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ÖZET

Spesifik  canlı  hücrelerin  içerisinde  çoğalan  submikroskopik  varlıklar  olan  virüsler
hayatımız  boyunca  karşılaştığımız  hastalıkların  büyük  bir  çoğunluğunu  oluşturur.  Oral
dokular  da  bir  veya  daha  fazla  farklı  virüsle  enfekte  olarak  çeşitli  klinik  ve  patolojik
görünümler  verirler.  Bu  çalışmamızda  diş  hekimliği  ile  ilişkili  viral  hastalıkların  oral
dokularda  meydana  getirdiği  patolojik  değişikliklerin,  semptomlarının,  tedavi
yöntemlerinin incelenmesi ve diş hekimliği ile viral patojenlerin arasındaki yakın ilişkinin
derlenmesi amaçlanmıştır.
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SUMMARY

Viruses are defined as submicroscopic entities that reproduces in specific living cells, they
are also in most of the ilnesses we face during our lifes. Oral tissues can be infected by one
or variety of different viruses and they produce several clinic and pathological image. This
research is aimed for the close relation between viral patogens and dentisrty and reviewing
patological changes, symptoms and treatment methods that happens in oral tissues caused
by viral illnesses related to dentistry.
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1.GİRİŞ VE AMAÇ

Oral kavite, yüzey alanı yaklaşık 215 cm²’lik bir bölge olup bakteri, arkea, mantar ve
virüslerin  bulunduğu,  insan  vücudunun  en  zengin  mikrobiyal  yaşam alanlarından
birini  oluşturur(1).  Bu  durum  fırsatçı  ve  patojenik  mikroorganizmalar  için  bir
rezervuar olabilir, çapraz kontaminasyon ve enfeksiyon için risk oluşturabilir ve hatta
sistemik enfeksiyonlara neden olabilir(2). Oral mikrobiyota, kişiden kişiye hatta aynı
bireyde,  ağız  içerisinin  farklı  bölgelerinde  değişiklikler  gösterir.  Farklı  anatomik,
fizyolojik  yapılar,  oksijen  düzeyi,  besin  içeriği,  ısı  ve  konak  bağışıklık  yanıtının
etkenleri  bu  bölgelerde  baskın  olacak  mikroorganizmaların  belirlenmesinde
etkilidir(1).

Oral kaviteye yerleşen mikrobiyotanın birçoğu, insan vücudu ile kommensal ilişki
içerisindedir.  Kommensal  ilişkide,  farklı  organizmalar  arasında  taraflardan  biri
diğerinden besin ve konak gibi faydalar sağlarken, diğeri ilişkiden etkilenmez veya
zarar  görmez.  Bundan  farklı  olarak,  oral  mikrobiyotanın  patojenik  ilişkisinde  ise
konağa  yerleşen  mikroorganizmalar  bu  ilişkiden  fayda  sağlarken,  konak  zarar
görmektedir.  Patojenik  mikroorganizmalar  çeşitli  yollarla  dental  ve  periodontal
dokulara  ulaşıp  kommensal  floradan  daha  baskın  duruma  geldiklerinde  çevresel
faktörlerin  yardımıyla  yıkım  sürecini  başlatırlar  ve  çeşitli  hastalıkları  meydana
getirirler(1).

Kapsid  adı  verilen  ve  bazen  lipit  bir  membran  içerisinde  bulunan  protein  kılıfla
kuşatılmış  bir  nükleik  asit  genomundan  oluşan  virüsler  zorunlu  hücre  içi
parazitlerdir. Bu patojen mikroorganizma türünün, çoğalarak baskın duruma geçmesi
için  konak hücresinin  metabolik  mekanizmalarına  ihtiyacı  vardır(3).Oral  kavitede
meydana  gelen  hastalıklarda  direkt  viral  patojen  kaynaklı  enfeksiyonlar  nadirdir.
Oral  viromu oluşturan çeşitli  virüsler  çoğunlukla bakteriler  için patojenik bir  gen
rezervuarları olarak düşünülmektedir. Örneğin; HSV 1-2 erken yaşlarda ağız içine
yerleşir ve uygun koşullarda ağrılı bir tablo olan aftöz stomatitis olarak karşımıza
çıkarlar. CMV, EBV ve HPV gibi farklı gruplar da ağız içinde izole edilmişlerdir ve
farklı ağız hastalıklarıyla ilişkili oldukları düşünülmektedir(1).

Bu  çalışmamızda  oral  kavitede  gözlenen  viral  patojenler,  bu  patojenlerin  neden
oldukları patolojik değişiklikler, hastalık semptomları ve tedavi yöntemleri incelenip
diş hekimliği yönünden viral enfeksiyonların etkisinin saptanması aynı zamanda diş
hekimliği ile viral patojenlerin arasındaki yakın ilişkinin derlenmesi amaçlanmıştır.
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2.ORAL KAVİTENİN VİRAL ENFEKSİYONLARI

Virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir. Protein ve nükleik asit sentezi için gerekli
enzimlerden yoksundurlar(4). Konak hücrelere ve hücrelerin içerisine girip çoğalarak
konağa  hasar  verebilirler.  Virüsler  konak  hücrelerine  girdikten  sonra  hücrelerde,
farklı mekanizmalarla hasar oluşturabilir veya hücre ölümüne neden olabilir:
 •Direkt sitopatik etkilerle virüs hücreleri; konak için önemli olan makromoleküllerin
sentezlenmesini önleyerek, konak hücresinin parçalanmasına neden olacak enzimler
ve toksinler üreterek ya da apoptoz mekanizmasıyla hücreleri öldürebilir. 
•Konak  hücrelerinin  üzerindeki  virüs  proteinleri,  bağışıklık  sistemi  tarafından
tanınarak immün yanıt meydana getirebilir ve lenfositlerin, virüsle enfekte hücrelere
saldırmasına  neden  olabilir.  Sitotoksik  T  lenfositleri,  viral  enfeksiyonlara  karşı
savunmada  önemli  rol  oynar  fakat  hücre  hasarıyla  birlikte  doku  hasarından  da
sorumlu olabilir. 
•Enfekte  hücrelerin  benign  ya  da  malign  tümör  hücrelerine  transformasyonu
meydana  gelebilir.  Farklı  onkojen  virüsler  hücreleri  çeşitli  yollardan  uyararak
hücrelerin çoğalma ve yaşama mekanizmasını etkileyebilir(3).

Viral  bir  enfeksiyonun  etkisi  virüsün  tabiatına,  konağın  enfeksiyona  cevabına  ve
konak virüs ilişkisine göre belirlenir. Virüsün patojenitesi inokülüm miktarı, hastanın
genel sağlık durumu gibi faktörler de hastalığın şiddetine etki eder(5).

Virüsler direkt temas, solunumsal, fekal-oral yollarla ya da kontamine sıvı veya kan
enjeksiyonları,  doku  nakilleri  işlemleriyle  bulaşabilirler.  Bulaş  yolları  virüsün;
kaynağı, dayanıklılığı, çevre şartları ve hedef dokulara ulaşma biçimine bağlıdır(5).

Virüs vücuda girdiği bölgedeki uygun biyosentez mekanizmasına sahip olup viral
reseptör bulunduran hücrelerde replike olur. Birçok virüsün enfeksiyonu oral mukoza
veya  üst  solunum  yolunda  başlar.  Virüs  giriş  bölgesinde  kalarak  burada  replike
olabilir ya da mononükleer fagositler, kan dolaşımı ve lenfatik sistemle veya nöronlar
aracılığıyla diğer dokulara yayılabilir(5). 

Virüslerin  klinik  örneklerle  saptanması,  izolasyonu  ve  tanımlanması  için  çeşitli
laboratuar  yöntemleri  geliştirilmiştir. Bu teknikler arasında mikroskobik inceleme,
kültür alınması, serolojik inceleme ve nükleik asit amplifikasyonları sayılabilir(6). 

Oral müköz membran bir ya da daha çok farklı virüsle enfekte olabilir(Tablo-1) ve
her  bir  virüs  göreceli  olarak belli  başlı  klinik ve patolojik  görünüm oluşturur(7).
Orofasiyal dokular virüslerin semptomatik primer enfeksiyonunun ve ayrıca latent
virüslerin  reaktivasyonunun  sık  görüldüğü  bir  bölgedir.  Primer  enfeksiyon
vakalarının büyük çoğunluğunda hasta immün sisteminin spesifik antikorlar üretmesi
sayesinde nispeten hızlıca iyileşir. Bu durumda tedavi palyatiftir ve ağrı, yüksek ateş
semptomlarını azaltmayı amaçlayan antiinflamatuar tedavi önlemleriyle ile sınırlıdır.
Hastanın genel sağlığının ve immünitesinin değerlendirilmesi durumun yönetiminde
önemlidir  çünkü  altında  yatan  sistemik  hastalık  ya  da  azalmış  konak  savunması
mekanizması ek tedavi seçimini etkileyecektir(6).
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Tablo 1: Diş Hekimliği İle İlişkili Virüsler(8)

Virüs Ailesi Hastalık
HSV1 Primer herpetik gingivostomatitis

Sekonder herpes enfeksiyonları
HSV2 Genital herpes
VZV Varisella (suçiçeği)

Zoster (zona)
EBV İnfeksiyöz mononükleoz

Burkitt lenfoma
Nazofaringeal karsinoma
Tüylü lökoplaki

CMV Tükürük bezi inklüzyon hastalığı
HHV6 Roseola ınfantum (6.hastalık)
HHV8 Kaposi sarkomu
HPV Oral papilloma/siğiller

Kondiloma acuminatum
Fokal epitelyal hiperplazi
Bazı karsinomlar

Koksaki Virüsü Herpangina
El-ayak-ağız hastalığı

Kızamık virüsü Kızamık
Kabakulak virüsü Kabakulak

2.1. HERPES SİMPLEKS

Tanımlanan  ilk  insan  herpesvirüsü  olan  HSV  enfeksiyonları,  cilt  ve  mukozanın
yaygın olarak görülen veziküler erüpsiyonlarıdır(5,8). HSV insan hücrelerinin birçok
tipini  enfekte  edebilir.  Çoğunlukla  fibroblast  ve  epitelyal  hücrelerde  litik
enfeksiyonlara, nöronlarda ise latent enfeksiyonlara sebep olur(5).İki farklı antijenik
yapısı olan HSV, oral veya genital enfeksiyonlara neden olur(9). HSV-1 ile HSV-2 iki
ana herpesvirüs tipidir ve bunlar farklı antikorlar tarafından ayırt edilebilir(11). HSV-
1  yaygın  olarak  görülür,  bir  popülâsyonun  yaklaşık  %50  ila  70'i  enfekte
olabilmektedir. HSV-2 ise daha az yaygındır ve bir popülâsyonun yaklaşık %5 ila
20'si enfekte olabilmektedir(10).
 

2.1.1. Yapı ve Replikasyonu

HSV herpesviridae ailesinin alfaherpesvirinae alt ailesinde, simplexvirus genusunda
yer almaktadır(12). Enfekte olmuş hücrenin çekirdeğinde replike olan zarflı ve çift
zincirli DNA virüsüdür(13,14). İkosahedral simetrili kapsidi bulunmaktadır(14).

HSV-1 ve HSV-2 için birincil hedef hücreler epitel hücreleridir(10). Virüs hücreler
arasında  intrasellüler  köprüler  yoluyla  yayılabilir  ve  bu  sayede  antikorlardan
kaçabilir(5).

3



Tüm  herpesvirüslerin  ortak  özelliği  ise  latent  kalabilme  yetenekleridir.  Latent
kalması hücrenin enfekte olduğu anlamına gelir fakat uzun süre virüs çoğalmaz. Esas
olarak sinir hücreleri  ya da nöronlar gibi ayrıcalıklı  bölgelerde latent kalırlar(10).
Nöronlardaki HSV enfeksiyonunun virüsün replikasyonu ya da latentlik gelişimi ile
sonuçlanması nöronun kopyalama yeteneği olan genlerine bağlıdır(5). Virüsün latent
kalmasının  avantajı  konağın  immün  yanıtından  kaçmasıdır.  Latent  virüsün
reaktivasyonu sıklıkla stresle ortaya çıkar(10). 

2.1.2. Patogenez ve İmmünite

HSV enfeksiyonu mukozal membranlardan ya da derideki çatlaklardan başlar. Virüs
lezyonun tabanındaki hücrelerde replike olur, lezyonu inerve eden nöronları enfekte
eder, retrograd transport ile gangliyona ulaşır. HSV-1 ve HSV-2 aynı dokuları enfekte
edip benzer hastalıklara neden olabilir ancak belirli bölge ve hastalıklara (şekil-1)
daha çok yatkınlardır(6).

Şekil 1: HSV Hastalık Sendromları(6)

HSV’nin  latent  kalabilmesi  için  CD8 T hücreleri  ve  interferon gama önem taşır.
Reaktivasyon esnasında virüs enfeksiyonun başlangıç bölgesine geri döner, burada
belirsiz olabilir ya da veziküler lezyon geliştirebilir. Viral patoloji ve immünopatoloji
birlikte doku hasarına neden olur. İnterferon ve NK hücreleri içeren doğal savunma
mekanizması,  enfeksiyonun  başlangıç  yayılımının  önlenmesinde  yeterli  olabilir.
Ekstrasellüler virüs, virüsün glikoproteinlerine karşı antikor oluşturularak nötralize
edilir  ve  yayılımı  sınırlanır  ancak  bu  durum enfeksiyonun  iyileşmesi  için  yeterli
değildir. Fonksiyonel hücresel immünite yokluğunda enfeksiyon tekrar eder, daha da
şiddetlenip vital organlara ve beyne yayılabilir(6). 
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Virüsün reaktivasyonu yaş, güneş ışığı veya soğuğa maruz kalma, travma, fiziksel
veya duygusal stres, yorgunluk, hamilelik, immünsüpresif durum, ateş, solunum yolu
hastalıkları,  menstrüasyon,  sistemik  hastalık  veya  malignite  gibi  birçok  durum
sonucu  gerçekleşebilir  ve  rekürrent  HSV  enfeksiyonuna  öncülük  eder(11).Paket
içerisindeki sinir hücrelerinin her birinde replikasyon tetiklenir, virüs sinir içerisinde
geriye  doğru  ilerleyerek  her  zaman  aynı  bölge  ve  dermatom  alanında  lezyon
gelişmesine  yol  açabilir.  Virüs  antikor  olmasına  rağmen  reaktive  olabilmektedir.
Rekürrent  enfeksiyonlar  yayılım  yolu  ve  bellek  immün  yanıtlarının  varlığından
dolayı çoğunlukla primer enfeksiyonundan daha hafif,  daha lokalize ve daha kısa
sürelidir(6). 

2.1.3. Epidemiyolojisi

HSV-1  ve  HSV-2  enfeksiyonları  dünya  çapında  bir  dağılıma  sahiptir(10).  HSV
asemptomatik  rekürrent  potansiyele  sahip  latent  enfeksiyonlar  oluşturabilmesi
sebebiyle  enfekte  kişi  ömür  boyu  bulaş  kaynağıdır.  Sekresyonların  içerisinde  ve
yakın  temas  sonucunda  bulaşır.  Vezikal  sıvı,  tükürük  ve  vajinal  sekresyonlarla
bulaşmaktadır. Her iki HSV tipi de oral ve genital lezyonlar oluşturabilir. Çok labil
olan bu virüsler kuruma, deterjanlar ve gastrointestinal sistem koşullarıyla birlikte
kolayca inaktive olur (6). 

HSV-1 esas olarak enfekte bir  kişiden tükürük teması ile erken çocukluk çağında
bulaşır(10). Yaşamın ilerleyen dönemlerinde ise viral bulaşma genellikle öpüşmeyle
ya  da  kontamine  tükürükle  ve  tükürüğün  bulaşmış  olduğu  cisimlerin  ortak
kullanımıyla veya cilt yüzeyleri ile temas sonucu gerçekleşir(10,6). Parmakların veya
gövdenin  HSV-1  enfeksiyonu  cilde  temas  eden  lezyondan  cilt  bütünlüğünün
bozulduğu  bölgeden  virüsün girmesi  sonucu  oluşabilir.  Otoinokülasyon nedeniyle
gözlerin de HSV-1 enfeksiyonu görülebilmektedir(6).

HSV-1  enfeksiyonu  yaygın  olarak  görülür.  Gelişmekte  olan  bölgelerde  yaşayan
insanların  %90’ından  fazlasında  2  yaşında  HSV-1  antikorlarına  rastlanabilir.  Bu
durum, kötü hijyen şartları ve kalabalık yaşam koşulları nedeniyle olabilir(6).

