Tüm 

partikül ve kapsid fraksiyonları, 143 K‟lık majör kapsid proteniyle beraber, 6 adet 

(gB, gH, gL, gM, ve gp82/105) zarf fraksiyonundan ibarettir. Çoğu insan serumu 101 

K proteini ile reaksiyon vermektedir ve bu protein HHV-6 enfeksiyon markerı olarak 

kullanılmaktadır (Hill ve ark 2014). 

Kızamık aĢısı virusunün hücreye tutunduğu reseptör olarak da bilinen CD46 

reseptörü HHV-6‟nın zarfı üzerindeki gH-gL-gQ glikoprotein kompleksi için de 

hücreye giriĢ hedef molekülüdür (Tang ve Mori.2010). Sonrasında tipik herpesvirus 

replikasyon döngüsüyle, en erken, erken ve geç proteinlerin sırasıyla eksprese 

edildiği litik döngü baĢlar ve 72 saatlik bir sürenin sonunda konak lizisi ile döngü 

tamamlanır ( De Bolle ve ark 2005). 

1.7.2. Patogenez ve Ġmmünite 

BaĢlangıçta B hücrelerinde gösterilen virusun asıl tropizmi T hücrelerine 

gösterdiği ve en iyi bu hücrelerde replike olduğuna yönelik ortaya konan kanıtlardan 

sonra, virusun ayrıca in vivo olarak beyin dokusuna, karaciğer dokusuna, tonsiller 

dokuya, böbrek tübüloendotelyal hücrelerine, tükürük bezlerine tropizm gösterdiği 

ortaya konmuĢtur (Takahashi ve ark 1989, He ve ark 1996, Albright ve ark 1998, 

Chan ve ark 2001, Alessandri ve ark 2002). Primer enfeksiyon sonrasında hücreleri 

persistan olarak infekte edebilme kabiliyeti diğer herpes viruslarda olduğu gibi 

HHV-6 içinde geçerlidir. Primer enfeksiyonu takiben, tükürük bezlerinde, 

monositlerde, makrofajlarda, böbreklerde, MSS‟de, PKMH‟de latent olarak kalabilir. 

Ancak latent enfeksiyondan daha çok persistan enfeksiyon yapma eğilimindedir. 
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HHV-6 konakta özelikle IL- 10‟u arttırarak ve IL-12‟yi azaltarak yardımcı T 

hücrelerinin Th1/Th2 dengesini, Th2 lehine çevirmektedir. Bu durum konakta 

süperenfeksiyona zemin oluĢturabilmektedir ( De Bolle ve ark 2005). 

1.7.3. Yaptığı Hastalıklar 

HHV-6 ile ilk kez karĢılaĢan duyarlı bireylerde görülen en sık enfeksiyon 

“Altıncı hastalık (Ekzantema subitum, Roseola infantum)”tır. Bu, altı ay ile üç yaĢ 

arası çocuklarda görülen, yüksek ateĢ ve makülopapüler döküntüler ile karakterize 

bir çocukluk çağı hastalığıdır. Süt çocuklarında “süt çocuğu ateĢi” olarak adlandırılan 

tablo ise döküntünün yer almadığı bir diğer yüksek ateĢli klinik tablodur. Çoçuk yaĢ 

grubunda ateĢ olmaksızın görülen konvulzif tabloların varlığı virusun sinir 

sistemindeki replikasyonunun bir sonucudur. EriĢkinlerde belirsiz hastalık tablosuyla 

seyreden ve mononükleozun eĢlik ettiği vakalarda primer veya reaktivasyon ayrımı 

yapmak güçtür (Chan ve ark 1999, Mock ve ark 1999). 

Reaktivasyon veya refenfeksiyon durumları daha çok immünsüpresif zemin 

ile iliĢkilidir ve özellikle organ transplantasyonlarıyla raporlanan vakalar 

halindedirler. 

HHV-6 aynı zamanda nöral dokuya tropizm gösteren bir virustür. Primer 

enfeksiyonda febril konvülziyon, hemipleji, menenjit veya ensefalit tablolarına 

yolaçabilir. Primer enfeksiyonla virusun direkt beyin dokusuna ulaĢtığı ve ensefalit 

yaptığı gösterilmiĢken, alternatif olarak, sağlıklı bireylerin beyin dokusunda latent 

kalan virusun reaktivasyonu neticesinde geliĢtiği de varsayılmaktadır. Ayrıca 

“ensefalitojenik” özelliği sayesinde bazı nörolojik bozuklukların etyolojisinde bu 

virusun yer aldığı düĢünülmektedir  

1.7.4. Epidemiyoloji 

Dünya‟da HHV-6 seroprevalansı %69 ile %100 arasında değiĢmektedir. 

Enfeksiyon altı ay ile üç yaĢ arasındaki çocukların çoğunda görülür, öyleki üç yaĢın 

üzerinde %80‟in üzerinde prevalans gösterilen çalıĢmalar mevcuttur (Okuno ve ark 

1989). Ġnfeksiyonun cinsiyet, ırk, sosyoekonomik durum, coğrafik yerleĢim 

özelliklerine bağlı olmadığı bildirilmiĢtir ( Brown ve ark 1988). HHV-6‟nın geçiĢiyle 
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ilgili olarak infekte tükürüğün oral, nazal veya konjuktival mukozaya yakın teması 

ile bulaĢma olasılığı en yüksek olanıdır. Tükrük bezlerinin replikasyon ve persistan 

enfeksiyon için kilit rolü bilinmektedir. Öyleki sağlıklı bireylerin tükrük bezlerinde 

deki HHV-6 tespit oranı %70‟lerin üzerindedir (Collot ve ark 2002) Hamilelikte 

reaktivasyon olabildiği gibi intrauterin geçiĢ zayıf da olsa olasılıklar arasındadır. 

Ġdrar ve gaitada virus izole edilmiĢ olsada bu yollarla bulaĢa dair bir kanıt elde 

edilememiĢtir (Dahl ve ark 1999, Baillargeon ve ark 2000 ). 

1.7.5. Tanı  

HHV-6 enfeksiyonları klinik olarak baĢta kızamık ve rubella enfeksiyonları 

olmak üzere pek çok döküntülü hastalık tablosuyla karıĢmaktadır altıncı hastalığa 

genellikle yanlıĢ tanı konulmaktadır. Ayrıca  HHV-6 enfeksiyonundan kaynaklanan 

nörolojik komplikasyonlar, kızamık ver kızamıkcık aĢı komplikasyonları ile de 

karıĢabilmektedir. HHV-6, altıncı hastalıkta ateĢli dönemde ve döküntünün ortaya 

çıkmasından önce hasta PKMH‟lerinden, insan kordon kanı lenfositleri ile birlikte 

kültürü yapılarak izole edilebilir. Kordon kanı lenfosit kümelerinin kaybolması, geniĢ 

nükleotitli hücrelerin varlığı, sitoplazmik inklüzyon cisimciklerinin oluĢması ve 

sinsitya görünümünün oluĢması Ģeklinde sitopatik etki görülmektedir. Bugünün 

koĢullarında, rutin tanı algoritmasında hücre kültürünün yeri yoktur. Kültür 

çalıĢmalarının doğrulanması veya dokularda viral proteinlerin gösterilmesi amacıyla 

HHV-6 antijenlerinin gösterilmesi bir diğer yöntem olarak yer alır.  HHV-6 

antijenemi testi ile, aktif enfeksiyon sırasında periferik kan mononükleer 

hücrelerinde virus varlığı saptanabilmektedir (De Bolle ve ark 2005, Ward 2005). 

Bugün için HHV-6 enfeksiyonlarının rutin tanısında baĢta PZR olmak üzere 

moleküler tabanlı yöntemler yaygın olarak kullanılır. Özellikle viral aktivitenin çok 

düĢük olabileceği durumlarda bile PZR duyarlılığı HHV-6‟nın saptanmasına olanak 

sağlamaktadır. Günümüzde artık insan Herpesviruslarınının aynı anda analizini 

sağlayan herpesvirus multipleks PZR‟nin bir parçası olarak HHV-6 genomu rutin 

olarak belirlenebilmektedir (Pradeau ve ark 2006).  

HHV-6 ile infekte hücre kültür lizatı kullanılarak HHV-6‟ya özgül 

antikorların belirlenmesi mümkün iken, bu amaçla; Ġndirekt immunfloresan yöntem, 

nötralizasyon testleri, radyoaktif immün deney, immünoblot yöntemi, Enzimli 
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immün deney (EIA) kullanılır. Bu amaçla IgG, IgM ve avidite testleri 

yapılabilmektedir. (Ward ve ark 2005). Primer enfeksiyon sonrası oluĢmaya baĢlayan 

özgül IgG antikorların aviditelerinin, takip eden haftalar ve aylarda immün yanıtın 

matürasyonu ile progresif olarak giderek arttığı bilinmektedir. Bir baĢka deyiĢle, 

immün yanıtın erken dönemlerinde düĢük aviditeli, geç dönemlerinde ise yüksek 

aviditeli özgül IgG antikorları vardır. Reaktivasyon ya da reenfeksiyon gibi sekonder 

immün yanıt durumlarında da yine yüksek aviditeli antikorlar tabloya egemendir. Bu 

durumda tek bir serum örneğinde Anti-HHV-6 IgG aviditesinin hesaplanması primer 

enfeksiyonun hastalığın tanısında yardımcı olacak bir yaklaĢımdır. Avidite testleri, 

immünsüprese hastalardaki HHV-6 enfeksiyonlarının primer ve tekrarlayan 

enfeksiyon ayırımında kullanılmaktadır. Ġmmünsüprese hastalarda primer 

enfeksiyondan sonra antikorların maturasyonu, daha uzun sürede olmaktadır (Ward 

ve ark 2001, Kutlu ve ÇelikbaĢ 2003).  

Ġster primer ister reaktivasyon Ģeklinde olsun, aktif enfeksiyonların tanısında; 

PKMH‟den virus izolasyonu (altın standart), akut ve konvelasan dönem serum veya 

plazma örnekleri arasında dört kattan fazla antikor artıĢı veya örnekte HHV-6 DNA 

PZR pozitifliği tanı için yeterlidir. Bazı hastalarda virus varlığı gösterilse bile Anti-

HHV-6 IgM pozitifliği saptanamazken, diğer yandan özellikle eriĢkinlerde %5‟i 

kalıcı anti-HHV-6 IgM pozitif olabilir. Bu yüzden Anti-HHV-6 IgM pozitifliği tek 

baĢına akut enfeksiyonun tanısı için yeterli değildir (Ward ve ark 2001, Kutlu ve 

ÇelikbaĢ 2003, Ward ve ark 2005). 

1.8. Aseptik Menenjit ve Ensefalit Etkeni Olan Diğer Viruslar  

Aseptik menenjit ve ensefalitlere Herpesvirusların dıĢında; enteroviruslar, 

flaviviruslar, Kabakulak virusu, HIV, LCMV(Lenfositik koryomenenjit virusu), 

rabdovirus ve parvovirus B19 gibi bir çok virus sebep olabilir.  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM  

Bu tez çalıĢması ile, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

hastanesinin çeĢitli polikliniklerine 2011 Ekim ve 2013 Aralık tarihleri arasında 

baĢvuran ve klinik olarak aseptik menenjit veya ensefalit ön tanısı konan 200 hastada 

HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV ve HHV-6 DNA‟sı BOS‟da Multipleks Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu ile, spesifik viral antikor yanıtı ise hem BOS‟da hem de serumda 

ELISA yöntemi ile araĢtırıldı  

Menenjit ön tanısı için baĢağrısı, ateĢ, ense sertliği, Kernig ve Brudzinski 

belirtileri kullanılırken, bunlara ek olarak fokal nörolojik bulguların ve değiĢen 

seviyelerde bilinç bulanıklığının varlığı ensefalit lehine kabul edildi. Lumber 

ponksiyon ile alınan beyin omurilik sıvısı ve kan örneklerinin laboratuvara transferi 

buz kalıplarıyla beraber hızlı bir Ģekilde yapıldı. Kan örneklerinden serum elde 

edilerek, BOS örnekleri ise iki kısma ayrıldıktan sonra 1.kısım direkt olarak test 

edilinceye kadar -20 ºC‟lik ısı koĢullarında saklandı. 2.kısım BOS örneğinde rutin 

mikrobiyolojik tanı algoritması iĢletildi. Bu iĢlemler sonucunda bakteriyel veya 

fungal enfeksiyon varlığının tespit edilmesi durumunda bu örnekler çalıĢmadan 

çıkarıldı. Hastaların rutin klinik tanımlama algoritması içinde yer alan ve klinisyen 

tarafından Meram Tıp Fakültesi Merkez Biyokimya laboratuarında çalıĢılmak üzere 

istenen, BOS örneklerinde glukoz ve protein düzeylerine iliĢkin değerler kaydedildi. 

