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 Antijenik drift

Antijenik shift

• Virüs zarfında hemaglütinin (HA) ve nöraminidaz 
(NA) bulunur ve tiplendirmede bu yapılar kullanılır.

• Hemaglütinin hücreye yapışmada ve virüsün 
hücre içine girişinde önemlidir. Bu antijenler ile epitel 
hücrelerinin siyalik asit yapılarına tutunurlar. Hücre 
nötralize edici antikorlar bu antijene karşı gelişir. 

@ Çekirdekte replike 
olan RNA virüsleri

• Retrovirüs
• Ortomiksovirüs
• Hepatit delta virüs

• Nöraminidazın asıl etkisi virüsün enfekte hücreden dışarı atılmasını sağlamaktır.
• İnfluenza aşısı HA, NA antijenleri içerir.

Grip 

Ø Yaklaşık 1-3 gün inkübasyon sonrası 4-5 gün süren bir klinik tablo oluşur. Üst solunum 
yolları enfeksiyonu bulguları, yaygın ağrılar, ateş, öksürük en belirgin tablo olsa 
da sessiz enfeksiyonlar ya da ağır ölümcül pnömoniye de neden olabilir.

Ø Bu süreçte solunum yollarındaki siliya yapısının bozulması sonucu doğal direnç 
kaybolur ve bakterilerin yapışması daha kolaylaşır.

Ø Enfeksiyon sırasında kısa süreli bir viremi yaşanabilse de diğer dokulara yayılma 
nadirdir. Grip sonrası bakteriyel pnömoni olabilir ve genelde ağır seyreder. Grip 
sonrasında en sık pnömoni etkeni S. pneumoniae olsa da özellikle S. aureus 
olasılığında artma ve çok ağır S.aureus pnömonileri de beklenmelidir.
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Ø Nadiren primer viral pnömoni, miyozit, 
kardiyak tutulum, nörolojik tutulum 
izlenebilir. Erişkinlerdeki en sık viral pnömoni 
etkenleri influenza A ve B virüsleridir.

Ø Aspirin alan çocuklarda Reye 
sendromu tanımlanmıştır.

Ø Yaşlılarda (>65 yaş), akciğer, kalp 
ve diğer kronik hastalıkları olanlarda 
mortalite nedenidir.

@  Grip komplikasyonları
•  Primer viral pnömoni
•  Sekonder bakteriyel pnömoni
•  Miyozit
•  Kalp tutulumu
•  Nörolojik komplikasyon (Guillain 

Barré sendromu, ensefalopati, 
ensefalit, Reye sendromu)

Tanı 
Ø Boğaz sürüntüsünden virüs üretilebilir. Hemaglütinasyon inhibisyon testi 

kullanılabilir. İnklüzyon cisimciği oluşturmaz.

Tedavi 
Ø Amantadin ve rimantadin kullanılır. Profilaktik olarak ya da enfeksiyonun ilk 2 

günü başlanırsa virüsün M2 proteinine etki ile viral soyulma engellenir ve etkili olur. 
Bu ilaçlar sadece influenza A üzerine etkilidir.

Ø Zanamivir (inhaler) ve oseltamivir (oral) nöraminidaz inhibisyonu ile etkili olur. 
Virüsün konak hücreden çıkışını engelleyen ilaçlardır. İnfluenza A ve B’ye etkilidir.

Korunma 

Ø İnaktif aşıda aşının içeriğinde o yıl yayılması beklenen influenza A ve B virüsüne ait 
hemaglütinin, nöranimidaz ve yumurta proteinleri bulunur. Bu yüzden aşı yumurta 
alejisinde uygulanmaz. Her sene sonbaharda yeni aşı ile aşılanılması önerilmektedir.

Ø Rekombinat ve nasal uygulanan canlı atenüe aşısı da bulunmaktadır.

Kuş gribi 

Ø İnsan ve tavuk influenza virüslerinin genomlarının karılmasıyla (antijenik shift) 
ortaya çıkan avian influenza virüs H5N1 ile meydana gelir.

Domuz gribi 

Ø H1N1 pandemisi (antijenik shift) Meksika’da bir domuz çiftliğinden başlayarak 
tüm dünyaya yayılmıştır.

