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Araştırmacılar Afrika’da sarı humma 
 etkeni virüsleri araştırırken, tesadüfen 
bu virüsü tespit etmişler ve virüse elde 
edilen bölgenin adını’West Nile’ 
koymuşlardır. 





• İlk defa 1937 yılında izole edildi.  

• 1953 Yılında Nil deltasında kuşlardan izole 
edildi.  

• 1997 yılına kadar kuşlarda hastalık yapmadığı 
biliniyordu. Fakat bu tarihte İsrail’de kuşlarda 
ansefalit ve paralizi ile seyreden çok virülan bir 
BNV suşu saptandı. 

 

 



• 50 Yıldır dünyada pek çok ülkede insan infeksiyonları 
rapor edilmektedir. 

• 1999 yılında Tunus ve İsrail de dolaşan bir suş New 
York’a taşınmış ve bu yıldan sonra ABD’de büyük 
salgınlara sebep olmuştur.  

• En büyük salgınları Yunanistan, İsrail, Romanya, Rusya 
ve ABD’de görülmüştür.  

• Ortaya çıkan salgınlar kuşların majör göç yollarında 
görülür. BNV için Afrika, Avrupa’nın bazı bölgeleri, Orta 
Doğu, Batı Asya ve Avustralya salgın bölgeleridir.  

• 1999 yılında ABD’ye girdikten sonra Kanada ve 
Venezüella’ya da yayılmıştır. 



Salgın 
Yılı 

Ülke Şüpheli vaka 
sayısı 

Tetkik edilen 
olgu sayısı 

Teyit edilen 
olgu sayısı 

Ölü sayısı Açıklama 

1957 İsrail 419 247 180 4 

1962-
1966 

Fransa ----- ----- 14 1 

1974 Güney Afrika 18,000 558 307 0 

1994 Cezayir 50 18 17 8 

1996 Romanya 835 509 393 17 

1997 Tunus 173 129 111 8 

1998 Kongo 35 35 23 0 

1999 ABD (New York) 719 719 62 7 

1999 Rusya (Volgograd 
bölgesi) 

826 318 183 40 

2000 ABD ------ ------ 233 33 

2000-
2001 

ABD ------ ----- 85 24 

2002 ABD ------ ------ 4156 284 2956 MSS İNF 

2003 ABD ----- ----- 9862 264 2866 MSS İNF 

2004 ABD ----- ----- 2539 100 1142 MSS İNF 

2005 ABD ----- ----- 3000 119 1294 MSS İNF 

2006 ABD ----- ----- 4269 177 1459 MSS İNF 

2007 ABD ----- ----- 3630 124 1217 MSS İNF 

2012 ABD ----- ----- 5674 286 2873 MSS İNF 



















Atlarda BNV 

 

 2010 yılında İzmir’de İnsan olgularının 
kümelendiği bölgede iki atta BNV infeksiyonu 
gösterilmiştir.  

 

 



 

 

 SEROPREVALANS ÇALIŞMALARI 











 
  
 Uyar Y, Bakır E .Turk Hij Den Biyol Derg, 2016  



Uyar Y, Bakır E .Turk Hij Den Biyol Derg, 2016  



 

 

 



Virüs Ailesi Cins Tür 

Flaviviridea Flavivirüsler Batı Nil Virüs 

Sarı Humma Virüs 

Deng Virüs 

Japon Ansefaliti Hastalığı 
Virüsü 

Hepasivirüsler Hepatit C Virüs (HCV) 

Pestivirüsler Bovin Viral Diare Virüs 
(BVDV) 



• BNV, pozitif polariteli, 
40-60 nm çapında, zarflı 
bir RNA virüsüdür. 

• Flaviviridae ailesinde 
yer alan Japanese 
Encephalitis virüsü (JEV) 
serokompleksi içinde 
yer almakta olup bu 
kompleks ile yakın 
antijenik ilişkilidir. 

