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ÖZET
Serkopitesin Herpesvirus 1 (B virus) makak türlerinde bulunan maymun herpesvirusudur. Bu virus makaklarda ender
olarak infeksiyon olufltururken insanlarda ölümcül infeksiyonlara yol açar. ‹nsan Herpes simpleks viruslar›nda oldu¤u
gibi, B virus da infekte maymunlar›n trigeminal ve spinal gangliyonlar›nda latent kal›r. B Virus infeksiyonlar› maymun
tükrü¤ünde bulundu¤undan ›s›rma veya t›rmalama ile, bazen de infekte maymun dokular› ile temas sonucu oluflur.

SUMMARY
Cercopithecine Herpesvirus 1 (B virus) is a simian herpesvirus that is enzootic in species of macaques. This virus
rarely causes infections in macaques, but fatal infection in human beings. Like Herpes simplex virus in human
beings, B Virus has been shown to remain latent in the trigeminal and spinal ganglia of infected monkeys. B Virus
infections occur after biting and scratching or rarely exposure to the contaminated tissues due to the persistance of B
virus in saliva of the monkeys.

G‹R‹fi
Primatlardan yaklafl›k 35 dolay›nda herpesvirus izole
edilmifl olup bunlar aras›nda en patojen olan› Eski
Dünya maymunlar›ndan makak ve rhesus maymunlar›n›n B virusudur. B virusun insanlarda oluflturdu¤u
hastal›k ilk kez 1932 y›l›nda bir maymunun ›s›rd›¤›
W.B. adl› doktorda görülmüfltür. Maymunun ›s›rd›¤›
yerde lokalize bir eritem geliflmifl, bunu lenfanjit ve
lenfadenit, son olarak ta transvers miyelit izlemifl ve
laboratuvara gönderilmifltir. Gay ve Holden gönderilen
örnekten 1933 y›l›nda süzgeçlerden geçen bir mikroorganizma izole etmifller, Herpes simpleks virusla
(HSV) aralar›nda benzerlik bulmufllar ve bu virusu W
virusu olarak adland›rm›fllard›r.
Sabin 1934 y›l›nda süzgeçlerden geçen bir mikroorganizma bildirmifl ve bu virusu B virus olarak ad land›r-
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m›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda B virusun tavflanlara deri
veya beyiniçi yolla inoküle edildi¤inde öldürücü bir
hastal›k oluflturdu¤u halde köpek, kobay ve farelerin
de yer ald›¤› bir çok hayvan türüne ayn› yolla verildi¤inde virulan etki göstermedi¤i saptanm›flt›r. Virusun
B virus olan ismi Latince Herpesvirus simiae olarak
de¤ifltirilmifltir (1). Ayr›ca virus; Herpes B virus,
Herpes simiae, herpesvirus B, simian herpesvirus,
monkey B virus, olarak ta bilinmektedir (2). fiimdiki
nomenklatüre göre ise, bu virusun ad› Cercopithecine
herpesvirus 1’dir (1). B virus Herpesviridae ailesinin
alphaherpesvirinae alt-ailesinde yer al›r. Antijenik olarak HSV-1, HSV-2 ve Afrika Simiaevirus 8 (SA8)'e
benzer (1, 2).
Virusun özellikler i
B virus morfoloji ve büyüklük olarak HSV’a benzer.
Yaklafl›k 120-180 nm çap›nda zarfl› bir virustur. Viru
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sun iç k›sm›nda 40 nm büyüklü¤ünde çift sarmall› bir
DNA molekülü yer almaktad›r. DNA’in molekül a¤›rl›¤›
(Mol.A.) 107±8x106 dalton olup yaklafl›k 162±12 baz
çiftine sahiptir. DNA’inin G+C oran› %75 olup herpesvirus genomlar› aras›nda hemen hemen en yüksek
oranda olan›d›r. B virus ve HSV-1’in Open Reading
Frame (ORF)’inin nükleotit s›ras› yak›nd›r ve aralar›nda %57-69 benzerlik bulunmaktad›r. DNA’i ikozahedral bir kapsit çevreler. Nükleokapsidin çevresinde
tegument olarak adland›r›lan granüler bir zon bulunur.
Bunu da üzerinde ç›k›nt›lar bulunan bir zarf çevreler.
B virus DNA viruslar› aras›nda yer ald›¤›ndan üremeleri DNA sentezini inhibe eden ajanlar taraf›ndan
engellenir (1-5).
Proteinler i
Poliakrilamit jel elektroforezi ile yaklafl›k 23 major polipeptidinin bulundu¤u saptanm›flt›r. Molekül a¤›rl›klar›
26.000-239.000 dalton aras›nda de¤iflir. Bunlardan
dokuzu virusa ait glikozile proteinlerdir. Major glikoproteininin Mol.A. 122.000-123.000 daltondur. B virusa
ait proteinlerin ikisi HSV 1 ve 2’nin gD ve gB glikoproteinleri ile ortak antijenik determinantlar› paylafl›rlar (1).
Dirençlili k
B virus HSV’a göre daha dayan›kl› bir virustur. Zarfl›
viruslar aras›nda yer ald›¤›ndan lipit eriticileri ve asit
pH’ya duyarl›d›r. Virus; pH’s› 7.2 olan doku kültürü
s›v›s›nda ve +4°C’de sekiz hafta, 37°C’de yedi gün
içerisinde inaktive olurken, infektivitesini -70°C’de
uzun süre korur (1-3).
Hücre kültürlerinde ürem e
Bennet ve ark. (4) B virusu ilk kez embriyonlu yumurtan›n koriyo-allantoyik membran›nda üretmifllerdir. B
virusun doku kültürlerinde üretilmesi poliyo afl›lar›n›n
haz›rlanmas›nda rhesus maymunlar›n›n böbrek hücre
kültürlerinin kullan›lmaya bafllanmas›ndan sonra mümkün olmufltur. Çünkü bu böbreklerin baz›lar›n›n süspanse hücre kültürlerinde HSV’un oluflturdu¤una
benzer sitopatik etki (CPE)’ler görülmüfl ve buna neden
olan virusun B virus oldu¤u saptanm›flt›r. B virus rhesus maymunlar›n›n böbrek hücre kültürlerinde kolayl›kla ürerken HSV zay›f üreme gösterir. B virus
ayr›ca primer vervet maymunlar›n›n böbrek hücre
kültürü, tavflan böbrek hücre kültürü ile BSC-1 veya
LLC-RK1 gibi hücre kültürlerinde de ürer. ‹nokülasyondan 7-10 gün sonra HSV’un oluflturdu¤u CPE’ye
benzer CPE’ler geliflir. Üreyen virusun B virus oldu¤u,
nötralizasyon testi ile gösterilir. B virus ile HSV aras›ndaki ay›r›m ise monoklonal antikorlarla yap›l›r (1, 3).
Deney hayvanlar›nda ürem e
Maymun, tavflan ve kobaylar deney yoluyla infekte
edilir. Bebe fareler ise çok duyarl›d›r (1, 3).
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Hücre kültüründe B virusun replikasyon

