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ÖZET 

Karlı, B. HIV-1 Pozitif Hastalarda HHV-8 Araştırılması ve Test Sonuçlarının 

Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul (2012) 

 Human Herpesvirus (HHV-8) infeksiyonu özellikle Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS) ve transplantasyon hastalarında önem taşımakla birlikte Kaposi Sarkomu 

(KS), Multiple Castleman Hastalığı (MCD) ve Primer Effüzyon Hastalığı (PEL) ile ilişkilidir. 

Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı'nda HIV-1 (Human Immundeficiency Virus -1)(+) tanısı konulmuş 85 hastanın 

kan örneklerinde HHV-8’in prevalansının araştırılarak virusun ülkemizdeki sıklığının 

belirlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. HIV-1 pozitif hastaların kan örneklerinde 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) (Advanced Biotechnologies Inc, Columbia, 

MD, USA) ile HHV-8 antijenine karşı oluşmuş IgG antikorları ve PCR (Polymerase Chain 

Reaction) (Roche Diagnostics Manheim, Germany) ile HHV-8 DNA’sı araştırılmıştır. Bu 

çalışmada 85 HIV-1 pozitif hastanın 24’ünde (%28.2) ELISA IgG pozitifliği saptanmıştır. Bu 

hastaların 6’sı (%16.6) kadın ve 18’i (%83.3) erkek hastalardan oluşmuştur. IgG antikorları 

pozitif saptanan 24 hastanın 1’inde (%4.2) HHV-8 DNA’sı pozitif olduğu saptanmıştır. 85 

HIV-1 pozitif hastanın 3’ünde (%3.5) HHV-8 DNA’sı pozitif olarak belirlenmiştir. HHV-8 

DNA’sı pozitif saptanan 3 hastanın 1’inde IgG antikorları pozitif olarak belirlenmiştir. HIV-1 

pozitif olan 85 hastada KS’na ait klinik belirti saptanmamıştır. Türkiye’de HHV-8 ile yapılan 

çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan elde edilen veriler infeksiyonun gerçek prevalansını 

yansıtmayabilir. Bu konuda yapılacak olan bilimsel çalışmalardaki artış ülkemizde HIV-1 

pozitif hastalarda HHV-8 epidemiyolojisi hakkında detaylı bilgilerin oluşmasını 

sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: HHV-8, HIV-1, prevalans, PCR, ELISA 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 19532 
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                                                     ABSTRACT 

 

Karlı, B. Investigation of HHV-8 in HIV-1 Positive Patients and Comparison of the Test 

Results. Istanbul University, Institute of Health Science Department of Medical 

Microbiology. Post graduate thesis. Istanbul (2012). 

Human Herpesvirus 8 (HHV-8) infection is especially important in Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) and transplanted patients however it is associated with Kaposi 

Sarcoma (KS), Primary Effusion Disease (PED) and Multicentric Castleman Disease (MCD).  

In our study we aimed to contribute in determination of the  HHV-8 prevalence  by 

investigating the prevalence of HHV-8 , in  blood samples of 85 HIV-1 positive patients, 

diagnosed in Faculty of Istanbul Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical 

Microbiology. We compared  IgG antibodies against HHV-8 by ELISA   

(Advanced Biotechnologies Inc, Columbia, MD, USA)  and HHV-8 DNA by PCR  (Roche 

Diagnostics Manheim, Germany) in blood samples of HIV-1 positive patients. IgG positivitiy 

was detected in 24 (28.2%) out of 85 HIV-1 positive patients by ELISA. 6 (16.6%) and 18 

(83.3%) of patients with IgG positivity against HHV-8 were detected as female and male by 

ELISA, respectively. HHV-8 DNA was detected  1  out of the  24  IgG positive patients. 

However, HHV-8 DNA was detected as positive in 3 (3.5%) out of 85 HIV-1 positive 

patients. No patients had clinical signs of KS. Because of limited studies with   HHV-8  in 

Turkey,  so far datas obtained do not reflect the true HHV-8 prevalence values. Increase in 

scientific studies of this topic will  be useful in revealing the actual values. 

Key words: HHV-8, HIV-1, Prevalance, PCR, ELISA 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 

19532 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

       Human Herpesvirus 8 (HHV-8) gammaherpesvirus alt ailesinin Rhadinovirus 

cinsinin bir üyesidir. HHV-8 virionları eş merkezli organize olmuş çift sarmallı bir DNA 

genomu (165 kb),  ikozahedral simetri gösteren kapsid, tegüment, içerisinde dışa doğru 

çıkıntılar yapan muhtelif sayıda viral protein ve az miktarda hücresel protein içeren zarf 

olmak üzere dört ana birimden oluşmaktadır. HHV-8 genomu yaklaşık 80 adet özgün gen 

taşımaktadır. Dünya genelinde en az dört HHV-8 genotipi görülmektedir (54). HHV-8 genetik 

maddesi yaklaşık 141.000 baz çifti uzunluğunda guanin ve sitozinden zengin 801 baz çiftli 

tekrarlardan oluşmuş, segmentli yapı özelliği göstermektedir. HHV-8 genlerinin 66'sı virusun 

replikasyonunu ve yapısal proteinlerini kodlamaktadır (66,69). 

  Viral DNA'nın tükrük, semen ve periferal kan mononükleer hücrelerinde çoğaldığı 

saptanmıştır (68). Ayrıca tükürük yoluyla da bulaşır ve orofarinkste çoğalır (44). HHV-8 

birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bunlar; Kaposi Sarkomu (KS), Multiple Castleman 

Hastalığı (MCD) ve Primer Effüzyon Hastalığı (PEL)’dır (3,29,34). KS'nun dört epidemik 

türü de HHV-8 ile ilgilidir (3,29,66). 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), HIV (Human Immundeficiency Virus ) ile 

infeksiyon sonucunda ortaya çıkan hastalığın klinik seyrinin en şiddetli durumu olarak 

karşımıza çıkmaktadır (25,45,76). Bu sendrom, HlV'in neden olduğu immünsüpresyon 

neticesinde tehlikeli fırsatçı infeksiyonların, neoplazmalar veya hayatı tehdit edici diğer 

hastalıkların gelişmesi olarak tanımlanmıştır. Bu etkenlerden biri de HHV-8’dir (50). 

HHV-8'in laboratuvar tanısında serolojik olarak duyarlılığı ve özgüllüğü değişen 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), immünblot gibi çeşitli testler geliştirilmiştir. 

Kullanılan serolojik testler; Litik antijenler-latent antijenler, IFA (Indirect fluorescent  

antibody), immünblot, ELISA  testleri ve nötralizasyon testleridir.  HHV-8 DNA’sının 

kantitatif olarak değerlendirilmesinde Polymerase Chain Reaction (PCR) yöntemi 

kullanılmaktadır (34).  

Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda HIV-1(+) tanısı konulmuş hastalarda ELISA metodu 

ile virus antijenine karşı oluşturulmuş spesifik IgG antikorları ile PCR metodu ile viral 
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DNA’nın varlığı araştırılmıştır. Bu projede iki çalışmanın sonuçlarının karşılaştırılması ve 

testler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Human Herpesviruslar 

   Yunanca’da “kronik” anlamına gelen Herpes, yineleyen infeksiyonlar anlamına 

gelen Herpein kelimesinden gelmektedir. Herpesvirus ailesinde, insanlar için önemli olan pek 

çok patojen virus bulunur. 

 Herpesviruslar, primer infeksiyon sonrası reaktivasyon potansiyeliyle latent olarak 

kalabilme özelliğine sahip ikozahedral simetrili kapsidi olan lineer çift sarmallı DNA 

viruslarıdır. Virusun doğal konağa geçişinden sonra litik replikasyon yoluyla viral yükü 

arttırmasıyla birlikte, konağın yaşamı boyunca da belli aralıklarla litik siklusa girerek 

asemptomatik latent infeksiyon oluşmasına neden olmaktadır. Bu litik replikasyon 

dönemlerinde yeni konağa geçiş yapacak infeksiyöz virionlar oluşur (55). Herpesviruslar 

incelendiğinde dört karakteristik biyolojik özelliğinin olduğu karşımıza çıkmaktadır. 

 A-Nükleik asit metabolizmasında (timidin kinaz, timidilat sentetaz, ribonukleotid 

reduktaz, dUTPaz), DNA sentezinde (DNA polimeraz, helikaz, primaz) ve protein 

işlenmesinde (protein kinazlar) rol alan çesitli enzimlere sahiplerdir. 

 B-Viral DNA sentezi ve sentezlenen DNA`nın kapsidle çevrelenmesi, yani viral 

partikülün oluşması konak hücre nükleusunda gerçekleşmektedir.  

C- Konak hücrede infeksiyöz virusun üremesi hücre harabiyeti ile sonuçlanmaktadır.  

             D- Doğal konaklarında latent (infeksiyöz virüs üretimi olmaksızın) kalma özelliği 

taşırlar. Latent dönemde sirküler formda bulunan genom tarafından az sayıda gen 

ekspresyonu olmaktadır ve replikasyon özelliği taşıyan latent genomun reaktivasyonu, 

infeksiyöz virus partiküllerinin üretimi ile sonuçlanmaktadır (50).  