Elde edilen örnek havuzu içerisinden klinik Ģikayetlerin baĢlangıcından itibaren 10. 

ve 20. günler arasında örnek alınan hastalardan elde edilen 200 numune çalıĢmaya 

dahil edildi.   

2.1. DNA Ġzolasyonu  

DNA ekstraksiyonu için, cam elyaf filtrelerin yer aldığı ve spin kolon 

prensibine göre iĢlem yapılan Ribospin vRD Viral RNA/DNA ekstraksiyon kiti 

(GeneAll Biotechnology, Kore; kat. No: 302-150) kullanıldı. Prosedürler üretici 

firmanın talimatları doğrultusunda yapıldı.  

Kit içeriği; 

 30 ml Buffer VL 

 40 ml Buffer RB1 
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 30 ml Buffer RBW 

 30 ml Buffer RNV 

 15 ml Nuclease-free water 

 GeneAll Column type V toplama tüplü kolon 

 1.5 ml‟lik mikrosantrifuj tüpleri 

Ġzolasyon aĢamaları  

 Hastalardan alınan 200 adet, 300 µl BOS örneği 1.5 ml‟lik mikrosantrifüj 

tüplerine konuldu. 

 Üzerine 500µl VL tamponu ilave edildi ve tüpün kapağı kapatılarak 

vortekslendi. 

 Örnek lizisi için 10 dk oda ısısında bekletildi. 

 Lizata 700 µl RB1 tamponu eklendi ve vortekslendi. 

 KarıĢımdan 750 µl alınıp mini spin kolonlara konuldu. 

 Kolonlar oda ısısında, 30 saniye 10.000 X g‟de santrifüj edildi.  

 Spin kolon bulunduğu toplayıcı tüpten her defasında alınarak, baĢka temiz bir 

tüpe konuldu ve 3 kez daha santrifuj ve tüp değiĢim iĢlemi tekrarlandı.  

 Spin kolona bu kez 500 µl RBW tamponu eklendi ve oda ısısında, 30 saniye 

10.000 X g‟de santrifüj edildi. 

 Sonrasında 500 µl RNW tamponu eklendi ve yine oda ısısında, 1 dk 10.000 X 

g‟de santrifüj edildi. 

 Spin kolon yeni bir 1.5 ml‟lik toplayıcı mikrosantrijüj tüpüne yerleĢtirildi. 

 Kolonun mebranının tam ortasına gelecek Ģekilde 50 µl nükleaz içermeyen su 

konuldu ve 1 dk bekletildi.  

 Oda ısısında, 1 dk 10.000 X g‟de santrifüj iĢleminin ardından filtreli kolon tüpü 

atılırken, toplama tüpünün içerisinde kalan kısım izolat olarak elde edildi. 

 ÇalıĢılıncaya kadar -20
o
C‟de saklandı.  

2.2. Multipleks PZR 

Multipleks PZR iĢlemi için seeplex seegene multiplex meningitis V1 ACE 

detection kiti (Seegene Inc, Seoul, Korea; Kat no: MG666117) kullanıldı.  
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Kit içeriği 

 100 µl Primer karıĢımı (10X MV1 ACE PM): 6 virus için primer çiftleri, 

internal kontrol primeri, internal kontrol Ģablonu 

 500 µl Master mix (2x Multiplex Master Mix): DNA polimeraz, dNTP‟ler 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP), MgCl2, stabilizatörler 

 150 µl MOP solusyonu (8-MOP), (kontaminasyonu önlemek için). 

 50 µl MV1 ACE Marker, (agaroz jel de hedef ürün boyutunu belirlemek için) 

 25 µl MV1 ACE PC: pozitif kontrol 

 25 µl MV1 ACE NC: negatif kontrol 

Çizelge 2.1. Reaksiyonda kullanılan hedef gen bölgeleri. 

Virus Hedef gen bölgesi Gen ürünü protein  Amplikon büyüklüğü 

CMV UL54 DNA polimeraz 590 

EBV EBNA1 Epstein Barr nükleer antijen 1 400 

HSV-1 UL30 DNA polimeraz 189 

HSV-2 gD HSV-2 gD protein 308 

VZV ORF66 VZV ORF66 251 

HHV-6 U38 DNA polimeraz 482 

Ġnternal kontrol   850 

Amplifikasyon 

 Ġlk önce, 2 µl 10X MV1 ACE PM, 3 µl 8-MOP ve 10 µl 2x Multiplex Master 

Mix karıĢımından oluĢan 15 µl‟lik PZR master mix‟i hazırlandı. 

 Birkaç kez vortekslenen karıĢım 0.2 ml‟lik PZR tüplerine alındı ve kapaklar 

sıkıca kapatıldı.  

 Hasta örneklerinden izolasyon ile elde edilen 5 µl‟lik nükleik asit karıĢımı 

içerisinde master mix bulunan PZR tüplerine ilave edildi. Aynı iĢlem kontroller 

için de yapıldı. 

 Sonra termal döngü cihazında (SensoQuest Thermal Cycler, Göttingen, 

Germany) PZR aĢamasına geçildi 

 PZR, 94°C de 15 dakika süren ön denatürasyonu takiben aĢağıda belirtilen 

döngülerle gerçekleĢtirildi. 

 94°C de (denatürasyon) 30 saniye 40 siklus  

 63°C de (bağlanma) 1.5 dakika 40 siklus  

 72°C de (uzama) 1.5 dakika 40 siklus 
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  Son elongasyon için örnekler, 72°C de 10 dakika bekletildi.  

 Mümkün olduğunca hızlı bir Ģekilde PZR ürünlerinin agaroz jel yürütülmesi 

iĢlemine geçildi. 

2.3. Amplifiye Edilen PZR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezinde 

Gösterilmesi  

Termal döngü cihazından alınan tüpler, amplifikasyonun tespiti için %2 

Agaroz için de elektroforeze tabi tutuldu. Bu amaçla 2 g agaroz tartıldı ve 100 ml 

TBE buffer için de karıĢtırılarak mikrodalga fırında kaynatıldı. Hazırlanan agaroz 

içerisine son sulandırması 1/10 000 olacak Ģekilde floresan boyar madde olarak 

SafeView (NBS Biologicals, UK) ilave edildi. Agaroz sıcaklığı yaklaĢık 40
0
 C„ye 

düĢünceye kadar oda ısısında bekletildi ve sonra minigel elektroforez tankı haznesine 

dökülerek yüzey üzerinde homojen dağılımı sağlandı. Jel soğumadan örneklerin 

konulacağı gözler için 12 gözlü tarak Ģablonlar agaroz içerisine yerleĢtirildi. Oda 

sıcaklığında 20-30 dakika bekletilerek katılaĢması sağlandı. Jel kalıbı tanka 

(nyxtechnik gel Electrophoresis System, San Diego California, USA) yerleĢtirilerek 

taraklar yavaĢça çıkarıldı. Örneklerden 5‟er µl alınarak parafilm üzerinde 2µl 

yükleme tamponu (% 20 sükroz, % 0,25 brom fenol mavisi (1xTBE ile hazırlanmıĢ) 

ile karıĢtırılarak, açılan her kuyuya bir örnek olacak Ģekilde konuldu. Ġlk kuyuya 

DNA markeri yüklendi. Tankın güç kaynağı çalıĢtırılarak 180 V akım verildi. Brom 

fenol mavisinin migrasyonu takip edilerek jelin 2/3‟lik kısmına ulaĢtığında 

elektroforez durduruldu. Jel tanktan çıkarıldı ve jel görüntüleme sistemi (Illuminyx 

302 nm Transilluminator, San Diego California, USA ) ile görüntülenerek incelendi.  

2.4. BOS ve Serumda Spesifik IgG Antikorlarının Tespiti Ġçin ELISA 

Yönteminin Uygulanması  

ÇalıĢmamızda, hastalardan elde edilen BOS ve serum örneklerinde Herpes 

viruslare karĢı geliĢmiĢ spesifik antikorların varlığı için ELISA yöntemi kullanıldı. 

Bu amaçla hastaların serum ve BOS örneklerinde Serion ELISA (Würzburg, 

Germany) ticari ELISA kitleri kullanılarak, HSV-1, HSV-2, VZV, CMV ve EBV‟ye 

karĢı ve ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG-CSF (Jesenice, Czech Republic) kiti 

kullanılarak HHV-6‟ya karĢı spesifik IgG yanıtı araĢtırıldı. 
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Kit içeriği (Serion ELISA) 

 Solid fazda Spesifik antijenle kaplı mikropleyt (Order No: HSV-1 için ESR 

1051 G, HSV-1 için ESR 1052 G, VZV için ESR 104 G, CMV için ESR 109 

G, EBV için ESR 1361 G) 

 Standart serum (Kullanıma hazır, insan serumu) 

 Negatif Kontrol (Kullanıma hazır, protenli fosfat tamponlu insan serumu) 

 Konjugat; Keçiden elde edilen alkalin fosfataz ile konjuge Anti-Human IgG 

 Yıkama solusyonu  

 Dilüsyon tamponu  

 Stop solusyonu  

 Substrat (kullanıma hazır) 

Testin yapılıĢı 

 Serum ve BOS örnekleri aynı çalıĢma grubunda aynı pleytte beraber çalıĢıldı 

 Bütün örnekler 1:100 oranında dilüsyon tamponu ile dilüe edildi 

 Kullanıma hazır halde ambalajlanmıĢ olan mikropleyt, kontroller, konjugat, 

dilüsyon tamponu, substrat ve stop solusyonu, 30 dk oda ısısında 

bekletildikten sonra kullanıldı. 

 Stok yıkama solusyonu 1:30 oranında distile su ile dilüe edildi. 

  Ġlk kuyucuk kör okuma boĢ bırakıldıktan sonra, dilüe edilmiĢ 100 µl‟lik 

negatif kontrol serumu, standart serumlar ve hasta örnekleri sırasıyla 

mikropleyt kuyucuklarına pipetlendi. 

 37
0 

C de 60 dk inkübasyona bırakıldı 

 Pleyt yıkama solusyonuyla ve bir otomatik yıkayıcı yardımıyla 3 kez her 

kuyucuğa 300 µl gelecek Ģekilde yıkandı ve kurutultu. 

 Ġlk kuyucuk hariç her kuyucuğa 100 µl konjugat ilave edildi 

 37
0 

C de 30 dk inkübasyona bırakıldı 

 Tekrar aynı Ģekilde yıkama iĢlemi gerçekleĢtirildi. 

 Bu kez tüm kuyucuklara 100 µl substrat ilave edildi 

 37
0 

C de 30 dk inkübasyona bırakıldı 

 Tüm kuyucuklara 100 µl stop solusyonu ilave edildi 
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 Optik dansite ölçümü 405 nm dalga boyunda ve referans dalga boyu da 620 nm 

olarak yapıldı.  

HHV-6 için ELISA test kiti katı fazda nativ HHV-6 antijeni yer alan mikropleyt 

içermektedir. HHV-6 antikorlarının tespiti için, üreticinin direktifleri doğrultusunda 

ve yukarda tanımlanan Ģekilde ELISA basamakları uygulandı.  