u

B virusun üreme siklusu nispeten k›sad›r. Virus, konak
hücrenin üzerindeki yüzey reseptörlerine tutunduktan
sonra konak hücrenin plazma membran› ile zarf›n
birleflmesi sonucu hücreyi infekte eder. Ç›plak kapsit
hücrenin nükleusundaki gözenekler arac›l›¤› ile
nükleusa tafl›n›r ve virusun DNA’i nükleusa girmifl
olur. ‹nfeksiyondan sonraki ilk dört saat içerisinde virus konak hücrenin DNA ve protein sentezini inhibe
eder, alt› saat sonra ise infeksiyöz virus kültürde ortaya ç›kar›l›r. ‹nfeksiyondan yaklafl›k 24-36 saat sonra
hücre içi ve hücre d›fl› virus düzeyleri en üst düzeye
ulafl›r, sonra düfler. B virus kültür hücrelerinde Cowdry A tipi hücre içi inklüzyonlar oluflturur.
B virusun morfolojik yap›s› Herpesviridae ailesinde yer
alan di¤er viruslar›nkine benzer. Kapsit nükleusta
birleflir. ‹nfeksiyondan 8-10 saat sonra zarfla çevrilmifl
olan kapsit endoplazmik retikülüm ve hücre yüzeyinde
gösterilir (1, 2).
Pato gene z
‹nsan infeksiyonlar›nda patogene