2.2. Sınıflandırma 

   Herpesviruslar, Uluslararası Virus Taksonomi Komitesi (International Committee 

on Taxonomy of Viruses-ICTV) tarafından Herpesvirales takımı altında Herpesviridae, 

Alloherpesviridae ve Malacoherpesviridae ailelerinde sınıflandırılmaktadır                        

(79). Alloherpesviridae ve Malacoherpesviridae ailelerinde balık, amfibya ve çesitli deniz 

kabuklularını infekte eden herpes viruslar bulunmaktadır. Herpesviridae ailesinde ise memeli, 

kuş ve sürüngenleri infekte eden 100`ün üzerinde herpesvirus tanımlanmıştır (50). Bu ailede 
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yer alan herpes viruslar konak alanı, replikasyon süresi, sitotoksik özellikleri ve latentliğin 

daha sık meydana geldiği hücre tipi gibi fenotipik özelliklerine dayanarak 

Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae olmak üzere üç alt aileye 

ayrılmışlardır (Tablo 2.1)(26,55,73). Alfa herpesvirus alt ailesi; Herpes Simplex Virus 1  

(HSV-1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) ve Varicella Zoster Virus (VZV)’dan oluşur. Bu 

viruslar infekte ettikleri hücreler üzerinde sitopatik etkiye sahiptirler. Yaygın olarak duyusal 

ganglionlarda latent infeksiyonlara neden olurlar. Beta herpesvirus alt ailesi; 

Cytomegalovirus (CMV), Human Herpesvirus 6A (HHV-6A), Human Herpesvirus 6B 

(HHV-6B) ve Human Herpesvirus 7 (HHV-7)’den oluşur. Bu viruslar kan hücrelerinde, 

böbreklerde, sekretuar bezlerde latent olarak kalırlar. Gama herpesvirus alt ailesi;       

Epstein-Barr (EBV) ve HHV-8 viruslarından oluşur. Bu viruslar T ya da B lenfositlere 

tropizm gösterirler ve genellikle lenfoid dokularda latent olarak kalma özelliği gösterirler 

(16,63). 
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Tablo 2.1: Herpesvirus Özellikleri (54) 

İnsan 
herpes 

tipi 
Isim Alt Aile 

Hedef hücre 
tipi 

Gecikme Transmisyon 

1 
Herpes 
simplex-1 
(HSV-1) 

Alphaherpesvirinae Mucoepithelia Nöron Yakın temas 

2 
Herpes 
simplex-2 
(HSV-2) 

Alphaherpesvirinae Mucoepithelia Nöron 
Genellikle cinsel 
temas  

3 
Varisella Zoster 
virüs (VSV) 

Alphaherpesvirinae Mucoepithelia Nöron 
Temas veya 
solunum yolu 

4 
Epstein-Barr 
Virus (EBV) 

Gammaherpesvirinae 
B lenfosit, 
epitel 

B lenfositleri Tükürük 

5 
Sitomegalovirus 
(CMV) 

Betaherpesvirinae 
Epitel, 
monositler, 
lenfositler 

Monositler, 
lenfositler 
ve 
muhtemelen 
diğer 

Konjenital,kan 
nakli, 
transplantasyon, 
Temas 

6 
Herpes virüsü 
lösemi 

Betaherpesvirinae 
T lenfositler 
ve diğerleri 

T lenfositler 
ve diğerleri 

Temas, 
solunum yolu 

7 

İnsan herpes 
virüsü-7 (HHV-
7) 
 

Betaherpesvirinae 
T lenfositler 
ve diğerleri 

T lenfositler 
ve diğerleri 

Bilinmeyen 

8 

İnsan herpes 
virüsü-8 (HHV-
8) 

 

Gammaherpesvirinae 
Endotel 
hücreleri 

Bilinmeyen Vücut sıvıları? 

 

2.2.1. Kaposi Sarkomu İle İlişkili Herpesvirus (KSHV)/Human Herpesvirus 8 (HHV8) 

KS epidemiyolojik olarak değerlendirildiğinde, cinsel yolla bulaşan bir infeksiyöz 

etkenini akla getirmektedir (37,57). Son yıllarda yapılan epidemiyolojik ve deneysel 

çalışmalar lenfotropik herpesvirus ile KS arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir (52). 

KS gelişimi için HHV-8’in gerekli olduğunu destekleyen birçok kanıt mevcuttur (46). 

Bunlardan ilki, KS’nun tüm evrelerinde HHV-8 DNA’sının saptanmış olmasıdır. Buna karşın 
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HHV-8, lenfoproliferatif hastalıklardan PEL ve MCD dışında diğer tümörlerde nadiren 

saptanmıştır (1). Serolojik çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde KS hastalarının 

çoğunda (%80-100) HHV-8 antijenlerine karşı oluşmuş spesifik antikorların varlığı 

gösterilmiştir. Normal kan donörlerinde düşük olan seropozitiflik oranı, HIV pozitif 

homoseksüel erkekler gibi KS gelişimi için risk altında olan gruplarda belirgin olarak daha 

yüksek oranda görülmektedir (53,71). Ayrıca seropozitiflik veya HHV-8 DNA’sının periferik 

kan örneklerinde saptanması kişilerde KS’nun gelişebileceği öngörüsünü destekleyen kuvvetli 

bulgulardır (46). 

HHV-8’in KS’na nasıl yol açtığı kesin olarak bilinmemekle birlikte otokrin/parakrin 

mekanizmalar üzerinden lezyon gelişimi için gerekli ortamı oluşturmada rol oynadığı ve 

hücreleri doğrudan transforme edici bir özelliği olduğu gösterilmiştir (46,47).  Bu konu ile 

ilgili olarak diğer bir bulgu ise KS’nun anjiyogenik faktörler ile hiperplastik proliferasyon 

şekinde başladığı ve  hastalığın ilerlemesiyle malign bir tümör haline geldiği  görüşüdür (27). 

2.2.1.1. Kökeni ve evrimi 

    HHV-8’in keşfinden sonra birçok primatlarda yapılan Rhadinovirus’ların 

identifikasyonu ve izolasyonu HHV-8’in kökenine yönelik çalışmalara ışık tutmuştur (31). 

HHV-8 ile benzerlik gösteren viral DNA polimeraz gen fragmantları şempanze (PtRV-1 veya 

PanRHV1), goriller (GoRHV-1), mandriller (MnRHV1), Afrika yeşil maymunları (ChRV1) 

ve makaklarda (RFHVMm, RFHVMn) bulunmuştur (Şekil 2.2). Buna ek olarak gamma 2 

herpesviral DNA polimeraz fragmentlerinin 2.grubu HHV-8 ile uzaktan ilişkili görünen 

birçok primat türlerinde tanımlanmıştır. İnsan olmayan primat türlerine ait  her grubun bir 

üyesinde  gamma 2 herpesvirüs ailesinin RV-1 ve RV-2 adı verilen 2 evrim kökeninin varlığı 

tespit edilmiştir. Farklı tanımlanan viral sekansların benzerliği kendi ana türlerinden birini 

yansıtmakta ve herpesvirus–konak-eş evrim olarak kabul edilen görüşü          

desteklemektedir (42). 

  HHV-8 izolatlarına ait genomik varyasyon çalışmalarıyla belli coğrafik bölgelerde 

belirli HHV-8 varyantlarının varlığı gösterilmiştir. HHV-8 genomunun sol ucunda K1 

geninde bulunan sekans değişikliğinin modeli gösterilmiştir (Şekil 2.1). K1 farklı viral 

izolatların sınıflandırmasını sağlayan VR1 ve VR2 (yüksek değişken bölgeler içeren 

ekstrasellüler domaine benzer) immünoglobulin süper ailesi ile a tip transmembran proteini 

kodlar. Şekil 2.1’de gösterildiği gibi K1 varyantları 4 ana dalda gruplanabilir, A-E. Tüm bu 
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dalların P (‘protype’) denilen tek bir atadan türetildiği düşünülür. B dalında bulunan bireyler 

sadece Afrika’da bulundu ve Afrikalı bir atadan gelirken D dalı, Japonya’nın kuzeyinde 

Hokkaido’da Ainu popülasyonu gibi yaşlı Asya popülasyonları ile sınırlıdır. D dalı ile 

yakından ilişkili olan E dalı Ekvator ve Brezilya’nın Kızılderili toplumlarında  bulunmuştur. 

A ve C dalı dünyanın birçok yerinde bulunmuştur. Coğrafik ve etnik birlikler hala bireysel 

dalların içinde görülebilir. Örneğin K1 sekansları  özellikle A ve C alt tipleri İsrail’de Sefarad 

Yahudileri’nde bulunmuştur (34). 

   İnsan popülasyonları içinde evrimin bu modeli, farklı HHV-8 genomları arasındaki 

rekombinasyon, gamma 2 herpesviruslar  ile ilgili en az iki olayda  HHV-8 evriminde diğer 

bir önemli faktör ortaya çıkar. P tipi sekansları arasında çoklu rekombinasyon için kanıtlar  

birçok HHV-8 sekanslarında bulundu. Ayrıca şimdiye kadar tanınmayan fakat  uzaktan ilişkili 

gamma 2 herpesvirus kalıntıları sirkülasyon durumundaki HHV-8 varyantlarında 

bulunmuştur. M tipi viral genomun sağ ucunda P tipi varyantların içine rekombine edilir. 

Diğer tip (Q tipi) HHV-8 genomunun sağ ucunda gamma 2 herpesvirus ailesiyle 

rekombinasyonundan kökenlenmiştir ama şimdiye kadar sadece Güney Afrika’da görülmüştür 

(34). 
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Şekil 2.1: HHV-8’in K1 geninin evrimi (34) 

 

 

 

2.2.1.2.  HHV-8’in  Onkogenez Mekanizması 

   Endotel hücrelerinin veya dolaşımdaki endotel ve/veya hematopoetik progenitörlerin 

HHV-8 infeksiyonu morfolojilerinde, glukoz metabolizmalarında, büyüme oranlarında,  

yaşam süresi ve gen ekspresyonlarındaki değişiklikler KS ile sonuçlanır. HHV-8 

onkojenitesi vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve vasküler endotelyal büyüme 

faktörü reseptörü (VEGFR) ailesinin üyeleri, anjiopoitin ailesi siklooksijenaz 2 ve 

anjiyogenini (proanjigenik moleküller) içeren endotel hücrelerinin infeksiyonu sonrası 

oluşmaktadır.  Bununla birlikte birçok deneysel çalışmada endotel hücrelerinin HHV-8 ile in 

vitro infeksiyonu morfolojik değişikliklere, yaşam süresinin uzamasına, apoptotik uyarıya 

cevapta yaşamsal avantaj oluşumuna öncülük etmektedir. Bu tamamen neoplastik dönüşüm 

değildir. HHV-8 KS ile ilişkili malign fenotipleri indükleyebilen onkogenler kodlamasına 

rağmen, genel popülasyonda HHV-8 infeksiyonu nadiren KS’nu oluşturur. HIV ve ilaç 
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kullanımına bağlı immünsüpresyon gibi kofaktörlerin varlığının tümörün oluşmasında virus 

için gerekli olduğunun üzerinde durulmalıdır. KS iğsi hücrelerinin büyük bir kısmının virusla 

latent olarak infekte olmasına rağmen, infekte hücrelerin çok az bir kısmında virus litik 

replikasyon mekanizması ile hücre parçalanmasına ve olgunlaşmış virusun üremesine öncülük 

eder (44). HHV-8 tarafından kodlanan viralsiklin (vcyclin) ve viral Fas ilişkili interlökin-

dönüştürücü enzim (FLICE) inhibitor proteinlerden başka diğer hücresel othologlar virusun 

litik replikasyon yaptığı hücrede eksprese edilir. Buna rağmen viral interlökin 6 

(vIL6), vMIR3 (viral mikro RNA 3) ve vMIR5 (viral mikro RNA 5) dahil bazı HHV-8 

immünregülator ve büyümeyi destekleyici genler bağımsız bir litik replikasyon ve 

transkripsiyon aktivatörü (RTA)’nün Notch sinyali tarafından aktive edilebilir (23). RT-PCR 

testleri ile gösterilen VIL6 gibi transkriptler, B hücrelerinde  latent olarak bulunan HHV-8 

tarafından eksprese edilir (22). 