Ortomiksovirüsler ve paramiksovirüslerin karşılaştırmalı 
özellikleri

Nitelik Ortomiksovirüsler Paramiksovirüsler

Virüsler İnfluenza A, B ve C 
virüsleri

Kızamık, kabakulak, 
respiratuvar sinsisyal ve 
parainfluenza virüsleri

Genom Parçalı (8 parça), eksi 
kutuplu tek- iplikli RNA

Parçasız, eksi kutuplu tek-
iplikli RNA

Virion RNA 
polimerazı

Var Var

Kapsid Sarmal şekilde Sarmal şekilde

Zarf Var Var

Büyüklüğü Daha küçük (110 nm) Daha büyük (150 nm)

Yüzey dikenleri
Farklı dikenlerde 
hemaglütinin ve 
nöraminidaz

Aynı dikende hemaglütinin 
ve nöraminidaz

Dev hücre 
oluşumu

Yok Var
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RHABDOVİRÜSLER 

Kuduz virüsü  (Lyssavirüs, Rabies)

Ø Zarflı, mermi şeklinde, (-) RNA içeren bir virüstür.
Ø Zarfta hücreye tutunmada rol oynayan, nötralizan antikor yanıtının hedefi olan, 

dikensi çıkıntılar halinde G glikoproteinleri bulunur.

Ø Bulaşma kuduz hayvanın ısırması, tükürüğü ile olur. Nadiren tırmalama, 
transplantasyon, aerosollerin solunumuyla alınabilir.

Ø Gelişmekte olan ülkelerde başıboş köpekler, gelişmiş ülkelerde vahşi köpek, tilki gibi 
hayvanlar bulaşta önem taşırlar. Genelde hayvanlar tükürüklerinde kuduz bulguları 
gelişmeden 3 gün önceden itibaren virüsü çıkarmaya başlarlar. Teorik olarak kuduz 
bulguları gelişen hayvanların yaklaşık 10 günde ölmeleri beklenir. Doğada vampir 
yarasalarda bulunur ve bunlar hastalanmazlar. Yarasalardan bulaşta inhalasyon yolunun 
etkin olabilmesi korkutucudur. Kemiriciler (fare ve tavşan) kuduz bulaştırmaz.

Ø Virüs önce ısırılan bölgenin 
kaslarında çoğalır ve sonra 
retrograd aksonomik transport 
i le dorsal kök ganglionlarına 
ve medulla spinalise taşınır. İlk 
dönem inkübasyon dönemidir 
ve ısırık yarası büyüklüğü, beyine 
uzaklığı, sinir dokusu yoğunluğu, 
kişinin yaşı, immünitesi ve virüs 
yoğunluğuna bağlı olarak günler 
bazen aylar sürebilir.

Ø Kuduz virüsünün inkübasyonu 
etkileyen en önemli faktör 
kas dokusunda yavaş 
replikasyonudur.

Ø Sinir dokusuna asetilkolin 
reseptörleri yoluyla ulaştığı 
kabul edilmektedir. Sinir dokusuna 
ulaşınca prodrom dönem bulguları 
başlar. Yara yerinde kaşıntı- kasılma, 
iştahsızlık, ateş gibi bulgular gelişir. 
Bu bulgular omurilik (dorsal kök) 
ulaşımını gösterir.

Ø Virüs beyin dokusuna 
ulaşınca tipik bulgular gelişir. 
Hidrofobi, nöbetler, kaslarda 
fasikülasyonlar, paralizi, 
halüsinasyonlar koma ve ölüm 
gelişir.

Kuduz virüsü enfeksiyonunun 
patogenezi

Ø Virüs beyinde hipokampus (Ammon boynuzu), beyin kökü, pons, serebellumda 
yayılma gösterir fakat inflamasyon, histopatolojik bulgular çok az miktarda izlenir. 
Sitopatik etki yapmaz.

Ø Nöronal dejenerasyon olaylardan sorumludur. Hücresel bağışıklığın rolü 
yokken inkübasyon döneminde antikor oluşursa beyine ulaşma önlenebilir.

Tanı 

Ø Klinik bulgular ve ısırık hikayesi ile konulabilir. Kesin tanı viral antijenin; kornea, 
deri ya da MSS’de (beyin biyopsisi, otopsi) gösterilmesi, virüs izolasyonu ya da 
seroloji ile konulabilir. Sinir dokusunda viral nükleokapsidden oluşan intrasitoplazmik 
inklüzyon cisimleri (Negri) patognomoniktir.
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Korunma

Ø HDCV (insan diploid hücre kültürü aşısı) hem temas öncesi, hem temas sonrası 
uygulanabilir. Canlı viral partiküller içermez, gebelerde de uygulanabilir.