z

Solunum yoluyla yay›lma bildirilmiflse de hastal›k genellikle bir maymunun ›s›rmas› sonucu oluflur. Hayvan›n ›s›rd›¤› yerden giren virus burada üreyerek eritem ve veziküllerin oluflumuna yol açar. Daha sonra
atefl yükselir, bunu lenfanjit ve lenfadenitin geliflmesi
izler. ‹nokülasyon yeri ve yak›n›nda lokalize nörolojik
semptomlar da oluflur. Virus buradan periferik sinirler
boyunca ilerleyerek beyine ulafl›r ve beyinin bütün
bölgelerini tutarak meningo-ensefalite neden olur.
Mültifokal nekrotizan retinit, vitrit ve panüveit te bildirilmifltir. Maymun ve tavflanlarda viremi bildirilmiflse
de insanlarda gösterilememifltir. Ancak kar›niçi organlara lenf yoluyla yay›lmas› mümkündür (1, 3, 6).
Hayvan infeksiyonlar›nda patogene

z

B virus ile infekte rhesus maymunlar›nda morbidite ve
mortalite pek görülmez. Ancak yeri de¤ifltirilen hayvanlardaki stres, ender olarak mukokutanöz lezyonlar›n
görülmesine, daha az olarak ta santral sinir sistemi
(SSS)’nin tutulmas›na yol açar. Antikor negatif olan
duyarl› maymunlara B virus damariçi yolla verildi¤inde; müköz membranlarda ekzantematöz lezyonlar,
peritoniçi yolla verildi¤inde; lokalize eritem ve veziküler döküntüler oluflur. Virusun hayvan›n a¤z›n›n
içine verilmesi halinde yanak mukozas›nda ülseratif
lezyonlar geliflir. Aerozol yolla verilmesi halinde ise
akci¤erlerde primer infeksiyon oluflur.
Tavflanlar B virusa çok duyarl›d›r. B virus bu hayvanlara beyiniçi, peritoniçi, testisiçi, deriiçi ve korneaiçi
yolla inoküle edildi¤inde rutin olarak ölümcül infek
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siyon geliflir. Fare ve kobay gibi hayvanlar› ise ender
olarak infekte eder (1).
Yenido¤mufl ve genç farelerin sinir sisteminlerinin B
virus infeksiyonlar›n›n patogenez çal›flmalar›nda virus
farelere dört yolla (ön baca¤a kasiçi, arka baca¤a
kasiçi, kar›n duvar›na derialt› ve peritoniçi) inoküle
edilmifltir. Kasiçi ve derialt› yolla inokülasyondan sonra virus dorsal kolon boyunca yay›l›rken, peritoniçi yolla inokülasyondan sonra virus omurili¤e yay›lm›flt›r. B
virusun antijenleri beyin sap›n›n birçok yerinde bilateral olarak saptan›rken virusla infekte hücreler talamus,
hipotalamus ve motor kortekste belirlenmifltir (7).
Patoloj i
Geliflmenin de¤iflik evrelerinde, omurili¤in sinir hücrelerinde mikroskopik olarak intranükleer inklüzyonlar
saptan›r. Baz› alanlarda arter ve ven duvarlar›n›n infiltrasyonu ve eritrositlerin ekstravazasyonu ile perivenal
infiltrasyon görülür. ‹lk olarak sinir hücrelerinin sar›lmas› ve beyaz tabakan›n demiyelinizasyonu, daha
sonra iltihabi hücre infiltrasyonu, son olarak ta fibrozis
oluflur. Akci¤erlerde alveoller içerisine eritrositlerin
ekstravazasyonu ve konjesyon odaklar› ile hemorajik
pnömoni, karaci¤erde safra kanallar›n›n psödöproliferasyonu ile hafif interstisiyel hemorajiler ve mononükleer hücrelerin fokal infiltrasyonu görülür (3).
Latentli k
Herpesviruslar›n bafll›ca özelli¤i organizmada latent
hale geçmeleri ve uygun bir uyaran ile uyar›ld›¤›nda
hastal›¤›n tekrarlanmas›na yol açmalar›d›r. B virusu
infekte maymunlar›n trigeminal ve spinal gangliyonlar›nda latent halde kal›r, ancak bir stres sonucu yada
spontan olarak aktif hale geçer. Yaflad›¤› bölgede yakalanan ve primat merkezlerine gönderilen rhesus
maymunlar›n›n örofarinkslerinde veziküllerin geliflmesi
de bunu gösterir. Hücre kültüründe kullan›lan maymun
böbreklerinin %1’inde latent virus bulunur(1,2).
‹nfeksiyonlar ›
‹nsanlarda hastal› k
‹nsanlar, bir maymunun ›s›rmas› ve t›rmalamas›n›n
yan›nda maymun salyas› ve dokular› ile direkt temas,
eski bir yaran›n maymunun tükürü¤ü ile bulaflmas›,
içerisinde maymun böbrek hücreleri bulunan flifle
k›r›klar›n›n tutulmas›, maymun kafatas›n›n temizlenmesi, kontamine i¤nelerin batmas› ve hava yolu ile
hastal›¤a yakalan›rlar. fiimdiye kadar B virusun insanlarda oluflturdu¤u hastal›k say›s› 30’un üzerindedir.
Kuluçka süresi 10-20 gündür, ancak üç gün kadar
k›sa da olabilir. Nörolojik belirtiler genellikle veziküler