HSV-2  esas  olarak  cinsel  temas,  otoinokülasyon  veya  enfekte  anneden  bebeğine
doğum esnasında bulaşır(6). HSV-2’nin de rekürrent enfeksiyonu görülebilir. Cinsel
alışkanlıklar nedeniyle oral bölgede de HSV-2 enfeksiyonları oluşabilmektedir(10).
Neonatal enfeksiyonlar genellikle vajinal doğum esnasında serviksten HSV-2 bulaşı
sonucunda görülür fakat annenin primer enfeksiyonu sırasında uterus enfeksiyonuyla
da oluşabilmektedir. Ağır bulgulara sahip bir enfeksiyon olup yaygın ve nörolojik
hastalıkla  sonuçlanmaktadır.  HSV-2’nin  primer  enfeksiyonu  HSV-1’den  daha  geç
görülmekte ve artmış cinsel aktivite ile korelâsyon göstermektedir(6).

2.1.4. Klinik Bulgular

HSV-1  ve  HSV-2  ağrılı  ancak  iyi  huylu  tablolara  neden  olan  yaygın  insan
patojenleridir.  Klasik  tabloda  lezyon  zemini  eritematöz  olan  şeffaf  veziküller
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şeklindedir. Sonrasında püstüler lezyonlar, ülserler ve kabuklu lezyonlara dönüşür(5).
Herpesvirüs  enfeksiyonları  ensefalit  gibi  ciddi  komplikasyonlara  neden  olarak
ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu durumdan esasen HSV-1 enfeksiyonu sorumlu olsa
da HSV-2 enfeksiyonu da neden olabilir. Nadiren görülür ancak bu komplikasyonlar
esas olarak baskılanmış immün sistemi olan hastalarda meydana gelir(10).

Şekil 2: Primer HSV-1 Enfeksiyonunda Oral Ülserasyonlar(6)

Primer  HSV-1  enfeksiyonu  genellikle  asemptomatiktir,  ancak  bazı  durumlarda
stomatite neden olabilir. Stomatit genellikle oral mukozanın epitelinde bilateral içi
sıvı  ile dolu küçük kabarcıklar olarak görülür(10). Bu enfeksiyonda oral kavitede
veziküllerin  yanı  sıra  akut  generalize  marjinal  gingivitise  de  neden  olabilen
ülserasyonlar  görülür  (Şekil-2)(11).  Primer  herpes  labialis  veya  gingivostomatit
çocuklarda hemen hemen her zaman HSV-1 etkeniyle olur(5). Primer enfeksiyonlar
2-3 hafta içerisinde iyileşir. Reaktivasyonunda replikasyon lokal epitel hücrelerinde
gerçekleşir ve lezyon her zaman aynı alanda tek taraflı olarak ortaya çıkar. Nüksler
genellikle yılda iki ila dört kez görülür. Her tekrardan önce hastada ilgili bölgede
kaşıntı  ve  rahatsızlık  gibi  prodromal  semptomlar  gözlenir.  Kabarcıklar
göründüğünde, bir hafta içinde iyileşirler(10). Primer HSV-2 enfeksiyonu ise genital
organlarda  ortaya  çıkar,  cinsel  alışkanlıklar  nedeniyle  oral  bölgede  de
görünebilir(10). Oral lezyonlar hem HSV-1 hem de HSV-2 nedeniyle oluşabilir ve
hızla  ülsere  olan  şeffaf  veziküller  şeklinde  başlar,  kendi  çevresine  ya  da  damak,
farinks, gingiva, bukkal mukoza ve dili de içerecek şekilde tüm ağza yayılabilir(5).

Şekil 3: RHL Uçuk Lezyonu(5)

Rekürrent  HSV  enfeksiyonları  dudaklarda,  palatinal  ve  gingivam  bölge  gibi
keratinize  oral  mukoza  alanlarında  gözlenebilir(11).  Kişilerde  primer  enfeksiyon
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klinik  olarak  belirgin  görülmemişse  bile  rekürrent  mukakutanöz  HSV
enfeksiyonlarına (uçuk ateşli vezikül) rastlanabilir (Şekil-3)(5). En yaygın görülen
tipi RHL enfeksiyonlarıdır. RHL sıklıkla üst ve/veya alt dudağın vermillion sınırında
ya da derisinde gözlenir ve genel olarak soğuk algınlığı, yangılı kabartılar veya gece
ateşi  görülebilir.  Oral  mukoza  alanlarındaki  lezyonlar  ise  çoğunlukla  bağışıklık
sistemi baskılanmış kişilerde ortaya çıkar. HSV enfeksiyonları aynı zamanda eritema
multiforme ataklarını tetikleyebilmektedir(11).

Şekil 4: Herpetik Dolama(5)

Parmağın enfeksiyonu sonucu herpetik dolama gözlenebilir (Şekil-4). Bölge ciltteki
kesik  ve  sıyrıklar  yoluyla  enfekte  olur.  Çoğunlukla  HSV’li  hasta  ile  ilgilenen
hekimlerde  ve  hemşirelerde  ya  da  parmak  emen  çocuklarda  veya  genital  HSV
enfeksiyonlu bireylerde görülür (5).

2.1.5. Laboratuar Tanısı

Tablo 2: HSV Enfeksiyonlarının Laboratuar Tanısı(5)

Yaklaşım Test/Yorum
Lezyon  tabanından  hücrelerin  direkt
mikroskobik incelemesi

Tzanck yaymasında çok çekirdekli dev hücreler
ve cowdry tip A inklüzyon cisimleri görülür.

Hücre kültürü HSV  replike  olur  ve  çoğu  hücre  kültüründe
tanımlanabilir sitopatik etki oluşturur.

Doku  biyopsi  deneyi,  yayma,  beyin  omurilik
sıvısı veya veziküler sıvıda HSV antijeni veya
genomu

Enzim  immünoassay  analizi,  immünofloresan
boyana, in situ DNA prob incelemesi ve PCR

HSV tip ayrımı (HSV-1, HSV-2) Tipe  özgü  antikor,  restriksiyon  enzim
fragmanlarının DNA haritaları,  sodyum dodesli
sülfat  jel  protein  paternleri,  DNA  prob
incelemesi ve PCR

Seroloji Epidemiyoloji dışında seroloji yararlı değildir.

Virüs izolasyonu yöntemi HSV enfeksiyonunun tanısında en kesin yöntemdir. Virüs
veziküllerden elde edilebilir fakat kabuklaşmış lezyonlardan elde edilemez(5). Tablo-
2 ‘de HSV enfeksiyonlarının laboratuar tanısı gösterilmiştir.
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2.1.6. Tedavi, Korunma ve Kontrol

HSV antiviral  ilaçlar  için hedef  oluşturabilecek birtakım enzimleri  kodlar. Tedavi
primer ya da rekürrent hastalığı önler ya da hastalığın süresini kısaltır fakat latent
enfeksiyonu yok edemez(5).

Viral DNA replikasyonunu hedef alan antiviral mekanizmaya sahip ilaçlar arasından
rutin  olarak  kullanılanlar  asiklovir,  valasiklovir,  sidofovir  ve  foskarnettir(11).
Asiklovir HSV enfeksiyonları profilaksisinde ve tedavisinde altın standarttır, en sık
reçete edilen anti-HSV ilaçtır(11,5). Çeşitli  mutasyonlar sonucu bu ilaçlara direnç
oluşabilir. Ancak dirençli suşların hastalık oluşturma potansiyelleri daha azdır(5).

Primer  HSV  enfeksiyonları  genellikle  palyatif  bakım  ile  tedavi  edilir.  Hafif  ve
semptomatik enfeksiyon geçiren hastalarda durum yönetimi ağız bakım suları, ateş
düşürmek için asetominofen ve ağızda yanma ve/veya acı hissini rahatlatmak için
lidokain, likit Benadryl gibi topikal anestezikler kullanılarak destekleyici tedavilerle
yapılır. Veziküler erüpsiyonla seyreden uzun süreli semptomları (24-48 saatten uzun)
olan hastalarda HSV ile enfekte olan oral epitelyal hücrelerin DNA replikasyonunu
inhibe  ederek  iyileşmeyi  hızlandırmak için  anti-HSV ilaçları  kullanılır. Rekürrent
herpetik lezyonlar genelde topikal antiviral ilaçlar ile tedavi edilirler(11).

HSV-1 genellikle aktif mukakutanöz lezyonlardan bulaşır, buna bağlı olarak direkt
temasın  önlenmesi  enfeksiyon  riskini  düşürür.  Tıp  doktorları,  hemşireler,  diş
hekimleri  ve  teknisyenler  enfekte  doku  ve  sıvıları  işlemden  geçirirken  dikkatli
olmalıdır. Eldiven kullanma herpetik dolama bulaşını önleyebilir. Rekürrent herpetik
dolama hastalığı  olan sağlık çalışanları çok bulaştırıcıdır  ve enfeksiyonu hastalara
yayabilirler. Virüsün dezenfeksiyonunun sağlanması için cilt sabunla yıkanabilir(5).

HSV için şuan aşı bulunmamaktadır. Ancak virüsün bulaşını önlemek ya da enfekte
kişileri  tedavi  etmek  için  öldürülmüş,  subunit,  vaksinya  hibridi  ve  DNA aşıları
geliştirilmektedir(5).

2.2. VARİSELLA ZOSTER

VZV nöronlarda latent enfeksiyon ve rekürrent hastalık oluşturabilme yeteneği, ciddi
hastalıklarını önlemede ve kontrol etmede hücre aracılı bağışıklığın önemli olması,
karakteristik  veziküler  lezyonlar  oluşturması  özellikleriyle  HSV  ile  benzeşir(5).
Primer  enfeksiyonu  en  sık  çocukluk  çağında  suçiçeğine  neden  olur  (Şekil-5).
Duyusal  sinir  gangliyonlarındaki  latent  VZV’nin  reaktivasyonu ise  yaygın  olarak
zona klinik tablosunu oluşturur (Şekil-6)(6). HSV gibi antiviral ilaçlara duyarlıdır(5).
Aerosoller yoluyla, doğrudan temas yoluyla ve hatta kısa mesafelerde hava yoluyla
bulaş meydana gelebilir(10). Solunum sisteminde lokal olarak replike olduktan sonra
gelişen viremi tüm vücutta deri lezyonlarının oluşmasına neden olur(5)
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   Şekil 5: Suçiçeği Lezyonları(15)           Şekil 6: Oral Bölgede Zona Lezyonları(16)

         

2.2.1.Yapı ve Replikasyon

VZV herpesviridae ailesinin alfaherpesvirinae alt ailesinde, varicellovirus genusunda
yer almaktadır(12). Zarflı ve çift zincirli DNA virüsüdür (17). Tüm herpesvirüslerde
olduğu gibi kapsidi ikosahedral simetrilidir(18). VZV insan herpesvirüsleri arasında
en küçük genoma sahiptir. Genomları HSV ile benzerdir fakat HSV’den daha yavaş
ve daha az hücre tipinde replike olur. Nöronlarda latent enfeksiyona neden olur(5). 

2.2.2. Patogenez ve İmmünite

VZV  genellikle  solunum  yoluyla  alınır  ve  primer  enfeksiyonları  tonsillerde  ve
solunum  sistemi  mukozasında  başlar.  VZV  epitel  hücrelerini,  fibroblastları,  T
hücrelerini  ve  nöronlarını  enfekte  edebilmektedir.  Hücreden  hücreye  direkt  yolla
geçerek  yayılabilir.  Rekürrent  hastalığı  olan  zonada  virüs  replikasyonu  tüm
dermatom boyunca meydana gelir(5). Genellikle torakstan dermatomal dağılım ile
meydana  gelse  de  trigeminal  sinirin  bölümlerini  takiben  fasial  bölgede  de
görülebilir(16).  Zona hücresel  bağışıklığın  baskılanması  ve diğer  viral  aktivasyon
mekanizmaları ile meydana gelir. VZV’nin oluşturduğu hastalıkların iyileşmesinde
hücresel  bağışıklık  şarttır,  olmadığı  durumlarda  virüs  daha  yaygın  ve  daha  ağır
hastalık meydana getirir ve immünsüpresyonda yeniden görülür(5). 

2.2.3. Epidemiyolojisi

VZV duyarlı  bireylerde  oldukça  bulaşıcıdır.  Esas  olarak  solunum yoluyla  bulaşır
fakat  derideki  veziküllere  temasla  da  bulaşabilmektedir.  Hastalar  semptomlar
olmadan önce ve semptomlar sırasında bulaştırıcıdır(5). Kişinin oldukça bulaştırıcı
olduğu  kuluçka  süresi  ortalama  2-3  hafta  sürer(10).  Gelişmiş  ülkelerde  %90’ın
üzerinde  erişkin  birey  VZV  antikoruna  sahiptir.  Hastanın  latent  virüsünün
reaktivasyonuyla  zona  oluşur.  VZV  ile  enfekte  popülâsyonun  %10  ila  20’sinde
görülen zonanın insidansı yaşla birlikte artar. Zona lezyonları  da bağışık olmayan
bireylerde primer enfeksiyon için kaynak olabilir(5).
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2.2.4. Klinik Bulgular

VZV ile primer enfeksiyon sonucu varisella (suçiçeği) oluşur. Genellikle çocukluk
çağının hafif geçirilen bir hastalığıdır. Asemptomatik enfeksiyon gerçekleşebilmesine
karşın normalde semptomatik seyreder. Varisellanın yaklaşık 14 günlük inkübasyon
süresi  vardır(5).  Genellikle  baş  ağrısı,  farenjit,  rinit  ve  anoreksiya  prodromal
semptomlarıyla  başlar.  Prodromal  semptomları  takiben  oldukça  kaşıntılı
makülopapüler  döküntüler  ve  hafif  yükselmiş  ateş  gözlenir(11).  Bu  döküntüler
saatler  içerisinde  2-4  mm  çapında  eritematöz  zeminli  ince  duvarlı  vezikülleri
oluşturur. Bu veziküller varisellanın ayırıcı özelliğidir ve 12 saat içerisinde püstüler
hale  gelir,  kurumaya  başlar  ve  kabuklu  lezyonlar  oluşur.  Döküntü  gövdede
ekstremitelerdekinden  daha  ağır  olmak  üzere  tüm  vücuda  yayılır.  Saçlı  deride
gözlenmesiyle  diğer  döküntülerden  ayrılır.  Kaşıntı,  bakteriyel  süperenfeksiyon  ve
skara yol açan sıyrıklara neden olur(5). Cilt döküntülerine bazen palatinal ve fasial
bölgede vezikül gelişimi de eşlik edebilir(6).

Zona, akut bulaşıcı viral bir durumdur. Son derece ağrılıdır ve virüsten etkilenmiş
duyu sinirleri tarafından inerve edilen cilt veya mukoza membranlarının veziküler
erüpsiyonu ile  ilişkilidir(11).  Bölgede suçiçeği  benzeri  lezyonlardan önce  şiddetli
ağrı gözlenir. Döküntüsü genellikle bir dermatomla sınırlıdır ve varisellaya benzer.
Oral bölgede meydana geldiklerinde tek taraflı vezikül ve ülser lezyonları şeklinde
klinik bulgu verirler(16). VZV aynı zamanda lezyon oluşturmadan oral mukoza ya da
kulağın eksternal bölgesinde ağrıya neden olabilir ve bu durum zoster sine herpete ya
da zoster sine erüpsiyonu olarak adlandırılır(11). Zonanın sonucunda bu enfeksiyon
sırasında meydana gelen skar aylarca veya yıllarca sürebilen kronik ağrı sendromu
olan postherpetik nevraljiye neden olabilme potansiyelindedir(11,5). Zona gözlenen
65 yaşından büyük hastaların %30’unda postherpetik nöralji gözlenir(5).

VZV reaktivasyonda Ramsay Hunt Sendromu ortaya çıkabilir. Bu durumda yüz felci
(Ramsay Hunt  Sendromu’nda nadiren  iki  taraflıdır.),  dış  kulakta  (otitis  eksterna),
dilin  üçte  ikilik  anterior  bölgesinde  ve  yumuşak  damakta  vezikül  ve  ülserler
gözlenir(16).

2.2.5. Laboratuar Tanısı

Sitoloji: Antijen saptaması ve PCR VZV enfeksiyonunun tanısında duyarlıdır(5).

Seroloji:  Antikor  düzeylerinin  düşük  olması  sebebiyle  antikor  saptamasında
immunfloresan ya da ELISA gibi duyarlı testler kullanılmalıdır(5).