Serum örnekelerinde Spesifik IgG sınıf antikorlarının tespiti standart 

kuyucukların absorbansları üzerinden hasaplanırken,  Spesifik IgG antikorlarının 

intratekal sentezi Optik dansite değerlerinin kıyaslandığı antikor indeksi (ODBOS/ 

ODserum) kullanılarak hesaplandı. AI ≥2 olması intratekal antikor sentezinin varlığı 

lehine yorumlandı. (Monteyne ve ark 1997, Schultze ve ark 2004) 
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3. BULGULAR  

AraĢtırmamızda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

hastanesinin çeĢitli polikliniklerine baĢvuran ve klinik olarak aseptik menenjit veya 

ensefalit ön tanısı alan 105‟i (% 52,5) çocuk, 95‟i (% 47,5) yetiĢkin toplam 200 

hastadan alınan BOS ve kan örnekleri, virus varlığı yönünden multipleks PZR ve 

antikor varlığı yönünden ELISA yöntemiyle değerlendirildi. Çocuk hastaların 57‟si 

(%54,3) erkek, 48‟i(%45,7) kız, eriĢkin hastaların ise 56‟sı (% 58,9) erkek, 39‟u 

(%41,1) kadındı. YaĢ ortalaması, çocuk yaĢ grubunda 9,78+1,94 eriĢkin yaĢ 

grubunda 49,53+7,18 olarak belirlendi. Hastaların 65‟i (% 32,5) ensefalit, 135‟i (% 

67,5) ise menenjit ön tanısıyla çalıĢmaya dahil edildi (Çizelge 3.1.). 

Çizelge 3.1. Hastaların cinsiyet ve yaĢ gruplarına göre dağılımı. 

 
Çocuk Yaş grubu Erişkin Yaş grubu 

Toplam 
0-1 yaş 1-10 yaş 10-17 yaş 17-40 yaş 40-60 yaş ≥ 60 yaş 

Sayı % Sayı  % Sayı  % Sayı  % Sayı  % Sayı  % Sayı  % 

Erkek 19 9,5 33 16,5 5 2,5 13 6,5 18 9 25 12,5 113 56,5 

Kız 14 7 28 14 6 3 6 3 14 7 19 9,5 87 43,5 

Toplam 33 16,5 61 30,5 11 5,5 19 9,5 32 16 44 22 200 100 

 

Çizelge 3.2. Örneklerin BOS biyokimyasal paremetrelerine göre dağılımı. 

Parametre Klinik 
öntanı 

Çocuk yaş grubu Erişkin yaş grubu 
Toplam 
n (%) 

Normal Düşük Yüksek Normal Düşük Yüksek Normal Düşük Yüksek 

Glukoz 
(40-70 
mg/dL) 

Menenjit 
n=135 

61 3 6 56 5 4 
117 
(%86,6) 

8 
(%5,9) 

10 
(%7,3) 

Ensefalit 
n=65 

23 7 5 20 8 2 
43 
(%66,2) 

15 
(%23,1) 

7 
(%10,8) 

Toplam 
n=200 

84 10 11 76 13 6 
160 
 (%80) 

23 
(%11,5) 

17 
(%8,5) 

Protein 
(15-45 
mg/dL) 

Menenjit 
n=135 

55 1 15 50 2 12 
105 
(%77,8) 

3 
(%2,2) 

27 
(%20) 

Ensefalit 
n=65 

20 1 13 22 2 7 
42 
(%64,6) 

3 
(%4,6) 

20 
(%30,8) 

Toplam 
n=200 

75 2 28 72 4 19 
147 
(%73,5) 

6 
(%3) 

47 
(%23,5) 
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BOS‟un Biyokimyasal paremetreleri değerlendirildiğinde Aseptik menenjit 

düĢünülen hastalarda %86,6, ensefalit düĢünülen hastalarda ise %66,2 oranında 

normal Glukoz düzeyleri belirlenirken, protein ölçümlerinde normal değer elde 

edilen hasta oranları sırasıyla %77,8 ve %64,6 oldu. Ensefalit veya menenjit 

düĢünülen hastaların rutin tanı algoritması içerisinde yer alan BOS‟un kimyasal 

analiz sonuçları Çizelge 3.2. de sunulmuĢtur.  

200 hastaya ait BOS örneklerinin 9‟unda Multipleks PZR iĢelemi ile viral 

DNA belirlenirken bunların tamamında HSV-1 varlığı gösterildi, 5 örnekte ise ek 

olarak VZV DNA genomu tespit edildi (Resim 3.1. Çizelge 3.3.). 

 

 ġekil 3.1. BOS‟da viral DNA belirlenen örneklerin Jel Elektroforez görüntüsü. 

  

 Çizelge 3.3. BOS‟da viral DNA belirlenen örneklerin dağılımı. 

Numune 
no 

Aseptik menenjit Ensefalit 

Yaş aralığı Yaş aralığı 

0-1 1-17 17-40 ≥ 60 0-1 17-40 40-60 ≥ 60 

8    HSV-1     

23       HSV-1  

27    HSV-1     

68       HSV-1, VZV  

92   HSV-1, VZV      

109  HSV-1, VZV       

112        HSV-1, VZV 

123  HSV-1       

185  HSV-1/ VZV       
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Toplam 200 hastanın 156‟sında serum örneklerinde ELISA testi ile HSV-1‟e 

karĢı IgG varlığı gösterilirken, toplam 8 hastanın BOS‟unda IgG antikor varlığı 

ortaya kondu. Bu 8 hastanın tamamı BOS‟unda HSV-1 DNA varlığı açısından 

pozitifti. 76 hasta HSV-2 IgG varlığı açısından seropozitif bulunurken, hiçbirisinin 

BOS‟unda antikor belirlenemedi. BOS‟unda VZV DNA belirlenen 3 hastanın 1‟nde 

spesifik BOS antikoru tespit edilemezken, viral DNA‟nın gösterilemediği 3 hastada 

BOS antikor varlığı ortaya kondu. CMV ve EBV serum antikor pozitif hasta sayısı 

sırasıyla 187 ve 177 oldu. Sadece 1 hastanın BOS‟unda CMV IgG sentezi 

belirlenirken bu hastanın BOS‟unda viral DNA tespit edilmedi. Hiçbir hastanın 

BOS‟nda HHV-6 antikoru belirlenemezken, 156 serum örneğinde antikor varlığı 

tespit edildi (Çizelge 3.4, Çizelge 3.5.) HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV ve HHV-6 

için sırasıyla 156, 76, 173, 187, 177 ve 162 hasta serumunda virus spesifik IgG tespit 

edildi. Bu  viruslar için seroprevalans sırasıyla; %78, %38, %86,5, %93,5, %88,5 ve 

%81 olarak elde edildi. 

 

Çizelge 3.4. AraĢtırmanın toplu sonuçları. 

BOS’da 
Viral 
genom Ön tanı 

Hasta 
no 

HSV-1 IgG HSV-2 IgG VZV IgG CMV IgG EBV IgG HHV-6 IgG 

Serum BOS Serum BOS Serum BOS Serum BOS Serum BOS Serum BOS 

pozitif 
menenjit 

8 * + + + - + - + - + - + 
- 

n=9 
ensefalit 

23* + - - - + - + - + - 
+ - 

  menenjit 
27** + + - - - - + - + - 

+ - 

  ensefalit 
68 ** + + - - + - + - + - - 

- 

  menenjit 
92** + + + - + + + - + - + 

- 

  menenjit 
109** + - - - + - + - + - - 

- 

  ensefalit 
112** + - + - + - + - - - + 

- 

  menenjit 
123* + + - - + - + - + - + 

- 

  menenjit 
185 ** - - - - + - - - + - - 

- 

negatif 
IgG pozitif 

148 - 73 - 165 3 179 - 169 - 156 - 

n=191 
IgG negatif 

43 191 118 191 26 188 12 191 22 191 35 191 

* HSV-1 DNA tespit edilen 

** HSV-1 + VZV DNA tepit edilen 
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Çizelge 3.5. BOS/serum indeksi kullanımın duyarlılık ve özgüllük değerleri. 

Öntanı Test 

Multipleks PZR ile BOS’da viral 
DNA Duyarlılık Özgüllük 

+ - 

Menenjit 
n:135 

BOS HSV-1 IgG 
ELISA 

+ 4 0 

66,6 100 - 2 129 

Toplam 6 129 

BOS VZV IgG 
ELISA  

+ 1 2 

33,3 98,5 - 2 130 

Toplam 3 132 

Ensefalit 
n:65 

BOS HSV-1 IgG 
ELISA 

+ 1 0 

33,3 100 - 2 62 

Toplam 3 62 

BOS VZV IgG 
ELISA  

+ 0 0 

0 100                - 2 63 

Toplam 2 63 
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4. TARTIġMA  

MSS enfeksiyonları her zaman ciddi sonuçları olan ve mutlak tanı ve tedavi 

gerektiren durumlardır. Pek çok mikroorganizma türü enfeksiyon etkeni olarak 

sorumlu tutulurken, viral etkenler, klinik çeĢitlilikleri ve enfeksiyonun doğal 

seyrindeki atipik değiĢkenlikleri nedeniyle, tanısal güçlükleri beraberinde 

getirmektedir. Aseptik menenjit ve ensefalit olarak iki genel kategoriye ayrıĢtırılan 

bu enfeksiyonların önemli bir kısmında etken tanımlanamazken, bu tür vakalarda 

viral etkenlerin eksik tanımlanmasının morbidite ve mortalite yönünden önemli bir 

faktör olduğu bilinmektedir. Son yıllardaki araĢtırmalar bu tür enfeksiyonlarda 

etiyolojik faktörlerin daha doğru ve hızlı ortaya konması için geliĢtirilen yeni 

yöntemlere odaklanmıĢtır.  

Aseptik menenjit kavramı meninkslerin inflamatuar reaksiyonunu 

tanımlarken, ani baĢlayan ateĢ, baĢağrısı, fotofobi ve ense sertliği gibi dramatik 

klinik bulguları içerir. Ensefalit de ise beynin parankim dokusunda akut inflamasyon 

vardır. Klinik olarak meningeal inflamasyon belirtilerine ek olarak letarji, konfüzyon 

ve koma gibi farklı seviyelerde bilinç düzey değiĢiklikleri sözkonusudur. Aseptik 

menenjitlerde vakaların yarısında enteroviruslar etken iken, baĢta HSV-1/2 olmakla 

beraber, EBV, VZV, CMV gibi herpesviruslar da artan bir Ģekilde etken olarak tespit 

edilmektedir. Çoğunlukla viral etkenlerin yer aldığı ensefalit vakalarında 

enteroviruslar önemli etkenler olarak dikkat çekerken, özellikle akut sporadik 

vakalarda baĢta HSV-1 olmak üzere herpesvirusların en sık tespit edilen etkenler 

olması, doku tropizmi ve beklenen vaka sayısı açısından irdelenmeye değerdir 

(David ve ark 2003). Bu çalıĢmada Herpesvirideae ailesine mensup 6 virus türünün 

aseptik menenjit ve ensefalit vakalarındaki etyolojik rollerinin ortaya konması 

amaçlandı. MSS viral enfeksiyonlarının laboratuar tanısında PZR altın standart 

olarak kabul edilmektedir. (Sauerbrei ve ark 2002) Bu amaçla 6 virus türünün 

hepsinin viral DNA‟sının aynı prosedür ile ve tek örnekte gösterilmesine olanak 

sağlayan Multipleks PZR yöntemi kullanıldı. 

Latent enfeksiyon yapan ve toplumda yüksek prevalansa sahip bu virus 

türlerinin etken oldukları aseptik menenjit veya ensefalit vakalarında önceden 

oluĢmuĢ bağıĢık yanıt tanısal interferansı da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bu 
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vakalarda bazal immüniteyi bilmek ve özellikle humoral immün aktiviteyi doğru 

tanımlamak önemlidir. Bu araĢtırmada hastalarımızda spesifik IgG yanıtının 

araĢtırılmasıyla, bir taraftan bu virus türlerinin seroprevalansının belirlenmesi 

amaçlanırken diğer yandan intratekal IgG üretimin belirlenmesiyle aktif 

enfeksiyonun tanısında bu testin yeri irdelendi.  