Cilt 16, Say› 2, Nisan 2002

döküntülerin görülmesinden 3-7 gün sonra ortaya ç›kar.
Ölüm süresi kifliden kifliye de¤iflir, bir gün kadar k›sa
olabildi¤i gibi üç haftan›n üzerinde de olabilir (1, 2).
‹nfeksiyon dört farkl› flekilde bulafl›r ve buna ba¤l› olarak oluflan infeksiyonun bulgular›n›n yan›nda ak›beti
de de¤iflir.
A ) Asemptomatik infeksiyon: Maymunlarda kan almakta kullan›lan enjektörün i¤nesinin kan al›nd›ktan
sonra deriye batmas› sonucu oluflabilir. Böyle bir
olguya rastlanm›flt›r. Bu kiflinin biyopsi örne¤inde B
virusun DNA’i saptanm›fl ve bölgeden al›nan biyopsi
örne¤inin incelenmesinde çok nükleuslu dev hücreler görülmüfl ise de maymun bak›c›s›nda hastal›k
bulgusuna rastlanmam›flt›r.
B ) Hayvan›n ›s›rmas› sonucu ortaya ç›kan hastal›k: infeksiyonun ençok görülen fleklidir. Is›r›lma yerinde
lokal bir k›rm›z›l›k, a¤r›, vezikül ve ödem ile inokülasyon yeri ve yak›n›nda nörolojik semptomlar geliflir.
Virusun bölgesel lenf bezlerine yay›lmas› sonucu
lenfanjit ve lenfadenopati ortaya ç›kar. Bunlara atefl,
kas a¤r›lar›, kusma, kramplar, meninkslerde irritasyon ve nistagmus veya kraniyal sinir belirtileri efllik
eder. Nörolojik semptomlar çabuk geliflir. Bunlar;
hiperestezi, ataksi, diplopi, ajitasyon ve assendan
gevflek paralizidir. Santral sinir sisteminin tutulmas›
sonucu ensefalit, ensefalomiyelit ve solunum yetmezli¤ine ba¤l› olarak bilinç bozulur ve 3-21 gün
içerisinde hasta ölür. Santral sinir sistemi tutulumu
olan hastalar›n %88’inde ensefalit bildirilmifltir.
C) ‹nfekte sekresyonlar›n solunmas› ile oluflan hastal›k: Hastal›¤›n bu flekli ender görülür. Semptomlar;
nezle, öksürük, laringofarinjit gibi solunum yoluna
ba¤l› belirtilerdir. Radyolojik incelemede interstisiyel pnömoni görülür.
D) Tekrarlayan infeksiyon: Latent infeksiyonun sonucunda tekrarlayan veziküler döküntüler ortaya ç›kabilir. Bir kiflide Herpes zoster’e benzeyen lezyonlar
geliflmifl ve bu lezyonlardan B virus izole edilmifltir
(1, 3, 6).
B virus infeksiyonlar›nda hastalar›n %90’›ndan fazlas›nda ensefalit geliflir ve bunlar›n %75’i ölür. Hayatta kalanlarda ise büyük oranlarda nörolojik sekeller
kal›r. Ancak tedavide asiklovir ve gansiklovirin kullan›l›fl›ndan beri SSS’nde önemli sekeller kalmadan
hasta iyileflmektedir.
Hayvanlarda hastal› k
Konak hayvanlarda hastal›k pek görülmez. Hayvanlarda virusun kayna¤› dil ve yanak mukozas›ndaki veziküler lezyonlard›r. Bu lezyonlar 3-4 gün içeresinde
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y›rt›larak ülsere dönüflür. A¤›ziçi lezyonlar s›kl›kla dilin
dorsal yüzeyinde, yanak mukozas›nda ve dudakta mukoza ile derinin birleflti¤i yerde bulunur. Deri ve konjunktivada da oluflabilir. Primer infeksiyon maymunlarda yara izi b›rakmadan iyileflir. Rhesus maymunlar›nda sistemik bulgular ender görülür. Sistemik bulgular; serebral infarktus, interstisiyel hemorajik pnömoni
ve fokal hepatittir. Hayvanlar›n çok az bir k›sm›nda
sistemik hastal›k geliflir. Ayr›ca lenf kanallar›, lenf
dü¤ümleri, karaci¤er, dalak, böbreküstü bezleri, akci¤er
ve SSS’de tutulabilir (1, 2).
Ba¤›fl›kl› k
‹nfeksiyon k›sa sürede ölümle sonuçland›¤›ndan ve
flimdiye kadar bildirilen olgu say›s› az oldu¤undan
(30’un üzerinde) antikor oluflumunun izlenmesi insanlarda yap›lamam›flt›r. Ancak dört maymun (Macaca