2.2.1.3.  Hücreye Giriş Mekanizması 

Çalışmalar sonucunda 4 yapısal glikoprotein (gB, gD, gH ve orfK8.1) HHV-8 

virionlarında saptanmıştır. Bu glikoproteinler hücreye girişi başlatmak ve HHV-8 reseptörü 

ile ilk temasın gerçekleştirmesini sağlamaktadır. HHV-8, gp K8.1 ve  gB (orf8) aracılığı ile 

konak hücre yüzeyinde bulunan heperan sülfat ve a3b1 integrin moleküller ile etkileşime 

girer. gB glikoprotein, hücre yüzeyinde bulunan integrinlerle etkileşimde önemli olduğu 

bilinen Arginil-Glisil-Aspartik asid dizilimi (RGD) motifini içerir (2). HHV-8 ve onun 

makaklardaki karşılığı olan RSHV, RGD motifini içeren gB proteinine sahip herpesviruslardır 

(Şekil 2.2). Bu motifin HHV-8’in girişinde merkezi bir rol oynadığı gösterilmiştir (4).  B 

hücre dizisi kullanılarak yapılan giriş denemeleri HHV-8’in endositoz yoluyla girdiğini 

gösterir. HHV-8 infeksiyonu  fokal adezyon kinazın (FAK) integrin aracılığıyla 

aktivasyonunu uyarır. Aynı zamanda hücre yüzey molekülleriyle HHV-8 etkileşiminin 

infeksiyona daha yatkın hücresel bir durum oluşturabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 

(34, 44). 
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Şekil 2.2: HHV-8’in  eski dünya primat türlerinde bulunan yakından ilişkili  gamma 2 

herpesvirusun RV 1 alt grupları (34) 

 

2.2.1.4. Latent Replikasyon 

KS’nun iğsi hücrelerinde ifade edilen latent viral transkriptler aynı genomik bölgeden 

olup kaposinler gibi (LANA), vcyclin, vFLIP, viral-encoded microRNAs (miRNAs) 

ekspresyonunu içermektedir. Bu transkriptler sınırsız kopyalama potansiyeli gibi büyüme ve 

proliferatif sinyalleri, apoptozdan kaçış, proanjiyogenik ve inflamatuar sinyalleri kazandırır. 

Bununla birlikte bu transkriptler transform endotel veya herhangi bir hücrede in vitro olarak 

gösterilmemiştir. LANA’nin ana fonksiyonunun viral epizomu korumak olmasına rağmen 

önemli anti-tümörojenik yollarla karışabilir. LANA, p53’ün aktivitesini ve  retinoblastoma 

protein (RB-E2F) tümor baskılayıcı yolları engeller (14). 

KS patogenezinde kemokinlerin de dahil olduğu sitokinlerin büyük çoğunluğu vFLIP 

tarafından indüklenir. Sitokin salınımına ek olarak, vFLIP ile esas nükleer faktör kabba B 

(NF-KB) aktivasyonu apoptozisi inhibe eden B hücreli lenfoma geni 2 (BCL-2) ve B hücreli 
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lenfoma geni X (BCL-X) gibi  proteinlerin indüksiyonuna yol açarak onkogenezde  önemli 

antiapoptotik rollere sahip  olabilir. İlginç olarak  VFLIP aynı zamanda hafif zincir (LC3)’in 

ilerlemesi ve bağlanmasından otofaji ile ilişkili protein (ATG3)’in engellenerek  önemli bir 

proonkojenik aktivite olan otofajiyi suprese eder. vFLIP ayrıca iğsi hücreler için in vitro 

olarak endotel hücrelerinin morfolojik dönüşümünden sorumludur (44). 

Kaposinler ORF K12 tarafından kodlanan proteinlerdir (44,76). Kaposin A kemirgen 

fibroblastlarda latent bir proteindir. Kaposin B, MK2’ye bağlanarak sinyalleşmeyi etkileyen 

MAPK ilişkili protein kinazdır. Kaposi B’nin MK2’yi aktif hale getirmesi mRNAların AU 

yönünden zengin 3 uçlarının azalmasına engel olur. Kaposin B ekspresyonu, bazı sitokin 

mRNA’ların ARE öğesine sahip olmasından dolayı, proinflamatuar sitokinlerin üretimindeki 

artışla sonuçlanır  (63). Bu nedenle VFLIP, Kaposin A, Kaposin B’nin KS’nun inflamatuar 

çevresine katkı sağlaması muhtemeldir. 

2.2.1.5. Litik Replikasyon 

    HHV-8’in birçok hücrede latent olarak kalmasına rağmen, küçük bir hücre dizisi, 

viral partiküllerin serbest kalmasına ve üretimine izin veren litik viral replikasyona uğrar. 

Virusun yayılması için gerekli olan bu süreç hücre ölümüyle sonuçlanır. Bununla birlikte 

hastalığın ilerlemesinin litik döngü aktivitesi ile ilişkili olduğuna dair bir hipotez öne 

sürülmüştür. Bu hipotez iki klinik gözlemle desteklenir: HHV-8 litik replikasyonunu inhibe 

eden ilaçlar klinik KS gelişmesine engel olurlar; HHV-8 replikasyonundaki artış, immün 

sistemi baskılanmış hastalarda MCD lezyonlarının görünümü ile ilişkilidir. Bununla beraber  

bazı gözlemler (9) parakrin ve otokrin etkisi olan litik genlerin HHV-8 ile ilişkili 

malignitelerde önemli bir  rol oynayabileceğini işaret eder. Latent ve litik döngü arasındaki 

geçiş erken ve geç transkripsiyon aktivatörleri tarafından gerçekleşir. Açık okuma penceresi 

(orf50) tarafından kodlanan erken viral transaktivatörü olan RTA, aktivasyon basamağında 

kilit unsurdur. PEL hücrelerinde RTA’nın dış ekspresyonu virüsün üretimine olanak sağlayan 

litik replikasyonu tetikler (34). 

 Replication and Transcription Activator (RTA), hücresel transkripsiyon faktörleri ile 

etkileşerek ve spesifik DNA sekanslarına bağlanarak hareket eder. RTA kendi promotörünü 

ve hücresel genlerini aktif hale getirebilir. HHV-8 ürünü olan temel lösin fermuarlı protein 

(K-bZIP), RTA ilişkili gen aktivasyonunu ya arttırır ya da bastırır. K-bZIP aynı zamanda 

p53’e bağlanır ve böylece CCAAT\ Enhancer bağlayıcı proteini (C\EBPa) ve p21CIP-1 

ekspresyonunu destekler (34,61). K-bZIP’nin bu özellikleri, muhtemelen apaptozu 
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engelleyerek viral replikasyon için uygun ortam yaratılmasına katkı sağlar. C\EBPa, RTA ve 

K-bZIP birbirleriyle ilişkilidir ve K-bZIP promotörünü aktive eder. Böylece C\EBPa ve K-

bZIP birbirlerini aktifleştirebilirler. 

2.2.1.6. Etiyoloji 

 HHV-8, çift sarmallı DNA genomu, çekirdekte replikasyon, konak hücrede persistan 

infeksiyon yapabilme yeteneği gibi herpesvirusların tipik özelliklerini taşır. HHV-8 genomu, 

140,5 kb LUR’dan (long unique region) meydana gelmektedir. Bu genom, G+C’den zengin 

801 baz çifti (bp) uzunluğunda birçok TRs (terminal repeat sequences [tekrarlayıcı sekanslar]) 

içermektedir (30). HHV-8 genomunda iki tip gen tanımlanmıştır. Bunlar diğer herpesviruslara 

benzer genler ile yapısal ve replikasyonla ilişkili proteinleri kodlayan genlerdir (11). 

Baslangıçta KSHV, daha sonra HHV-8 olarak tanımlanan bu virus 85’ten fazla ORF  

kodlamaktadır. Bu genlerin 70’inden fazlası diğer herpesviruslara benzer, yaklasık 15 tanesi 

(K1-15) ise HHV-8 için özgül dizi içermektedir. Bu genlerin çoğu hücresel proteinlerini 

kodlar ve KS patogenezinde rol alan genlere transforme olur (21). HHV-8, apoptozu inhibe 

eden (vBcl-2 ve vFLIP), hücre siklusunda regülasyon bozukluğunu tetikleyen (v-cyclin, 

LANA) ve sitokin/kemokin fonksiyonu gören (vIL-6, vMIP-I, vMIP-II, vMIP-III) genleri 

kodlar (33). 

Geç dönem lezyonlarda klonal büyümeden, hücre siklusu ve apoptozu etkileyen latent 

gen ürünlerinin sorumlu olduğu düşünülürken, litik replikasyon süresince eksprese edilen 

genler ise virüs üremesinden ve konak cevabının inhibisyonundan sorumludur (61). 

Çalısmalar bu genlerin çoğunun  HHV-8 infeksiyonunun litik döneminde eksprese edildiğini 

göstermiştir. Bu dönemde vIL-6 onkogeni de eksprese edilir. Bununla birlikte, KS çoğunlukla 

latent olarak infekte hücrelerde gelişmektedir. Kritik faktörler olarak bilinen viral 

onkogenlerden FLIP protein, LANA ve v-cyclin infeksiyonun latent döneminde eksprese 

edilir (28). 

HHV-8 ile infekte lenfoma hücre kültürlerinde bütirat veya forbol ester ile viral gen 

ekspresyonu indüklenebilir. Bu cevaba dayanılarak HHV-8 transkriptleri üçe ayrılmıstır. 

Latent olarak eksprese edilen ve indüksiyondan etkilenmeyen vFLIP ve v-cyclinD Class I, 

sadece uygun stimülasyon ile saptanan ve yapısal viral genlerin hakim olduğu genler Class 

III, latent olarak düşük seviyede eksprese edilen ancak indüksiyon ile ekspresyonu artan K7 

(T1.1/nut-1) ise Class II olarak sınıflandırılmıştır (11). Class I genler latent, Class III genler 

litik, Class II genler hem latent hem litik infeksiyon ile ilişkilidir (51). 
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ORF K1 ve K15 gen analizlerine dayanılarak 5 HHV8 variyantı (grup A-E) tanımlanmıştır. 

Grup A ve C, Avrupa ve Kuzey Amerika’da, B Afrika’da, D ve E Pasifik ada popülasyonunda 

daha sık görülür (56, 64). 