Ø Temas öncesi korunma: Veteriner hekim, celep, hayvan bakıcısı, kuduz laboratuvarı 
çalışanları, mağaracılar, endemik bölgeye seyahat edenler ve kuduzla ilgilenen 
hekimlere yapılır.

þ Bu amaçla 0-7 ve 21 veya 28. günlerde HDCV uygulanır. En azından iki yıl koruma 
sağlar. Her ısırılmada 0 ve 3. günlerde iki doz aşı uygulanır.

þ Yüksek risk altındakilere her 2-3 yılda bir kamçılama dozu yapılır. 

Ø Temas sonrası korunma: 

þ Kuduz hayvanı sevmek, kan veya idrarı ile temas etmek; kuş, yılan, akrep veya 
fare tarafından ısırılmak profilaksi gerektirmez. 

þ Lokal yara tedavisi, kuduzdan korunmanın ana ilkesidir. Yaranın acilen 
sabunlu su ile temizlenmesi, kuduzdan korunmada en etkili yöntemdir. Kuduz 
gelişimini %90 önler. 

þ Vahşi hayvan tarafından ısırılmak gibi bütün yüksek riskli ısırıklarda ve 
merkez sinir sistemine yakın ısırıklarda ilk doz aşı ile birlikte insan kökenli 
kuduz immünglobülini (HRIG) kullanılması gerekir. 

þ Yaraya dikiş atılacaksa da önce bölgeye immünglobülin uygulanır.

þ Isıran hayvan 10 gün gözetim altına alınır. Hayvan kaçmışsa ya da bu 10 gün 
içerisinde hastalanır ya da ölürse profilaksiye başlanır. Onuncu günde halen sağ 
ise profilaksiye gerek yoktur. 

þ HDCV vb. aşılar; 0-3-7-14 ve tercihen 28. günlerde IM olarak deltoid adaleye 
uygulanır. 

þ Daha önce tam doz aşılanmış bireylerin temas sonrası profilaksisinde 0-3. 
günlerde iki doz aşı yapılır. Bunlara immünglobülin uygulanması gerekmez.

FİLOVİRÜSLER 

• Ebolavirüs, Marburg ve Reston virüsleri bu ailede bulunurlar.

• Maymunlardan bulaşabilirler.

• İnsanlardan vücut salgıları ile diğer insanlara bulaşabilirler.

• Hemorajik ateş oluştururlar. Bu virüsler en yüksek mortaliteye ve şiddetli kanamalara 
neden olur. Karaciğer nekrozları sıktır.

• Tanı için yapılacak çalışmalarda en üst seviyede güvenlik önlemleri alınmalı, şüpheli 
hastalar izole edilmelidir.
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SPOT BİLGİLER
• Negatif polariteli RNA virüsleri... Arenavirüsler, 

Bunyavirüsler, Ortomiksovirüsler Paramiksovirüsler, 
Rabdovirüsler, filovirüsler

• Paramiksovirüs ailesinde yer alan virüsler... Kızamık, 
Kabakulak, RSV, Parainfluenza virüs

• Hem sitoplazmada hem de nükleusda inklüzyon cisimciği 
oluşturan paramiksovirüs... Kızamık

• Enfekte ettiği hücrelerde füzyon yapan (-) polariteli 
RNA virüsü... Paramiksovirüs

• Hemaglütinin ve nöraminidazı olmayan paramiksovirüs... 
RSV

• Virüsle enfekte endotel hücreleri ve T lenfosit hücre 
yanıtı ile deride döküntü oluşturan... Kızamık

• Kızamık virüsünün tomurcuklanmasından sorumlu... 
Matriks proteini

• Kızamık virüsünde matriks proteininde bozukluk... SSPE
• Kızamığın prodrom dönem bulguları... Öksürük, burun 

akıntısı (coryza), konjunktivit, fotofobi
• Kızamıkta patogonomik bulgu... Koplik lekeleri
• En sık kızamık komplikasyonu... Otitis media
• Kızamığın en kötü komplikasyonu... Pnömoni
• Kızamıkta en sık ölüm nedeni... Pnömoni (dev hücreli)
• Kızamığın mortalitesinin artmasına neden olan vitamin 

eksikliği... A vitamini
• Kızamıktaki çok nükleuslu dev hücreler... Warthin-

Finkeldey hücreleri
• Kızamık aşısı... Kızamıkçık ve kabakulak aşılarıyla 

kombine (MMR) uygulanabilir
• Kızamık... Konjenital anomali yapmaz
• Kabakulakta en sık bulgu... Parotit
• Kabakulağın en sık komplikasyonu... Aseptik menenjit
• En sık laringotrakeobronşit (krup) etkeni virüs... 