fascicularis) üzerinde yap›lan bir çal›flmada maymunlar›n dil ve dudaklar›na B virus inoküle edilmifl ve maymunlar 50 gün boyunca izlenmifllerdir. B virus ve
HSV’a karfl› oluflan antikorlar›n varl›¤› inokülasyondan
sonraki 3-12 gün aras›nda nötralizasyon testi ile
gösterilmifltir. IgM ve IgG antikorlar›n›n varl›¤› antikor
capture radioimmunoassay ile ölçülmüfltür. IgM’nin
varl›¤› 6.günde gösterilirken, IgG’nin varl›¤› 12 günden
sonra belirlenmifltir. Antikor düzeyi ise inokülasyondan
30-40 gün sonra en üst noktaya ulaflm›flt›r (8).
Tan›
Klinik tan ›
B virus infeksiyonunun bulaflmas› s›n›rl›d›r. Makak
maymunlar›n›n bak›c›lar›n›n yan›nda maymun böbrek
hücreleri ile çal›flan laboratuvar çal›flanlar› da risk
grubu içerisinde yer al›rlar. Rhesus maymunlar› ile direkt temas, ›s›rma veya t›rmalama ya da laboratuvar
kazalar›nda B virus infeksiyonlar›ndan kuflkulan›lmal›d›r. Is›r›lma yerinde lenfadenopati ve veziküler
döküntülerin varl›¤› klinisyeni uyarmal›d›r. Kuluçka
süresinin ard›ndan ilerleyici nörolojik belirtiler, özellikle ekstremitelerde duyu de¤ifliklikleri, güçsüzlük, reflekslerde zay›fl›k veya refleks kayb›n›n bulunmas›
halinde ›s›r›k yaras›n›n da varl›¤› B virus infeksiyonunu akla getirmelidir (1).
Laboratuvar tan›s ›
B virus infeksiyonlar›n›n laboratuvar tan›s›; hücre
kültürlerinde virusun izolasyonu, serolojik testler ve
örnekte virusun DNA’inin gösterilmesi ile konur.
Vezikül s›v›s›, örofarinks, konjunktiva ve deri lezyonlar›ndan al›nan sürüntüler ile hastal›kl› dokudan al›nan
biyopsi parçalar› örnek olarak kullan›l›r. Örnekler primer
vervet maymun böbrek hücre kültürü, primer rhesus
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maymun böbrek hücre kültürü, tavflan böbrek hücre
kültürü ile BSC-1 veya LLC-RK1 gibi hücre kültürlerine inoküle edilir. ‹noküle edilen örnekte virus bulundu¤unda inokülasyondan 7-10 gün sonra HSV’un
oluflturdu¤u CPE’ye benzer CPE’ler görülür. Üreyen
virusun B virus olup olmad›¤› nötralizasyon testi ile
do¤rulan›r (1, 3).
Serolojik tan ›
B virus infeksiyonu genellikle ölümle sonuçland›¤›ndan serolojik tan›s› yap›lmaz, ancak sa¤l›k sorunu olmayan maymun bak›c›lar›nda antikorlar›n varl›¤›
araflt›r›labilir. Ayr›ca HSV ile kros reaktivitesi nedeniyle B virusun serolojik tan›s› son derece güçtür. Antikorlar genellikle kompleman birleflmesi deneyi (KBD),
nötralizasyon deneyi (ND), mikronötralizasyon deneyi
(MND) ve plak redüksiyon testi (PRT) ile araflt›r›l›r.
Kompleman eklenerek yap›lan plak redüksiyon testi
serum nötralizasyon testi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok
daha duyarl› bulunmufltur. B virus ensefalitinin olas›
tan›s› ise birkaç kez al›nan beyin omurilik s›v›s›
(BOS)’nda HSV ve B virusa karfl› oluflan antikorlar›nn
ölçülmesi ile konur. ‹nsanlarda HSV’a karfl› oluflan ve
kompleman› ba¤layan antikor titreleri maymunlardan
daha yüksek iken B virusa karfl› makaklarda oluflan
antikorlar›n titreleri insanlardakinden daha yüksektir.
Her ne kadar B virusa karfl› oluflan antikorlar› HSV’a
karfl› oluflan antikorlardan ay›racak basit bir test bulunmamakta ise de immunoblot ve competitive radioimmunoassay (CompRIA) her ikisi için de kullan›lmaktad›r
(1, 3).
Monoclonal competitive radioimmunoassay (CompRIAm) maymun ve insan serumlar›nda B virus, maymun
serumlar›nda ise SA8 virusa karfl› oluflan antikorlar›