2.2.1.7.   Laboratuvar Tanısı 

Tanıda ELISA ve Western blot gibi serolojik testler ile HHV-8 antikorları ve  PCR ile 

viral DNA’nın saptanmasına yönelik yöntemler kullanılmaktadır. Özgüllülüğü ve duyarlılığı 

yüksek olan PCR yöntemi ile elde edilen pozitif sonuçlar  diğer tanı yöntemlerinin sonuçları 

ile yorumlanmalıdır.  PCR yöntemi çok duyarlı olduğundan hastada bulunan ancak hastalıkla 

ilişkisi olmayan latent virüs de saptanabilir (69).  

Serolojik Tanı: HHV-8’in saptanmasında kullanılan serolojik yöntemler üç gruba 

ayrılmaktadır. 

1) Litik ve latent virüs antijenine karşı oluşan özgül antikorların tayininde kullanılan 

immunfloresan yöntemler (IFA). 

2) Viral proteinlerle çalışılan immunoblot yöntemler. 

3) Virüs, sentetik peptit veya rekombinant peptitlerin kullanıldığı enzim 

immünoassaylar.   

• Moleküler Yöntemler: HHV-8’in tanısnda en yaygın kullanım alanı bulan PCR 

yöntemi olmuştur. PCR ve viral DNA periferik kan mononükleer hücreleri (PBMC), 

lenf düğümü biyopsileri, plazma, serum, balgam, tükrük, nazal sekresyon, prostat 

biyopsi örneği, semen gibi muayene maddelerinde araştırılmaktadır. 

• Antijenemi Yöntemleri: Periferal kanda lökositlerin Mab ile immün boyanmasıyla 

viral antijenin izlenmesi mümkündür (69). 

2.2.1.8.  Klinik Önemi 

Primer Efüzyon Lenfoması (PEL) 

 PEL, özellikle HIV ve HHV-8 gibi infeksiyonlar sonucu bağışıklığı baskılanmış 

kişilerde   görülen ve vücut boşluklarını saran seröz zarlarda herhangi bir kitle veya organ 

tutulumuna bağlı olmaksızın sıvı toplanması ile kendini gösteren nadir bir Hodgkin dışı 

lenfoma alt grubudur (77). PEL’ler büyük hücreli immünoblastik lenfoma ve anaplastik 

lenfoma arasında bir hücre morfolojisine sahip olup, CD45 ve ilgili diğer antijenleri eksprese 
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eden, B hücre antijen ekspresyonu gösteren, diğer hücresel onkogenlerde daha az sıklıkta  

sitoplazmik nükleer regülatör proteinini (c.myc) düzenleyen, çoğunlukla EBV ile infekte ve 

her hücrede HHV-8 bulundururlar (54). 

Multisentrik Castleman Hastalığı (MCD) 

Castleman hastalığı (CH) benign lenf nodu hiperplazileriyle seyreden nadir bir 

hastalıktır. MCD genellikle ölümle sonuçlanan bir tablo oluşturur ve infeksiyöz 

komplikasyonlar, malign lenfoma ve KS riskini taşımaktadır. MCD, HIV infeksiyonuna 

bağlıdır ve hemen hemen tüm AIDS’li olgular ve HIV infeksiyonu olmayan birçok vakada, 

PCR yöntemi ile HHV-8 DNA’sı pozitif olarak bulunmaktadır (65). 

         Organ Transplantasyonu 

Transplant hastaları arasında, vericiden alıcıya HHV-8 geçişi bildirilmiştir. HHV-8  ile 

infekte endotel öncü hücreler transplantasyon esnasında vericiden alıcıya iletilebilmekte ve 

KS gelişebilmektedir (34,38,43). Böbrek transplant alıcılarında görülen kutanöz KS yanında, 

parankimal KS infiltrasyonu,  doğrudan plazmasitozis, ateş, splenomegali, sitopeni, kemik 

iliği yetmezliği, graft başarısızlığı ve yaygın KS bulguları veren kemik iliği aplazisi 

görülmektedir. 

 

2.3. Kaposi Sarkomu 

  KS  ilk olarak Viyana’da özellikle Yahudi erkekleri ve yaşlıları etkileyen bir cilt 

kanseri olarak tanımlanmıştır (21). 1872 yılında Macar bir dermatolog Moritz Kaposi, deride, 

mukozada ve birçok organda gelişen pigmentli multisentrik   kırmızı–kahverengi sarkomlar 

belirlemiştir. Bu olguların Doğu Avrupa’da ve Akdeniz ülkelerinde yaşayan özellikle yaşlı 

insanlarda sık görüldüğü saptanmıştır. KS, Doğu Afrika’daki zenci popülasyonlarında 

endemik olduğu ve bu bölgede çoğunlukla çocukları etkilediği ve daha ağır seyirli olduğu 

saptanana kadar çok dikkat çekmemiştir. 1970’li yıllarda, KS olgularında viral etiyoloji 

düşünülmeye başlanmıştır. 1981 yılında Newyork ve Kaliforniya’da beklenmedik bir şekilde 

aniden eşcinsel erkekler arasında başlayan KS olguları AIDS tablosuna dikkatleri çekmistir. 

Bu epidemik KS, HIV-1’in keşfedilmesiyle yıkıcı bir pandeminin ilk göstergesi oldu (11,28).  

KS’nun etkenini araştıran çeşitli çalışmaları takiben, 1994 yılında  Kolombiya 

Üniversitesi’nde bir grup yeni ufuklar açan bir keşif icin temsili fark analizi  kullanmış ve KS 

dokularından elde ettikleri DNA’yı duyarlı moleküler biyolojik yöntemlerle inceleyerek 
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tümör dokusunda yeni herpesvirus benzeri dizileri bulduklarını yayınlamışlardır. Yeni bir 

gamma herpesvirusun DNA sekansları KS lezyonlarında mevcut olmasına karşın diğer 

etkilenmemiş cilt ya da diğer çoğu hastalıklı dokularında saptanmamıştır. Böylelikle KSHV 

terimi kullanılmaya başlandı. Bunu takip eden çeşitli çalışmalarda, KS dokularında HHV-8 

varlığı doğrulanmış, HHV-8’in biyoloji, patogenezi ve epidemiyolojisinin daha iyi 

anlaşılmasına yol açmıstır (24,30,70). HHV-8’in tüm genomu sekanslanmış ve tek açık 

okuma çerçevesi (ORFs) üzerinde yapılan çalışmalar onkojenez için (geçici ifade edilmiş viral 

genlerin olası rolü gibi) yeni mekanizmaların keşfine yol açmıştır. KS insanları etkileyen  en 

önemli ve ilginç viral kaynaklı kanserden biridir ve HHV-8’in  keşfi viral onkolojide klinik 

moleküler ve epidemiyolojik araştırmalar için gelişen bir alanın habercisi olmuştur (Tablo 

2.2a) (20,44). Onun  keşfedilmesinden bu yana 15 yıl icinde  KS’na neden olan etkenin 

önemli bir anlama sahip olduğunu bilmeden, onun en onemli virolojik ve patobiyolojik 

özelliklerini ve önlem için  potansiyel akılcı  hedefleri bilmeden gelinmiştir. Bu patojen ve 

ilişkili tümörlerle ilgili pek çok soru cevapsız kalmıştır. IDS pandemik sonuçlarına gore, KS 

hastalık ve ölümle  ilişkide  olduğu alt ekvator rikolu ülkelerde çocukları ve erkekleri 

etkileyen en sık görülen kanserlerden biri haline gelmiştir (51,64,72). Batı dünyasında KS ile 

ilişkili AIDS insidansı yüksek aktiviteli retroviral tedavi’nin (HAART) yaygın olarak 

uygulanmasından dolayı azalmışsa da hastaların %50 sinden fazlası bu hastalıktan kurtulmayı 

başaramamıştır (48,67). KS, epidemiyolojik verilere de başvurularak yapılmış olan kliniko-

patolojik klasifikasyona göre dört başlık altında toplanmıştır; klasik tip, Afrika tipi, 

immünosupressif tedavi altında bulunanlarda görülen tip ve HIV infeksiyonu/AIDS’lilerde 

görülen tip (38,65). 

Tablo 2.2 a: HHV-8’ in tarihçesi (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1872        1895      1940       1972       1981        1988       1990     1994      1995        1996            1998      1999 

Moritz Kaposinin 

deri sarkomunu 

tanımlaması 

Afrika’da 

KS 

görülmesi 

KS lezyonlarında 

herpesvirus 

partikülleri ortaya 

çıkmış.Böbrek 

nakli sonrası KS 

tanımlanmıştır. 

KS ve p.carinii 

NY ve LA’da 

raporlanmıştır.  

FGF benzeri 

onkojenler 

KS’den izole 

edilmiştir. 

AIDS ve KS için 

bulaşıcı sebepler 

bulunmaya çalışılmış 

KSHV keşfi 

KS iğsi 

hücrelerinin 

HHV-8 olduğu 

ifade edilmiştir. 

KS ve virüs 

arasındaki 

serolojik bağlantı 

RTA geciken ve litik 

büyüme arasındaki geçişi 

kontrol eder. 

LANA 

viral 

epizomal 

onarımı 

Viral kodlu GPCR 

tümör gelişmesinde rol 

oynar. 

HHV-8 

sekanslanmıştır. 

Koebner KS 

terimini 

kullanmıştır. 
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Tablo 2.2 b: HHV-8’in tarihçesi (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Klasik Kaposi Sarkomu 

             Klasik KS, Kaposi tarafından tanımlanan ilk klinik tip olup sıklıkla alt ekstremite 

distalinin cildini tutan, bazıları ödemli olabilen lezyonlar ile karakterizedir. Olguların bir 

kısmında iç organ tutulumu da vardır. Prognozu oldukça iyidir. Klasik tip ile ilgili olarak 

“Kişi tümörden değil, tümör ile ölür” deyimi kullanılmaktadır. Orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde 

görülen, özellikle İtalya, Yunanistan, Türkiye ve İsrail’de insidensi göreceli olarak yüksek 

olan nadir bir hastalıktır (58,59). Doğu Avrupa ve Akdeniz havzasında sıklıkla 50’li ve 70’li 

yaşlarda ve erkeklerde görülür (19,78). Çocuklarda son derece nadirdir (38).  

2.3.2. Endemik Kaposi Sarkomu 

Afrika tipi KS birkaç subtipten oluşur; genelde çocuklarda görülen lenfadeno-patik 

tip, generalize tip, agressif tip ve klasik KS’ye benzeyen tip. Yaş arttıkça insidans artar, 

erkeklerde fazla görülür, prognozu en kötü KS tipidir. İmmünosupressif tedavililerde görülen 

 2000       2003          2004       2005       2006       2007     2009        

İntegrin 

(CD49/29) 

hücresel reseptör 

olarak tanımlanır 

Viral K3 ve K5 

hücresel homologların 

keşfine yol açar. 