2.2.6. Tedavi, Korunma ve Kontrol

Tedavi primer enfekte yetişkinlerde, immün sistemi baskılanmış bireylerde ve zonalı
bireylerde  uygun  olabilir  fakat  varisella  ile  enfekte  çocuklarda  genellikle  gerekli
değildir.  VZV  enfeksiyonunun  tedavisinde  asiklovir,  famsiklovir  ve  valasiklovir
onaylanmıştır(5).  Zonada  antiviral  tedavi  yapılacaksa  mümkün  olduğunca  erken
başlanmalıdır (tercihen semptomların başladığı ilk 48 saat içerisinde) ve tedavide 10
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gün boyunca 8 saatte bir 250 mg famsiklovir ya da 1 g valasiklovir tercih edilmelidir.
Bu hastalarda  postherpetik  nevralji  görülebilmektedir, oldukça  ağrılı  bu  durumun
olasılığını azaltmak için en azından 10 gün antiviral tedavi sağlanmalıdır(6). Yeterli
bir tedavi yoktur ancak analjezikler ve diğer ağrı kesiciler, topikal anestezikler ya da
kapsaisin  kremi  zonadan  sonra  gözlenen  postherpetik  nöraljide  rahatlama
sağlayabilir(5). 

Solunum sisteminin diğer virüslerinde de olduğu gibi VZV’nin bulaşını sınırlamak
zordur.  Çocuklarda  enfeksiyonu  çoğunlukla  hafif  olduğundan  ve  ömür  boyu
bağışıklık sağladığından çocukların erken yaşta VZV ile karşılaşması teşvik edilir.
Bununla  birlikte  immün sistemi  baskılanmış  çocuklar  gibi  yüksek  riskli  kişilerin
VZV ile karşılaşmadan korunması gereklidir(5). 

VZV için canlı atenü bir aşı onaylanmıştır ve 2 yaşından sonra kızamık, kabakulak
ve  kızamıkçık  aşısıyla  aynı  şemada  uygulanmaktadır.  En  önemli  etkisi  immün
sistemi baskılanmış çocuklarda korunmayı sağlamaktır. Yetişkinlerde antiviral yanıtı
arttırarak  zona  oluşumunu  sınırlamak  için  aşının  daha  kuvvetli  formu
bulunmaktadır(5).

2.3. EPSTEİN- BARR

EBV enfeksiyoz mononükleoz, Burkitt lenfoması, oral tüylü löpolaki nazofaringeal
karsinoma ve  nakil  sonrası  lenfoproliferatif  hastalıklar  da  dahil  olmak üzere  oral
bölgeyi  etkileyen  bir  dizi  enfeksiyonla  ilişkilendirilmiştir(6).  Aynı  zamanda
konjenital  ya  da  edinsel  immün  yetmezliklerde  görülen  B  hücre  lenfomaları  ile
ilişkilidir (5).

2.3.1. Yapı ve Replikasyon

EBV herpesviridae ailesinin gammaherpesvirinae alt ailesinde, Lymphocryptovirus
genusunda yer almaktadır(12). Çift zincirli DNA ve viral glikoproteinleri içeren lipit
zarftan  oluşur(19).  Tüm  herpesvirüslerde  olduğu  gibi  kapsidi  ikosahedral
simetrilidir(18).  İnsan  B  hücrelerinde,  orofarinks  ve  nazofarinksin  bazı  epitelyal
hücrelerinde replike olabilir (5).

2.3.2. Patogenez ve İmmünite

EBV  enfeksiyonunun  hedef  hücreleri  B  lenfositleridir(10).  Orofarinksin  epitel
hücrelerinde replike olur ve genellikle tükürüğe geçer. Kuluçka süresi 8 haftadır(11).
Hastalıkları  ya  aşırı  immün  yanıt  ya  da  immün  kontrolün  kaybedilmesi  sonucu
meydana gelir(5).

Virüsün  enfekte  ettiği  hücre,  devamlı  üreme  özelliği  kazanır(20).  B  hücresinin
çoğalmasını genellikle T hücreleri kontrol eder fakat T hücrelerinin yokluğunda EBV
B  hücrelerini  ölümsüzleştirebilir(5).  Enfeksiyonla  birlikte  B  hücreleri  IgM  başta
olmak üzere  IgG ve IgA sınıfı  antikorları  sentezler. Humoral  ve hücresel  immün
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yanıt gelişmesine rağmen virüs konaktan elimine edilemez ve enfekte B hücrelerinin
içerisinde latent olarak kalır(20).

Şekil 7: İnfeksiyöz Mononükleozun Karakteristik Atipik T Hücresi(5)

İnfeksiyöz  mononükleoz  EBV’yle  enfekte  B  hücreleri  ile  koruyucu  T  hücreleri
arasında meydana gelen iç savaş sonrasında oluşur. T hücreleri enfekte B hücreleriyle
çevrelenir.T hücreleri atipik lenfositler (Downey hücresi) olarak, lenfositlerden daha
bazofilik gözlenirler (Şekil-7)(5). 

2.3.3. Epidemiyoloji

EBV  enfeksiyonunun  bulaşı  oral  sekresyonlara,  cilt  ya  da  objeler  üzerindeki
tükürüğe teması takiben gerçekleşir(11). Esas olarak tükürük yoluyla bulaşsa da kan
yoluyla da geçişi olabilmektedir. Çok yaygındır, popülâsyonların %50 ila 80'i EBV
ile enfektedir(10). Enfekte bireylerin %90’ından fazlası tümüyle asemptomatik olsa
bile  virüsün enfeksiyonu yaşam boyunca aralıklı  olarak  atlatılabilir(5).  Çoğu kişi
çocukluk çağının erken döneminde enfekte olur ve primer enfeksiyonun herhangi bir
belirtisini göstermez(10). Çocukluk çağında virüs genellikle kontamine bardakların
ortak kullanımıyla bulaşır. Adolesan ve genç erişkinlerde ise tükürük yoluyla bulaşı
çoğunlukla  öpüşme  ile  olur  bu  nedenle  EBV  mononükleozu  “öpücük  hastalığı”
olarak da adlandırılır(5).

Transplantasyon hastaları, AIDS ve genetik olarak immün sistemi baskılanmış olan
bireyler EBV’nin sebep olduğu lenfoproliferatif bozukluklar yönünden yüksek risk
altındadır.  Bu  bozukluklar  poliklonal  ve  monoklonal  B  hücre  lenfomaları  olarak
meydana  gelebilir.  Bu  kişiler  tüylü  lökoplaki  formunda  gözlenen  produktif  EBV
enfeksiyonları açısından da yüksek risk altındadır(5).

2.3.4. Klinik Bulgular

EBV  enfeksiyonu  bebeklerde  ve  çocuklarda  çoğunlukla  asemptomatiktir,
adolesanlarda  ve  yetişkinlerde  ise  enfeksiyoz  mononükleozu  oluşturur.  EBV
enfeksiyonlarının klasik olarak gözlenen üç belirtisi ateş, lenfadenopati ve farenjittir.
Diğer semptomları ise oral ülserasyonlar, hepatosplenomegali, rinit ve öksürüktür. 4
yaşından küçük çocuklarda hepatosplenomegali, rinit ve öksürük daha nadir görülür.
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EBV enfeksiyonları  miyokardit,  hepatit,  hemolitik anemi,  trombositopeni,  aplastik
anemi,  dalak  rüptürü,  ensefalit  komplikasyonlarına  ve  nöbet  geçirilmesine  sebep
olabilir(11).

2.3.4.1. İnfeksiyöz Mononükleoz

Şekil 8: İnfeksiyöz Mononükleoz Kliniğinde Tonsilit(21)

Glandular  ateş  olarak  da  bilinen  infeksiyöz  mononükleoz  sıklıkla  öpüşmeyle
geçer(6). İnkübasyon süresi kısmen uzundur (35 günden fazla)(16). Klasik semptom
triadı  lenfadenopati,  splenomegali  ve  eksudatif  farenjittir(5).  Başlangıcında  boğaz
ağrısı  ve  submandibular  lenfadenopatiye  sert  ve  yumuşak damakta  ince  peteşiyal
hemorajiler eşlik edilebilir. Tonsiller üzerinde de beyaz pseudomembran gelişebilir
(Şekil-8)(6).  İnfeksiyöz  mononükleozda  özellikle  ampisilinden  sonra  döküntü
görülebilir. İnfeksiyöz mononükleoz geçiren hastaların en sık şikâyeti yorgunluktur.
Sağlıklı  kişilerde  nadiren  ölümcüldür  ancak  nörolojik  bozukluklar,  laringeal
obstrüksiyon ya da dalak rüptüründen kaynaklanan ciddi komplikasyonlar gelişebilir.
Nörolojik komplikasyonları meningeosefalit ya da Guillain-Barre sendromu olarak
gözlenebilir(5). 

2.3.4.2. Kronik Hastalık

Bazı  bireylerde  EBV  döngüsel  olarak  rekürrent  hastalık  meydana  getirebilir.  Bu
hastalarda kronik yorgunluk meydana gelir, aynı zamanda hafif düzeyde yüksek ateş,
baş ağrısı ve boğaz ağrısı da olabilmektedir(5). 

2.3.4.3. Lenfoproliferatif Hastalıklar

EBV enfeksiyonlarında, T hücre bağışıklığından yoksun olan kişiler yaşamı tehdit
eden  poliklonal  lösemi  benzeri  B  hücre  proliferatif  hastalığı  ve  lenfomaya
eğilimlidirler. İmmünsüpresif tedavi gören transplantasyon hastaları EBV virüsüyle
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temas sonrası ya da latent virüsün reaktivasyonu sırasında infeksiyöz mononükleoz
yerine lenfoproliferatif hastalık geçirmeye daha yatkındır. Benzer hastalıklar AIDS’li
hastalarda da ortaya çıkabilir(5).

Şekil 9: Burkitt Lenfoma Prodromal Döneminde Lamina Dura Kaybı(22)

Çenenin ve yüzün az diferansiye olmuş monoklonal B hücre lenfoması olan Burkitt
lenfoması  Afrika’nın  sıtma olan  bölgelerinde  yaşayan çocuklarda  endemik olarak
görülür. Bu tümörler EBV DNA dizileri içerir(5). Tümörün gelişmekte olan molar
dişlerin  yakın  çevresinde  oluşma riski  vardır. Lezyonları  radyolojide  osteolitiktir.
Lamina durada kayıp gözlenir (Şekil-9). Çenedeki lezyonları sıkça ameloblastoma,
osteomiyelit,  dental  sepsis  ve  dentigeröz  kistlerle  karıştırılır(7).  Tümör  hücreleri
Burkitt  lenfomadan farklı  olarak lenfosit  yerine epitelyal kaynaklı  olursa Asya’da
endemik olan ve erişkinlerde görülen nazofaringeal karsinoma meydana gelir(5,7).
Kanlı nazal akıntı, nazal obstrüksiyon, tinnitus ve işitme kaybı semptomları gözlenir.
Kranial sinir felçleri sık görülür(7). 

Birçok  Hodgkin  lenfoma  EBV  ile  ilişkilendirilmiştir(5).  Nazal  tıkanıklılık,
nazofaringeal kitle, tonsil büyümesi, boğaz ağrısı, tıkanmış hava yolu ve dil kökünde
ekzofitik lezyon veya ağız ülserleri semptomları gözlenir. Çene tutulumu, irregüler
radyolüsensi  ve  anormal  trabeküler  patern  ile  gözlenen  patolojik  fraktürle
seyredebilmektedir(7).

2.3.4.4. Oral Tüylü Lökoplaki

EBV enfeksiyonunun nadir görülen bir şeklidir(5). Her iki cinsiyette de eşit oranda
görülür.  Tipik  olarak  immünsupresyonun  bir  özelliğidir.  Ağız  tabanının  üzerinde
dorsumda veya dilin lateral sınırında (Şekil-10), bilateral adherent beyaz lekelerle
karakterizedir.  Özellikle  HIV  hastalığında,  siklosporin  kaynaklı
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immünsüpresyonlarda,  uzun  süreli  yüksek  doz  kortikosteroid  kullananlarda  ve
kontrolsüz diabetus mellitusu olan hastalarda bildirilmiştir(16).

Şekil 10: Dilin Lateral Sınırında Oral Tüylü Lökoplaki(16)

2.3.5. Laboratuar Tanısı

EBV tanısının doğrulanmasında viral antijenlere karşı oluşan antikorlar için serolojik
testlerin kullanılması güvenilir bir yöntemdir (Tablo-3)(5).

Tablo-3:EBV Enfeksiyonlarının Serolojik Profili(5)
Heterofil Antikor EBV Spesifik Antikor

Klinik Durum VCA-IgM VCA-IgG EA  EBNA Yorum
Akut Primer + + + + - -

Kronik Primer - - + + - -

Geçirilmiş - - + - + -

Reaktive - - + + + EA sınırlı veya diffüz

Burkitt
Lenfoma

- - + + + EA sınırlı

Nazofaringeal
Karsinoma

- - + + + EA diffüz

2.3.6. Tedavi, Korunma ve Kontrol

EBV enfeksiyonu  için  spesifik  bir  antiviral  tedavi  henüz  geliştirilmemiştir  ancak
asiklovir gibi çeşitli antiviral bileşikler klinikte kesin sonuçları olmamakla birlikte
test  edilmiştir(10).  Enfeksiyonun  tedavisinde  destekleyici  tedavi  yeterlidir.
Kortikosteroid  ve  antiviral  ilaçlar  genellikle  bağışıklık  yetmezliği  olan  hastalarda
kullanılır(11).

EBV için etkin bir aşı bulunmamaktadır. Doğada yaygın bulunması ve asemptomatik
yayılma  potansiyeli  enfeksiyonun  kontrol  edilmesini  zorlaştırır  ancak  enfeksiyon
hayat boyu bağışıklık sağladığı için infeksiyöz mononükleozu önlemenin en iyi yolu
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çocukluk  döneminde  hastalık  iyi  huylu  seyrettiğinden  virüsle  hayatın  erken
döneminde karşılaşmaktır(5).

2.4.SİTOMEGALOVİRÜS

CMV,  insanlarda  asemptomatik  enfeksiyonun  sık  görülen  bir  nedenidir.
İmmünokompetan  hastalarda  ise  önemli  klinik  seyirlere  neden  olabilir(11).
Doğumsal  defektlerin  en  sık  görülen  viral  nedenidir.  Çocuklarda  ve  erişkinlerde
genellikle ılımlı bir tablo göstermesine rağmen immün sistemi baskılanmış bireylerde
fırsatçı patojen olarak önem taşır(5).

2.4.1. Yapı ve Replikasyon

CMV  herpesviridae  ailesinin  betaherpesvirinae  alt  ailesinde,  cytomegalovirus
genusunda  yer  almaktadır(12). Genomu  çizgisel,  çift  zincirli  DNA yapısındadır,
kapsidi  ikosahedral  simetri  gösterir  ve  dışta  bir  virüs  zarfı  bulunur(23). İnsan
herpesvirüs  genomlarının  en  büyüğüne  sahiptir.  İnsana  özgüdür,  sadece  insan
hücrelerinde  replike  olur(5).   CMV  neredeyse  her  organı  enfekte  edebilir(10).
Tükürük  bezi  hücrelerinde  endotelyumda,  makrofajlarda  ve  lenfositlerde  latent
olarak kalabilir(11).

2.4.2. Patogenez ve İmmünite

CMV  patogenezi  çoğu  yönüyle  diğer  herpesvirüslerin  patogenezine  benzerdir.
Yüksek seviyede hücre ilişkilidir, özellikle  lenfositler  ve lökositlerle  olmak üzere
enfekte  hücrelerin  içerisinde  tüm  vücuda  yayılır.  İmmün  sistemin  virüs  reaktive
olabilir(5).

CMV enfeksiyonunun gerilemesini ve kontrolünü temel olarak hücresel immün yanıt
sağlar  ancak  CMV  immün  yanıttan  kaçmak  için  pek  çok  yola  sahiptir.  CMV
lenfositlerin ve lökositlerin fonksiyonlarında değişime neden olur. Hücre yüzeyinde
MHCI  moleküllerinin  ve  antijen  sunan  hücrelerde  sitokinle  indüklenen  MHCII
moleküllerinin ekspresyonlarını önleyerek hem CD8 sitotoksik T hücrelerine hem de
CD4 T hücrelerine antijen sunumunu engeller. EBV gibi CMV de TH1 koruyucu
immün yanıtlarını inhibe eden IL-10 analoğunu kodlayabilir(5).