gösterir, ancak insan serumlar›nda HSV’a karfl› oluflan antikorlar› göstermez. Yap›lan bir çal›flmada B vir usla infekte oldu¤u saptanan iki kiflinin ardarda al›nan
serumlar›na CompRIAm uygulanm›fl, infeksiyon do¤rulanm›fl ve her ikisinin serumunda da B virusa karfl› antikor gösterilmifl, ancak kan vericiler ve cinsel yolla
bulaflan hastal›klar klini¤ine baflvuran hastalar›n serum
örnekleri CompRIAm ile reaksiyon vermemifltir (9).
Maymun B virusa karfl› oluflan antikorlar›n araflt›r›lmas›nda Competitive ELISA da kullan›lmaktad›r. B virusun B glikoproteinlerine (gB) yöneltilen monoklonal
antikorlardan yararlan›lan c-ELISA; HSV-1, HSV-2,
SA8, Herpesvirus papio 2 (HPV-2) ve B virusa karfl›
kona¤›n oluflturdu¤u antikorlar›n araflt›r›lmas›na olanak sa¤lad›¤›ndan primat alfa herpesviruslar›n›n herhangi birisi ile oluflan infeksiyonun araflt›r›lmas›nda
duyarl› bir yöntem olarak görülür (10).
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Klinik örneklerde B virusun DNA’ini göstermek için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullan›l›r. Ancak son
y›llarda B virusun G glikoprotein geninin DNA segmentlerini amplifiye etmek için betainin ilavesi ile
gelifltirilen PCR yöntemi, B virusu HSV’tan ay›rt etmekte yararl› bulunmufltur. Bu yöntem tek ad›mda B virusun HSV’lardan ayr›lmas›n› mümkün k›lmaktad›r(11).
Tedav i
B virus infeksiyonlar›n›n tedavisinde ve hastal›ktan korunmada nükleozit analoglar›n›n kullan›lmaya bafllanmas› ile olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. Tedavide nükleozit
analoglar›ndan asiklovir ve gansiklovir kullan›l›r. Asiklovir’in B virusa olan etkisi HSV’a olan etkisinden 10
kat daha yüksektir. Son zamanlarda gansiklovirin de B
virusa karfl› son derece etkili oldu¤u saptanm›flt›r. Bir
kifli infekte ya da seropozitif oldu¤u bilinen bir hayvanla temas etti¤inde veya hayvan taraf›ndan ›s›r›ld›¤›nda
vakit geçirilmeden asiklovir tedavisine bafllanmal›d›r.
Tedaviye a¤›z yoluyla günde 5x800 mg dozda bafllanmal›, kültür sonuçlar› veya serolojik testler negatif
oluncaya kadar tedaviye devam edilmelidir. Hastal›¤›n
ilerledi¤i durumlarda intravenöz tedaviye geçilmelidir.
Tedaviye erken baflland›¤›nda hastal›k yavafl ilerler
ve normal duruma geçebilir. Hastal›k a¤›r seyretti¤inde ise asiklovir tedavisine damariçi yolla bafllan›r ve
14 gün süre ile günde 3x10 mg/kg dozda kullan›l›r (1).
Pensacola’da 1987 y›l›nda görülen dört hastan›n ikisinde hastal›k hafif seyretti¤i halde di¤er ikisinde a¤›r
seyretmifltir. Hastal›¤› hafif seyredenlere hastal›¤›n
erken safhas›nda asiklovir verilmifl, tedavi s›ras›nda
kültür negatif olmufl ve lezyonlar iyileflmifltir. Tedavi
edilmeyenlerde ise hastal›k daha a¤›r seyretmifltir
(12). Ayn› hayvan araflt›rma binas›nda çal›flan ve
makaklarla temas edip B virus ile infekte olan üç
kiflide aseptik meninjit tablosundan ensefalit ve ölüme
kadar giden hastal›k tablolar› geliflmifltir. Solunum sistemi belirtilerinin görülmesinden sonra hastahaneye
yat›r›larak asiklovir tedavisine bafllanan hastan›n
ölmesi, beyin sap› ensefaliti semptomu ve meninjismussuz bafla¤r›s› yak›nmas› ile yat›r›lan ve asiklovir
ile tedaviye erken bafllanan hastalar›n sekelsiz iyileflmesi ilac›n etkisini ortaya koymaktad›r (13).
Epidemiyoloj i
‹nsanlarda B virus infeksiyonlar›n›n epidemiyolojis