Viral kodlanmış FLIP 

NFkB aktivasyonu ile 

bağlantılıdır 

Transplant KS donör 

kaynaklı olabilir 

KS tarafından yeniden 

programlanan endotel 

hücrelerin tanımlanması 

mTOR hedeflemek 

transplant KS 

olacağını kanıtlar. 

HHV-8 mRNA’lar 

kodlanmıştır. 

HHV-8’in füzyon 

girişi reseptörünün 

keşfi 

KS benzeri lezyonlar 

içeren HHV-8 fare modeli 

Marmoset tipi 

maymunların 

deneysel olarak 

HHV-8 ile infekte 

olması 
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tip, çeşitli nedenlerle tedavi uygulamasına başlanmış olanlarda aylarca (ortalama 16 ay) sonra 

gelişen, cinsiyet farkı gözetmeyen, tedavi sonlandırıldıktan sonra gerileyebilen, klasik tipe 

göre daha agresif ve multifokal seyrederek genellikle gastrointestinal hemorajiler nedeniyle 

ölümle sonlanabilen tiptir. Endemik (Afrika) KS Orta Afrika’da izlenen tüm malign 

hastalıkların %10’unu oluşturmaktadır (4,43). Erkek/kadın oranı yetişkinlerde 15/1, 

çocuklarda 3/1’dir (2,59). İnsidans yaş ile birlikte artış gösterir: erkeklerde 35-39, kadınlarda 

25-39 yaşlarında sıktır (36,46). Afrika yerli zencilerinde, sıklıkla genç popülasyonda izlenen 

bu tip agresif seyirlidir. Endemik tip KS Burkitt lenfoması ile aynı coğrafi dağılımı gösterir ve 

Güney Afrika’daki genç Bantu çocuklarında sık görülür. Çocuklarda görülen lenfadenopatik 

tipi sıklıkla ölümle sonuçlanmakta ve erkeklerde daha sık görülmektedir (57). 

2.3.3. Transplantasyon veya İyatrojenik İmmünsüpresyon ile Birlikte Görülen Kaposi 
Sarkomu 

   Organ transplantasyonu, tümör kemoterapisi, çeşitli nedenlerle uzun süreli 

kortikosteroid tedavisi ile ilişkili KS nadir bir komplikasyon olarak görülür  (2). Solid organ 

transplantasyonu sonrası gelişen kanserlerin yaklasık % 6’sını KS oluşturmaktadır (36). 

İmmünsüpresyon ile ilişkili KS, kadınlarda diğer klinik tiplere göre daha yüksek sıklıkta 

görülür (44) ve erkek/kadın oranı sadece 2,3/1’dir (2). 

Transplantasyon veya iyatrojenik immünsüpresyon ile birlikte görülen KS insidensi 

düşük olup, özellikle böbrek transplantasyonu sonrası immünsüpresyon alan hastalarda %0,5 

oranında görülür (44). Kalp, karaciğer ve akciğer transplantasyonlu hastalarda nadirdir 

(37,55). Çalışmalarda KS prevalansı böbrek transplantasyonu sonrası % 0,3 ve % 1,6, kalp 

transplantasyonu sonrası %0,41 olarak saptanmıştır (26,60,62). Böbrek transplantasyonlu 

hastalarda insidens KS’nun endemik olduğu bölgelerde %3,5 iken, Batı Avrupa’da     

%0,4’tür (59). 

Yüksek doz immünsüpresif tedavi alan solid organ transplantasyonlu hastalarda KS 

post-operatif birkaç ay-yıl içinde gelişir (7,57). Tedavinin başlaması ile lezyonun oluşması 

arasında geçen süre 2 ay ile 18 yıl (ortalama 20 ay) arasında değişmektedir (38). 

İmmünsüpresif tedavi HHV8’i aktive edici etkisi olan siklosporin içerdiğinde, KS’nun daha 

sık geliştiği bildirilmiştir (35,57). 

Transplantasyon sonrası görülen KS’nun  HHV8 reaktivasyonuna bağlı olup olmadığı 

belirsizdir. Çoğu KS’nun, transplante edilen organ ya da transfüzyon ile yeni infeksiyondan 
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çok, immünsüpresyona bağlı latent HHV-8 infeksiyonunun reaktivasyonu sonucu geliştiği 

sanılmaktadır (2). 

2.3.4. AIDS ile İlişkili Kaposi Sarkomu 

 
KS, HIV ile infekte hastalarda normal popülasyondan 100 000 kez (41), diğer 

immünsüprese hastalardan 200 kez daha sık görülmektedir. AIDS’li homoseksüel ve 

biseksüel erkeklerde ise cinsel temas dışı yollarla HIV infeksiyonu bulaşan bireylerden 10 kez 

daha sık görülür (13). 

Avrupa, Amerika ve Avustralya’da en çok homoseksüel ve biseksüel erkeklerde görülür (78). 

Ayrıca kadınlarda, çocuklarda, hemofili hastalarında, intravenöz uyuşturucu kullananlarda ve 

AIDS riski altındaki diğer popülasyonda da düşük oranlarla görülür (16,18,53). HIV 

infeksiyonunun cinsel ilişki ile bulaştığı, eşleri biseksüel olan kadınlarda KS prevalansı daha 

yüksektir (70). Ebeveynleri KS gelişimi için risk altında olan ve kan transfüzyonu yoluyla 

HIV infeksiyonu bulaşan  çocuklarda da KS gelişim riski yüksektir (18,40). HIV infeksiyonu 

gelişen hemofili hastalarında ve kan tranfüzyonu yapılanlarda sık görülmezken, intravenöz 

uyuşturucu kullananlarda ise orta derece risk mevcuttur (35,75). Klasik tipe göre daha erken 

yaşlarda, gençler ve hatta çocuklarda gelişebildiği rapor edilmiştir. Bir olguda çok sayıda 

lezyon meydana gelebilir ve gövde, boyun, kol ve bacaklarda daha sık olmakla birlikte çeşitli 

cilt bölgelerini tutabilir. Mukozal yüzeyler, başta gastrointestinal ve respiratuvar sistem olmak 

üzere birçok iç organ da tutulabilmektedir (61). Ilımlı ya da agresif/fulminant 

seyredebilmekteyse de genelde ölüm fırsatçı infeksiyon ya da diğer ağır komplikasyonlar 

nedeni ile gelişmektedir. 
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 Tablo 2.3: KS’nun klinik formları (14) 

 

 

KLİNİK 

FORMLAR 

 
YAŞ 

 
CİNSİYET 

 
TUTULUM YERİ 

 
PROGNOZ 

KLASİK TİP 60-70 yaş grubunda 10E:1K Akral bölgelerde 
Tedaviye 

yanıtı iyi 

AFRİKA TİPİ Her yaş grubunda E:K 
Belirli yerleşim yeri 

yok 
Değişken 

AIDS İLE 

İLİŞKİLİ TİP 
Genç  yaş kuşakta 

Homoseksüel 

hastalarda daha 

fazla 

Oral mukoza, baş, 

boyun, gövde üst 

yarısı 

Hızlı seyirli, 

prognozu kötü 

İMMÜN 

BASKILANMA 

 İLE İLİŞKİLİ 

TİP 

İmmünsüpresif  

tedavi gören 

hastalarda 

E:K Deri tutulumu 

İmmünsüpresif  

tedavi 

kesilince tablo 

hızla geriler 

 

 Değiştirici büyüme faktörü b (TGF-b), tümör nekroz faktörü a (TNF-a) ve IL-6 gibi 

sitokinlerin tümör gelişimi üzerine etkinliği vardır.  Klasik tipe oranla daha genç yaşlarda 

görülmektedir. Lezyonlar öncelikle ağrısız, asemptomatik eritematöz makül şeklinde başlar. 

Bu ilk lezyonlar genişler, renk koyulaşır. Bu hali ile melanositik bir lezyona ya da 

papülloskuamöz bir erüpsiyona benzer (73). Diğer türlere göre AIDS’de gelişen KS’de oral 

kavite tutulumu fazladır. Oral tutulum, cilt lezyonu olmaksızın da gelişebilmektedir. Mukozal 

diğer yüzeylerde de lezyonlar gelişebilmektedir. Bazı olgularda iç organ tutulumu da 

görülmektedir. Olguların üçte birinde lenf nodları da olaya katılmaktadır (9,63). KS 

tedavisinde lokal ve sistemik tedaviler hastalık evresine, klinik evreye, lezyon boyutuna, 

yerleşim yerine bağlı olarak kombine kullanılabilir. Ancak tam kür sağlamak çoğu zaman 

mümkün olmamakta ve sıklıkla rekürrensler görülmektedir. Lokal tedavilerde lezyonun total 

eksizyonu, radyoterapi, lezyon içine kemoterapötiklerin enjeksiyonu örneğin vinblastin, 

kriyoterapi ve yüzeyel olarak uygulanan ilaçlar (9-cis retinoik asit) tercih edilmektedir (17). 

Bunların yanı sıra KS radyosensitif bir tümördür. Bu nedenle de belli bir bölgeye sınırlı ve az 

sayıda lezyonu olan olgularda tercih edilmektedir (10,11). Sistemik tutulumu olan ve hızlı 

ilerleme gösteren olgularda ise lokal tedavilere ek olarak sistemik kemoterapi de tercih 
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edilebilmektedir. Kemoterapi için en sık tercih edilen ajanlar ise vinblastin, bleomisin, 

doksorubisin ve dakarbazindir (26,55). Bu tedavilerin yanı sıra intralezyonel veya subkutan 

interferon tedavileri de kullanılmaktadır (8).        
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                                             3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

     İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda HIV-1 pozitif tanısı konulmuş 85 hastanın tam kan 

örneğinden HHV-8 DNA’sının araştırılması için Real-Time PCR yöntemi, serum 

örneklerinden HHV-8 IgG antikoru araştırılması için ELISA yöntemi kullanılmıştır. Kit 

çalışma protokolü dikkate alınarak çalışılmıştır. 

Kanın Hazırlanması 

Hastalardan  gönüllü onam formu doldurulduktan sonra  kan örnekleri  EDTA’lı 

tüplere alınmış ve Eppendorf tüplerine ayırarak -20oC’de buzdolabında saklanmıştır.  Daha 

sonra alınan kan örnekleri Real-Time PCR yöntemindeki aşamalara tabi tutulmuştur. 

1. Ekstraksiyon 

2. Nükleik asit ekstraktı içindeki 272 bp’lik HHV-8 DNA genomuna ait fragment, spesifik 

primerler ile amplifiye edilmiştir. 