HSV, primer herpetik gingivostomatit, tekrarlayan orofasiyal herpes, genital 

herpes, egzema herpetikum, herpes gladyatorum, herpetik dolama, oküler herpes, 

neonatal herpes ve MSS‟de ensefalit ve menenjit gibi hastalıklara sebep olabilen 

yaygın bir enfeksiyon etkenidir (Straus ve ark 1985, Nadelman ve Newcomer 2000,  

Esmann 2001, Steben 2005). Farklı toplumlarda yürütülmüĢ pek çok çalıĢmada 

HSV-1 için seroprevelans verileri %70‟in üzerinde raporlanmıĢtır (Gilden ve ark 

2007). Ülkemizde ise %90‟ların üstünde oranlar ifade edilmiĢtir. HSV-2 için küresel 

düzeyde % 20-65 arasında seroprevalans mevcutken, bu oran ülkemizde %4-40 

aralığında bildirilmiĢtir  (Arseven ve ark 1992, Dereli ve ark 1995, Duran ve ark 

2004, Dolar ve ark 2006, TopbaĢ ve ark 2012). Farklı oranlar, farklı populasyonların 

ve farklı sosyoekonomik grupların bir sonucu olarak ortaya çıkarken, bizim MSS 

enfeksiyonu öntanısı alan hasta grubumuzda seroprevalans HSV-1 için %78, HSV-2 

için %38 olarak belirlendi. HSV-1 ile sinir sistemi enfeksiyonlarının yarısı sekonder 

Ģekilde geliĢirken, HSV-2 enfeksiyonları genelde primerdir. Bu araĢtırmada, 9 

hastanın BOS‟unda PZR ile etken olarak HSV-1 varlığı gösterilirken, bunların 8‟inin 

serumunda spesifik IgG tespit edildi. Diğer taraftan, hastaların yaklaĢık üçte birinin 

HSV-2 ile karĢılaĢtığı ve IgG yanıtı oluĢturduğu belirlenirken, hiçbir hastada etken 

olarak ortaya konulamaması; bu virusun sinir sistemi enfeksiyonları açısından primer 

enfeksiyon yapma eğilimine vurgu yapmaktadır.  

Hasta grubumuzda yer alan 135 Aseptik menenjit ön tanılı hastanın 6 

(%4,4)‟sının BOS‟unda HSV-1 DNA tespit edildi. Bu 6 hastanın 4‟ünde intratekal 

spesifik IgG varlığı gösterilirken, PZR negatif hiçbir hastada intratekal IgG artıĢı 

belirlenmedi. Bu araĢtırmada, HSV-1 için BOS‟nda spesifik IgG indeksinin 

kullanımı; %66,6 duyarlılık ve %100 özgüllük gösterdi.  

Viral menenjit vakaları için bugüne kadar tanımlanan en yaygın etkenler 

olarak vakaların yaklaĢık yarısında Enteroviruslar ilk sırada yer alırken, geri kalan 
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vakaların önemli bir kısmını sırasıyla HSV-2, VZV ve HSV-1 oluĢturmaktadır 

(Logan ve MacMahon 2008). Ġncelenen vakaların hiç birinde HSV-2 etken olarak 

belirlenmedi. Aseptik menenjit öntanılı hasta populasyonumuzda HSV-1 en sık 

belirlenen etken olurken, onu VZV izledi. Her yaĢta görülebilen Aseptik menenjit 

vakalarının özellikle genç yaĢ grubunda kümelendiği görülmektedir (Kupila ve ark 

2006). Bu araĢtırmada, etiyolojisi belirlenen 6 vaka, dengeli bir yaĢ dağılımı 

sergiledi. 3 vaka 1-17 yaĢ arasında yer alırken, 1 vaka 17-40 yaĢ grubunda, 2 vaka ise 

60 yaĢ üstü grupta yer aldı. 

Viral ensefalit öntanılı 65 hastanın 3‟ünde (%4,6) PZR ile etken olarak HSV-

1 varlığı gösterildi. Bu hastaların sadece birinde intratekal spesifik IgG varlığı 

belirlendi. HSV-1 ensefalit vakaları açısından bizim hasta populasyonumuzda 

BOS‟unda spesifik IgG indeksinin kullanımı; %33,3 duyarlılık ve %100 özgüllük 

gösterdi.  

Bu güne kadar elde edilen bulgular viral ensefalitler için en sık etyolojik 

ajanın HSV-1 olduğunu göstermektedir. HSV-1, ensefalit vakalarının % 0,8-

30‟undan nekrotizan ensefalitlerin % 20-75‟inden sorumlu bulunmuĢtur ve yıllık 

insidansı 1-4/1 milyondur (Najioullah ve ark 2000, Markoulatos ve ark 2001, 

Sauerbrei ve ark 2002, Whitley ve ark 2002, Buxbaum ve ark 2003, Ali ve ark 2005). 

Ülkemizde Semerci (2008)‟nin Adana bölgesinde yaptıkları bir araĢtırmada ensefalit 

düĢünülen olguların %5‟inde HSV DNA varlığı gösterilmiĢtir. Son yıllardaki bazı 

araĢtırma sonuçları ise; HSV-1 ile beraber, VZV, enteroviruslar ve influenza virus A 

gibi ajanların baĢlıca etyolojik faktör olduğunu göstermektedir (Koskiniemi ve ark 

2001, Kennedy 2004). Nitekim bu araĢtırmada hasta populasyonunda da etken olarak 

sadece HSV-1 ve VZV varlığı belirlendi. 

HSV-1 ensefalitlerinin daha çok eriĢkinlerde oluĢtuğuna yönelik ağırlıklı 

literatür bilgisi mevcuttur (Whithley ve ark 2006). BOS‟unda HSV-1 DNA varlığının 

belirlendiği 3 hastadan 2‟si 40-60 yaĢ arasında, 1 hasta ise 60 yaĢın üzerindeydi ve 

bu virusun yol açtığı ensefalitler için, ağırlıklı olarak adult enfeksiyonu bilgisini 

teyid eder nitelikteydi. 

Bu araĢtırma grubunda yer alan hasta popülasyonunda, etken olarak 

belirlenebilen diğer virus VZV oldu. ÇalıĢma populasyonunda VZV için 
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seroprevalans %86,5 (173/200) olarak belirlendi. Küresel düzeyde %80-100 arasında 

değiĢen veriler mevcuttur (van Rijckevorsel ve ark 2012, Conde-Glez ve ark 2013). 

Ülkemizde de 10 yaĢ grubunda %85, genel populasyonda ise %90‟nın üzerinde 

seroprevalans değerleri mevcuttur (Kanra ve ark 2002, Alp ve ark 2005, Kurugöl ve 

ark 2007). Bu araĢtırmada hasta populasyonunda ülkemiz için çoğunluğu sağlıklı 

bireyler ile yapılan seroprevalans çalıĢmalarına yakın değer elde edildi.  

AraĢtırmada 3‟ü menenjit, 2‟si ensefalit ön tanılı olmak üzere 5 hastanın 

BOS‟unda VZV DNA tespit edildi. Viral menenjitlerin önemli çoğunluğunu 

oluĢturan enterovirusların ardından herpesvirideae ailesi mensupları içerisinde HSV-

1 ve 2„den sonra özellikle son raporlarda ensık belirlenen etken VZV‟dir (Lee ve 

Davies 2007, Logan ve MacMahon 2008). Son yıllarda BOS‟unda moleküler 

yöntemler ile viral DNA‟nın gösterilmesiyle beraber, VZV iliĢkili gerek menenjit 

gerekse ensefalit tablolarının önceleri bildirilenlerden daha yaygın olduğu sonucu 

ortaya çıktı (Persson ve ark 2009). Bu çalıĢmada yer alan grupta aseptik menenjit 

olduğu düĢünülen hastaların %2,2‟inde etken olarak VZV tanımlandı. Bu vakaların 

sadece birinde intratekal antikor düzeyi anlamlı bulundu. Diğer yandan BOS‟da viral 

DNA gösterilmeyen üç hastada BOS VZV IgG düzeyleri artmıĢ olarak tanımlandı. 

Aseptik menenjit düĢünülen hastalarda VZV için BOS spesifik IgG indeksinin 

kullanımı; %33,3 duyarlılık ve %98,5 özgüllük gösterdi. Diğer taraftan, ensefalit ön 

tanılı hastaların %3,1‟inde VZV etken olarak belirlendi. BOS‟unda VZV DNA 

belirlenen her iki ensefalit olgusunda da VZV‟ye karĢı intratekal IgG düzeyi anlamlı 

bulunmadı. Aslında viral ensefalit ön tanılı hiçbir hastada VZV spesifik intratekal 

IgG üretimi tespit edilmedi. Bu sonuçlara göre ensefalit olduğu düĢünülen hastalarda 

VZV için BOS spesifik IgG indeksinin kullanımı; % 0 duyarlılık ve %100 özgüllük 

sergilemiĢ oldu.  

Bu araĢtırmada, gerek menenjit gerekse ensefalit ön tanılı hastalar arasında, 

BOS‟unda VZV DNA tespit edilen tüm vakalarda aynı zamanda HSV-1 de etken 

olarak belirlendi. Latent enfeksiyon oluĢturan nörotropik alfaviruslar olarak ortak 

yönleri oldukça fazla olan bu iki virusun 5 vakada ortak enfeksiyon etkeni olarak 

ortaya çıkması önemli bir sonuçtur. Zira her iki virusun ortak nöral yol ve aynı sinir 

hattında beraber bulanabiceği yapılan deneysel bir çalıĢma ile de gösterilmiĢtir 

(Sloutskin ve ark 2004). Yapılan bu çalıĢmada, ortak enfeksiyonun belirlendiği bu 5 
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vakanın 4‟ünde hem HSV-1 hem de VZV‟e karĢı serum örneklerinde spsifik IgG 

pozitifliği belirlendi. Bu veriler; bu viruslar için bazal immünite varlığı ve virusların 

daha önceden vücutta yer aldığına iliĢkin (bazı istisnalar dıĢında; IgM yanıtı 

değerlendirilmediği için, primer enfeksiyonda BOS‟da yetersiz IgG üretimi veya 

yanlıĢ tespit olması halinde de bu durum oluĢabilir) bulgular olarak değerlendirildi. 

Dolayısıyla bu vakalar için; ortak nöronal aks ve ko-latentlik üzerinden ko-

reaktivasyon olasılığı düĢünüldü. Zira reaktivasyon için her iki virusunde replikatif 

döngüye girmesi yönünde ortak provakatif durumların olma olasılığı da kuvvetle 

muhtemeldir (Thiry ve ark 1986, Preston ve Efstathiou 2007) 

Viral menenjit veya ensefalit ön tanısıyla bu çalıĢmaya dahil edilen 200 

hastanın hiçbirinde BOS‟da HSV-2, CMV, EBV ve HHV-6 DNA varlığı 

gösterilemedi. HSV-2 daha çok genital herpes sonrası reaktivasyonla oluĢan sınırlı 

bulgulara sahip ve kendiliğinden düzelebilen menenjit tablolarından sorumlu 

tutulurken, özellikle infantlar olmak üzere her yaĢ grubunda ciddi ensefalit 

tablolarına da nadiren yol açabilmektedir (Momméja-Marin ve ark 2003). Hiçbir 

hastanın BOS‟unda tespit edilemeyen HSV-2‟nin seroprevalansı ise bu çalıĢma 

populasyonunda %38 olarak belirlendi. Bu sonuç özellikle menenjit vakaları için 

ĢaĢırtıcı bulundu. Zira bugüne kadarki araĢtırmalarda viral menenjit vakalarının 

yaklaĢık üçte birinden etken olarak HSV-2 sorumlu tutulmuĢtur (Logan ve 

MacMahon 2008). Bu durum HSV-2 menenjit vakalarının daha ılıman seyirli olması 

ve vakaların klinik tanımlanma kısmında atlanmıĢ olmasıyla iliĢkili olabilir.  

CMV özellikle AIDS hastalarının sayısının hızla artması, organ 

transplantasyonu gibi planlanmıĢ immünsüpresif durumlar ve diğer bağıĢıklık sistemi 

zaafiyetlerinde reaktive olabilen yaygın bir virustur. Çocukluk çağından itibaren 

toplumun geneli hızla enfekte eden virusun geliĢmekte olan ülkelerde hayatın erken 

döneminde (özellikle 7 yaĢ üstü) %90‟nın üzerinde seropozitifliğe yol açtığı 

bilinmektedir. Bu oran geliĢmiĢ ülkelerde azalma eğilimindedir (Aarnisalo ve ark 

2003). Ayrıca tüm toplumlarda, konjenital ve perinatal viral enfeksiyonların en sık 

rastlanılan etkenidir (Gaynant ve ark 2002). Ülkemizde farklı populasyonlarda farklı 

zamanlarda yapılan çok sayıda araĢtırma mevcuttur ve bunların sonucunda % 45-100 

arasında değiĢen oranlar sunulmuĢtur (Durupınar ve ark1992,  Ataman ve ark 2007). 