2.4.3. Epidemiyoloji

CMV  enfeksiyonu  çok  yaygındır  ve  bir  popülâsyonun  yaklaşık  %50  ila  80'i
asemptomatik  taşıyıcı  olabilir(10).  Düşük sosyoekonomik koşullarda  kalabalık  ve
gelişmekte  olan  ülkelerde  sık  gözlenir.  CMV’nin  böbrek  ve  salgı  bezlerinde
aktivasyon  ve  replikasyonunu  takiben  idrar  ve  vücut  sekresyonlarından  atılır(5).
Enfeksiyonun bulaşı kontamine kan ve tükürük, genital sekresyonlar, anne sütü gibi
vücut sekresyonlarıyla meydana gelir(11). Birçok geçiş yolu olan bu virüsün bulaşı
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genellikle tükürük yoluyla olur(10).  CMV ayrıca organ nakliyle de bulaşabilir  ve
enfeksiyonu genellikle transplant alıcılarındaki yoğun immün baskılanma sürecinde
reaktive olur(5).

CMV konjenital hastalıkların en sık gözlenen viral nedenidir(5). Hamileliğin erken
evresinde fetüste ciddi komplikasyonlara yol açabilir(10). Fetüs primer enfeksiyonda
annenin kanındaki virüsle ya da rekürrens sonrası serviksten virüsün assendan yolla
kazanılmasıyla enfekte olur(5).

CMV  gebelik  esnasında  reaktive  olmaya  eğilimlidir.  Enfekte  serviks  kanalından
doğan bebeklerin yaklaşık olarak yarısı CMV enfeksiyonunu kazanır ve yaşamlarının
3-4.  haftalarında virüsü yaymaya başlarlar. Yeni doğanlara CMV anne sütü ya da
kolostrumdan  da  bulaşabilir.  Yeni  doğanlara  bulaşın  bir  diğer  nedeni  ise  kan
transfüzyonlarıdır.  CMV  ile  etkilenen  yeni  doğanların  yaklaşık  %10’unda  klinik
hastalık tablosu oluşur(5). 

2.4.4. Klinik Bulgular

CMV enfeksiyonu sağlıklı çocuklarda ve yetişkinlerde sıklıkla asemptomatik kalır.
Klinikte ateş, kas ağrısı, servikal lenfadenopati ve hafif hepatit semptomları gözlenir.
Ensefalitik koşullarda şiddetli mental ve motor retardasyonlara neden olabilir. Primer
CMV’nin  diğer  komplikasyonları  ise  miyokardit,  pnömonit,  gastrointestinal
hastalıklar ve aseptik menenjittir(11).

CMV’nin  kan  yoluyla  geçişi  genellikle  asemptomatik  enfeksiyonla  sonuçlanır.
Semptom varsa genellikle enfeksiyoz mononükleoza benzer. Ateş, splenomegali ve
atipik lenfosiyoz çoğunlukla transplantasyondan 3-5 hafta sonra başlar. Pnömoni ve
hafif ateş meydana gelebilir(5). 

İmmünokompetan hastalarda CMV enfeksiyonu açıklanamayan kalıcı ateş ve akut
sialadenit meydana getirebilir ancak CMV ile enfekte olmuş çoğu immünokompetan
hastada enfeksiyon asemptomatik seyreder(11,10). CMV ile ilgili en büyük problem
ise immün sistemi zayıf bu bireylerde reaktivasyonunun gerçekleşmesidir çünkü bu
durumda  enfeksiyon  hayati  bir  tehlike  oluşturabilir(10).CMV’ye  bağlı  akciğerde
pnömoniye bu hastalarda sık karşılaşılır, tedavi  edilmezse ölümcül  olabilir. AIDS
hastalarının onda birinde CMV koliti  ya da özofajiti  gelişebilir. CMV koliti  olan
hastalarda çoğunlukla diyare, kilo kaybı, anoreksia ve ateş gözlenir(5).

CMV inflamatuar infiltrasyonun mevcut olduğu oral semptomlar oluşturabilir(10).
Oral  semptomlar  CMV  enfeksiyonunda  nadiren  meydana  gelir  ve  infeksiyöz
mononükleozdakilere benzer bir görüntü oluşturur(6).

2.4.5. Laboratuar Tanısı

İmmün ve DNA prob teknikleriyle hızlı ve duyarlı tanı konulabilir. İmmünfloresan
veya  ELISA  yöntemiyle  viral  antijen  saptanarak  ya  da  PCR  ile  viral  genom
saptanarak  tanı  konabilir.  CMV  izolasyonu  çoğunlukla  sekresyonlarında  yüksek
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düzeyde virüs barındıran immün sistemi baskılanmış hastalarda güvenlidir. Primer
CMV enfeksiyonları için serokonversiyon çoğunlukla mükemmel bir belirteçtir(5).

2.4.6. Tedavi, Korunma ve Kontrol 

CMV enfeksiyonları kendiliğinden iyileşir, ilaç tedavisi genellikle immün yetmezliği
olan  hastalarda  gereklidir(11).  Gansiklovir  antiviral  bileşiğiyle  ile  tedavi
edilebilir(10).  Gansiklovir  yapı  olarak  asiklovire  benzer  ancak  asiklovirden  daha
toksiktir(5). Foskarnet ve sidofovir  gibi antiviral ajanlar da CMV enfeksiyonunun
tedavisinde etkili olmuştur(11). 

2.5. HERPESVİRÜS 6 

HHV6 ilk olarak AIDS’li bireylerin kanından izole edilmiş ve T hücre kültüründe
üretilmiştir(5).  HHV6  enfeksiyonu  çocukluk  çağının  yaygın  bir  ekzantem
hastalığıdır(11).

2.5.1.Yapı ve Replikasyon

HHV6  herpesviridae  ailesinin  betaherpesvirinae  alt  ailesinde,  roseolovirus
genusunda yer almaktadır(12). Çift zincirli DNA genomu, ikosahedral kapsidi, lipit
zarfı dahil olmak üzere herpesvirüslerin tipik morfolojik özelliklerine sahiptir(24).

2.5.2. Patogenez ve İmmünite

HHV6 enfeksiyonu hayatın çok erken dönemlerinde meydana gelir. Virüs tükürük
bezinde  replike  olur  ve  tükürük  yoluyla  atılarak  bu  yolla  bulaş  oluşturur.
Sitomegalovirüs  gibi  lenfositleri,  monositleri,  epitelyal  ve endotelyal  hücreleri  ve
nöronları enfekte edebilir. HHV6 T hücrelerinde ve monositlerde latent enfeksiyon
meydana getirir, bu hücrelerin aktivasyonunda replike olabilir. Replikasyon hücresel
immün  yanıtla  kontrol  edilir.  Lenfoproliferatif  ve  immünsüpresif  bozukluklarda
aktive olma eğilimi gösterir ve fırsatçı hastalıklara neden olur(5). Latent HHV6’nın
reaktivasyonunun  ilaca  bağlı  hipersensiviteyle  önemli  ölçüde  ilişkisi  vardır,  bu
durum muhtemelen serum IgG düzeylerinde ani bir düşüş olmasıyla ilişkilidir(11).

2.5.3. Epidemiyolojisi

Enfeksiyonları  tipik  olarak  erken  çocukluk  döneminde  ortaya  çıkar,  yaşam boyu
devam  eder(12).  Tükürükten  izole  edilmiştir,  solunum  yoluyla  bulaşabilir(11).
Popülâsyonda  yaygın  olduğunu  gözlenmiştir.  1  yaşından  büyük  çocukların  ve
yetişkinlerin %90'ından fazlasının virüs pozitif  olduğu tahmin edilmektedir. Nakil
hastalarında  ve  hamilelik  sırasında yeniden aktivasyon sık görülür. Reaktivasyon,
hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastaların yarısında görülmektedir(12).
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2.5.4. Klinik Bulgular

HHV6  primer  enfeksiyonları  genellikle  asemptomatiktir(11).  Primer  HHV-6
enfeksiyonunun  bir  sonucu  olarak  şiddetli  hastalık  nadirdir(10).  İnfeksiyöz
mononükleoz benzeri  semptomlar  ve cilt  döküntüleri  (roseola infantum) meydana
getirebilir(6).  Ekzantem  subitum  veya  altıncı  hastalık  olarak  da  bilinen  erken
çocukluk  hastalığına  neden  olabilir(10).  Hastalığın  inkübasyon  süresi  10  gündür.
Prodromal döneminde ani başlayan ve üç-dört gün içinde 40-40.5C'ye yükselen ateş
ve hafif nezle belirtileri görülür. Hastalığa servikal ve oksipital lenfadenopati eşlik
edebilir.  Ateş  çok  yüksek  olmasına  rağmen  genel  durum son  derece  iyidir.  Ateş
düşünce hemen veya bir gün sonra gövdeden başlayıp ekstremitelere yayılan 2-3 mm
çaplı  makülopapüler  tarzda  lezyonlar  gözlenir.  Döküntü  1-2  gün  boyunca  sürer.
Bazen  sadece  yüz  ve  gövdede  meydana  gelir,  basmakla  solar,  soyulma  ve
hiperpigmentasyon  olmaksızın  iyileşir(15).  Ayrıca  semptomların  gözlendiği  bu
çocuklarda HHV-6'nın yumuşak damak ve uvulada eritematöz papüllerin (Nagayama
lekeleri)  nedeni olduğu öne sürülmüştür (Şekil-11)(6). 

Şekil 11: Nayagama Lekeleri(25)

2.5.5. Laboratuar Tanısı

HHV6 tanısında serum antikorları için immünofloresan testleri ya da tükürük veya
kan  hücrelerinde  viral  DNA  için  PCR  deneyleri  kullanan  serolojik  çalışmalar
kullanılmaktadır(12).

2.5.6. Tedavi, Korunma ve Kontrol

HHV6  enfeksiyonunun  yönetiminde  gansiklovir  ve  foskarnet  kullanılmıştır  fakat
etkinlikleri  kesin  olarak  bilinmemektedir.  Antiviral  tedavi  denemelerinin
immünokompetan  ve/  veya  bağışıklık  sistemi  baskılanmış  kişilerde  herhangi  bir
randomize kontrollü çalışması yapılmamıştır(11).
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2.6. HERPESVİRÜS 8

HHV8, en son tanımlanan HHV tipidir(11). Aynı zamanda  kaposi sarkomu ilişkili
herpes virüsü olarak da bilinir(26).

2.6.1. Yapı ve Replikasyon

HHV8  herpesviridae  ailesinin  gammaherpesvirinae  alt  ailesinde,  Rhadinovirus
genusunda yer almaktadır(12). İkosahedral kapsid yapısı içeren çift zincirli bir DNA
virüsüdür(26).

2.6.2. Patogenez ve İmmünite

Primer  hedef  hücresi  B  hücreleridir  fakat  kısıtlı  sayıda  endotelyal  hücreyi,
monositleri  ve  epitelyal  hücreleri  de  enfekte  edebilirler(5).  Bugüne  kadar  HHV8
enfeksiyonu hiçbir nörolojik lezyonla ilişkilendirilmemiştir(11). 

2.6.3. Epidemiyoloji

Diğer  herpesvirüsler  kadar  yaygın  değildir;  ABD  ve  kuzey  Avrupa'daki  genel
nüfusun  yaklaşık  %5'inde  enfeksiyonunun  serolojik  kanıtı  vardır.  Enfeksiyonlar
Afrika'da ise yaygındır (>%50) ve yaşamın erken dönemlerinde görülür(12). Virüsün
tükürük ve cinsel  yolla  bulaştığı  düşünülmektedir(10)  Ayrıca dikey geçiş,  kan ve
organ nakli yoluyla da bulaşabilir. Afrika'daki anne sütü örneklerinde de viral DNA
tespit edilmiştir (12).

2.6.4. Klinik Bulgular

Şekil 12: Kaposi Sarkomu'nun Palatinal Bölge Yerleşimli Nodülleri(27)
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HHV8 Kaposi sarkomunda, primer efüzyonlu lenfomada ve multisentrik Castleman
hastalığında keşfedilmiştir(5). Derideki kan damarlarını tutan bir tümör olan Kaposi
sarkomu esas olarak Afrika’da ve AIDS hastalarında gözlenmiştir(10).  Lezyonları
soliter, multifokal veya çok merkezli  kırmızı-mor maküller, plaklar ya da değişen
boyutlarda  nodüller  şeklinde  olabilmektedir.  Posterior  sert  damak,  dişeti  ve  dilin
dorsumu Kaposi sarkomunun en sık oral doku tutulumu olan bölgelerdir (Şekil-12)
(11). 

2.6.5. Laboratuar Tanısı

HHV8’e karşı kalıcı antikoru ölçmek için serolojik analizler mevcuttur. Viral DNA,
PCR tahlilleri kullanılarak hasta numunelerinde tespit edilebilir(12).

2.6.6. Tedavi, Korunma ve Kontrol

Foskarnet,  famsiklovir,  gansiklovir  ve  sidofovir  HHV8  replikasyonuna  karşı
etkilidir(12).  Kaposi  sarkomunun  küçük  lezyonları  eksize  edilir,  düşük  doz
radyoterapi ile ya da vinblastin gibi kemoterapötik ilaçların enjeksiyonuyla tedavi
edilir. Daha büyük lezyonlar sistemik kemoterapi kullanımını gerektirebilir(6). 

2.7. İNSAN PAPİLLOMAVİRÜSÜ

HPV’nin 170’ten fazla tipi tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları benign durumlar olarak
karşımıza  çıksa  da  diğerleri  kanser  etiyolojisinde  rol  almaktadır(6).  Bilinen  HPV
tiplerinden en az 25’i oral lezyonlarda saptanmıştır. HPV’nin premalign ve malign
oral lezyonlardaki rolü tartışmalıdır(16).

2.7.1. Yapı ve Replikasyon

HPV  papillomaviridae  ailesindedir. Alpha-,  Beta-,  Gamma-,  Mupa-  ve
Nupapapillomavirüs  olmak  üzere  5  genusu  insanları  enfekte  edebilmektedir(12).
HPV çift sarmallı bir DNA genomuyla ikosahedral kapsidden oluşmaktadır ve lipit
zarfı yoktur(10). 

2.7.2. Patogenez ve İmmünite

HPV için primer hedef  hücreler, dermisteki  epitelyal  hücrelerdir(10).  HPV tipleri
dokuya  özgüdür  ve  bu  sebeple  farklı  hastalık  tabloları  oluştururlar.  HPV
enfeksiyonları lokal olarak kalmaktadır ve çoğunlukla kendiliğinden kaybolur fakat
tekrar edebilir(5). 

Doğal  ve  hücresel  bağışıklık  yanıtı  HPV enfeksiyonunun ortadan kaldırılmasında
önem taşır. HPV koruyucu immün yanıttan kaçabilir veya koruyucu immün yanıtı
baskılayabilir. İmmün sistemi baskılanmış olan bireylerde nükslerle ve daha ciddi
papillomavirüs tablolarıyla karşılaşılmaktadır(5).
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2.7.3. Epidemiyoloji

HPV  inaktivasyona  direnç  gösterir  ve  cansız  nesnelerin  yüzeylerine
bulaşabilir(5).Birçok  HPV  tipi  cildin  doğal  habitatına  ait  gibi  görünmektedir  ve
herhangi  bir  klinik  semptomla  ilişkilendirilmemiştir(10).  Asemptomatik  taşıyıcılar
HPV bulaşını kolaylaştırabilmektedir. Enfeksiyon cilt veya mukozadaki çatlaklardan
doğrudan temasla, seksüel birleşme sırasında ya da bebeğin doğum kanalından geçişi
sırasında bulaşabilmektedir(5).

Verruka vulgaris (benign kutanöz siğil) 12 ve 16 yaşları arasında pik yapar genel
popülâsyonu %7-10 oranında etkiler(7). Laringeal papillomalar ise erken çocukluk
ve erişkinlik döneminin ortalarında gözlenmektedir(5).

HPV kaynaklı enfeksiyon ve HPV’nin maligniteye dönüşümü için çok sayıda cinsel
partner,  sigara  kullanımı,  ailede  servikal  kanser  öyküsü  ve  immün  sistemin
baskılanması başlıca risk faktörleridir(5).

2.7.4. Klinik Bulgular

HPV’ye  bağlı  olarak  Squamoz  hücreli  papilloma,  kondiloma  aküminata,  verruka
vulgaris  ve  fokal  epitelyal  hiperplazi  gibi  benign  oral  mukoza  lezyonları
gözlenebilir(16).

Fokal epitelyal hiperplazi tipik olarak dudaklarda, dişetlerinde ve bukkal mukozada,
pembe ya da beyaz renkli, yaygın, çok sayıda, yuvarlak, belirgin sınırlı, yumuşak,
küçük papüller ve nodüller lezyonlar olarak karşımıza çıkar. 1-5 mm çapında olan
papüller  bazen  birleşerek  plaklar  meydana  getirebilir  (Şekil-13).  Bu  hastalarda
subjektif şikâyetler bulunmaz(7).