3. İşaretli problarla saptama işlemi yapılmıştır. 

 Kitin içerisinde yer alan malzemeler: Her 32 PCR reaksiyonu için premiks liyofilize 

primer ve hibridizasyon problarını içeren 3 adet tüp, HHV-8 DNA’nın her reaksiyonu başına 

101’den 106’ya kadar es target bir sıra, 6 liyofilize standart ve kapatıcı folyo şeridinden 

oluşmaktadır. 

 Ürünler 2-8 oC’de çözdürülmüş ve kan örnekleri ise -20 oC’de saklanmıştır.  

İlk olarak ekstraksiyon işlemi yapılmıştır. Ekstraksiyon için High Pure Viral Nucleic Acid 

Kit’i   (Roche Diagnostics Manheim, Germany) kullanılmaktadır. Hazırlık aşamasında pembe 

kapaklı Proteinaz K şişesine 5 ml Elution Buffer eklenmiştir. Çözülmesi sağlandıktan sonra 

1000 µl miktarlar  halinde -20oC’de saklanmıştır.  Poly(A) ise beyaz kapaklı Poly (A) şişesine 

0.5 ml Elution Buffer eklenmiştir. Çözüldükten sonra 100 µl miktarlar halinde -20oC’de 

saklanmıştır. İnhibitör removal Buffer, siyah kapaklı İnhibitör Removal Buffer tüpüne 20 ml 

absolut etanol, Wash Buffer ise mavi kapaklı Wash Buffer tüpüne 40 ml absolut etanol 

eklenmiştir. Öncelikle aşağıdaki formule göre çalışma solüsyonu hazırlanmıştır. 

Binding Buffer= Örnek sayısı x 200 µl içerisine  Poly(A)= (Örnek sayısı x 200)\50 ml 

eklenmiştir. 

Bu karışım yavaşça köpürtülmeden el ile 10 kez aşağı - yukarı şeklinde çevrilmiştir. 

Hazırlanmış olan bu çalışma solusyonu örnek numarası yazılmış Eppendorflara 200 µ l 



22 

 

şeklinde dağıtılmıştır. Daha sonra Eppendorflara 200 µl örnek eklenmiştir. Her Eppendorfa 50 

µl Proteinaz K eklendikten sonra 10 dak. 72 °C ısı bloğunda bekletilmiştir. Daha sonra bu 

karışıma 100 µl Binding Buffer eklenmiştir. Bu arada High Pure filter tüplere örnek 

numaraları yazılarak hazırlanmıştır.  Karışımın tamamı örnek numaralarına uygun gelecek 

şekilde High Pure filter tüplere aktarılmıştır. Sonra bu tüpler 8000x g’de 1 dak. santrifüj 

edilmiştir. Tüplerin alt kısımları (kolonlar) atılmış, süpernatantın olduğu filtreli kısım yeni 

kolonlara aktarılmıştır.  Bu aşamada tüplere 500 µl inhibitör removal buffer eklenmiştir ve 

8000x g’de 1 dak. santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrası tekrar tüplerin alt kısımları (kolonlar) 

atılmıştır, süpernatantın olduğu filtreli kısım yeni kolonlara aktarılmıştır. Yıkama aşamasında; 

450 µl Wash Buffer kullanılarak 2 kez yıkama yapılmıştır. Santrifüjler yine  8000x g’de 

yapılmıştır. Ancak 2.yıkama’da 8000xg  santrifüj sonrası 13000x g ile 2. kez santrifüj 

edilmiştir. Tekrardan  tüplerin alt kısımları (kolonlar) atılmıştır. High Pure filter tüpler bu kez 

önceden numaralandırılmış epandorflara aktarılmıştır.  Daha sonra işlem öncesinde 72 °C’de 

ısıtılan Elution buffer’dan 50 µl eklenmiştir  ve  8000x g’de 1 dakika santrifüj edilmiştir. 

Santrifüj sonrası bu kez filtreler atılmıştır, epondorfta kalan kısım saf DNA ekstraktı olarak 

kullanılmıştır. 

Amplifikasyon aşaması: 

 FastStart (Roche Diagnostics Manheim, Germany) kiti ile çalışılmıştır.  İlk olarak HHV-8 

primerleri hazırlanmıştır. 16 reaksiyonu yürütecek tüm primer ve probları içeren tüpe (mavi 

pellet içeren şeffaf işaretli tüp) 66 µl PCR-grade su ilave edilerek, çözelti karıştırılmıştır ve 

çevrilmiştir. 

IC (internal kontrol) hazırlanması: IC tüpü (beyaz kapaklı) içine 66 µl su ilave edilerek, 

çözelti karıştırılmış ve çevrilmiştir. 

Standartların hazırlanması; Hedef DNA 10 1 ile 106 hedef molekül\reaksiyon olmak üzere 6 

farklı konsantrasyon hazırlanmıştır. Çalışmaya en düşük konsantrasyona sahip olan ile 

başlanılmıştır (ilk tüp). Folyo ile kapatılmış kısımdan delik açmak için pipet ucu 

kullanılmıştır. Renksiz kapalı tüpe 40 µl PCR grade su ilave edilmiştir. Hedef DNA’nın 10 

kez pipetaj yapılarak solusyon ile karıştırılması sağlanmıştır. 20 µl PCR reaksiyonu için 5 µ l 

kontrol DNA kullanılmıştır. 

Master karışımın hazırlanması: Reaksiyon karışım tüpünden (1b, renksiz kapaklı) enzim tüpü 

(1a, kırmızı kapaklı) içine 60 µl ilave edilmiştir. Karışım yavaşça alt-üst edilmiştir. 
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 Reaksiyon karışımının hazırlanması 

• PCR-grade water…………..  7.0 µl 

• 25 mM Mg+2………………..  2.0 µl 

• Reagent karışım……………. 2.0 µl 

• Master karışım……………… 2.0 µl 

• IC karışım………………….   2.0 µl 

 Soğutulan reaksiyon tüpünde, tek bir reaksiyon için ajanların her birinden ekleyip hacmini 

reaksiyon sayısı kadar çoğaltarak reaksiyon karışımı hazırlanmıştır. Karışım çevrilmiştir ve 

kapillere her bir reaksiyon için 15 µl reaksiyon karışımından transfer edilmiştir. Her bir 

kapillere 5 µl ekstraksiyon ürünü ilave edilmesi ile elde edilen 20 µl’lik son reaksiyon hacmi 

standardize edilmiştir.  Kapiller LightCycler 2.0 Instrument’e cihazın talimatları 

doğrultusunda yerleştirilerek çalıştırılmıştır.  LightCycler 2.0 sonuçlar ve değerlendirirken 

PCR ürünleri spesifik melting noktalarına (Tm) sahip HHV-8 DNA için kanal 640’da 

tanımlanmıştır. Ek olarak 705 kanalında ve melting analizinde 65-70°C’de internal kontrol 

spesifik piki gözlenmiştir. 

ELISA Ig G Yöntemi 

Kanın Hazırlanması 

• Hastalardan EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri 8010xg’de 15 dakika santrifüj 

edilmiştir. 

• Plazma örneği ayrılmıştır. 

Kit içerisinde yer alan malzemeler: 

• Antijen kaplı ELISA Plağı:  96 kuyucuktan oluşan HHV-8 antijeni ile kaplı bir 

plak. 

• 4X Örnek dilüsyonu: 1 şişe (25 ml) örnek seyrelticisi, antijen kaplı ELISA 

plakanın inkübasyonundan önce örnekleri seyreltmek amacıyla kullanılmıştır. 

Kullanılmadan önce seyreltilmiştir. 

• Pozitif kontrol:  1 şişe (200  µl) HHV-8 IgG antikoru içeren insan plazması. 

Kullanılmadan önce seyreltilmiştir. 

• Negatif kontrol: 1 şişe (200  µl) HHV-8 IgG antikoru içermeyen insan plazması. 

Kullanılmadan önce seyreltilmiştir. 
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• Sulandırma solusyonu:  2 şişe ( herbiri 25 ml) 20X PBS- Tween. Herbir şişe 500 

ml 1X wash buffer hazırlanması için yeterlidir. Kullanılmadan önce seyreltilmiştir. 

• HRP Konjuge: 1 şişe(12 ml) anti human IgG’ye konjuge olmuş HRP. 

Seyreltilmeden kullanılmıştır. 

• Konjuge Substrat: 1 şişe TMB. Seyreltilmeden kullanılmıştır. 

• Durdurma solüsyonu: 1 Şişe (12 ml) 1N Sülfirik Asit (H2SO4). Seyreltilmeden 

kullanılmıştır. 

              Kit (Advanced Biotechnologies Inc, Columbia, MD, USA) soğuk odadan 

çıkartılmıştır  ve çalışılmak üzere 10 dakika oda ısısında (20-25°C) bekletilmiştir.  Her hasta 

örneği, pozitif ve negatif kontroller kit içinde yer alan “Örnek dilüsyonu” ile 1+100 oranında 

sulandırılmıştır (10 µl hasta serumu +1000 µl sulandırma solüsyonu).  Hasta sayısına uygun 

olacak sayıda ELISA plakları hazırlanmıştır. 2 pozitif kontrol, 3 negatif kontrol ve 

sulandırılmış örnekler kuyucuklara pipetle koyulmuştur. Jelatin ile üzeri kapatılmıştır (100 

µl). Sulandırılmış hasta örnekleri ve kontrollerin pipetle koyulduğu  ELISA plakları 30 dakika 

etüv (37°C)’de inkübasyona bırakılmıştır.  İnkübasyondan sonra kuyucuklar 3 kere otomatik 

yıkama cihazında yıkama solüsyonu ile yıkanmıştır  (Yıkama solüsyonu: Bir şişe (25 ml) 

yıkama tamponu 475 distile su ile sulandırılarak hazırlandı).  Her kuyucuğa 100 µl HRP 

konjuge pipetle koyulmuştur. Jelatin ile üzeri kapatılmıştır. 37°C ‘de 30 dak. inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra kuyucuklar 3 kere otomatik yıkama cihazında yıkama 

solusyonu ile yıkanmıştır.  Her kuyucuğa 100 µl HRP substrat pipetle koyulmuştur. 30 dakika 

oda ısısında (20-25°C) inkübasyona bırakılmıştır (İnkübasyon karanlık ortamda olmalıdır).  

Her kuyucuğa 100 µl stop solüsyonu eklenerek enzimatik reaksiyon durdurulmuştur. Pozitif 

örnekler mavi renkten sarı renge dönüşmüştür. Negatif örnekler ise renksizleşmiştir.  Stop 

solusyonu eklendikten sonra yarım saat içinde 450 nm’de okutulmuştur. Değerlendirilmesi, 

negatif örneklerin ortalaması alınıp 3 ile çarpılması  ve her örneği bulduğumuz sayıya bölerek 

optik yoğunluk (OD) değerinin hesaplanmasıyla  yapılmıştır. 