 

 

Uyar Y, Bakır E .Turk Hij Den Biyol Derg, 2016  



• BNV filogenetik olarak altı ana kola 
ayrılmaktadır.  

• Birinci ana kol 1a, 1b ve 1c olmak üzere 3 alt 
kola ayrılır.  

• Avrupa‟da 1a ve 2 kollarına ait virüs kökenleri 
dolaşmaktadır.   

• Türkiye‟de saptananlar genellikle 1a alt 
kolundandır. 





BNV bulaş döngüsü 
BNV’nin doğadaki varlığı, 
primer vektör Culex cinsi 
sivrisinekler ile kuşlar 
arasındaki enzootik bulaş 
döngüsü ile korunur.  
 
Bu sebeple Culex türü 
sivrisinekler bulaş 
döngüsünde en önemli 
vektörlerdir  
 
Kuşlar ise virüsün doğal 
olarak çoğaldığı birincil 
konak, yüksek düzeyde 
viremi oluşturduklarından 
dolayı da en önemli 
rezervuardırlar.  

Colpitts TM, Clin Microbiol Rev, 2012.  



BNV bulaş döngüsü 

• Ciddi salgınlarla ortaya çıkan virüsün 
artarak yayılım göstermesi,  göçmen 
kuşların Afrika’dan Avrupa’ya 
gerçekleşen hareketi ile açıklanmaktadır  
 

• Göçmen kuşlar Afrika’da kışı geçirdikleri 
yerlerde virüs ile enfekte olduktan sonra 
Avrupa’ya göçleri ile birlikte virüsü 
kuzeye doğru taşımaktadırlar.  
 

• Yerli viremik kuşlar da virüs yayılımına 
katkıda bulunuyor olsa da etkileri 
viremik göçmen kuşlarla uzun mesafe 
yayılımındaki kadar değildir.  
 

 Rappole JH, et al. J Appl Microbiol, 2003. 

 



   

Culex türü sivrisinekler, BNV’nin yayılımındaki majör vektör olarak 
kabul görmektedir.  
Ancak virüs farklı en az 11 cinse ait sivrisinek türünden de izole 
edilmiştir. Bunlar: 

 
Aedes,  
Aedemomyia,  
Anopheles,  
Coquilletidia,  
Culiseta,  
Deinocerites,  
Mansonia,  
Mimomyia,  
Orthopodomyia,  
Psorophora 
Uranoteania 





 

 



• Hastalığın endemik olduğu bölgelerde dışarıda 
çalışan ve sivrisinek sokmasına maruz kalan;  
– İşçiler, 

– Bahçıvanlar 

– Çiftçiler 

• BNV ile enfekte kuşlara nekropsi yapan veya 
enfekte kuşların atıklarına maruz kalan 
laboratuvar çalışanları 

• Hastalık yaz boyunca ve sonbaharın erken 
dönemlerinde görülür. 

 
 

 

 

 

 





• Virüsün insandan insana doğrudan bulaşı 
bildirilmemiştir 

• İnsandan insana bulaşın kan transfüzyonu, 
organ transplantasyonu ve anne sütü ile 
mümkün olabildiği yapılan çeşitli çalışmalarla 
gösterilmiştir 
 

 

       Colpitts TM, et al. 2012  

       Hayes EB, et al.Pediatrics, 2004.   





• Öksürme, hapşırma veya dokunmayla 

• Canlı hayvanla temasla 

• Canlı veya ölü infekte kuşla temas edilecekse; Ölü 
kuşları çıplak elle temastan kaçınılmalıdır. Ölü bir 
kuşu gömmek isterseniz eldiven kullanın, çift 
plastik torbaya koyun 

• İnfekte kuş veya hayvanların yenmesiyle; Kuş ve 
memeli etleri tam pişirilerek yenmelidir 

       Kaynak:CDC 

 





 

• İnkübasyon dönemi tipik olarak 2-6 gündür. 2-
14 gün arasında değişebilir.  