Şekil 13: Bukkal Mukozada Fokal Epitelyal Hiperplazi(28)

OSHP, HPV’nin neden olduğu papüller ya da verrüköz ekzofitik kitledir (Şekil-14)
(7). Oral epitelyumun nispeten yaygın olarak gözlenen benign tümörüdür, yumuşak
doku tümörlerinin yaklaşık olarak yarısını temsil eder(16). OSHP lezyonları tekli ya
da çoklu olmak üzere iki tipte ortaya çıkabilir. Oral bölgenin herhangi bir yerinde
görülebilen  OSHP  çoğunlukla  dil,  dudak  ve  yumuşak  damakta  gelişme
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eğilimindedir(7).OSHP lezyonlarının görünümü kabaca küçük parmaksı çıkıntılar ve
pürüzlü  veya  karnabahar  benzeri  verrüköz  yüzeyle  karakterizedir(16).  Yüzey
keratinizasyonuna bağlı  olarak  lezyonun  rengi  beyaz,  hafif  kırmızı  ya  da  normal
renkte  olabilir.  Genellikle  yavaş  ilerleyen  bu  asemptomatik  lezyonların  patolojik
değerlendirmede benign karakterde olduğu gözlenmektedir(7)

Şekil 14: Palatinal Bölgede Oral Squamoz Hücreli Papillom (OSHP)(29)

. 
Verruka vulgaris (benign kutanöz siğil) konfor kaybına neden olarak hastanın yaşam
kalitesinin  düşmesine,  rahatsızlık  ve  toplumda  negatif  değerlendirilme  korkusuna
sebep olabilir. Çoğunlukla,  cilde  dokunulduğunda pürüzlü yüzeylerin hissedildiği,
ıslak ve yumuşak deri bölgelerinde görülür (Şekil-15)(7).

Şekil 15: Bukkal Mukozada Verruka Vulgaris(6)

Kondiloma Aküminata oral kavitede de bulunabilmesine rağmen çoğunlukla genital
organlarda oluşur. Oral bölgeye lezyonlar oral-genital seksüel kontak yoluyla yayılır.
Bazıları  0,5  cm’den  büyük  multipl  karnabahar  benzeri  lezyonlardan  meydana
gelir(Şekil-16).  Büyüklüğü  3  cm’den  daha  fazla  da  olabilir.  İntraoral  alanda  en
yaygın  olarak  bulunduğu  bölgeler  labial  mukoza,  lingual  frenulum  ve  yumuşak
damaktır(7). 

23



Şekil 16: Kondiloma Aküminata(30)

2.7.5. Laboratuar Tanısı

DNA moleküler  probları  ve  polimeraz  zincir  tepkimesi  (PCR) metotları  ve  HPV
enfeksiyonlarının tiplendirilmesinde tercih edilir. HPV hücre kültüründe üremez ve
HPV  antikorları  için  yapılan  testler  araştırma  çalışmaları  dışında  nadiren
kullanılır(5).

Tablo 3: Papillomavirüs Enfeksiyonlarının Laboratuar Tanısı(5)

2.7.6.

Tedavi, Korunma ve Kontrol

HPV ile enfekte hücrelerin öldürülmesi için topikal ya da lezyon içerisine sidofovir
uygulanabilir.  HPV  bulaşını  engellemenin  en  iyi  yolu  enfekte  dokuyla  direkt
temastan  kaçınmaktır(5).  Fokal  epidermal  hiperplazinin  spontan  olarak  iyileşme
eğilimi olduğu için tedavisi gerekmez(7).

2.8. KOKSAKİ VİRÜS

Koksaki virüs picornaviridae ailesinde enterovirus genusunda yer almaktadır(31). Bu
virüsler zarfsızdır, ikosahedral kapsidleri tek zincirli RNA genomunu çevreler(32). A
tipi  ve  B  tipi  çeşitli  alt  türleri  günümüzde  tanınmaktadır  ve  bazıları  orofasiyal
enfeksiyona neden olabilir(6). Koksaki virüs oral mukozada herpangina ve el-ayak-
ağız hastalığı olmak üzere iki duruma neden olur(16). Bu virüsler oldukça bulaşıcıdır
ve fekal-oral yolla ya da nazofaringeal salgılarla bulaşabildiğinden toplumda oldukça
yaygındır(6). 
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Test Saptananlar
Sitoloji Koilositotik hücreler
In situ DNA prob analizi Viral nükleik asit
Polimeraz zincir tepkimesi Viral nükleik asit
Southern blot hibridizasyon Viral nükleik asit
İmmünfloresan ve immünperoksidaz bağlama Viral yapısal antijenler
Elektron mikroskopisi Virüs
Kültür Yararsız



Koksaki virüs esas olarak kanalizasyondan insan dışkısı ve faringeal sürüntülerden
izole  edilir.  Herhangi  bir  yıl  veya  bölgede,  başka  bir  tipi  baskın  olabilir.  Ailevi
maruziyet,  koksaki  virüs  enfeksiyonların  edinilmesinde  önemlidir.  Virüs  bir  hane
halkına girdikten sonra, tüm duyarlı kişiler genellikle enfekte olur, ancak hepsi klinik
olarak belirgin hastalık  geliştirmez.  Koksaki  virüsler  diğer  enteroviruslarla  birçok
özelliği  paylaşır.  Epidemiyolojik  benzerlikleri  nedeniyle,  doğada  aynı  insan
konakçıda  veya  aynı  kanalizasyon  örneklerinde  bile  çeşitli  enteroviruslar  birlikte
ortaya çıkabilir(12).

Koksaki virüs enfeksiyonlarının tanısı için nükleik asit tayini kullanılabilir. Bu metot
enterovirusların  doğrudan saptanmasını,  klinik  numunelerin hızlı  ve  hassas  analiz
edilebilmesini sağlar(12).

2.8.1. El-Ayak-Ağız Hastalığı

Şekil 17: El-Ayak-Ağız Hastalığı Veziküler Lezyonları

A:  Palatinal  ve  tonsiller  bölgedeki  lezyonlar,  B: Eldeki  lezyonlar, C: Ayaktaki
Lezyonlar(33).

El-ayak-ağız hastalığı, bir veziküler ekzantemdir (5). Çoğunlukla çocukları etkiler.
Nazal ya da oral sekresyonlar, fekal materyal ve damlacık yoluyla yayılım gösteren
viral bir enfeksiyon hastalığıdır. 2-10 yaş arasındaki çocuklarda görülen, çoğunlukla
ateş, halsizlik, iştahsızlık ve boğaz ağrısı şikâyetleriyle başlayan, ellerde(Şekil-17B),
ayaklarda(Şekil-17C) ve oral mukozada(Şekil-17A) veziküler lezyonlarla karakterize
olan  iyi  seyirli  bir  hastalıktır.  Kendine  özgü  klinik  özellikleri  vardır(7).Tanı
genellikle  karakteristik  klinik  bulgularıyla  konur(6).  El-ayak-ağız  hastalığı
vakalarındaki  kutanöz  veziküller  suçiçeğine  benzeyebilir;  bununla  birlikte
suçiçeğinde  veziküller  çoğunlukla  yüzde  ve  gövdede  başlar  ve  sonrasında
ekstremitelere yayılır. Avuç içi ve ayak tabanı tutulumu suçiçeği enfeksiyonlarında
enderdir.  Aynı  zamanda  oral  lezyonlar  da  suçiçeğinde  nadirdir(7).  Ekstraoral
lezyonların varlığı herpetik gingivostomatitten ayrımına yardımcı olur(16). El-ayak-
ağız hastalığı kendi kendini sınırlayan, kısa süreli bir hastalıktır ve tedaviye gerek
yoktur(7). 

2.8.2. Herpangina

Herpangina orofarinkste veziküler ve ülseratif lezyonlarla karakterizedir (Şekil-18)
(7). Bu durum ağırlıklı olarak çocuklarda çoğunlukla yaz aylarında görülür ve ani
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olarak ortaya çıkar(6,7). Oldukça bulaşıcıdır, ateş ve bilateral anterior lenfadenitle
birlikte seyreder. Ateş, anoreksi, disfaji, yanan boğaz sendromu semptomlarına neden
olur ve nadir durumlarda konvulsiyon olabilir. Kusma, abdominal ağrı ve baş ağrısı
da  gözlenebilir(7).Ateş  ve  boğaz  ağrısı  genellikle  iki  gün  sürer  ve  ardından
orofarinks  lezyonları  ortaya  çıkar(16).  Bu  hastalıkla  ilişkili  lezyonlar  yumuşak
damak,  boğazın  anterior  plikaları,  uvula,  tonsillerle  sınırlıdır  ve  aftlara  benzeyen
multipl ülserlere dönüşen açık gri renkte papüller veziküllerdir(7). Nadiren lezyonlar
sert  damağı  da  etkiler(5).Çoğunlukla,  diffüz  faringeal  eritem  vardır(7).  Tanısı
genellikle karakteristik klinik belirti ve bulgularının temelinde yapılır. Semptomların
şiddeti değişkendir fakat tedavinin yokluğunda bile klinik iyileşme genellikle 7 ila 10
gün içerisinde gerçekleşir. Tedavisinde yatak istirahatı ve %0,2 klorheksidin glukonat
gibi bir antiseptik gargaranın günde 2-3 kez kullanımı istenir(6). 

Şekil 18: Herpangina'nın Karakteristik Ayrık Vezikülleri(5)

2.9. PARAMİKSOVİRÜS

Paramixoviridae  ailesi  parainfluenza,  kabakulak,  kızamık  ve  respiratuar  sinsityal
virüs olmak üzere dört gruptan oluşur(6). Kızamık ve kabakulak virüsleri yalnızca
bir serotipe sahiptir ve korunma etkili bir canlı aşı ile sağlanabilmektedir. ABD ve
diğer  gelişmiş  ülkelerde  atenüe  kızamık  ve  kabakulak  virüsleri  kullanılarak
uygulanan  başarılı  aşılama  programları  sayesinde  kızamık  ve  kabakulak  vakaları
oldukça azalmıştır(5).

2.9.1. Kızamık Virüsü

Kızamık paramixoviridae ailesinin morbillivirus genusunun üyesidir(34). Zarflı tek
zincirli  RNA  virüsüdür  ve  kapsidi  helikal  simetrilidir(35).  Rubella,  roseola,  5.
hastalık ve suçiçeği ile beraber beş klasik çocukluk dönemi ekzanteminden biridir(5).
Oda sıcaklığında 34 saat  boyunca aktif  olarak kalabilmektedir(15).  Kızamık,  tüm
dünyada  aşılanmamış  olan  toplumlarda,  hastalık  (her  yıl  45  milyon  vaka)  ve
ölümlerin (her yıl 1-2 milyon) en önde gelen sebebidir(5).
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2.9.1.1. Patogenez ve İmmünite

Kızamık  doğrudan  hücreden  hücreye  geçiş  yapabilir  ve  antikor  kontrolünden
kaçabilir. Enfeksiyon çoğunlukla hücre lizisine neden olmaktadır  fakat bazı hücre
tiplerinde  (örneğin  beyin  hücrelerinde)  lizis  olmaksızın  da  enfeksiyon  meydana
gelebilmektedir(5).

Virüsün  lenfatik  sisteme  yayılması  ve  hücreyle  ilişkili  vireminin  meydana
gelmesinden önce, solunum yolunda lokal replikasyonu gerçekleşmektedir. Pek çok
hastada döküntüleri takiben iyileşme gözlenmekte ve daha sonrasında da bu hastalar
virüse karşı hayat boyu immüniteye sahip olmaktadır(5).

Hücre  aracılı  immünite  semptomların  birçoğundan  sorumludur  ve  kızamık
enfeksiyonunun  kontrolü  için  önem  taşımaktadır.  Kızamık,  inkübasyon  periyodu
esnasında eozinofillerde, T ve B lenfositlerinde azalmaya ve hücrelerin aktivasyona
(mitojenler gibi) karşı yanıtında baskılanmaya sebep olur(5). 

2.9.1.2. Epidemiyolojisi

Yüksek  derecede  bulaşıcıdır  ve  kişiden  kişiye  solunum  damlacıklarıyla
taşınmaktadır.  Etkili  aşı  programlarının  gelişmesi  kızamığı  ABD’de  daha  ender
görülen  bir  hastalık  haline  getirmiştir.  Aşılama  programının  olmadığı  bölgelerde,
yeterli  sayıda  duyarlı  insan  popülâsyonları  bulunduğunda  epidemiler,  1-3  yıllık
periyotlar halinde görülür. Bu vakaların büyük bir çoğunluğu, aşılanmamış ve büyük
kentsel alanlarda yaşayan okul öncesi yaştaki çocuklardır. Enfeksiyonun insidansı kış
ve bahar aylarında en üst seviyeye çıkmaktadır. Kızamık, gelişmekte olan ülkelerde
1-5 yaş arası çocuklarda ölümlerin en önemli sebebidir. Bağışık yetmezliği olan ve
yanlış  beslenen  bireylerin  enfeksiyonları  iyileşemeyebilmekte  ve  hastalık  ölümle
sonuçlanabilmektedir(5).

Kızamık hastalığının inkübasyon dönemi 9-12 gündür(9). Karakteristik semptomları
başlamadan önce ve semptomlardan sonra da solunum salgılarıyla yayılabilir. Bilinen
en bulaşıcı  enfeksiyonlardan bir  tanesidir. Ev halkı  arasında,  etkene  maruz  kalan
duyarlı bireylerin yaklaşık %85’i enfekte hale gelir ve bu kişilerin %95’inde klinik
hastalık gelişir(5).

Kızamık virüsü tek bir antijenik tipe sahiptir(9). Yalnızca insanları enfekte eder ve
enfeksiyon  çoğunlukla  semptomlarla  birlikte  gözlenir.  Bu  özellikler  etkili  bir  aşı
programının gelişimini kolaylaştırmıştır. ABD’de aşılamanın başlamasıyla kızamığın
senelik  insidansı  belirgin  bir  ölçüde  düşmüştür  (ABD  istatistik  1981-1988).  Bu
değişim,  1955-1962  seneleri  arasındaki  aşılama  öncesi  dönemde,  enfeksiyonun
insidansındaki %99,5 oranındaki azalmayı göstermiştir(5). 

Aşılama  programının  etkili  olmasına  rağmen  duyarlı  birey  sayısının  artmasının
nedeni  uygulamadaki  yetersizlikler  ve  aşılama  öncesi  popülâsyondur  (2  yaşın
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altındaki çocuklar). Virüs, topluluklar içinde ortaya çıkabilir ya da dünyanın etkili
aşılama  programlarının  olmadığı  bölgelerinden  göç  yoluyla  taşınabilir.  Bununla
birlikte, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde hala kızamık salgınları oldukça sık
meydana gelmektedir(5).

2.9.1.3. Klinik Bulguları

Kızamık enfeksiyonu, ciddi febril bir hastalıktır(5). Bu enfeksiyonlarının prodromal
dönemleri  3-5  gün  arasında  sürer  ve  düşük  veya  orta  dereceli  ateş,  öksürük  ve
nezleyle başlar, fotofobi ve bulbar konjoktivit bu bulgulara eşlik eder(15).  Hastalık
bu süre boyunca oldukça enfeksiyözdür(5).  Tipik hastalığı hafif geçiren vakalarda,
bukkal  mukozada geçici  küçük ayrık maküller  (Koplik lekeleri)  karakteristik  deri
döküntüsü ve ateşle birlikte gözlenebilir(6).Koplik lekeleri kızamığın patognomonik
bulgusudur ve bukkal bölgede alt 2.molar diş hizasında eritemli zeminde noktasal
beyaz-gri  taneciklerdir  (Şekil-19).  Prodromal  dönemde  gözlenir  ve  döküntü
başladıktan  sonra  12-18  saat  içerisinde  kaybolur(15).  Afrika'da  Sahra’da  virüs,
yetersiz  beslenen  bireylerde  orofasiyal  dokuların  ağır  yıkımıyla  (noma)  da
ilişkilendirilmiştir (Şekil-20)(6).

Şekil 19: Bukkal Bölgede Koplik Lekeleri(5)               Şekil 20: Noma(36)

                  

2.9.1.4. Laboratuar Tanısı

Kızamığın  klinik  görünümü  çoğunlukla  çok  karakteristiktir.  Bu  nedenle  tanının
konması için laboratuar testleri nadiren gerekli olur(5). Laboratuarda tanı viral kültür
veya viral genom tespiti ile konabilir(37).