                                Tablo 3.1: Absorbans değerleri  

 

 
                 Örnekler                                  OD oranı 
                  Negatif örnekler              ≤ 0. 75 

 Pozitif örnekler                ≥1.00 
 Sınır değer                        0.76-0.99 



25 

 

                                                                4.BULGULAR 

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı’ndan gönderilen HIV-1 pozitif tanısı konulmuş 85 hastanın tam kan örneğinden HHV-8 

DNA’sının varlığı Real-Time PCR metodu ve serum örneklerinden HHV-8 IgG antikorlarının 

varlığı ELISA yöntemi ile araştırılmıştır.  

Yaşlarını 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 ve 61-70 olarak gruplandırdığımız 85    

HIV-1 pozitif hastada ELISA yöntemiyle spesifik HHV-8 IgG antikorları araştırılmıştır. 1-10 

yaşları arasındaki 3 hastanın 1’inde (%1.2), 11-20 yaşları arasındaki 2 hastanın 1’inde (%1.2), 

21-30 yaşları arasındaki 8 hastanın 3’ünde (%3.5),  31-40 yaşları arasındaki 27 hastanın 

7’sinde (%8.2), 41-50 yaşları arasındaki 30 hastanın 9’unda (%10.6), 51-60 yaşları arasındaki 

9 hastanın 1’inde (%1.2), 61-70 yaşları arasındaki 6 hastanın 2’sinde (%2.3) olmak üzere 

toplam 85 hastanın 24’ünde (%28.2) HHV-8 IgG antikorları pozitif saptanmıştır (Tablo 4.1) 

Tablo 4.1: HHV-8 ELISA IgG sonuçlarının yaş gruplarına göre dağılımı 

 

Yaş Grubu     Örnek 

Sayısı 

     HHV-8 

IgG (+) 

(%)  

1-10  3   1 (%1.2)  
11-20  2   1              (%1.2)  
21-30  8   3                (%3.5)  
31-40  27   7 (%8.2)  
41-50  30   9 (%10.6)  
51-60  9   1 (%1.2)  
61-70  6   2 (%2.3)  
TOPLAM  85   24 (28.2)  

 

İncelenen çalışma grupları arasında oluşabilecek fark durumunun değerlendirilmesi amacıyla 

X2 yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda yaş grupları arasında 

anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). 
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Tablo 4.2:  HHV-8 ELISA IgG Sonucu Pozitif Saptanan 24 Hastanın Cinsiyetlere Göre dağılımı 

Yaş Grubu Kadınların Sayısı Erkeklerin Sayısı 

1-10 1  

11-20  1 

21-30 1 2 

31-40 1 6 

41-50 2 7 

51-60  1 

61-70 1 1 

TOPLAM 6                                                          18 

 

Serolojisi pozitif saptanan  31-40 yaşları arasındaki hastalardan 1’i kadın 6’sı erkek,              

41-50 yaşları arasındaki hastalardan ise 2’si kadın ve 7’si erkek hastalardan oluşmaktadır. 

Toplam  hastaların % 16.6’sı kadın ve % 83.3’ü erkek hasta olup yüksek pozitiflik 31-50 

yaşları arasında gözlemlenmiştir (Tablo 4.2). Serolojisi araştırılan 85 HIV-1 pozitif hastada 

PCR tekniği ile HHV-8 DNA’sı da incelenmiştir. 85 HIV-1 pozitif  hastanın 3’ünde (%3.5)  

HHV-8 DNA’sı saptanmıştır. HHV-8 spesifik IgG antikorları pozitif olan 24 hastanın ise 

yalnızca 1’inin (%4.2) HHV-8 DNA’sı pozitif olarak belirlenmiştir. HHV-8 DNA’sı PCR ile  

pozitif saptanan 2 hastanın kan örneğinde ELISA ile IgG antikorları saptanmamıştır. 

Tablo 4.3: HHV-8 PCR sonuçlarının yaş gruplarına göre dağılımı 

Yaş Grubu  Örnek 

Sayısı 

                  HHV-8 

DNA (+) 

(%)   

1-10  3       
11-20  2       

21-30  8       

31-40  27   2 (%2.3)   

41-50  30       

51-60  9   1 (%1.2)   

61-70  6       

TOPLAM  85   3 (%3.5)   
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Yapılan çalışmada 31-40 yaşlar arasındaki 27 hastanın 2’sinde (%2.3) ve 51-60 yaşları 

arasındaki 9 hastanın 1’inde (%1.2) HHV-8 DNA’sı pozitif saptanmıştır (Tablo 4.3). HHV-8 

DNA’sı pozitif saptanan 3 hastanın 1’inde IgG antikorları pozitif bulunmuştur. Kitin dinamik 

ölçüm aralığı 500-50.000.000 kopya/ml iken yaşı 34 ve 37 olan hastalarda HHV-8 DNA’sı     

˂ 500 kopya/ml, yaşı 57 olan hastada ise 2240 kopya/ml saptanmıştır. 
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                                                     5.TARTIŞMA 

 

HHV-8,  KS’nun bütün formlarında önemli etken olan gamma herpesvirus ailesinin 

bir üyesidir (49,50). HHV-8 ile infekte bireylerde KS’na yakalanma riski düşükken, HIV 

hastaları veya transplantasyon sonrası immünsüpresif tedavi altında olan hastalar arasında 

riskin büyük olması, HHV-8’in immünolojik kontrol altında olduğunu düşündürmektedir (5). 

HIV pandemisi dünyanın birçok yerinde AIDS’e bağlı KS’nun artışıyla sonuçlanmıştır. HIV, 

HHV-8 infeksiyonunun alınmasını kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda HIV-1 ile 

indüklenen sitokinlerin tümör  teşvik edici etkileri yoluyla HHV-8 infeksiyonundan AIDS’e 

bağlı KS’na  daha hızlı ilerlemesini teşvik edebilir (15). HHV-8 infeksiyonunun 

epidemiyolojisini ve bulaşma yollarını  araştırmak için birçok moleküler ve serolojik 

çalışmalar yapılmıştır. Çoğu çalışma grubuna göre HHV-8 prevalansı farklı ülkelerde ve 

coğrafik bölgelerde büyük farklılıklar göstermektedir. Belirli bir bölgede virusun patogenezini 

daha iyi anlayabilmek için HHV-8’in seroepidemiyolojisini iyi anlamak gerekmektedir.  

HHV-8’in keşfinden bu yana dünyanın birçok yerinde seroepidemiyolojik çalışmalar 

yapılmıştır. 

Adjei ve ark. (3), Batı Afrika’da 250 HIV-1 pozitif hastanın kan örneğinde HHV-8 

antijenlerine karşı oluşmuş IgG antikorlarını ELISA metodu ile araştırmışlardır. Bu çalışmaya 

göre 140 erkek hastanın 88’inde (%62.9), 110 kadın hastanın 76’sında (%69.1) ve toplam 250 

HIV hastasının 164’ünde (%65.6) IgG pozitif saptanmştır. Çalışmamızda ELISA sonuçlarına 

göre bulduğumuz %28.2 IgG prevalans değeri bu çalışmaya göre düşük olup, erkek hastaların 

kadın hastalara göre fazla olması yönünden bir benzerlik bulunmamaktadır. Ancak genel 

olarak erkek sayısının kadın sayısından fazla olması düşüncesi hakim olup sonucumuz daha 

anlamlı olarak değerlendirilmiştir. 

Keller ve ark. (43), Brezilya’da KS olmayan 27 HIV-1 pozitif hastanın kan 

örneklerinde PCR ve IFA tekniklerini kullanarak HHV-8 DNA’sını ve antikorlarını 

araştırmışlardır. 27 HIV-1 pozitif hastanın 1’inde (%3.7) HHV-8 DNA’sını pozitif 

bulmuşlardır. PCR ile HHV-8 DNA’sı pozitif saptanılan bu hastanın serolojik olarak da 

pozitif olduğunu bildirmişlerdir. 
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Szalai ve ark. (68), 2005 yılında Macaristan’da 115 HIV-1 pozitif hastada prevalans 

çalışması yapmışlardır.  HHV-8 antijenlerine karşı oluşan antikorları ELISA ve IFA yöntemi 

ile HHV-8 DNA’sı ise PCR yöntemi ile araştırmışlardır. Bu çalışmada 115 HIV-1 pozitif 

hastanın 22’sinde (%19.1) IgG pozitif ve 7’sinde (%6.1) HHV-8 DNA’sını pozitif 

bulunmuştur. HHV-8 DNA’sı pozitif saptanan 7 hastanın yalnızca 1’inde (%14.2) IgG 

pozitiftir.  

Keller ve Szalai’nin çalışmaları bizim bulgularımızla karşılaştırıldığında; 

çalışmamızda HHV-8 DNA’sı pozitif saptanan 3 hastanın 1’inde (%33.3) IgG pozitif 

saptanmıştır. Bu bulgu HIV-1 pozitif hastanın HHV-8 infeksiyonunu geçirmiş olduğunu ve 

infeksiyonun tekrarını gösterir. 

 

Huang ve ark. (36) 2000 yılında Taiwan’da yaşları 1’den 70’in üstüne kadar değişen 

1201 bireyde serosürveyans çalışması yapmışlardır. Bu  çalışmada HHV-8’in hem litik hem 

de latent antijenine karşı antikor titresine indirekt IFA ile bakmışlardır. Sonuçlar çok az bir 

grubun (%3-4)  10 yaşından önce HHV-8 ile karşılaştığını göstermiştir. İnfeksiyon oranının 

21-40 yaş grubunda en yüksek düzeye ulaştığını gözlemişlerdir. Kadınlaınr erkeklerden çok 

daha yüksek HHV-8 seroprevalansı gösterdiğini, fakat bu farkı istatistiksel olarak anlamlı 

bulmadıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak Taiwan’daki HHV-8’in  yetişkinler için baskın 

olan infeksiyöz ajan olduğunu bildirmişlerdir.  