Bu araĢtırma grubunda seroprevalans %93,5 olarak belirlendi. Bu sonuç çalıĢma 
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grubunun yaygın bir Ģekilde CMV ile latent enfekte olduğunu göstermektedir. Ancak 

hiçbir hastanın BOS‟unda CMV DNA tespit edilemedi. Bu durum (gerçek vakaların 

preanalitik, analitik ve postanalitik atlanmasını da göz ardı etmeden); viral tropizmin 

nörotropik diğer viruslardan farklı olması ve menenjit ve ensefalit oluĢturabilecek 

viral reaktivasyonun olmamasıyla iliĢkilendirebilir. Nitekim, tüm dünyada oldukça 

yaygın olarak bulunan CMV‟un nispeten daha az sinir sitemi enfeksiyonu vakasıyla 

gündeme gelmesi de bunu teyid eder niteliktedir  (Maschke ve ark 2002). Özellikle 

ensefalit olmak üzere CMV‟nin yol açtığı MSS enfeksiyonlarında immünsüpresif 

durumunun oldukça belirleyici olduğu bilinen bir gerçektir (Arribas ve ark 1996). 

Projede çalıĢma grubu immünsüpresyon açısından düzenlenmedi ve zaten immün 

durumu irdelenecek CMV DNA pozitif bulgumuz da olmadı. 

Dünya genelinde toplumun %90‟nın enfekte EBV için ülkemizde de aynı 

oranda yaygınlığını gösteren çok sayıda araĢtırma mevcuttur (Feyzioglu ve ark 2011, 

Dowd ve ark 2013,  Karadag ve ark 2014). Bu AraĢtırmada viral ensefalit ve 

menenjit ön tanılı çalıĢma grubunda EBV için seroprevalans %88,5 olarak belirlendi. 

200 hastanın BOS örneğinin hiçbirinde EBV DNA tespit edilmedi. Bu hastaların 

BOS‟unda spesifik IgG varlığı da belirlenmedi. Virus MSS enfeksiyonlarını daha 

çok, sebep olduğu enfeksiyöz mononükeleoz tablosunun komplikasyonları 

sonucunda oluĢturur. Bu durum açık olmamakla beraber, otoimmün 

mekanizmalardan ziyade bizzat viral yayılım ile gerçekleĢir (Domachowske ve ark 

1996). Ensefalit tablosuna menenjitten daha sık yol açan virus, viral ensefalitlerin 

%5‟inden sorumlu tutulmaktadır (Doja ve ark 2006). AraĢtırma grubunda yer alan 

örneklerde EBV menenjit veya ensefalitini belirtecek bir bulguya rastlanmadı. EBV 

iliĢkili MSS enfeksiyonlarının enfeksiyöz mononükleoz kliniğini takiben yakın 

zaman diliminde geliĢen komplikasyonlar olması, primer olarak enfeksiyöz 

mononükleoz tanısı konulan vakaların içerisinde ensefalit ve menenjit bulgularının 

bütünsel değerlendirilmesine yol açmıĢ olabilir. Dolayısıyla primer ön tanı olarak 

EBV‟un yol açtığı muhtemel ensefalit veya menenjit vakaları çalıĢma grubunun 

dıĢında kalmıĢ olabilir. Yine de 200 kiĢilik çalıĢma grubunda EBV kaynaklı MSS 

enfeksiyon bulgularına rastlanmamasının insidans yönünden anlamlı olduğu kabul 

edildi.  



57 

 

 Altı ay ile üç yaĢ arasındaki çocukların çoğunda enfeksiyon yapan HHV-6, 

dünya genelinde eriĢkin populasyonunda %80‟in üzerinde pravalansa sahiptir  

(Okuno ve ark 1989). Ülkemizde de %80‟nin üzerinde veriler mevcuttur (Hakim 

2008) ve bizim araĢtırma grubumuzda da HHV-6 için seroprevalans %81 gibi benzer 

bir oran ile tespit edildi. Multipleks PZR ile BOS örneklerinde HHV-6 DNA varlığı 

200 numunenin hiçbirinde tespit edilemedi. BaĢta Multiple skleroz olmak üzere 

beyin parankim dokusunun etkilendiği pek çok nörolojik hastalıkta etyolojik olarak 

suçlanan HHV-6 için, hasta gruplarında yapılan çalıĢmalarda viral genom varlığı, 

sağlıklı populasyona göre anlamlı derecede farklı bulunmuĢtur. Bu çalıĢmalar 

(Alvarez ve ark 2008, Garcia ve ark 2011, Ferro ve ark 2012) kronik progresif nöral 

bozukluklar için virusün etiyolojik rolü bakımından değerli bilgiler içermektedir. Öte 

yandan intratekal antikor üretiminin de HHV-6‟nın bu hastalıklardaki etyolojik 

rolünü destekler nitelikte sağlıklı populasyona göre anlamlı çıktığı benzer çalıĢmalar 

(Virtanen ve ark 2011) ile gösterilmiĢtir. Bu araĢtırmada ensefalit veya menenjit 

öntanılı hastaların BOS‟unda HHV-6 viral DNA varlığı belirlenemedi. Yine 

intratekal antikor üretimi de hiçbir hastada tespit edilemedi. Diğer taraftan geçmiĢ 

verileri destekler nitelikte seroprevalans yüksek bulundu. ÇalıĢma grubunda, oldukça 

yüksek prevalansa sahip virusün MSS enfeksiyonu yönünden etyolojik faktör olarak 

belirlenememesi, doku tropizminin ağırlıklı sonucu olarak yorumlanabilse de 

(nitekim EBV ve CMV gibi diğer yaygın etkenler için de benzer mekanizmalar 

yukarıda irdelenmiĢtir), post-mortal çalıĢmalarda beyin dokusunda %85‟lere varan 

oranda HHV-6 varlığını gösteren çalıĢmalar da (Chan ve ark. 2001) vardır. 

Ġmmünsüpresyon zemininde geliĢen reaktivasyonların temel mekanizma olarak 

yorumlandığı MSS HHV-6 enfeksiyonlarının tanısında, patolojik değerlendirmenin 

önemine vurgu yapan araĢtırmalar (Hill ve Venna 2014) da mevcuttur. Verilen 

bilgiler ve bu çalıĢma bulguları ıĢığında; HHV-6‟nın neden olduğu MSS 

enfeksiyonları için; özellikle 6 ay-3 yaĢ arası çocukluk döneminde Roseola infantum 

vakalarıyla iliĢkili MSS enfeksiyonlarının veya immünsüpresif bireylerin HHV-6 

yönünden irdelendiği ve patolojik bulguların da araĢtırıldığı, odaksal çalıĢmalara 

ihtiyaç duyulduğu kanaatine varıldı. 

 200 hastanın BOS örneklerinin rutin biyokimyasal analizinde; örneklerin 

%86,6‟sının normal glukoz, %77,8‟inin ise normal proten değerlerine sahip olduğu 
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belirlendi. Viral MSS enfeksiyonlarında her iki parametrenin genelde normal olması 

beklenirken düĢük veya yüksek değerlerin varlığı dıĢlayıcı kriter değildir 

(http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/CSF_Interpretation/). Bu 

veriler sonucunda çalıĢma grubunun viral MSS enfeksiyonlarına uygun profil 

sergilediği belirlendi. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER  

135 aseptik menenjit, 65 viral ensefalit ön tanısı almıĢ hasta grubunda 

yürütülen çalıĢmada, hastaların serum ve BOS örnekleri değerlendirilmeye alındı. 

HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV ve HHV-6 DNA‟sı BOS‟unda Multipleks PZR 

ile, spesifik viral antikor yanıtı ise hem BOS‟unda hem de serumda ELISA yöntemi 

ile araĢtırıldı.  

Multipleks PZR yöntemi ile 200 hastanın BOS‟unda, araĢtırılan viruslardan 

sadece HSV-1 ve VZV DNA‟sı tespit edildi. Menenjit vakalarımızın %4,4‟ünde, 

ensefalit vakalarının ise %4,6‟sında HSV-1 etken olarak tanımlanırken, ağırlıklı 

literatür bilgisinin aksine hiçbir menenjit vakamızda HSV-2 etken olarak 

belirlenemedi. 

VZV Aseptik menenjit düĢünülen hastaların %2,2‟inde, ensefalit ön tanılı 

hastalarımızın ise %3,1‟inde etken olarak belirlendi. VZV‟ün etken olduğu tüm 

vakalarda aynı zamanda HSV-1‟de etken olarak belirlendi. Bu durum Ko-enfeksiyon 

yönünden önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. 

CMV, EBV, HHV-6 gibi toplumda yaygın enfeksiyon ajanı olarak yer alan 

viruslar hiçbir hasta örneğinde etken olarak tespit edilemedi. Virusların tropizm 

eğilimi, klinik tanımlamalardaki çeĢitlilikler ve bu virusların MSS enfeksiyonu 

geliĢtirmesi için kolaylaĢtırıcı faktör olarak rol alan (immünsüpresyon gibi) 

unsurların bu sonuçta etkili olabileceği kanaatine varıldı.  

HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV ve HHV-6 için sırasıyla seroprevalans; 

%78, %38, %86,5, %93,5, %88,5 ve %81 olarak elde edildi. 

PZR alternatif olarak kullandığımız spesifik IgG BOS serum indeksi; HSV-1 

aseptik menenjitleri için; %66,6 duyarlılık ve %100 özgüllük, HSV-1 ensefalit 

vakaları için %33,3 duyarlılık ve %100 özgüllük, VZV ensefalitleri için % 0 

duyarlılık ve %100 özgüllük, VZV aseptik menenjitleri için ise %33,3 duyarlılık ve 

%98,5 özgüllük gösterdi. Bu durum, spesifik IgG BOS serum indeksinin pozitif 

olmasının, vakanın tanımlanmasında güvenilir bir Ģekilde kullanılabileceğini, ancak 

negatif sonuçlarda hastalığın ekarte edilemeyeceğini gösterdi.  
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Bu çalıĢma ile; morbidite ve mortalitesi yüksek bu hastalık grubunda, 

PZR‟nun doğru klinik ön tanıyla beraber kullanımının en geçerli yöntem olacağı, 

Multipleks PZR ile aynı anda tek örnekte potansiyel pek çok etkenin 

belirlenebileceği, diğer taraftan bu yöntemin özellikle yüksek maliyeti nedeniyle 

spesifik IgG BOS serum indeksinin özellikle olanakları kısıtlı sağlık kurumlarında 

bazal alternatif olarak kullanılabileceği önerilmektedir. 



61 

 

6.KAYNAKLAR 

Aarnisalo J, Ilonen J, Vainionpää R, Velanen I, Kaitosaari T, Simell O, 2003. Development of 

antibodiesagainst cytomegalovirus, varicella-zoster virus and herpes simplex virus in Finland during 

thefirst eight years of life: a prospective study. Scand J Infect Dis, 35, 750-2. 

Albright AV, Lavi E, Black JB, Goldberg S, O'Connor MJ, Gonzalez-Scarano F, 1998. The effect of human 

herpesvirus-6 (HHV-6) oncultured human neural cells: oligodendrocytes and microglia. J Neurovirol, 

4, 486-94.  

Alessandri G, Grassi M, Garrafa E, Cassai E, Di Luca D, 2002. HHV-6 Ġnfects human aortic and heart 

microvascular endothelial cell increasing their ability to secrete proinflammatory chemokins. J Med 

Virol, 67, 528.  