2.9.1.5. Tedavi, Korunma ve Kontrol

Canlı atenüe kızamık aşısı, kabakulak ve kızamıkçık ile kombine bir şekilde (MMR
aşısı)  ve  suçiçeği  (varicella)  aşısı  2  yaşındaki  tüm  çocuklarda  uygulanmaktadır.
Erken  çocukluk  çağındaki  immünizasyon,  aşıların  %95’inden  daha  fazlasında
başarılı olmasına rağmen, pek çok bölgede ilkokul ve ortaokul döneminden önce aşı
tekrarı gerekmektedir. (5).
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İmmün sistemi baskılanmış duyarlı bireylerin etkenle karşılaşması durumunda, klinik
hastalık riskini ya da şiddetini  azalmak için,  bu kişilere  immünglobulin verilmesi
gerekmektedir. Kızamık için spesifik antiviral tedavi ise mevcut değildir(5).

2.9.2. Kabakulak Virüsü

Kabakulak  paramyxoviridae  ailesinin  rubulavirüs  genusunda  yer  alan  zarflı,  tek
zincirli RNA virüsüdür(38). Kapsidi helikal simetrilidir(39).Salgı bezlerine karşı özel
afinitesi olan bir virüstür(9). Akut, benign viral parotitisin nedenidir(5). 

2.9.2.1. Patogenez ve İmmünite

Enfeksiyonu üst solunum yolundaki epitel hücrelerinden başlar ve sonrasında parotis
bezini  enfekte.  Semptomlardan esas  olarak inflamatuar  yanıt  sorumludur. Gelişen
immünite hayat boyu devam etmektedir(5). 

2.9.2.2. Epidemiyoloji

Kabakulak  virüsü  yalnızca  insanları  enfekte  eden  oldukça  bulaşıcı  bir  hastalıktır.
Aşılama programları olmadığında insanların %90’ında 15 yaşına kadar enfeksiyon
meydana  gelmektedir.  Virüsün  insanlar  arasında  bulaşı  doğrudan  temasla  ve
damlacık  yoluyla  olur.  Virüs  asemptomatik  bireylerde  ve  klinik  tablonun
gelişmesinden önceki 7 günde solunum salgılarından salınmaktadır  ve bu sebeple
yayılmasını kontrol etmek pek mümkün değildir. Kapalı alanlarda yaşamak ya da
çalışmak virüsün yayılımını kolaylaştırır(5).   

2.9.2.3. Klinik Bulguları

Şekil 21: Kabakulak Enfeksiyonuna Bağlı Parotiste Ödem(40)

Kabakulak  (endemik  parotit)  enfeksiyonları  genellikle  asemptomatik  geçirilir(5).
Semptomatik enfeksiyonu major tükürük bezlerinin ağrılı şişliği ile geleneksel olarak
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ilişkilidir(6).  Özellikle  parotid  ve  submaksiller  bezlerin  şişmesiyle  karakterize  bir
enfeksiyon  meydana  getirir  (Şekil-21).  Hastalığın  inkübasyon  periyodu  14-21
gündür(9).  Klinik  semptomların  başlangıcı  anidir  ve  oral  muayenede  Stensen
(parotis) kanalının girişinde kızarıklık ve şişlik görülür(5). Damlacık enfeksiyonu ile
bulaşır. En önemli komplikasyonu aseptik menenjit  olmakla birlikte nadiren orşit,
pankreatit, ooforit ve tiroidit komplikasyonları da oluşabilir(9). Kabakulak süpüratif
sialadenitten,  tükürük  kanalı  ağzından  pürülan  bir  akıntı  olmamasıyla  ayırt
edilebilir(6).

2.9.2.4. Laboratuar Tanısı

Teşhis  genellikle  klinik  semptomlarla  yapılabilir  fakat  eğer  şüphe  varsa  serolojik
inceleme kullanılarak spesifik IgM antikorunun varlığı gösterilebilir. Buna ek olarak,
parotis kanalının kanülasyonu ile toplanan tükürük örneği elektron mikroskobu veya
doku kültürü ile incelenerek virüsün varlığını saptanabilir(6).

2.9.2.5. Tedavi, Korunma ve Kontrol

Kabakulak virüsü enfeksiyonlarına karşı tekli ve üçlü kombine (MMR) canlı atenü
aşı  bulunmaktadır(9).  Aşılar  yalnızca  kabakulak  enfeksiyonunun  yayılmasının
önlenmesinde  etkilidir(5).  Hastalık  oluştuğunda  ise  tedavisi  destekleyicidir  ve
antibiyotik tedavisinin gerekli olmadığı unutulmamalıdır(6).
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3.ORAL KAVİTE İLE İLİŞKİLİ VİRÜSLER

       Bu başlık altında bahsedeceğimiz virüsler oral kavitede bulunmakta ancak oral
dokularda replike olmamaktadır. Bu ayrım her zaman net değildir ve bu virüslerden
bazılarının oral kavitede gözlenen patolojilere eşlik ettiği ileri sürülmektedir. Burada
bu virüslerden  bahsetmemizin  en  önemli  nedeni  ise  ağız  boşluğunda bulunan bu
virüslerin diğer organlarda hayatı  tehdit  eden hastalıklara neden olmasıdır. Tedavi
edilen  yüksek  sayıda  hasta  olması  ve  bu  tip  prosedürlerin  enfekte  olma  ya  da
bulaştırma  riskini  arttırdığının  gösterilmesinden  beri  diş  hekimlerinin  bu
enfeksiyonlara aşina olması gerekmektedir(10).

3.1.HEPATİT B

3.1.1. Virolojisi

HBV  hepadnaviridae  ailesinin  orthohepadnavirus  genusunda  yer  alır.  Zarflı,  çift
zincirli  DNA virüsüdür. Kapsidi helikal simetrilidir(12) .  HBV ısıya dayanıklı  bir
virüstür ve 95°C’de beş dakikada ölür. Bu virüs çalışma yüzeylerinde eğer önlem
alınmazsa bir hafta kadar bulunabilmektedir(9). Oldukça karmaşık bir replikasyon
döngüsüne sahiptir ve tüm adımlar tam olarak anlaşılamamıştır(10).

HBV genomu veya belli başlı kısımları,  konakçı hücre genomuna entegre olabilir.
HBV  enfeksiyonu  karaciğer  kanseri  veya  hepatoselüler  karsinom  gelişimi  ile
ilişkilidir(10).

3.1.2. Epidemiyolojisi ve Klinik Bulguları

HBV, 2 milyardan fazla insanın enfekte olduğu şaşırtıcı derecede yaygın bir virüstür.
Akut ve kronik enfeksiyonlara neden olabilir(10). Geçişi çoğunlukla parenteral yolla
olmaktadır fakat deri ve mukoza bariyerlerindeki çatlaklardan perkütanöz yolla da
geçişi mümkündür. HBV taşıyıcısı bir bireyin kanı ile kontamine aletin ele batması
sonucu HBV enfeksiyonu gelişme ihtimali %25-30’dur. Virüsün ana geçiş kaynağı
kan ve kanla kontamine olmuş sekresyonlardır. Göze sıçrayan kan da ender de olsa
enfeksiyona sebep olabilmektedir(9).  Akut HBV enfeksiyonunda, yüksek seviyede
HBV replikasyon süresi 2 aya kadar sürebilir, ancak genellikle daha kısadır. Kronik
HBV enfeksiyonunda, yüksek seviyeli viral replikasyon dönemleri 30 yıldan fazla
sürebilir.  Sonuç  olarak,  kronik  HBV  enfeksiyonu  ve  yüksek  düzeyde  viral
replikasyona  sahip  bireyler  yeni  enfeksiyonlar  için  ana  kaynaklardır.  Yüksek
seviyelerde  viral  replikasyona  rağmen,  bu  kişilerin  belirgin  herhangi  bir  klinik
semptom göstermediğini unutmamalı(10).

Yaş, enfeksiyonun akut veya kronik olup olmadığını belirleyen en önemli faktördür.
Vertikal bulaşma ile enfekte olmuş bir  yeni doğanın kronik bir HBV enfeksiyonu
geliştirme olasılığı %95'tir. Buna karşılık, normal bir bağışıklık sistemine sahip bir
yetişkinde  kronik  bir  enfeksiyon  gelişme  olasılığı  %5’tir.  HBV'nin  kronik  bir
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enfeksiyon  oluşturma  kabiliyeti  büyük  ölçüde  bağışıklık  sisteminin  olgunluğu  ve
işlevselliği ile belirlenir(10).

HBV geniş  bir  klinik  semptom spektrumuna  neden  olabilir,  en  yaygın  olanı  hiç
semptom  olmamasıdır,  yani  subklinik  veya  asemptomatik  bir  enfeksiyondur(10).
HBV’nin inkübasyon süresi 45-160 gün arasıdır. HBV’ de bulaştırıcılık, hastalığın
inkübasyon devrinin geç  döneminden başlayarak akut  devrede de  devam eder(9).
Klasik  semptom,  bilirubinin  hasarlı  karaciğer  hücrelerinden  dolaşıma  sızmasını
nedeniyle  cildin  veya  gözlerin  sklerasının  sarı  bir  ton  alması  anlamına  gelen
ikterustur(10).  Semptomatik  enfeksiyonlarda;  ateş,  halsizlik,  baş  ağrısı  gibi
semptomların  yanı  sıra  ürtiker  ve  glomerülonefrit  gibi  ekstra  hepatik
manifestasyonlar da gözlenebilir. HBV enfeksiyonlarında yüksek ateş nadirdir. Akut
enfeksiyon  sonucu  %0,5-1  oranda  ölüm  meydana  gelmektedir(9).  Kronik  HBV
enfeksiyonu  gelişen  hastalar,  enfeksiyonun  ilk  yıllarında  herhangi  bir  belirti
göstermezler. Bunun yerine, 5 ila 20 yıl  sonra ciddi karaciğer hastalığı geliştirme
riskleri yüksektir. Bu tür hastaların ayrıca hepatoselüler karsinom geliştirme riski çok
yüksektir(10).

Günümüzde HBV enfeksiyonunun serolojik tanısı ideal klinik yöntemdir. Tek bir kan
örneği kullanılarak, enfeksiyonun fazı kolayca belirlenebilir(10).

3.1.3. Tedavi, Korunma ve Kontrol

Son yıllarda HBV tedavisinde iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Başlangıçta HIV-
1 enfeksiyonunu tedavi etmek için geliştirilen yeni antiviral bileşikler artık HBV'yi
tedavi etmek için rutin olarak kullanılmaktadır. Bunlar viral  replikasyonu bastırır,
ancak enfeksiyonu tedavi etmez. Bu nedenle,  tedavi büyük olasılıkla yaşam boyu
sürmektedir.  Entecavir  ve  tenofovir  viral  replikasyonu  yıllarca  etkin  bir  şekilde
engelleyebilir(10).

HBV ile enfekte olmamış bireylerde HBV aşısının HBV enfeksiyonunu ve ardından
HBV  ile  ilişkili  karaciğer  kanserini  önlemede  oldukça  etkili  olduğu
bilinmektedir(10).

3.2. HEPATİT D

 Deltavirus  genusunda  olan  HDV  herhangi  bir  virüs  ailesi  içerisinde
sınıflandırılmamıştır.  Zarflı,  tek  zincirli  RNA  virüsüdür  ve  kapsidi  helikal
simetrilidir(12). Varlığı, replikasyonu ve infektivitesi için HBV’ ye gereksinim duyar.
Bu nedenle HDV akut olarak HBV geçirenlerde ya da kronik HBV taşıyıcılarında
gözlenebilir.  Kontak  sonrası  inkübasyon  periyodu  15-150  gündür(9).  HDV
enfeksiyonu HBV (koenfeksiyon)  ile  eşzamanlı  olarak ya da kronik veya taşıyıcı
HBV enfeksiyonu ile süperenfeksiyon olarak ortaya çıkabilir(10).  HDV’nin klinik
seyri; coğrafik yerleşim, geçiş yolu, enfeksiyonun tipi (eşlik eden enfeksiyon ya da
süperenfeksiyon) ve hastanın yaşı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir(9).
Genellikle akut enfeksiyonlarda karaciğer yetmezliğine veya kronik enfeksiyonlarda
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karaciğer  kanserine  ilerleyebilen  karaciğer  sirozuna yol  açar(10).  HBV aşısı  hem
HBV’ ye hem de HDV’ ye karşı korunma sağlar(9).

3.3. HEPATİT C

3.3.1. Virolojisi

HCV flaviviridae ailesinde hepacivirus genusunda yer almaktadır. Zarflı, tek zincirli
RNA virüsüdür ve kapsidi helikal simetrilidir(12).  HCV’nin varlığına pek çok vücut
sıvısında  rastlanır.  Tükürükteki  HCV  oranı  çoğunlukla  düşüktür  ve  hepatik
fonksiyonla korelâsyon gösterir(9).

3.3.2. Epidemiyolojisi ve Klinik Bulguları

HCV enfeksiyonunun bulaşı parenteral yolla gerçekleşir(9).  Kan dolaşımı dışındaki
salgılardaki HCV seviyeleri genellikle düşüktür. HBV'nin aksine, HCV enfeksiyonu
bağışıklık sisteminin olgunluğuna bağlı değildir, çünkü enfekte olanların % 70'inden
fazlası kronik bir enfeksiyon geliştirir(10). 

HCV ile temas sonrası inkübasyon periyodu 15-150 gündür. Klinik seyri ılımlı ve
yavaş olduğundan pek çok kişi hastalığının farkına varamaz. Akut enfeksiyon geçiren
kişilerin  %70-80’i  asemptomatiktir(9).  Akut  enfeksiyondan  farklı  olarak,  kronik
HCV enfeksiyonu  hepatoselüler karsinom geliştirme riskinin artmasına neden olur.
Kronik  HCV  enfeksiyonunun  bir  sonucu  olarak  şiddetli  karaciğer  hastalığının
gelişmesi yavaş bir süreçtir. Alkol tüketimi süreci hızlandırsa da, ciddi bir karaciğer
hastalığı enfeksiyondan 20 yıldan daha fazla bir süre sonra gelişir(10).

Cihazların  ve  materyallerin  tekrar  kullanımıyla  diş  hekimliği  mesleğinde  ve  diş
kliniklerinde bulaş gözlenebileceğinin hatırlanması çok önemlidir. Bununla birlikte,
epidemiyolojik  verilerin  çoğu,  HCV  bulaşmalarının  gelişmiş  ülkelerdeki  uygun
hijyen  koşulları  sayesinde  diş  kliniklerinde  nadir  olduğunu  göstermektedir.  Bu
gelişmekte olan ülkeler için doğru olmayabilir. Gelişmiş ülkelerde HCV enfeksiyonu
prevalansı genellikle %1'den azdır. Özellikle kan bankalarında kan donörlerinin HCV
antikorlarına karşı taranması, transfüzyonla ilişkili HCV enfeksiyonlarının sıklığını
büyük  ölçüde  azaltmıştır.  Gelişmekte  olan  ülkelerde,  HCV  prevalansı  genel
popülâsyonun %5'ine ulaşabilir. Bu artmış prevalansın, kontamine kan ürünleri ve
tıbbi cihazların etkisi, yetersiz hijyen standartları veya geleneksel tıp uygulamaları
dahil birçok nedeni vardır(10).

HCV enfeksiyonu, bir serum örneğindeki HCV’ ye özgü antikorlar ve viral RNA
genomu tespit edilerek teşhis edilir. Akut enfeksiyonu kronik enfeksiyonlardan ayırt
etmek  için  spesifik  bir  araç  yoktur.  HBV  enfeksiyonunun  aksine,  HCV
enfeksiyonunun giderilmesi daha kolaydır. RNA genomunun konak hücre genomuna
entegre olma kabiliyeti yoktur ve gizli bir faz da görünmemektedir(10).

HCV taşıyıcısı bir hastanın kanı ile kontamine bir aletin ele batması sonrası spesifik
bir tedavi yöntemi yoktur fakat immünglobulin tedavisi ya da kısa süreli interferon
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tedavisi  önerilebilir.  Retrospektif  çalışmalar,  sağlık  personeli  arasında  HCV
insidansının %4,1’lere kadar çıkabileceğini göstermektedir(9).

3.4. İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ

HIV  edinilmiş  immün  yetmezlik  sendromunun  ana  etkenidir(6).  1980'lerin
başlarında,  birçok  genç  eşcinsel  erkeğin  şiddetli  immün  yetmezliğin  bir  sonucu
olarak öldüğü gözleminden sonra keşfedilmiştir(10). 