Makaklar taraf›ndan B virus infeksiyonunun geçirilme
riski çok düflüktür. Binlerce insan makaklarla temas
etti¤i halde olgu say›s› çok azd›r. Bulafl›n az say›da
olmas› B virusun makaklar taraf›ndan seyrek olarak
bulaflt›r›lmas›na ve kiflilerin ba¤›fl›kl›¤›n›n HSV infeksiyonlar› ile uyar›lmas›na ba¤lanabilir (14).
Hayvanlarda B virus infeksiyonlar›n›n epidemiyolojis

i

B virus, içerisinde B virus bulunan sekresyonlar veya
virus ile do¤rudan temas sonucu bulafl›r. Makak
türlerinde hayvandan hayvana geçer. Seroprevalans
çal›flmalar› B virus infeksiyonlar›n›n rhesus maymunlar›nda yayg›n olarak bulundu¤unu göstermektedir.
Rhesus maymunlar›nda yap›lan bir çal›flmada B virusa karfl› seroprevalans; alt› aydan küçüklerde %10
veya daha düflük bulunmuflken, 1-2 yafl aras›ndakilerde %22, befl yafl ve üzeri grupta yer alanlarda ise
%70’in üzerinde bulunmufltur. Yenido¤an maymunlar
seropozitif do¤salar bile B virusla infekte de¤ildirler ve
eriflkin oluncaya kadar da infekte olmazlar. Maymunlarda geçifl yolunun cinsel iliflkiyle oldu¤u san›lmaktad›r. Bu nedenle infeksiyon, maymunlar›n veneral hastal›¤› olarak kabul edilmektedir (1, 2).
‹nsan ve maymunlardan izole edilen HSV ile B virus
aras›ndaki fark› belirlemek için yap›lan çal›flmada
maymunlar›n B virusu ve SA8 virusu ile insanlar›n herpesviruslar› (HSV-1 ve 2, VZV, CMV, EBV)’na karfl›
reaksiyonlar indirekt immünofloresan deneyi (IFAT) ile
gösterilmifl ve viruslar befl grup (A-E) içerisine yerlefltirilmifltir. B virus ile reaksiyon verenler (A) grubuna, B virus ve SA8 virusla reaksiyon verip HSV ile vermeyenler (B) grubuna, B virus, SA8 virus ve HSV sufllar› ile reaksiyon verenler (C) grubuna, HSV-1 ile reaksiyon verenler (D) grubuna ve HSV-2 ile özgül reaksiyon verenler (E) grubuna yerlefltirilmifltir (15).

i

‹nsanlarda B virus infeksiyonlar›n›n epidemiyolojisi
di¤er infeksiyöz hastal›klarda oldu¤u gibi kona¤›n duyarl›l›¤› ve al›nan virusun miktar›na ba¤l›d›r. ‹nfeksiyonun
geçifli için infekte hayvan ya da infekte hayvanlar›n
hücreleri ile do¤rudan temas gerekir. Virus sa¤lam deriye penetre olmaz. ‹nfeksiyonun oluflmas› için deride
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zedelenmenin olmas› gerekir. ‹nfekte hayvanlar virusu; tükürük, gözyafl›, vezikül s›v›lar›, genital sekresyonlar› ve d›flk›lar› ile ç›kard›klar›ndan bu salg›lar
insanlar›n infeksiyonlar›nda muhtemel kaynak olarak
kabul edilir. Poliyomiyelit afl›lar›n›n haz›rlanmas›nda
kullan›lan infekte doku kültürü hücreleri de virusun
kayna¤› olabilir. Ayr›ca bir maymunun kafatas›n›
temizleyen kiflide de B virus infeksiyonunun olufltu¤u
bildirilmifltir. B virusun kifliden kifliye bulaflmas› da
olas›d›r ve böyle bir olgu bildirilmifltir (1, 6).