Ali I. Ibrahim, Michel T. Obeid, Muhidien J. Jouma, Klaus Roemer, Nikolaus Mueller-Lantzsch, and Barbara 

C. Gartner, 2005. Prevalence of Herpes Simplex Virus (Types 1 and 2), Varicella-Zoster Virus, 

Cytomegalovirus, and Human Herpesvirus 6 and 7 DNA in Cerebrospinal Fluid of Middle Eastern 

Patients with Encephalitis. J Clin Microbiol, Aug, 4172–4.  

Alp H, Altinkaynak S, Ertekin V, Kiliçaslan B, Giiraksin A, 2005. Seroepidemiology of varicella-zoster virus 

infection in a cosmopolitan city (Erzurum) in the eastern Turkey. Health Policy, 72(1), 119-24. 

Alvarez-Lafuente R, García-Montojo M, De Las Heras V, Domínguez-Mozo MI, Bartolome M, Benito-

Martin MS, Arroyo R, 2008. Herpesviruses and human endogenou retroviral sequences in the 

cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients. Mult Scler, 14(5), 595-601. 

Antman K, Chang Y, 2000. Kaposi's sarcoma. N Engl J Med, Apr 6, 342(14), 1027-38. Review. 

Arribas JR, Storch GA, Clifford DB, Tselis AC, 1996. Cytomegalovirus encephalitis. Ann Intern Med, Oct 1, 

125(7), 577-87. 

Arseven G, Tuncel E, Tuncel S, , Sonmez E, Gulen AK , 1992. Distribution of HSV-1 and HSV-2 Antibodies 

in Pregnant Women. Bulletin of Microbiology, 26, 359-66. 

Arvin AM. Varicella-zoster virus, 1996. Clin Microbiol Rev, Jul, 9(3), 361-81. 

Ataman S, Colak D, Günseren F, Senol Y, Colak T, Aktekin MR, Gültekin M, 2007. Investigation of 

cytomegalovirus seroepidemiology in Antalya with apopulation-based cross-sectional study and 

review of related data in Turkey. Bulletin of Microbiology, Oct, 41(4), 545-55.  

Baillargeon J, Piper J, and Leach CT, 2000. Epidemiology of human herpesvirus 6 infection in pregnant and 

nonpregnant women. Özet. J Clin Virol, 16, 149-57.   

Beauman JG, 2005. Genital herpes: a review. Am Fam Physician, 72, 1527-34.  

Bender FC, Whitbeck JC, Lou H, Cohen GH, Eisenberg RJ, 2005. Herpes simplex virus glycoprotein B binds 

to cell surfaces independently of heparan sulfate and blocks virus entry. J Virol, Sep, 79(18), 11588-

97.  

Boos J, Kim JH, 1984. Biopsy histopathology in herpes simplex encephalitis and in encephalitis of undefined 

etiology. Yale J Biol Med, 57, 751-5.  

Bouquillon C, Dewilde A, Andreoletti L, Lambert V, Chieux V, Gerard Y Lion G, Bocket L, Wattre P, 2000. 

Simultaneous detection of 6 human herpesviruses in cerebrospinal fluid and aqueous fluid by a single 

PCR using stair primers. J Med Virol, 62, 349–53.  

Brooks GF, Butel JS, Ornston LN, Jawetz E, Melnick JL, Adelberg EA, 1998. Herpesviruses. In: Medical 

Microbiology. Eds: Jawetz E, Melnick JL, Adelberg E, 21th edition. Connecticut, Appleton&Lange, 

385.  

Brown NA, Sumaya CV, Liu CR, Ench Y, Kovacs A, Coronesi M, Kaplan MH,1988. Fall in human 

herpesvirus 6 seropositivity with age. Lancet, 2,396 

Buxbaum M, Geers G, Gross HHF, Rabenau HW,2003. Doerr Epidemiology of herpes simplex virus types 1 

and 2 in Germany: what has changed? Med Microbiol Immunol, 192, 177–81 



62 

 

Chan P, Ng HK, Hui M, Chen A,2001. Prevalance and distribution of human herpes virus 6 variants A and B 

in adult human brain. J Med Virol, 64, 42-6. 

Chan PK, Ng HK, Cheng AF,1999. Detection of human herpesviruses 6 and 7 genomic sequences in brain 

tumours. J Clin Pathol, 52(8), 620-3. 

Chan PK, Ng HK, Hui M, Cheng AF, 2001. Prevalence and distribution of human herpesvirus 6 variants A 

and B in adult human brain. J Med Virol, May,64(1),42-6. 

Chayavichitsilp P, Buckwalter JV, Krakowski AC, Friedlander SF, 2009. Herpes simplex. Pediatr 

Rev, 30 (4),119–29.  

Cheshenko N, Herold BC. Glycoprotein B plays a predominant role in mediating herpes simplex virus type 2 

attachment and is required for entry and cell-to-cell spread, 2002. J Gen Virol, 83(Pt 9), 2247-55. 

Collot S, Petit D, Bordessoule S, Alain M, Touati F, Denis S,2002. Real-time PCR for quantification of 

human herpesvirus 6 DNA from lymph nodes and saliva. J Clin Microbiol, 40, 2445- 51 

Conde-Glez C, Lazcano-Ponce E, Rojas R, DeAntonio R, Romano-Mazzotti L, Cervantes Y, Ortega-Barria 

E, 2013. Seroprevalences of varicella-zoster virus, herpes simplex virus and cytomegalovirus in a 

cross-sectional study in Mexico. Vaccine, Oct 17, 31(44),5067-74. 

Connelly KP, DeWitt LD,1994. Neurologic complications of infectious mononucleosis.  Pediatr 

Neurol,10(3),181-4. 

Dahl H, Fjaertoft G, Norsted T, Wang FZ, Mousavi-Jazi M, and Linde A,1999. Reactivation of  human 

herpesvirus 6 during pregnancy. J Infect Dis, 180, 2035- 38 

David R. Chadwick,Viral Meningitis,2005. British Medical Bulletin, 75, 1-14 

David W,2003. Kimberlin Herpes Simplex Virus Infections of the Central Nervous System, Seminars in 

Pediatric Infectious Diseases,14(2), 83-9  

Davison AJ, Scott JE,1986. The complete DNA sequence of varicella-zoster virus. J Gen Virol, 67( Pt 9), 

1759-816. 

De  Bolle  L,  Naesens  L,  De  Clercq  E, 2005.  Update  on  human  herpesvirus  6  biology,  clinical 

features and therapy. Clin Microbiol Rev,18(1), 217-45. 

DeBiasi RL, Tyler KL,1999. Polymerase chain reaction in the diagnosis and management of central nervous 

system infections. Arch Neurol, 56, 1215–9.  

Dereli D, Ertem E, Tavmergen EN, Serter D, Tavmergen E, Koçyiğit F, Capanoğlu R,1995. Screening for 

herpes simplex virus in infertile women. Genitourinary Medicine, 71(2),131-2. 

Dinn JJ,1980. Transolfactory spread of virus in herpes simplex encephalitis. BMJ, 281, 1392.  

Doja A, Bitnun A, Jones EL, Richardson S, Tellier R, Petric M, Heurter H,Macgregor D, 2006. Pediatric 

Epstein-Barr Virus-Associated Encephalitis: 10-Year Review. J Child Neurol. May 1, 21(5), 385-91 

Dolar N, Serdaroglu S, Yilmaz G, Ergin S, 2006. Seroprevalence of herpes simplex virus type 1 and type 2 in 

Turkey. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 20(10), 1232–6 

Dollard SC, Staras SA, Amin MM, Schmid DS, Cannon MJ, 2011. National prevalence estimates for 

cytomegalovirus IgM and IgG avidity and association between high IgM antibody titer and low IgG 

avidity. Clinical and Vaccine Immunology, 18(11), 1895-9. 

Domachowske JB, Cunningham CK, Cummings DL, Crosley CJ, Hannan WP, Weiner LB, 1996. Acute 

manifestations and neurologic sequelae of Epstein-Barr virus ncephalitisin children. Pediatr Infect Dis 

J, 15(10), 871-5. 

Dowd JB, Palermo T, Brite J, McDade TW, Aiello A, 2013. Seroprevalence of Epstein-Barr virus infection 

in U.S. children ages 6-19, 2003-2010. PLoS One, May 22, 8(5), e64921. doi: 

10.1371/journal.pone.0064921,  

Duran N, Yarkin F, Evruke C, Koksal F, 2004. Asymptomatic herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection 

among pregnant women in Turkey. Indian J Med Res, Aug, 120(2), 106-10. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-3083


63 

 

Durupınar B, Özkuyumcu C, Dikmen N,1992. Kan vericilerde sitomegalovirus IgG ve IgM araĢtırılması. 

Ġnfeksiyon Dergisi, 6, 261-2. 

Dworkin MS, Shoemaker PC, Spitters C, Cent A, Hobson AC, Vieira J, Corey L, Frumkin LR, 1999. 

Endemic spread of herpes simplex virus type1 among adolescent wrestlers and their coaches. Pediatr 

Infect Dis J, 18,1108-9. 

Esmann J. The many challenges of facial herpes simplex virus infection, 2001. J Antimicrob Chemother, 47, 

17-27.  

Feder H, Long S, 1983. Herpetic whitlow. Epidemiology, clinical characteristics, diagnosis, and treatment. 

Am J Dis Child, 137, 861-3. 

Ferrò MT, Franciotta D, Prelle A, Bestetti A, Cinque P, 2012. Active intrathecal herpes simplex virus type 1 

(HSV-1) and human herpesvirus-6 (HHV-6) infection at onset of multiple sclerosis. J Neurovirol, 

Oct,18(5), 437-40.  

Feyzioglu B, Ozdemir M, Baykan M, Baysal B, 2011. Epstein-Barr Virus Ġnfeksiyonunun Tanısında Ġndirekt 

Ġmmünoflöresan ve ELISA Tanı Metodlarının KarĢılaĢtırılması. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 27, 

77-82.  

Foster TP, Melancon JM, Kousoulas KG, 2001. An alpha-helical domain within the carboxyl terminus of 

herpes simplex virus type 1 (HSV-1) glycoprotein B (gB) is associated with cell fusion and resistance 

to heparin inhibition of cell fusion. Virology, Aug 15,287(1),18-29. 

Friedland R, Yahr MD, 1977. Meningoencephalopathy secondary to infectious mononucleosis. Unusual 

presentation with stupor and chorea. Arch Neurol, Mar, 34(3),186-8. 

Garamendi I, Montejo M, Cancelo L, Lopez L, Aguirrebengoa K, Martín A, Zarraga S, 2002. Encephalitis 

caused by Epstein-Barr virus in a renal transplant recipient. Clin Infect Dis, Jan 15, 34(2), 287-8. 

Garcia-Montojo M, De Las Heras V, Dominguez-Mozo M, Bartolome M, Garcia-Martinez MA, Arroyo R, 

Alvarez-Lafuente R, 2011. HHV-6 and Multiple Sclerosis Study Group. Human herpesvirus 6 and 

effectiveness of interferon β1b in multiple sclerosis patients. European Journal of Neurology, 

Aug,18(8),1027-35. 

Gaynant MA, Steegers EAP, Semmekrot BA, Merkus HMMW, Galama JMD, 2002. 

Congenitalcytomegalovirus infection: review of the epidemiology and outcome. Obstet Gynecol Surv, 

57, 245-56.  

Gilden DH, Mahalingam R, Cohrs RJ, Tyler KL, 2007. Herpesvirus infections of the nervous system. Nature 

Clinical Practice Neurology, 3(2),82-94. 

Gutiérrez MI, Bhatia K, Barriga F, Diez B, Muriel FS, de Andreas ML, Epelman S, Risueño C, Magrath IT, 

1992. Molecular epidemiology of Burkitt's lymphoma from South America: differences in breakpoint 

location and Epstein-Barr virus association from tumors in other world regions. Blood. Jun, 

15,79(12),3261-6. 

Hakim F, 2008. Ġzmir Ġlinde Human Herpes Virus 6 (HHV-6) Seroprevalansının AraĢtırılması. Uzmanlık 

Tezi, TEZ DanıĢmanı. Ege Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı, Bornova-ĠZMĠR  

Häusler M, Ramaekers VT, Doenges M, Schweizer K, Ritter K, Schaade L, 2002. Neurological 

complications of acute and persistent Epstein-Barr virus infection in paediatric patients. J Med Virol, 

68(2), 253-63. 