Enfeksiyonunun direkt bir  sonucu olarak meydana gelen herhangi bir oral  lezyon
saptanmamasına  rağmen,  HIV  ile  ilişkili  viral  etiyolojiye  sahip  oral  lezyonlar
tanımlanmıştır(7).

3.4.1. Virolojisi

HIV  retroviridae  ailesinin  lentivirus  genusunda  yer  almaktadır(41).İki  adet  tek
zincirli RNA genomu içerir(9). Zarflı ve helikal simetrilidir(42) Uzun seneler (15-17
yıl) boyunca çok düşük düzeyde replikasyon hızı ile varlığını sürdürebilir ve belirgin
klinik  tabloların  gelişimine  neden  olmayabilir(9).  AIDS  tablosu  ise  yardımcı  T
hücrelerinin  tükenmesinden  kaynaklanır,  bu  nedenle  özellikle  enfeksiyon  için
fonksiyonel bir bağışıklık yoktur(6). Bunu fırsat bilen flora etkenleri, organizmada
uzun seneler boyu patojenite oluşturmaksızın varlığını koruyabilen latent enfeksiyon
etkenleri  ve  normal  konakçıda  hastalık  oluşturamayan  düşük  patojeniteli  çevre
mikroorganizmaları,  zaten  zor  durumda  olan  bağışık  yanıt  elemanlarını  daha  da
meşgul ederek harcanmalarına, fonksiyon kayıplarının artmasına yol açar(9).

3.4.2. Epidemiyolojisi ve Klinik Bulguları

Enfeksiyonun dünya çapında en az 35 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir ve
HIV'in her 5 dakikada bir yeni kişiye bulaştığı hesaplanmıştır. Her yıl çoğunluğu
Afrika ülkelerinde olan 1,5 milyon kişi AIDS nedeniyle ölmektedir(6). 

Virüsün esas bulaş yolları enfekte hasta kanı ile parenteral temas, mukozal kontak ve
bütünlüğü bozulmuş deri temasıdır. HIV’e diğer vücut sıvılarında da infektif dozda
rastlanabilmektedir.  Bu  sebeple  penetran  cinsel  temas  ve  anne  sütüyle  besleme
yoluyla da bulaş meydana gelebilmektedir. Tüm korkutucu verilere rağmen, oldukça
dayanıksız  bir  virüstür  ve  virüsün  yayılımı,  sanıldığı  kadar  kolay  olmamaktadır.
Örneğin; 56°C’de 10 dakikada ya da HBV için uygulanan dezenfektanlarla kolayca
inaktive olabilir. Ancak kontamine iğne batması ile HIV bulaşının %0,3 (%0,2-0,5)
olduğu  bilinmektedir.  Kaynak  olguda  vireminin  yüksek  olması,  bu  ihtimali
arttırmaktadır.  Buna  etkili  olan  diğer  faktörlerse  mesleki  bulaş  derinliği,  aletin
görülebilir kan içermesi, kaynak olguda uç klinik tablolar (AIDS) olmasıdır. HIV,
enfekte anneden bebeğine de geçebilmektedir. Burada risk yüzdesi değişken olmakla
beraber, intrauterin ya da intrapartum olarak yaklaşık %30 civarındadır(9).

HIV enfeksiyonunda birkaç aşama vardır. HIV ile  enfekte olduktan 2 ila  4  hafta
sonra, hastaların yaklaşık %50'si primer HIV enfeksiyonu (PHI) adı verilen bir klinik
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sendrom geliştirir. PHI semptomları genellikle ateş, toraksta döküntü ve şişmiş lenf
düğümleri  ile  karakterizedir.  Bu  semptomlar  yaklaşık  1  ila  3  hafta  sürer.  PHI
sırasında,  yüksek oranda viral  replikasyon ve  konakçı  immün yanıtının  güçlü  bir
aktivasyonu vardır. PHI'yı yıllarca sürebilen ve virüsün hala çoğaldığı, asemptomatik
bir enfeksiyon aşaması takip eder(10).

HIV kolayca kan-beyin bariyerine nüfuz edebilir  ve AIDS'in erken belirtilerinden
biri,  beynin  enfeksiyonu  nedeniyle  hastanın  zihinsel  bozulması  olabilir.  Bu  tür
nörolojik bozulma demans olarak yanlış teşhis edilebilir(6).

HIV enfeksiyonuyla savunmasız hale gelen konakçıda tedavisi güç enfeksiyonlar ve
bununla birlikte hücresel bağışık yanıt etkinlikleriyle sürekli baskılanmakta olan ve
bu  süreçte  kontrolsüz  kalan  lenfomalar  veya  infektif  etiyolojiye  sahip  Kaposi
sarkomu  gibi  neoplaziler  ortaya  çıkmaya  ve  tabloya  hakim  olmaya  başlar.  HIV
infeksiyonunun bu uç patolojilerin görülmeye başlandığı klinik tablosu AIDS olarak
adlandırılır.  Antiretroviral,  infektif  ve/veya  antineoplastik  tedavi  uygulanmayan
AIDS  hastalarında  ölüm,  fırsatçı  enfeksiyonlar  ve  tümörler  sebebiyle  meydana
gelir(9).

HIV enfeksiyonunda  bağışıklık  eksikliği  ilerledikçe,  ağız  boşluğunda semptomlar
ortaya çıkmaya başlar. AIDS hastalarında en sık görülen durum Candida albicans
mantarının  neden  olduğu stomatittir.  Aslında,  oral  kandidiyaz  asemptomatik  HIV
enfeksiyonlarını teşhis etmek için kullanılabilir. HIV enfeksiyonu ile ilişkili bir başka
durum  nekrotizan  ülseratif  diş  eti  iltihabıdır  (NUG).  NUG'un  klinik  görünümü,
dişleri çevreleyen pürüzsüz dişeti epitelinin şişmesi ve nekrozu ile karakterizedir(10).
HIV enfeksiyonunun diğer oral belirtileri oral tüylü lökoplaki ve kaposi sarkomudur.
Hastaların bu durumlardan herhangi birini sergilediğinden şüpheleniliyorsa HIV ile
enfekte  olduğundan  da  şüphelenilmelidir.  Kaposi  sarkomu,  AIDS'te  yaygın  bir
neoplazmdır  ve  görülen  vakaların  %60’ına  kadar  bir  oranda  oral  katılımı  da
görülebilir. Oral kaposi sarkomu sıklıkla palatinal bölgede gözlenir, dişeti ve dilin
dorsumunu  da  içerebilir.  Klinik  olarak  maküler  erken  lezyon  ve  papulo-nodüler
formuyla tanınır(16).

Diş hekimlerinde HIV enfeksiyonu nedeniyle ölüm riski HBV’den 1,7 kat daha az
bulunmuştur.  Konunun  öneminin  farkında  olduğundan,  sağlık  personeli,  HIV
enfeksiyonu bulaşı için gerçek bir risk grubunu değildir(9). 

3.4.3.Laboratuar Tanısı

HIV'in tespiti  için kullanılan ana test,  virüsün enfeksiyonuna yanıt olarak üretilen
antikoru kullanır. HIV antikor testi ELISA yöntemi kullanılarak nispeten basittir (6).

3.4.4. Tedavi, Korunma ve Kontrol

HIV tedavisinde en önemli gelişmelerden biri, oldukça aktif antiretroviral tedavinin
kullanılmasıdır.  Bir  DNA  analogu  ve  iki  proteaz  inhibitörü  kombinasyonunun
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kullanımının HIV replikasyonunu durdurduğu bulunmuştur. Kişi enfekte kalır ancak
AIDS geliştirmeye devam etmez(6).

Anti-HIV tedavisi, HIV bulaşmasını önlemek için de kullanılabilir(6). Temas sonrası
profilaksiye alınan bir sağlık çalışanına altıncı haftada, on ikinci haftada ve altıncı
ayda anti-HIV testi yapılmalıdır(9).
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4.DİŞ HEKİMLİĞİNİN VİRAL 
ENFEKSİYONLARLA YAKIN İLİŞKİSİ

Herpes  enfeksiyonu  pulpa  nekrozunun  potansiyel  etiyolojik  faktörlerinden
biridir(43).  Çalışmalar  herpesvirüs  enfeksiyonları  ile  semptomatik  periapikal
lezyonlar  arasında  yakın  ilişki  olduğunu  göstermektedir.  Sabeti  ve  arkadaşları
asemptomatik  ve  semptomatik  periapikal  lezyonları  CMV,  EBV,  HSV  varlığı
açısından  karşılaştırmış  ve  akut  apikal  periodontitis  ile  CMV  ve  EBV  aktif
enfeksiyonlarının arasında yakın ilişki olduğunu saptamış,  HSV’nin ise periapikal
patolojilerde  patojen  olarak  rol  aldığına  ilişkin  bulgular  elde  edemediklerini
bildirmişlerdir. Yıldırım ve arkadaşları  da süt  dişlerindeki  periapikal  semptomatik
lezyonlarda gerçekleştirdikleri çalışmada, CMV ve EBV’nin semptomatik periapikal
lezyon  patogenezinde  rol  oynadığı  belirtmişlerdir.  Aktif  herpesvirüs  enfeksiyonu
periapikal  inflamatuar  hücrelerden  ve  bağ  dokusu  hücrelerinden  hiperaljezik  ve
kemik rezorbe edici  mediatörlerin  salımına neden olabilir  ya da  yüksek seviyede
sitokin salımı latent herpes virüs enfeksiyonunu aktive edebilir, mevcut periapikal
patolojiyi  artırabilir. Ayrıca herpes virüsün sebep olduğu immün bozulma gram(-)
anaerobik bakterilerde artışa neden olabilir. Yapılan çalışmalarda EBV ve CMV’nin
periapikal lezyon patogenezinde rol aldığı, bakterilerle birlikte çalışarak daha geniş
ve  inatçı  doku  yıkım  bölgeleri  oluşturdukları  gösterilmektedir.  Eğer  periapikal
lezyonların  patogenezinde  herpesvirüs  aracılı  doku  yıkımı  söz  konusuysa  apikal
lezyonların tedavisi için antiviral ajanlarla güçlendirilmiş irigasyon solüsyonları gibi
yeni yaklaşımlar geliştirilmelidir(20).

Herpesvirüslerin  özellikle  de  EBV  ve  CMV’nin  genomları  yetişkin  ilerleyen
periodontitis,  lokalize ve generalize juvenil  periodontitis,  akut nekrozitan ülseratif
gingivitis,  periodontal  apse  ve  medikal  hastalıklarla  birlikte  gözlenen  ileri
periodontitis vakalarında gösterilmiştir. Klemenc ve arkadaşları yaptıkları çalışmada
periodontitis vakalarının cep sıvısı örneklerini, sağlıklı cep sıvısı örnekleri ile virüs
içeriği  bakımından  karşılaştırmışlar  ve  sonuçlar  doğrultusunda  herpes  virüslerin
destrüktif  periodontal  hastalıklarda  rolü  olduğunu  belirtmişlerdir.  EBV  kendi
enfeksiyonunun ve  replikasyonunun direkt  bir  sonucu olarak  ya  da  ortamda olan
bakteriyel  patojenlerin  agresif  davranışlarını  arttırıp  periodontal  konak  defans
mekanizmalarını  bozarak  etkisini  gösterir.  Çalışmalar  herpes  virüslerle  birlikte
bakterilerin  sebep  olduğu  periodontitisteki  destrüksiyonun  yalnızca  bakterilerin
neden  olduğu  periodontitisteki  destrüksiyondan  fazla  olduğunu  göstermektedir.
Sugano  ve  arkadaşları  yaptıkları  bir  araştırmada  periodontitiste  Porphyromonas
gingivalis  ve  EBV  arasındaki  ilişkiyi  irdelemişlerdir  ve  EBV-Porphyromonas
gingivalis  etkileşiminin  karşılıklı  olduğunu,  Porphyromonas  gingivalis’in  EBV
reaktivasyonunu tetikleme kabiliyeti bulunurken, EBV reaktivasyonunun da konak
defansını  baskılayarak Porphyromonas gingivalis’in  gelişmesine  izin  verdiğini
belirtmişlerdir(20).

EBV DNA dizilerini  içeren Non-Hodgkin lenfoma primer olarak lenf nodlarından
köken  alır  ancak  herhangi  bir  dokuda  da  oluşabilir.  Çene  lezyonları  genellikle
osteomiyelit  veya  dento-alveoler  apse  gibi  enfeksiyonlarla  karıştırılır.  EBV DNA
dizileri içeren Burkitt lenfomasının çenedeki lezyonları ise sıklıkla ameloblastoma,
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osteomiyelit,  dental sepsis ve dentigeröz kistlerle karıştırılabilmektedir(7). Yapılan
çalışmalarda  EBV’nin  iyi  diferansiye  oral  skuamoz  hücreli  karsinomalarla  olan
ilişkisi  tam  olarak  tanımlanamamıştır  ancak  virüsün  epitel  hücrelerini  enfekte
edebilme  yeteneğinden  dolayı  oral  karsinogeneziste  rol  oynayabileceği
düşünülmektedir(20).

VZV  immün  yetmezliği  olan  hastalarda,  büyük  lokal  lezyonlara  veya  yaygın
enfeksiyona  neden  olabilmektedir.  Alveoler  kemik  nekrozu  ile  dişlerin  eksfoliye
olduğu  vakalar  bildirilmiştir(12).  Dişlerde  devitalizasyon,  internal  rezorpsiyon  ve
osteomiyelitle  birlikte  dişlerde  eksfoliasyon  zonanın  ender  gözlenen  oral  bölge
komplikasyonlarıdır.  Virüs  trigeminal  sinir  üzerinde  prodromal  ağrılara  neden
olabilir ve bu ağrı pulpitis ağrısını taklit edebilir(44). Zona erüpsiyonları intraoral
mukozada meydana gelirse periodontal ligament ve pulpadaki sinir sonlanmalarını
tutabilir.  Araştırmacılar zonanın, trigeminal sinirin mandibular veya maksiler dalını
%2’den  daha  az  bir  oranla  tuttuğunu  göstermiştir  ancak  bu  bölgede  dişleri  de
içerecek  bir  tutulum  gösterirse  akut  periodontitis  ya  da  akut  pulpitis  şikâyetleri
meydana gelir(43).

Perinatal  olarak  HIV ile  enfekte  olmuş  ve  düşük CD4 hücre  sayısına  sahip  olan
çocukların, CD4 sayısı fazla olan çocuklara göre daha yüksek çürük lezyonu oranına
sahip oldukları bulunmuştur(43).

HIV’in  pulpada  ve  pulpa  kaynaklı  periradiküler  lezyonlarda  da  bulunduğu
saptanmıştır(43).

Diş  hekimliği  uygulamalarında  hijyene  bağlı  girişimlerin  hedefi,  ilk  olarak
enfeksiyonların  bulaşmasını  önlemektir.  Mikroorganizmaların,  bir  bulaşma  yolu
aracılığıyla bir kaynaktan bir konağa geçişi olabilir ve bu konakta bir enfeksiyona
neden  olabilmektedir(45).  Enfeksiyonların  bulaşması  doğrudan  (insandan-insana),
dolaylı (kontamine olmuş ve uygun dezenfekte edilmemiş bir aletin başka bir hastada
kullanılması) veya damlacık enfeksiyonuyla (havada asılı kalan mikroorganizmaların
solunması) olur. Çapraz enfeksiyonlara neden olabilecek mikroorganizmalar hastanın
ağzında,  diş  hekiminin  elinde,  kullanılan  aletlerde  ve  ortam  havasında
bulunabileceğinden  diş  hekimi  klinik  ortamda  hem  kendini  ve  diğer  sağlık
personellerini  hem  de  hastalarını  bu  enfeksiyon  kaynaklarından  korumak
durumundadır(46).

Çoğu virüs  diş  hekimliği  uygulamalarında  bulaşabilir. Bulaş  riski  açısından başta
gelen virüsler şunlardır:
Kronik olarak kanda bulunabilen virüsler:
−HBV
−HCV
−HIV
Hastalanmış bireye uygulanan bakımlar sırasında ponksiyon kazası, HBV için %30,
HCV için %3 ve HIV için %0,03 bulaşma riski oluşturmaktadır.
Ağız ya da dudak yaralarında bulunabilen virüsler:
−HSV tip 1 ve 2
−Bazı enteroviruslar (örneğin; Koksaki A16)
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Solunum yolu akıntılarında ya da tükürükte bulunabilen virüsler:
−Solunum enfeksiyonlarına sebep olan tüm virüsler (Influenza, Parainfluenza vs.) 
−Kabakulak virüsü 
−Özellikle  hamile  kadınlar  gibi  bazı  kişiler  için  risk  oluşturan  virüsler  (CMV,
kızamık virüsü, Parvovirus B19)(45).