Albrecht  ve ark. (6),  KS olan ve olmayan  431  HIV-1 pozitif  hastada  IFA yöntemi 

ile  HHV-8 IgG antikorlarını ve 293 hastada  PCR yöntemi ile HHV-8 DNA’sını araştırıp 

epidemiyolojik veri elde etmişlerdir. Antikoru araştırılan 431 hastanın 194’ünde (%45) IFA 

yöntemi ile HHV-8 antijenine karşı oluşmuş antikorlar negatif bulunurken 124’ü (%29) zayıf 

pozitif, 95’i (%22.5) pozitif, 15’i (%3.5) yüksek pozitif bulunmuştur. KS olmayan 398 

hastanın 191’i (%48) negatif, 123’ü (%30.9) zayıf pozitif, 73’ü (18.3) pozitif ve 11’inde      

(% 2.8) yüksek pozitif  değerler elde etmişlerdir. KS’lu hastalarda bu oranları daha yüksek 

saptamışlardır. KS’lu 33 hastanın 3’ünde (%9) negatif, 2’sinde (%6) zayıf pozitif, 24’ünde 

(%73) pozitif ve 4’ünde (%12) güçlü pozitif saptamışlardır. HHV-8 DNA’sı araştırılan 293 

hastanın 33’ü KS’lu hastadır ve KS’lu hastaların 15’inde (%45), KS olmayan 260 hastanın 

21’inde (%8.07) HHV-8 DNA’sını pozitif saptamışlardır. 
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Hammock ve ark. (32) HIV pozitif hastalarda HHV-8 koinfeksiyonunu belirlemek için 

HHV8 LANA-1 (klon 13B10) ile immünhistokimyasal incelemenin yanısıra, kantitatif analiz 

sağlayan real-time PCR yöntemi ile HHV8 DNA’sını araştırdıkları çalışmada her iki yöntem 

ile sırasıyla KS’nda 22/24 (% 92), 24/24 (% 100), hemanjiyomda 0/12 (%0), 4/12 (%25) ve 

total olarak 22/36 (%61.1), 26/36 (72.2) pozitif olgu saptamışlardır. Epiteloid hemanjiyomlu 1 

olguda ise her iki yöntemle de negatif sonuç saptamışlardır. Hemanjiyomda HHV-8 DNA 

varlığının yüksek olmasının birçok nedene bağlı olabileceği, örneğin HIV pozitif hastaların 

HHV-8 ile koinfekte olup, kan mononükleer hücrelerinin latent DNA içermesinin söz konusu 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

   Alagiozoglou ve ark. (5), 2003 yılında Güney Afrika’da HIV pozitif hastalarda 

yaptıkları bir çalışmada HHV-8 LANA antijenlerine karşı oluşmuş antikorları IFA yöntemi 

ile HHV-8 DNA’larını ise PCR yöntemi ile araştırıp bu iki testin karşılaştırılmasını 

yapmışlardır. Bu çalışmalarda  HIV pozitif ayakta hastaların  % 3’ünde,  AIDS’li  yatan 

hastaların % 5.5’inde, KS’lu %50.6’sında ve total olarak  hastaların % 14.5’inde  PCR 

yöntemi ile HHV-8 DNA’larını saptamışlardır. Serolojik incelemede; HIV pozitif hastaların 

%12.4’ü, AIDS’li yatan hastaların % 23.6’sı ve KS’lu hastaların % 77.5’ inde HHV-8 

antikorları saptamışlardır. Ancak HIV pozitif hastalarının hiçbirinde yüksek pozitiflik 

bulmamalarına rağmen AIDS’li yatan hastaların % 5.6’sında ve KS’lu hastaların % 27.5’inde 

yüksek pozitiflik tespit etmişlerdir. HHV-8 DNA’sı saptanan hastaların %89.1’i IgG pozitif  

%28.2’si yüksek pozitiftir. HHV8 saptanamayan hastaların ise %23’ü IgG pozitif iken 

yalnızca  %5.5’i yüksek pozitif olarak belirlemişlerdir. 

Albrecht, Hammock ve Alagiozoglou’nun HIV-1 pozitif hastaların kan örneklerinde 

yaptıkları PCR çalışmalarının sonuçları sırasıyla %8.07, %72 ve %14,5 olup, PCR 

bulgularımızın (%3.5) bu çalışmalara göre düşük olduğu görülmektedir. 

 

Ogoina ve ark. (49), 2011 yılında Kuzey Nijerya’da HIV-1 pozitif hastalarda ve 

sağlıklı bireylerde ELISA yöntemi ile HHV-8 IgG antikorunu araştırarak seroprevalans 

çalışması yapmışlardır. Yaşları 19-40 arasında olan 51 hastanın 32’sinde (%62.7),  yaşları 

40’tan büyük olan 21 hastanın 12’sinde (%60) HHV-8 IgG antikorlarını pozitif 

saptamışlardır. Bizim çalışmamızda ise yaşları 19-40 arasında olan 35 hastanın 10’unda 

(%28.5), yaşları 40’tan büyük 45 hastanın 12’sinde (%26,6) IgG pozitif saptanmıştır. 

Çalışmamızda her iki yaş grubundaki bulgularımız bu çalışma verilerine nazaran düşük 
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bulunmuştur. Aynı zamanda bireylerin cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH) hikayesine göre 

de bir istatistik yapmışlardır. Buna göre 34 HIV hastasının 25’inde (%72.5) CYBH hikayesi 

vardır. Bu sonuca göre HIV hastalarında HHV-8 infeksiyonunun yüksek prevalansı ve onunla 

ilişkili CYBH bireyler arasında HHV-8 iletiminin seksüel rotasını desteklemektedir. Yaşları 

19-40 arasında olan 69 sağlıklı bireylerin 15’inde (%21.7) ve 40’tan büyük olan 16 sağlıklı 

bireylerin 7’sinde (%43.8) HHV-8 IgG pozitif bulmuşlardır. 

2009 yılında Xinjiang’da Yang ve ark. (74),   yüksek risk grupları arasında HHV-8 ve 

HIV infeksiyonunun birlikteliğini araştırmışlardır. HHV-8 antikorlarının ELISA ile tespit 

edildiği araştırmada bireylerin cinsiyet, yaş, uyuşturucu kullanıp kullanmamasını, eğitim 

düzeylerini dikkate almışlardır. 468 serum örneğinin 67’sinde (%14.3) HIV ve HHV-8 

birlikte pozitiftir. Erkeklerdeki bu oranı (%22.6, 54/239) kadınlarınkine göre (%5.7, 13\229)  

daha yüksek bulmuşlardır. Aynı zamanda bu oran 24 yaşından büyük hastalarda (%15.8, 

65/412) yüksek olmasına rağmen 24 yaşından küçük olan hastalarda  (%3.6, 2/56) daha 

düşüktür. Çalışmamızda ELISA ile saptanan spesifik IgG pozitifliği (%28.2) daha yüksek 

saptanırken, erkek hastalarda (%83.3) bu oranın yüksek olması bu çalışmayla benzerlik 

göstermektedir. Bu çalışmada HHV-8 ve HIV birlikteliğini uyuştucu kullanan bireylerde 

(%26.5, 50/189) uyuşturucu kullanmayanlara göre (%6.1, 17/279) daha yüksek pozitif 

bulmuşlardır. Eğitim seviyesi ve kültür düzeyleri düşük olan bireylerde (%20.7, 40/193)  

HHV-8 ve HIV birlikteliği eğitim seviyesi ve kültür düzeyleri yüksek olan bireylere göre 

(%20.7, 40/193) daha yüksektir.  

Jalilvand ve ark. (39), 2011 yılında İran’da kan donörlerinde, hemodiyaliz 

hastalarında, HIV pozitif hastaları ve renal transplantasyon hastalarında IFA yöntemi ile 

HHV-8 seroprevalansını ve KS oranını araştırmışlardır. Bu çalışmada erkek /kadın oranı 

242/14 olan kan donörlerinde HHV-8 IgG 256 hastanın 5’inde (%2)  pozitif, erkek\kadın 

oranı 63\55 olan 118 hemodiyaliz hastalarının 20’sinde (%16.9) pozitif, erkek\kadın oranı  

60\40 olan  100 renal transplantasyon hastalarının 25’inde (%25) pozitif ve erkek\kadın oranı 

33\2 olan  35 HIV pozitif hastalarının 26’sında (%45.7) IgG pozitif bulmuşlardır. 

Perez ve ark. (52), 2010 yılında Arjantin’de sağlıklı kan donörlerinde HHV-8’in 

varlığını IFA ve PCR yöntemi ile incelemişlerdir. 557 kan donörünün 45’ini (%7.79) 

seropozitif bulmuşlardır. Seropozitif kan donörlerinin 1’inde tükrükte,  2’sinde hem tükrük 

hem de kanda HHV-8 DNA’sını pozitif saptamışlardır. 
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Pınar ve ark. (12) 2001 yılında 50 HIV-1 pozitif hastada HHV-8 antijenine karşı 

gelişen IgG antikorlarının varlığını IFA yöntemi ile araştırmışlardır. 21-30 yaşları arasındaki 

7 hastada 3 (%42,8), 31-40 yaşları arasındaki 22 hastada 3 (%13,6), 41-50 yaşları arasındaki 

13 hastada 1 (%7.7), 51-60 yaşları arasındaki 4 hastada 1 (%25) olmak üzere toplam 8 (%16) 

HIV-1 pozitif hastada HHV-8 IgG pozitifliği saptamışlardır. 

 

      Bizim çalışmamızda ise kadın /erkek oranı 32/53 olan 85 HIV-1 pozitif hastanın 24’ünde 

(%28.2) ELISA IgG sonucu pozitif olarak belirlenmiştir. Serolojisi pozitif bulunan hastaların            

% 16.6’sı kadın ve  % 83.3’ü erkek hastadan oluşmaktadır. HHV-8 DNA’sı ise 85 HIV-1 

pozitif hastanın 3’ünde (% 3.5) pozitif saptanmıştır. Bu hastaların 2’si erkek (%66.6) ve 1’i de 

(%33.3) kadındır. Bu sonuçlar HHV-8 pozitifliğinin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek 

olması düşüncesini doğrulamaktadır. Çalışmamızda, akut infeksiyon döneminde bakılması 

önerilen HHV-8 DNA PCR ve ELISA spesifik IgM tekniklerinin karşılaştırılması daha 

anlamlı sonuçlar elde etmemizde fayda sağlayacaktı. Ancak HHV-8 IgM ticari kitinin 

ülkemizde mevcut olmaması nedeniyle HIV-1 pozitif hastalarda PCR ile HHV-8 DNA’sı ve  

ELISA ile spesifik IgG araştırmamıza neden olmuştur. HIV-1 pozitif hastalarda HHV-8  ile 

ilgili daha somut bilgilerin  açığa çıkması; HHV-8 ile   KS  ve  belki  de  HHV-8  ile  

etiyolojisi  bilinmeyen  birçok hastalığın  ilişkilerinin bu konuda yapılacak olan  çalışmaların 

artması ile daha da belirgin hale geleceğini ummaktayız. 
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