Parainfluenza virüsü
• Parainfluenza virüsü... Viremi ve sistemik enfeksiyon yapmaz. 

Hastalıktan iyileşmede salgısal IgA‛nın  önemi vardır
• Krup sonrası en sık komplikasyon... Otitis media
• Solunum sıkıntısı, takipne şikayetleriyle getirilen ve 

bronşiyolit tablosu gözlenen 5 aylık bir bebeğin solunum 
sekresyonundan yapılan direkt sitolojik incelemede çok 
çekirdekli dev hücreler saptanıyor en olası etken... 
Respiratuvar sinsityal virüsü

• Çocuk ünitelerinde  pnömoni salgınlarına en sık neden 
olan virüs... RSV

• Çocuklarda bronşiyolit ve pnömoninin en sık etkeni 
virüs... RSV

• Viremi yapmayan virüsler... Parainfluenza, Rhinovirüs, 
Rotavirüs, RSV, Norwalk virüsü

• IgA yanıtının etkili olduğu virüsler... Parainfluenza, 
Rhinovirüs, Rotavirüs, RSV, Norwalk virüsü

• RSV enfeksiyonu tedavisi... Ribavirin inhalasyonu

• RSV tedavisinde uygulanan spesifik immünglobülin... 
Palivizumab

• İnfluenza virüsünün genomu... A ve B tipi 8 segmentli, 
C tipi 7 segmentli

• Replikasyonu çekirdekte olan RNA virüsleri... İnfluenza, 
Retrovirüs

• İnfluenza virüsünde pandemilere neden olan genetik 
karışım... Antijenik shift

• İnfluenza virüsünde epidemilere  neden olan mutasyon... 
Antijenik drift

• İnfluenza tip A virüslerinde gerçekleşen antijenik shift 
olayı... İki farklı virüs alt tipi arasında meydana gelen 
genetik reasortman sonucu ortaya çıkar.

• Hemaglütinin (HA)... Hücreye yapışmada ve virüsün 
hücre içine girişinde önemlidir

• Hemaglütinin (HA)... Solunum yolu epitelinin siyalik 
asidine bağlanır

• Nöraminidaz (NA)... Virüsün enfekte hücreden dışarı 
atılmasını sağlar

• Grip aşısında bulunan peplomerler... Hemaglütinin ve 
nöraminidaz

• Erişkinlerdeki en sık viral pnömoni etkeni... İnfluenza 
A ve B virüsleri

• Gripte en sık ve ölümcül komplikasyon... Pnömoni
• Grip sonrası en sık pnömoni etkeni... Pnömokok, S.aureus 

pnömonisine yatkınlık artar
• Aspirin alan çocuklarda Reye sendromu... VZV, 

İnfluenza
• Kuş gribi etkeni... H5N1
• Domuz gribi etkeni... H1N1
• İnfluenza tanısında kullanılan... Hemaglütinasyon 

inhibisyon deneyi (RSV pnömonisinde bu test negatif 
olarak bulunur)

• Amantadin, Rimantadin... İnfluenza A (Viral M2 protein 
sent önler)

• Zanamivir, Oseltamivir... İnfluenza A, B (Nöraminidaz 
inh)

• Kuduz virüsünün bağlandığı reseptör... Asetilkolin 
reseptörü

• Kuduz virüsünün tutunma proteini... G glikoprotein
• Kuduz virüsünün inkübasyonu etkileyen en önemli 

faktör... Kas dokusundaki yavaş replikasyondur
• Kuduz için patogonomik... Negri cisimciği
• Kuduza etkili immün yanıt... Humoral yanıt
• Kuduz ısırığında ilk yaklaşım... Yara yerinin sabunlu su 

ile yıkanması
• Hem temas öncesi hem temas sonrası uygulanan aşı... 

Kuduz
• Günümüzde kullanılan kuduz aşısı... HDCV
• Aşılanma hikayesi olan kişi kuduz şüpheli ısırık... Süreye 

bakılmaksızın 2 hatırlatma dozu (0 ve 3.gün)