He J, McCarthy M, Zhou Y, Chandran B, Wood C, 1996. Infection of primary human fetal astrocytes by 

human herpesvirus 6. J Virol, 70, 1296-1300.  

Hill JA, Venna N,2014. Human herpesvirus 6 and the nervous system. Handbook of Clinical Neurology, 

123,327-55. 

The Royal Children's Hospital Melbourne, 2014. CSF Interpretation. EriĢim tarihi:08.08.14. EriĢim adresi, 

http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/CSF_Interpretation/ 

University of Cape Town, 2014. Herpes viruses. EriĢim tarihi:13.08.14. EriĢim adresi, 

http://www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/herpes.html 

http://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/CSF_Interpretation/


64 

 

Huber MA, 2003. Herpes simplex type-1 virus infection. Quintessence International, 34,453-67.  

Isegawa Y, Mukai T, Nakano K, Kagawa M, Chen J, Mori Y, Sunagawa T, Kawanishi K, Sashihara J, Hata 

A, Zou P, Kosuge H, Yamanishi K,1999. Comparison of the complete DNA sequences of human 

herpesvirus 6 variants A and B. J Virol, Oct, 73(10), 8053-63. 

Kanra G, Tezcan S, Badur S, 2002. Turkish National Study Team. Varicella seroprevalence in a random 

sample of the Turkish population. Vaccine, Jan 31, 20(9-10),1425-8 

Karadag A, Yanık K, Usta E, Gunduz M, Eroglu C, Gunaydın M, 2014. Seroposıtıvıty Of Epsteın - Barr 

Vırus (EBV) Infectıon In Children And Adults And Evaluatıon In Terms Of The Years. Acta Medica 

Mediterranea, 30, 1215 

Karesh, JW, Kapur S, MacDonald M, 1983. Herpes simplex virus and congenital malformations. South. 

Med. J, 76,1561–3.  

Kennedy PG, 2004. Viral encephalitis: causes, differential diagnosis, and management. J Neurol Neurosurg 

Psychiatry, Mar 75, Suppl 1,10-5. 

Kimberlin DW, Lakeman FD, Arvin AM, Prober CG, Corey L, Powell DA, Burchett SK, Jacobs RF, Starr 

SE, Whitley RJ.1996. Application of the polymerase chain reaction to the diagnosis and management 

of neonatal herpes simplex virus disease. National Institute of Allergy and Infectious Diseases 

Collaborative Antiviral Study Group. J Infect Dis, 174,1162-7.  

Kimberlin DW, Lin CY, Jacobs RF, Powell DA, Frenkel LM, Gruber WC, Rathore M, Bradley JS, Diaz PS, 

Kumar M, Arvin AM, Gutierrez K, Shelton M, Weiner LB, Sleasman JW, de Sierra TM, Soong SJ, 

Kiell J, Lakeman FD, Whitley RJ, 2001. Natural history of neonatal herpes simplex virus infections in 

the acyclovir era. Pediatrics, 108, 223-9.  

Koella DM, Corey L, 2003. Recent progress in herpes simplex virus immunobiology and vaccine research. 

Clin Microbiol Rev,16, 96-113.  

Koskiniemi M, Rantalaiho T, Piiparinen H, von Bonsdorff CH, Färkkilä M, Järvinen A, Kinnunen E, 

Koskiniemi S, Mannonen L, Muttilainen M, Linnavuori K, Porras J, Puolakkainen M, Räihä K, 

Salonen EM, Ukkonen P, Vaheri A, Valtonen V, 2001. Study Group. Infections of the central nervous 

system of suspected viral origin: a collaborative study from Finland. J Neurovirol, Oct, 7(5), 400-8. 

Kupila L, Vuorinen T, Vainionpää R, Hukkanen V, Marttila RJ, Kotilainen P, 2006. Etiology of aseptic 

meningitis and encephalitis in an adult population. Neurology, Jan 10, 66(1),75-80. 

Kurugöl Z, Koturoğlu G, AkĢit S, Özacar T, 2007. Varicella seroprevalence in Turkish population in Cyprus. 

Acta Paediatr, Jun, 96(6),861-3. 

Kutlu S,  ÇelikbaĢ A, 2003.   Ġnfeksiyon hastalıklarında IgG avidite testinin değerlendirilmesi. Ġnfeksiyon 

Dergisi, 17 (3), 365- 8. 

Lee BE, Davies HD, 2007. Aseptic meningitis. Current Opinion in Infectious Diseases, Jun, 20(3), 272-7.  

Logan SA, MacMahon E, 2008. Viral meningitis. BMJ, Jan 5, 336(7634), 36-40. 

Luby JP. St. Louis encephalitis. Epidemiol Rev, 1979, 1, 55-73. 

Madhavan HN, Priya K, Anand AR, Therese KL, 1999. Detection of herpes simplex virus (HSV) genome 

using polymerase chain reaction (PCR) in clinical samples comparison of PCR with standard 

laboratory methods for the detection of HSV. J Clin Virol,  Oct,14(2),145-51. 

Marcus B, Lipozencic J, Mafz H, Orion E, Wolf R, 2005. Herpes simplex: autoinoculation versus 

dissemination. Acta Dermatovenerologica Croatica, 13, 237-41  

Markoulatos P, Georgopoulou A, Siafakas N, Plakokefalos E, Tzanakakı G, Kremastınou J K, 2001. 

Laboratory Diagnosis of Common Herpesvirus Infections of the Central Nervous System by a 

Multiplex PCR Assay. J Clin Microbiol, Dec,4426-32. 

Martelius T, Lappalainen M, Palomäki M, Anttila VJ, 2011. Clinical characteristics of patients with Epstein 

Barr virus in cerebrospinal fluid. BMC Infectious Diseases, Oct 21, 11, 281.  

Maschke M, Kastrup O, Diener HC, 2002. CNS manifestations of cytomegalovirus infections: diagnosis and 

treatment. CNS Drugs,16(5), 303-15 



65 

 

Melancon JM, Luna RE, Foster TP, Kousoulas KG, 2005. Herpes simplex virus type 1 gK is required for gB-

mediated virus-induced cell fusion, while neither gB and gK nor gB and UL20p function redundantly 

in virion de-envelopment. J Virol, Jan,79(1),299-313. 

Milligan GN, Bernstein DI, 1995. Analysis of herpes simplex virus-specific T cells in the murine female 

genital tract following infection with herpes simplex virus type 2. Virology, 212, 481-9 

Milne RS, Nicola AV, Whitbeck JC, Eisenberg RJ, Cohen GH, 2005. Glycoprotein D receptor-dependent, 

low-pH-independent endocytic entry of herpes simplex virus type 1. J Virol, Jun, 79(11), 6655-63. 

Miyashita EM, Yang B, Babcock GJ, Thorley-Lawson DA,1997. Identification of the site of Epstein-Barr 

virus persistence in vivo as a resting B cell. J Virol, Jul,71(7),4882-91. 

Mock DJ, Powers JM, Goodman AD, Blumenthal SR, Ergin N, Baker JV, Mattson DH, Assouline JG, 

Bergey EJ, Chen B, Epstein LG, Blumberg BM, 1999. Association of human herpesvirus 6 with the 

demyelinative lesions of progressive multifocal leukoencephalopathy. J Neurovirol, Aug,5(4),363-73. 

Momméja-Marin H, Lafaurie M, Scieux C, Galicier L, Oksenhendler E, Molina JM, 2003. Herpes simplex 

virus type 2 as a cause of severe meningitis in immunocompromised adults. Clin Infect Dis, Dec 1, 

37(11),1527-33 

Monteyne P, Albert F, Weissbrich B, Zardini E, Ciardi M, Cleator GM, Sindic CJ, 1997. The detection of 

intrathecal synthesis of anti-herpes simplex IgG antibodies: comparison between an antigen-mediated 

immunoblotting technique and antibody index calculations. European Union Concerted Action on 

Virus Meningitis and Encephalitis. J Med Virol, Dec, 53(4), 324-31 

Munira J, 2010. Laboratory Diagnosis of CMV Infection: A Review. Bangladesh Journal of Medical 

Microbiology, 04 (02), 39-44 

Mutlu E, Özhak B, Çolak D, 2010. Ġnsan Herpesvirusları. In: Tıbbi Mikrobiyoloji, Çeviri ed: A.BaĢustaoğlu, 

Atlas Kitapçılık, Ankara; 225-42. 

Nadelman CM, Newcomer VD, 2000. Herpes simplex virus infections. Postgrad Med,107,189-200.  

Nagel MA, Gilden DH, 2007. The protean neurologic manifestations of varicella-zoster virus infection. 

Cleve Clin J Med, Jul,74(7),489-94 

Nahmias AJ, Dowdle WR, 1968. Antigenic and biologic differences in herpesvirus hominis. Prog Med Virol, 

10,110-59 

Nahmias AJ, Whitley RJ, Visintine AN, Takei Y, Alford CA, 1982. Herpes simplex virus encephalitis: 

laboratory evaluations and their diagnostic significance. J Infect Dis, 145,829-36.  

Najioullah F, Bosshard S, Thouvenot D, Boibieux A, Menager B, Biron F, Aymard M, and Lina B, 2000. 

Diagnosis and Surveillance of Herpes Simplex Virus Infection of the Central Nervous System. J Med 

Virol, 61,468-73. 

Neri A, Chang CC, Lombardi L, Salina M, Corradini P, Maiolo AT, Chaganti RS, Dalla-Favera R, 1991. B 

cell lymphomaassociated chromosomal translocation involves candidate oncogene lyt-10, homologous 

to NFkappa B p50. Cell, 20,67(6),1075-87. 

Nicola AV, Straus SE, 2004. Cellular and viral requirements for rapid endocytic entry of herpes simplex 

virus. J Virol, 78, 7508-17.  

Nonoyama M, Huang CH, Pagano JS, Klein G, Singh S, 1973. DNA of Epstein-Barr virus detected in tissue 

of Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. Proc Natl Acad Sci U S A,70(11), 3265-8. 

Ojala PM, Sodeik B, Ebersold MW, Kutay U, Helenius A, 2000. Herpes simplex virus type 1 entry into host 

cells: reconstitution of capsid binding and uncoating at the nuclear pore complex in vitro. Mol Cell 

Biol, 20,4922-31.  

Okuno T, Takahashi K, Balachandra K, Shiraki K, Yamanishi K, Takahashi M, Baba K 1989. 

Seroepidemiology of human herpesvirus 6 infection in normal children and adults. J Clin Microbiol, 

Apr, 27(4), 651-3. 

Özbal Y.  Epstein-Barr Virusu.  In:Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ed: Ustaçelebi ġ, Ankara,  GüneĢ 

Kitabevi, 1999, 829-33 



66 

 

Özbal Y.  Varicella-zoster Virusu.  In:Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ed: Ustaçelebi ġ, Ankara,  GüneĢ 

Kitabevi, 1999, 829-33 

Pass RF, Whitley RJ, Whelchel JD, Diethelm AG, Reynolds DW, Alford CA, 1979. Identification of patients 

with increased risk of infection with herpes simplex virus after renal transplantation. J Infect Dis, 

140:487.  

Pawar BR, Tejnani AH, Marawar PP, Mani AM, 2012. Herpes virus: A key missing piece of the 

periodontopathogenic jigsaw puzzle. Chronicles of Young Scientists, 3, 245-50 

Persson A, Bergström T, Lindh M, Namvar L, Studahl M, 2009. Varicella-zoster virus CNS disease-viral 

load, clinical manifestations and sequels. J Clin Virol, Nov,46(3), 249-53 

Pradeau K, Couty L, Szelag JC, Turlure P, RolleF, Ferrat P, Bordessoule D, Le Meur Y, Denis F, Ranger-

Rogez S, 2006. Multiplex real-time PCR assay for simultaneous quantitation of human 

cytomegalovirus and herpesvirus-6 in polymorphonuclear and mononuclear cells of transplant 

recipients. J Virol Methods, 132(1-2), 77-84. 