• Bağışıklığı baskılanmış hastalarda birkaç 
haftaya uzayabilir.  

 





• İnsan BNV infeksiyonlarının %70-80 i subklinik 
veya asemptomatiktir. 

 

• Semptomatik hastaların çoğunda’Batı Nil 
Ateşi’ denilen akut sistemik ateşli bir hastalık 
söz konusudur.  

 



Baş ağrısı, halsizlik, miyalji, artralji, 
gastrointestinal semptomlar ve 
hastaların %25-50’sinde görülen geçici 
makülopapüler döküntü başlıca belirti 
ve bulgulardır.   
 
Döküntünün olması nöroinvazif 
hastalık riskini azaltır. 
 
Yaygın lenfadenopati olabilirse de sık 
görülmez. 
 
Deng ve diğer viral hastalıklardan 
klinik olarak ayırt edilemez. 
 
 
 
 

Batı Nil Ateşi 



NÖROİNVAZİF HASTALIK 

• Hastaların 1/150-250’sinde nöroinvazif 
hastalık görülür*  

• Nöroinvazif hastalığı olanların; 

–  %30-40 menenjit,  

– %50-%60’ı ansefalit ve  

– %5-10’unda flask paralizi ortaya çıkar. 

– Miks tutulum görülebilir. 
 

      Zou S, et al. J Infect Dis 2010. 

 

 





Nöroinvazif hastalık gelişiminde risk 
faktörleri 

 

• Yaş:Ansefalit yaşlılarda, menenjit çocuklarda daha sık görülür.  
• Malignite: Bazı kanser türleri, özellikle hematolojik 

maligniteler artmış risk oluşturur. Kanser ve kemoterapinin 
nöroinvazif hastalık riskini 6 kat artırdığı gösterilmiştir*.  

• Organ Nakli olanlar: yüksek risk taşırlar. 
• Genetik Faktörler: kemokin reseptör CCR5 eksikliği  

nöroinvazif hastalık için yüksek oluşturur.** 
• Diğer:  Diyabet, hipertansiyon,aşırı alkol kullanımı, böbrek 

hastalığı, erkek cinsiyet.   
 

  
 
 

         
      *Patnaik JL, Infect Dis 2006  

       **Glass WG et al. J Exp Med. 2006 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2118086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2118086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2118086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2118086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2118086/


 

 



• BNV menenjiti klinik olarak diğer viral menenjitlerden 
ayrılamaz. Ateş, baş ağrısı ve ense sertliği gibi tipik 
bulgularla seyreder.  

• BNV ansefaliti hastalığın en ağır formudur; Ateş, bilinç 
değişiklikleri , konvülzyonlar, fokal nörolojik defisitler ve 
titreme veya parkinsonizm gibi hareket bozukluklarıyle 
seyreder. 

• BNV akut flask paralizi genellikle klinik ve patolojik 
olarak poliovirüslerin yaptığı polimiyelite benzer. 
Solunum kaslarını tuttuğunda mekanik ventilasyon 
ihtiyacı olabilir. BNV ile ilişkili Guillian-Barre sendromu 
ve radikülopati bildirilmiştir. 
 





Nadiren; 
• Kardiak aritmi 
• Miyokardit 
• Rabdomiyoliz 
• Optik nörit 
• Üveit 
• Korioretinit 
• Orşit 
• Pankreatit 
• Hepatit bildirilmiştir. 

 





• Göz tutulumu sıklığı tam olarak bilinmemektedir, ağır hastalığı olanlarda 
sık görülür. 

• En sık göz bulgusu ‘multifokal koryoretinit’dir. 
• Hemen hemen daima bilateraldir.  
• Göz bulguları kendini sınırlar. Korioretinal lezyonlar skar bırakarak iyileşir. 
• Diğer göz bulguları; 

– Retinal hemoraji,  
– korioretinal çizgiler 
– Vitrit  
– Retinal vaskülit 
– Optik atrofi.  