HBV’li  bir  hastadan  iğne  yaralanmasının  ardından  enfeksiyon  riski  %7-30
arasındayken, HIV’li hastadan bulaşma riski %0,3, HCV’li hastadan bulaşma riski
ise %1,8’dir. HCV için risk düşük olmakla birlikte; iğne vb. batması sonucu antikor
düzeyinde artış olduğu bildirilmiştir(46). 

Sağlık çalışanları kan yolu ile bulaş meydana getiren enfeksiyon etkenlerine maruz
kalma  açısından  normal  popülâsyona  göre  daha  yüksek  risk  taşıdığından,
ameliyathane personeli ve cerrahi ekip HBV, HCV ve HIV yönünden diğer bölge
çalışanlarına oranla daha yüksek bulaş riski altındadır. Mesleki bulaş riskinin en aza
indirilmesi,  hem  kendilerini  hem  de  hastaları  korumak  amacıyla  viral  hepatit
etkenleri ve HIV yönünden periyodik olarak serolojik kontrolleri yapılmalı, HBV’ye
karşı duyarlı olan bireyler aşılanmalı ve tüm işlemler sırasında standart enfeksiyon
kontrol  önlemleri  alınmalıdır.  Cerrahi  müdahaleler  esnasında,  olabilecek  kan
sıçramalarına karşı koruyucu gözlük, kanın cilde temasını engelleyen plastik önlükler
gibi güvenlik önlemlerinin alınması bu etkenlerin bulaşmasını azaltacaktır. Hastalara
kullanılan aletler steril ya da tek kullanımlık olmalı, kesici aletlere dikkat edilmeli,
güvenli çalışma, koruyucu bariyer ekipmanların uygun kullanımı kaza ile bulaşmayı
azaltmaktadır. HBV, HCV, HIV’ in  nozokomiyal  geçişini  engellemek,  enfeksiyon
kontrol teknikleri, pasif immünoprofilaksi, aktif immünizasyon ve kemoprofilaksi ile
mümkündür. Dental cerrahi müdahale yapılacak hastaların viral serolojik tetkikleri
incelenmeli, seronegatif vakalarda da enfeksiyonun pencere döneminde olma ihtimali
göz  önünde bulundurulmalı,  her  hastaya  potansiyel  taşıyıcı  gözüyle  bakılmalı  ve
koruyucu  önlemler  alınmalıdır.  Preoperatif  hastalarda  enfeksiyon  sıklığını  bilmek
hastalıktan korunmak için önem taşır. Aynı zamanda hastalığın erken teşhisi, hastayı
gelecekteki  komplikasyonlardan  koruyacağından  aşılama  ve  tedavi  için  önemli
avantajlar sağlayacaktır. Aynı zamanda ameliyat öncesi hastanın serolojik profilinin
tespiti daha sonra yaşanacak malpraktis davaları için önemlidir(47).

Kanla  bulaşan  enfeksiyonların  önlenmesi  için;  temizleme,  dezenfeksiyon,
sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü gibi standart yöntemlerin hepsinin uygulanması
gereklidir. HBV’nin rutinde kullanılan %90'lık isopropil alkol ve %70'lik etil alkole
dirençli fakat %80 etil alkole duyarlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. HBV
yüzey kontaminasyonu için daha çok iyodoforlar, fenollü dezenfektanlar ve %1'lik
sodyum hipoklorid önerilmektedir. Ayrıca HBV enfeksiyonundan korunmada sadece
eldiven kullanımı yeterli değildir, aşılama ve immünizasyonun da mutlaka yapılması
gerekmektedir(46).
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5.SONUÇ

Oral müköz membran bir ya da daha çok farklı virüsle enfekte olabilir ve her bir
virüs göreceli olarak belli başlı klinik ve patolojik görünüm oluşturur(7). Orofasiyal
dokular  virüslerin  semptomatik  primer  enfeksiyonunun ve ayrıca  latent  virüslerin
reaktivasyonunun  sık  görüldüğü  bir  bölgedir(6).  Bazı  virüslerse  oral  kavitede
bulunmakta  ancak oral  dokularda  replike olmamaktadır. Bu ayrım her  zaman net
değildir ve bu virüslerden bazılarının oral kavitede gözlenen patolojilere eşlik ettiği
ileri  sürülmektedir.  Bu  virüsler  ağız  boşluğunda  bulunduğu  ve  diğer  organlarda
hayatı tehdit eden hastalıklara neden olduğu için önemlidir(10). 

Enfeksiyonların bulaşması doğrudan (insandan-insana), dolaylı (kontamine olmuş ve
uygun dezenfekte edilmemiş bir aletin başka bir hastada kullanılması) veya damlacık
enfeksiyonuyla  (havada  asılı  kalan  mikroorganizmaların  solunması)  olur.  Çapraz
enfeksiyonlara neden olabilecek mikroorganizmalar hastanın ağzında, diş hekiminin
elinde, kullanılan aletlerde ve ortam havasında bulunabileceğinden diş hekimi klinik
ortamda hem kendini ve diğer sağlık personellerini hem de hastalarını bu enfeksiyon
kaynaklarından korumak durumundadır(46).

Diş hekimleri oral dokularda meydana gelen virüs enfeksiyonlarını tanımalı, tedavisi
ya da konsültasyonu için bulaş yollarına, klinik bulgularına ve teşhisi için gerekli
laboratuar  tanı  yöntemi  seçeneklerine  hakim  olmalıdır.  Aynı  zamanda  diş
hekimliğinde  tedavi  edilen  yüksek  sayıda  hasta  olması  ve  bu  tip  prosedürlerin
enfekte olma ya da bulaştırma riskini arttırması nedeniyle  hastalık oluşturmasa da
oral  bölgede  bulunan  virüslerin  enfeksiyonuna  aşina  olmalıdır.  Diş  hekimliğinde
karşılaşılabilecek  tüm  virüslere  karşı  uygun  dezenfeksiyon  prosedürlerinin
uygulanması  ve  çapraz  enfeksiyonun  önlenmesi  hem  hekimin  kendisinin  ve
çevresinin hem de tedavi ettiği hastaların sağlığını koruması açısından oldukça önem
taşımaktadır.

40



KAYNAKLAR

(1).Yılmaz  D,  Altındiş  M.  Sağlık  ve  hastalıkta  oral  kavite  mikrobiyotası.  J
Biotechnol and Strategic Health Res. 2018; 2(1):10, 13.

(2).Laheij  A.M.G.A,  Kistler  J.O,  Belibasakis  G.N,  Välimaa  H,  de  Soet  J.J.  &
European Oral Microbiology Workshop (EOMW) 2011 Healthcare-associated viral
and bacterial infections in dentistry, Journal of Oral Microbiology. 2012; 4(1): 1.

(3).Kumar V, Abbas AK,Fousto N, Mitchell RN. Robbins Temel Patoloji. 9.Baskı.
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi Ltd. Şti. 2014;309-310,319-320.

(4).Ananthanarayan  R,  Paniker  CKJ.  Textbook  of  Microbiology. 7.Baskı.  (Orient
Longman Private Ltd., Hyderabad, India) 2005: 430.

(5).Murray PR, Rossenthal KS, Pfaller MA. Tıbbi Mikrobiyoloji. 6.Baskı. Ankara:
Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. 2010;467-468, 474, 499-504, 519-538, 559, 571-579.

(6).Marsh PD, Lewis MAO, Rogers H, Williams DW, Wilson M. Oral Microbiology.
6.Baskı. St. Louis: Elsevier Ltd. 2016;190-200, 229-231.

(7).Fişekçioğlu  E,  Serindere  G,  Gündüz  K.  Oral  mukozanın  viral  enfeksiyonları.
İlgüy D, editör. Ağız Hastalıkları. Ankara: Türkiye Klinikleri 2018; 63-68.

(8).Regezzi  JA,  Sciubba  JJ,  Jordan  RCK.  Oral  Parthology  Clinical  Pathologic
Correlations. 7.Baskı. St.Louis: Elsevier Ltd. 2017;1-2.

(9).Bulut ÖE. Diş hekimliği pratiğini ilgilendiren infeksiyöz hastalıklar. Ankara: 4.
Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2005; 155-161.

(10).Lamont  RJ,  Hajishengallis  GN,  Jenkinson  HF.  Oral  Microbiology  and
İmmunology. 2.Baskı. Washington: ASM Press 2014; 318-331.

(11).Santosh AB, Muddana K. Viral infections of oralcavity. J Family Med Prim Care
2020;9:37-40.

(12).Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA. Jawetz Melnick &
Adelbergs  Medical  Microbiology.  26.  Baskı. New  York,  USA:  McGraw-Hill
Professional 2013: 468, 487-488, 507, 535-536, 644.

(13).Wilkinson DE,  Weller  SK.  Recruitment  of  cellular  recombination  and repair
proteins to sites of herpes simplex virus type 1 DNA replication is dependent on the
composition  of  viral  proteins  within  prereplicative  sites  and  correlates  with  the
induction of the DNA damage response. Journal of Virology 2004; 78(9): 4783.

(14).Whitley  RJ,  Roizman B.  Herpes  simplex  virus  infections.  The Lancet  2001;
357: 1513.

41



(15).Tuygun N, Tanır G. Döküntülü hastaya yaklaşım. Sted 2005;14(2):26-27.

(16).Mc Cullough MJ, Savage NW. Oral viral infections and the therapeutic use of
antiviral  agents  in  dentistry.  Australian  Dental  Journal  Medications  Supplement
2005;50(4): 32-34.

(17).Balamtekin N, Ünay B, Kalman S, Akın R. Sağlıklı iki çocukta herpes zoster.
Gülhane Tıp Dergisi 2004; 46(2): 170.

(18).Chisholm C, Lopez L. Cutaneous infections caused by herpesviridae: a review.
Archives of Pathology and Laboratory Medicine 2011; 135(10): 1357.

(19).Tünay  H ve  ark.  Akut  kolestatik  hepatit  ile  seyreden  bir  Epstein-Barr  virus
infeksiyonu: Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi; 27(3): 131.

(20).Denizci  S,  Çankal  D.  Epstein-Barr  virüsün  oral  hastalıklarla  ilişkisi  ve
dişhekimliği  açısından  önemi.  Ege  Üniversitesi  Diş  Hekimliği  Fakültesi  Dergisi
2006; 27: 126, 128-130. 

(21).Şereflican  M,  Yurttaş  V,  Seyhan  S,  Şereflican  B,  Dağlı  M.  Enfeksiyoz
mononükleoz. Entcase 2015; 1(56): 2.

(22).Niizato ve ark. Burkitt’s lymphoma in a patient presenting with inferior alveolar
nerve hypoesthesia in the absence of a regional tumor: A case report and review of
the literature. Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2010; 22: 181.

(23).Arısoy ES. CMV enfeksiyonları: Etken ve epidemiyoloji.  J Pediatr Inf 2011;
5(1): 209.

(24).Caselli  E,  Di  Luca  D.  Molecular  biology  and  clinical  associations  of
Roseoloviruses human herpesvirus 6 and human herpesvirus 7. New Microbiologica
2007; 30: 173.

(25).Tung,  Y, Escutia  B,  Blanes  M,  Navarro  M,   Pujol  C.  Sulfasalazine-induced
hypersensitivity  syndrome  associated  with  human  herpesvirus  6  reactivation  and
induction  of  antiphospholipid  syndrome.  Actas  Dermo-Sifiliográficas  (English
Edition) 2011; 102(7): 539.

(26).Güzel  ÇB,  Tanoğlu  A,  Demir  ES.  Kanser  ve  mikroorganizma  ilişkisi.  Türk
Farmakope Dergisi 2019; 4(3): 96.

(27).Engin  B,  Bairamov  O,  Kutlubay  Z,  Tüzün  Y.  Oral  mukozanın  malign
hastalıkları. Türkderm 2012; 46(2): 93.

(28).Özüpek MF, Karadağ N,  Geçör  O,  Yolcu  Ü.  Fokal  epitelyal  hiperplazi-heck
hastalığı: Olgu sunumu. Ankara Üniversiyesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2015;
11: 54.

42



(29).Misir AF, Demiriz L, Barut F. Laser treatment of an oral squamous papilloma in
a pediatric patient: A case report. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2013; 31: 280.

(30).Curi  DSC,  Leite-Ribeiro  PM,  Torregrossa  VR,  Vieira  VC,  Sarmento
VA. Efficacy of imidazolquinoline on treatment  of condyloma acuminatum of the
buccal mucosa. Special Care in Dentistry 2016; 37(1): 52.

(31).Mohamud Y, Shi J, Qu J, Poon T, Xue YC. Enteroviral  infection  inhibits
autophagic  flux  via  disruption  of  the  SNARE  complex  to  enhance  viral
replication. Cell Rep 2018; 22: 3292.

(32).Carson  SD,  Hafenstein  S,  Lee  Hyunwook.  MOPS  and  coxackievirus  B3
stability. Virology 501 2017: 183.

(33).Omana-Cepeda C,  Martinez-Valverde A,  del  Mar Sabater-Recolons  M, Jane-
Salas E, Mari-Roig A, Lopez-Lopez J. A literature review and case report of hand,
foot  and  mouth  disease  in  an  immunocompetent  adult.  BMC  Res  Notes  2016;
9(165): 3.

(34).Özkök S. Kızamık, kızamıkçık,  kabakulak,  suçiçeği ve aşılamalarında güncel
durum. Okmeydanı Tıp Dergisi 2016; 32(Ek sayı): 20.

(35).Schneider H, Kaelin K, Billeter MA. Recombinant measles viruses defective for
RNA editing and V protein synthesis are viable in cultured cells. Virology 1997; 227:
314.

(36).Auluck A, Pai KM. Noma: life cycle of a devastating sore—case report  and
literature review. J Can Dent Assoc 2005; 71(10):757a.

 (37).Tipples  G,  Hiebert  J. Detection  of  measles,  mumps,  and  rubella  viruses.
Methods in Molecular Biology 2010: 183.

(38).Kulkarni-Kale U, Ojha J, Manjari S, Deobagkar DD, Mallya AD, Dhere RM,
Kapre  SV. Mapping  antigenic  diversity  and  strain  specificity  of  mumps  virus:  a
bioinformatics approach. Virology 2007; 359: 436.

(39).Elango  N. The  mumps  virus  nucleocapsid  mRNA  sequence  and  homology
among the paramyxoviridae proteins. Virus Research 1989; 12(1): 78.

(40).Güzel  M ve  ark.  Presternal  ödem:  Kabakulağın  nadir  bir  komplikasyonu.  J
Pediatr Inf 2010; 4: 161.

(41).Requejo HI.  Worldwide molecular  epidemiology of HIV. Rev Saude Publica
2006; 40: 332.

(42). Ganser-Pornillos BK, Yeager M, Pornillos O.  Assembly and Architecture of
HIV. Advances in Experimental Medicine and Biology 2011: 441.

43



(43).Karadağ  S.  Sistemik  hastalıklar  ve  pulpa.  Gazi  Üniversitesi  Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi 2005; 22(3):186.

(44).Önem  E,  Alpöz  E,  Kandemir  S,  Akay  C.  Herpes  zoster  sonrası  gelişen
mandibular  osteomyelit  enfeksiyonu.  Hacettepe  Diş  Hekimliği  Fakültesi  Dergisi
2009; 33(1): 32.

(45).Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği. Diş Hekimliğinde Enfeksiyon
Kontrolüne Yönelik Öneriler Belçika Yüksek Sağlık Şurası Yayını 2015. Avilable at:
https://www.das.org.tr/kitaplar/DisHekimligi-EnfKontroluRehberi.pdf.Giriş tarihi: 20
Nisan 2020.

(46).Arısoy  M.  Diş  hekimliğinde  çapraz  enfeksiyonlar  ve  kontrolü.  Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2019; 46(3): 188-189.

(47).Akpınar O, Akpınar H. Genel anestezi altında dental cerrahi yapılan hastalarda
HBsAg,  Anti-HCV,  Anti-HIV  preoperatif  seroprevalansı.  Sdü  Sağlık  Bilimleri
Enstitüsü Dergisi 2018; 9(2): 40.

44

https://www.das.org.tr/kitaplar/DisHekimligi-EnfKontroluRehberi.pdf


ÖZGEÇMİŞ

       1996 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokul öğrenimimi Lütfi Banat İlköğretim
Okulu’nda, ortaokul öğrenimimi Mecidiye İlköğretim Okulu’nda tamamladım. Lise
öğrenimimi  Beylikdüzü  Hüseyin  Yıldız  Anadolu  Lisesi’nde  tamamladıktan  sonra
2015 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım.

45