Preston CM, Efstathiou S, 2007. Molecular basis of HSV latency and reactivation. In: Human Herpesviruses: 

Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Eds: Arvin A, Campadelli-Fiume G, Mocarski E, Moore 

PS, Roizman B, Whitley R, Yamanishi K. Cambridge University Press, Chapter 33 

Prince HE, Ernst CE, Hogrefe WR, 2000. Evaluation of an enzyme immunoassay system for measuring 

herpes simplex virus (HSV) type 1-specific and HSV type 2-specific IgG antibodies. J Clin Lab Anal, 

14,13-16.  

Prösch S, Schielke E, Reip A, Meisel H, Volk HD, Einhäupl KM, Krüger DH, 1998. Human 

cytomegalovirus (HCMV) encephalitis in an immunocompetent young person and diagnostic 

reliability of HCMV DNA PCR using cerebrospinal fluid of nonimmunosuppressed patients. J Clin 

Microbiol, Dec, 36(12),3636-40. 

Rajcani J, Andrea V, Ingeborg R, 2004. Peculiarities of herpes simplex virus (HSV) transcription: an 

overview. Virus Genes, 28, 293-310.  

Rauch DA, Rodriguez N, Roller RJ, 2000. Mutations in herpes simplex virus glycoprotein D distinguish 

entry of free virus from cell-cell spread. J Virol, Dec,74(24),11437-46. 

Richard J, Whitley MD, David W, Kimberlin MD, 2005. Herpes Simplex: Encephalitis Children and 

Adolescents: Seminars in Pediatric Infectious Diseases, 16:17-23  

Roizman B, 1979. The structure and isomerization of herpes simplex virus genomes. Cell,16,481. 

Roizman B, Sears AE. Herpes simplex viruses and their replication, 2001. In: Fields virology. Eds: Fields 

BN, Knipe DM, Howley PM, Lippincott-Raven, Philadelphia, 72, 2399-459.  

Rux AH, Lou H, Lambris JD, Friedman HM, Eisenberg RJ, Cohen GH, 2002. Kinetic analysis of 

glycoprotein C of herpes simplex virus types 1 and 2 binding to heparin, heparan sulfate, and 

complement component C3b. Virology,  Mar 15, 294(2), 324-32. 

Sabah M, Mulcahy J, Zeman A. Herpes simplex encephalitis. BMJ. 2012 Jun 6;344 

Salahuddin SZ, Ablashi DV, Markham PD, Josephs SF, Sturzenegger S, Kaplan M, Halligan G, Biberfeld P, 

Wong-Staal F, Kramarsky B, 1986. Isolation of a new virus, HBLV, in patients with 

lymphoproliferative disorders. Science, Oct 31, 234(4776), 596-601. 

Sampathkumar P, Drage LA, Martin DP, 2009. Herpes zoster (shingles) and postherpeticneuralgia. Mayo 

Clin Proc, Mar, 84(3), 274-80 

Sauerbrei A, Wutzler P. Laboratory diagnosis of central nervous system infections caused by herpesviruses, 

2002. J Clin Virol, Jul, 25 Suppl 1, S45-51 

Schacker T, Zeh J, Hu HL,1998. Frequency of symptomatic and asymptomatic herpes simplex virus type 2 

reactivations among human immunodeficiency virus-infected men. J Infect Dis, 178,1616-22 

Schlitt M, Lakeman FD, Wilson ER, 1986. A rabbit model of focal herpes simplex encephalitis. J Infect Dis, 

15,732-5  

Schrag JD, Prasad BV, Rixon FJ, Chiu W, 1989. Three-dimensional structure of the HSV1 nucleocapsid. 

Cell, Feb 24,56(4), 651-60.  



67 

 

Semerci, FP, 2008. Aseptik Menenjit/Ensefalitlihastalarda Herpesviruslarının AraĢtırılması. Doktora tezi, 

Çukurova Üniversitesi, Adana 

Shin SY, Kwon KC, Park JW, Kim JM, Shin SY, Koo SH, 2012. Evaluation of the Seeplex® Meningitis 

ACE Detection kit for the detection of 12 common bacterial and viral pathogens of acute meningitis. 

Annals of Laboratory Medicine, Jan,32(1),44-9. 

Singh A, Preiksaitis J, Ferenczy A, Romanowski B, 2005. The laboratory diagnosis of herpes simplex virus 

infections. Can J Infect Dis Med Microbio, Mar,16(2),92-8. 

Sixbey JW, Shirley P, Chesney PJ, Buntin DM, Resnick L,1989. Detection of a second widespread strain of 

Epstein-Barr virus. Lancet, 30, 2(8666), 761-5. 

Skoldenberg B, Forsgren M, 1993. Encephalitis in immunocompetent patients due to herpes simplex virus 

type 1 or 2 as determined by type-specific polymerase chain reaction and antibody assays of 

cerebrospinal fluid. J Med Virol, 39,179-186.  

Sloutskin A, Yee MB, Kinchington PR, Goldstein RS, 2014. Varicella-zoster virus and herpes simplex virus 

1 can infect and replicate in the same neurons whether co- or superinfected. J Virol, May, 88(9), 5079-

86. 

Smith MG, Lennette EH, Reames HR,1941. Isolation of the virus of herpes simplex and the demonstration of 

intranuclear inclusions in a case of acute encephalitis. Am J Pathol, 17, 55-68 

Sodeik B, Ebersold MW, Helenius A, 1997. Microtubule-mediated transport of incoming herpes simplex 

virus 1 capsids to the nucleus. J Cell Biol, 136,1007-21.  

Spivack JG, Fraser NW, 1988. Expression of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) latency-associated 

transcripts and transcripts affected by the deletion in avirulent mutant HFEM:evidence for a new class 

of HSV-1 genes. J Virol, 62,3281-87.  

Steben M. Genital herpes simplex virus infection, 2005. Clin Obstet Gynecol, 48, 838-44 

Stevens JG, Cook ML,1971. Latent herpes simplex virus in spinal ganglia of mice. Science, 173,843-5.  

Stevenson J, Hymas W, Hillyard D. Effect of sequence polymorphisms on performance of two real-time PCR 

assays for detection of herpes simplex virus. J Clin Microbiol. 2005 May;43(5):2391-8. 

Stow ND, 1982. Localization of an origin of DNA replication within the TRS/IRSrepeated region of the 

herpes simplex virus type 1 genome. EMBO J,1(7),863-7. 

Straus S, Rooney J, Sever J, Seildin M, Nusinoff-Lehrman S, Cremer K, 1985. Herpes simplex virus 

infection: biology, treatment and prevention. Ann Intern Med, 103,404. 

Stroop WG, Schaefer DC,1986. Production of encephalitis restricted to the temporal lobes by experimental 

reactivation of herpes simplex virus. J Infect Dis, 153,721-31.  

Sudesh S, Laibson P, 1999. The impact of the herpetic eye disease studies on the management of herpes 

simplex virus ocular infections. Current Opinion in Ophthalmology,10:230-3.  

Suzuki T, Oboshi S, Ishihara N, Emura I, Ohnishi Y, Sairenji T, Hinuma Y, 1978. Detection of Epstein- Barr 

virus in biopsied malignant lymphoma cell and its continuous culture. Gann, Apr, 69(2), 213-21. 

Takahashi K, Sonoda S, Higashi K, Kondo T, Takahashi H, Takahashi M, 1989. Predominat CD4 T-

lymphocyte tropism of human herpes virus 6 related virus J Virol, 63, 3161-3 

Tang H, Mori Y. Human herpesvirus-6 entry into host cells. Future Microbiology, 2010 Jul, 5(7), 1015-23. 

Tebas P, Nease RF, Storch GA, 1998. Use of polymerase chain reaction in the diagnosis of herpes simplex 

encephalitis: a decision analysis model. Am. J. Med,105, 287–95.  

Thiry E, Dubuisson J, And Pastoret P, 1986. Pathogenesis, latency and reactivation of infections by 

herpesviruses, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz, 5 (4), 809-19. 

Thompson RL, Sawtell NM, 1997. The herpes simplex virus type 1latency-associated transcript gene 

regulates the establishment of latency. J Virol, 71, 5432-40.  

Tierney RJ, Steven N, Young LS, Rickinson AB, 1994. Epstein-Barr virus latency in blood mononuclear 

cells: analysis of viral gene transcription during primary infection and in the carrier state. J Virol, 

68(11), 7374-85. 



68 

 

TopbaĢ M, Çan E, Kaklıkkaya N, Yavuzyılmaz A, Özkan G, Çan G, 2012. Herpes simplex virus type-2 

seroprevalence among adults aged 20-49 in Trabzon. Nobel Med, 8(2), 85-90 

Tyler KL, 2004. Herpes simplex virus infections of the central nervous system: encephalitis and meningitis, 

including Mollaret's. Herpes. Jun;11 Suppl 2,57A-64A. 

Van Rijckevorsel GG, Damen M, Sonder GJ, van der Loeff MF, van den Hoek A, 2012. Seroprevalence of 

varicella-zoster virus and predictors for seronegativity in the Amsterdam adult population. BMC 

Infect Dis. Jun 21,12,140. 

Virtanen JO, Pietiläinen-Nicklén J, Uotila L, Färkkilä M, Vaheri A, Koskiniemi M, 2011. Intrathecal human 

herpesvirus 6 antibodies in multiple sclerosis and other demyelinating diseases presenting as 

oligoclonal bands in cerebrospinal fluid. J Neuroimmunol. Aug 15, 237(1-2), 93-7. 

Volstedt S, Franchini M, Hefti HP, 2003. Flt3 ligand-treated neonatal mice have increased innate immunity 

against intracellular pathogens and efficiently control virus infections. J Exp Med, 197,575-84  

Ward KN, Turner DJ, Parada XC, Thiruchelvam AD, 2001.Use of immunoglobulin G antibody avidity  for  

differentiation  of  primary  human  herpesvirus  6  and  7  infections.  J  Clin Microbiol, 39(3), 959-

63.  

Ward KN, 2005. The natural history and laboratory diagnosis of human herpesviruses-6 and -7 infections in 

the immunocompetent. J Clin Virol, 32(3), 183-93 

Weber T, Frye S, Bodemer M, Otto M, Luke W, 1996. Clinical implications of nucleic acid amplification 

methods for the diagnosis of viral infections of the nervous system. J Neurovirol, 2,175–90.  

Whitley RJ, Soong SJ, Dolin R, Galasso GJ, Ch'ien LT, Alford CA, 1977. Adenine arabinoside therapy of 

biopsy-proven herpes simplex encephalitis: National Institute of Allergy and Infectious Diseases 

Collaborative Antiviral Study. N Engl J Med, 297, 289–94.  

Whitley RJ, Alford CA, Hirsch MS, Schooley RT, Luby JP, Aoki FY, Hanley D, Nahmias AJ, Soong SJ, 

1986. Vidarabine versus acyclovir therapy in herpes simplex encephalitis. N Engl J Med, 314,144-9.  

Whitley RJ, Corey L, Arvin A, Lakeman FD, Sumaya CV, Wright PF, Dunkle LM, Steele RW, Soong SJ, 

Nahmias AJ, 1988. Changing presentation of herpes simplex virus infection in neonates. J Infect Dis, 

Jul, 158(1), 109-16.  

Whitley RJ. Herpes simplex virus, 1997. In: Infections of the Central Nervous System. Eds: Scheld WM, 

Whitley RJ, Durack DT, 2nd ed. Philadelphia, Lippincott-Raven, pp, 73-89.  

Whitley RJ, Roizman B, 2001. Herpes simplex virus infections. Lancet, May 12, 357(9267), 1513-8. 

Whitley RJ, Gnann JW, 2002. Viral encephalitis: familiar infections and emerging pathogens. Lancet, 

359:507-13. 

Whitley RJ, 2006. Herpes simplex encephalitis: adolescents and adults. Antiviral Res,  Sep, 71(2-3),141-8.  

Zarafonetis CJD, Smodel MC, 1944. Fatal herpes simplex encephalitis in man. Am J Pathol, 20, 429-45 

Zhou ZH, Chen DH, Jakana J, Rixon FJ, Chiu W, 1999. Visualization of tegument-capsid interactions and 

DNA in intact herpes simplex virus type I virions. J Virol, 73, 3210-18 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

7.EKLER 

EK A: Etik Kurul Onayı 
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