• Göz bulguları olan hastaların çoğu diyabetiktir. 
• Olguların çoğunda prognoz iyidir, çok az olguda kalıcı körlük ortaya 

çıkabilir. 





 

• Batı Nil Virüsü hastalığı tanısı alanlar 120 gün 
boyunca kan bağışı yapmamalıdırlar.  



 

• ABD’de tüm donör kanları 2003 yılından 
itibaren Batı Nil virüsü yönünden 
taranmaktadır  

• Ülkemizde Kızılay Batı Nil virüsü taraması 
yapmamaktadır. 



 

 



 

 

• Evet bulaş mümkündür. 

• Literatürde organ nakli ile BNV bulaşı 
bildirilmiştir. 

 



 

• ABD’de bazı merkezlerde tarama yapılırken, 
birçok merkezde tarama yapılmamaktadır. 

• Kullanılan testler zaman alıcıdır ve tüm organ 
donörleri için uygun olmayabilir. 

 

Kaynak:CDC 

 



 

 



 
 

 

• Batı Nil virüsünün anne sütüyle bulaşması 
mümkündür.  

• 2002 yılında doğumdan kısa süre sonra kan 
transfüzyonu yapılan bir kadında Batı Nil 
virüsüne bağlı ansefalit gelişmiş ve bu kadının 
emzirdiği bebeğinde hastalık bulguları 
olmaksızın antikor tespit edilmiştir. 

Kaynak:CDC 



 
 
 

 
 • Batı Nil Virüsünün anne sütüyle geçebildiği 

bilinmesine rağmen riskin boyutu tam olarak 
bilinmemektedir. 

• Oysa anne sütünün yararları iyi bilinmektedir.  

• Bu nedenle Batı Nil virüsü taşıyanların 
emzirmemesi konusunda bir öneri yoktur.  

 

 

Kaynak:CDC 

 





Konjenital enfeksiyon 

• BN virüs ile infekte birçok gebe kadının bebeğinde 
infeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır.  

• Fakat BNV’nin transplasental geçebileceğine dair 
bulgular vardır.  

• Konjenital BNV infeksiyonu rapor eden birkaç 
yayın mevcuttur.  

      O'Leary DR, et al.Pediatrics 2006. 

      Paisley JE, et al.Pediatrics 2006. 

      Pridjian G, et al. Res A Clin Mol Teratol 2016. 

      Nguyen Q, et al. Infect Med 2005. 

      Alpert SG, et al.Am J Ophthalmol 2003. 

 

 





 

• Hayvan deneylerinde BNV’nun böbreklerde 
persistan infeksiyona yol açabileceği 
gösterilmiştir. 

• Murray ve arkadaşları BNV infeksiyonu geçiren 
bir hastanın idrarında 9 yıl sonra BNV virüsünu 
elektron mikroskopu ve immunogold testiyle  
göstermişlerdir.  

 

 





 

• BNV infeksiyonundan iyileşen hastalarda, 
bağışıklık hayat boyu devam eder. 

• Reinfeksiyon nadirdir.   



 

 

 



Seroloji 

• BNV enfeksiyonu en sık serum veya BOS‟da anti-BNV IgM 
antikorlarının tespiti ile teyit edilir .  

• Sonucun pozitif bulunması akut enfeksiyonun göstergesidir, ancak 
 yakın bir filavivirüs ile çapraz reaksiyon olmadığından emin 

olunmalıdır.  
• IgM 1 yıl kadar kalıcı olabildiği ve nadir görülse de pozitif sonuç son 

1 yıl içinde geçirilmiş enfeksiyonla ilişkili olabileceği için, bu sonucun 
şimdiki enfeksiyon ile ilgili olup olmadığının da teyit edilmesi gerekir 

• Hastalığın başlangıcından sonraki 8 gün içinde toplanan serumlarda 
IgM henüz saptanabilir düzeylerde olmayabilir ve testin bir 
konvalesan faz örneği ile tekrarlanması gerekir. IgG antikoru 
genellikle IgM‟den kısa süre sonra yükselir ve yıllarca devam eder. 