Korunma ve kontro l
Aktif ba¤›fl›klama üzerinde çal›fl›lm›fl, ancak pratik bulunmam›flt›r. Gamaglobulin ve hiperimmün serumun
etkinli¤i araflt›r›lm›fl, ancak etkinli¤i kan›tlanmam›flt›r.
Tavflanlar üzerinde yap›lan deneyler yüksek dozda
maymun gamaglobulini uygulanan tavflanlar›n az da
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olsa korundu¤u halde tavflan ve at immünglobulinlerin
uygulanmas› halinde daha iyi korunaca¤›n› ortaya
koymufl tur. Bu nedenle yara çevresine hiperimmün
globulinlerinin (at veya tavflan) uygulanmas›n›n yararl›
olaca¤› san›lmaktad›r (1-3).
B virusun primer tavflan böbrek hücrelerinde üretilmesi ile haz›rlanan inaktif afl›lar birçok deney hayvan›
üzerinde denenmifl ve antikor oluflumu gözlenmifltir.
‹naktive afl›n›n geliflimi insanlarda da izlenmifl ve antikor olufltu¤u gösterilmifltir. Ancak insanlarda kullan›labilecek bir afl› halen bulunmamaktad›r (1, 2).
Bir çal›flmada (16); B virusun D glikoproteininin ekspresyonu ile haz›rlanan rekombinant bir afl›n›n B, C,
G, I ve H glikoproteinlerinin ekspresyonu ile haz›rlanan
rekombinant afl›lardan daha iyi antikor yan›t› oluflturdu¤u ve B virus ile oluflan ölümcül infeksiyonlardan
tavflan› korudu¤u gösterilmifltir. Yap›lan çal›flmada
kontrol grubunda yer alan afl›lanmam›fl hayvanlar B
virusun verilmesinden sekiz gün sonra öldü¤ü halde B
virus verilen afl›l› 11 tavflandan 10’unun 30 günlük
kontrol sonunda hayatta kald›¤›, birisinin ise 23. günde
öldü¤ü görülmüfltür. Bu çal›flma rekombinant afl›n›n
maymun bak›c›lar›nda yararl› olabilece¤ini göstermektedir (16).

‹nfeksiyondan korunmak için;
1. Araflt›rmada B virus ile infekte olmam›fl makaklar
kullan›lmal›d›r.
2. Bu maymunlar B virusun bulunmad›¤› yer ve
koflullarda tutulmal›d›r.
3. Makaklarla do¤rudan temas en aza indirilmeli ve
hayvanlar›n korunmas› için de uygun yöntemler
(kafese koymak, kimyasal korunma, tasma takmak
gibi) kullan›lmal›d›r.
4. Makak veya makak dokular› ile çal›fl›laca¤› zaman
uzun kolluk, eldiven, maske ve pilot gözlü¤ü gibi
koruyucu giysiler giyilmelidir.
5. Yaralanmaya yol açaca¤›ndan kafes ve di¤er aletlerin kenar ve köfleleri keskin olmamal›d›r.
6. Lezyonlu hayvanlar›n lezyonlar› iyileflinceye kadar
hayvanlar karantinaya al›nmal›d›r.
7. Bak›c›lar t›rmalamalardan korunmak için uzun kollu
elbise giymeli, yüzü, müköz membranlar› ve gözleri
korumak için cerrahi maske ve gözlük kullanmal›d›r.
8. Personelin e¤itimi sa¤lanmal›d›r.
9. Bütün ›s›r›k ve t›rm›k yaralar› hemen sabun ve su ile
iyice y›kanmal›, gerekti¤inde tedaviye al›nmal›d›r.
10. Bütün ›s›r›k ve t›rm›k yaralar› kaydedilip rapor
edilmeli ve bir ay süre ile izlenmelidir (6).
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