Plak redüksiyon ve nötralizasyon 
testleri (PRNT) 

• PRNT özgül virüs nötralize edici antikorların 
ölçülmesinde kullanılabilir.  

• Çift serum nötralizan antikor titresinde ≥4 kat 
artış BNV enfeksiyonu için tanı koydurucudur 
ve test çapraz reaktif flavivirüs antikorlarından 
ayrım için kullanılabilmektedir. 

 



Viral kültür ve BNV NAT 

• Akut faz serumu, BOS veya doku 
örneklerinden viral kültür ve BNV NAT da 
yapılabilir.  

• Ancak immünkompetan hastalarda klinik 
semptomların ortaya çıktığı sırada BNV RNA 
saptanabilir düzeyde olmayabileceğinden 
negatif sonuçlar enfeksiyonu dışlamaz.  

• NAT bazı klinik durumlarda IgM sonuçlarını 
destekleyici olarak kullanılabilir  

 



• Serumda özgül anti-BNV IgM, yüksek titrede IgG 
antikor yanıtı ile birlikte pozitif bulunmuş ise “olası 
tanı” bulgusudur. 

• IgM antikorları sağlam bir kan-beyin bariyerini 
geçemez. Bu nedenle, BOS örneğinde özgül anti-BNV 
IgM antikor titresi pozitifliği, akut santral sinir sistemi 
enfeksiyonunu gösterir; “kesin tanı” bulgusudur. 

• BOS veya kanda BNV izolasyonu veya BNV NAT 
pozitifliği kesin tanı bulgusudur. 

• Kanda IgM antikorları 2-3 ay kadar devam edebilir. IgM 
antikorları için diğer filavivirüslerle çapraz reaksiyon 
olasılığı akılda tutulmalıdır. 



 

Tomografi akut hastalıkla ilgili bulgu vermez. 

MRI bulguları her hastada yoktur. Varsa hastalığın 
başlangıcından birkaç hafta sonra ortaya çıkar.  

MRI bulguları ansefaliti ve poliomiyeliti olan 
hastalarda hiperintensite şeklinde bazal ganglion, 
talamus,spinal kort, caudate nuclei ve beyinde 
görülür. 

 



EEG de frontal ve temporal 
bölgelerde jeneralize yavaş 
dalgalar vardır. 





 
• Klinik olarak diğer nöroinvazif hastalıklardan ayırt 

edilemez. 
• Nöroinvazif hastalıkta BOS incelemesinde lenfositik 

pleositoz vardır. Hastalığın erken döneminde lökosit 
hakimiyeti görülebilir. 

• Ansefaliti olan hastalarda ekstrapramidal 
bulguların(tremor, myoklonus,rijidite vb) sık görülmesi 
Batı Nil ansefalitini akla getirmelidir. 

• Sivrisinek teması ve mevsimsel faktörler(yaz ve erken 
sonbahar)  dikkate alınarak Batı Nil İçin örnek 
gönderilmelidir. 
 





• 2012-2013 yıllarını 
kapsayan iki yıllık 
dönemde yapılan 
retrospektif bir çalışma 

• Tanı kanda ve BOS’da 
BNV IgM tesbitiyle 
konmuş 

• Çalışmada 22 hasta 
değerlendirilmiş 

 





 

 



• BNV’ye karşı geliştirilmiş spesifik bir tedavi 
bulunmamaktadır. 

• Semptomlar  genellikle 3-10  gün  sürmekte ve 
kendiliğinden  iyileşmektedir. Bazı hastalarda daha uzun 
sürebilir.  

• Enfeksiyonun semptomatik olarak görüldüğü 
hastalarda öncelikle destek tedavisi uygulanmaktadır. 

• Bu amaçla, baş ağrısı/kas ağrısı, ateş ve bulantı/ kusma 
gibi infeksiyon varlığına ait belirtileri gösteren hastalar 
için öncelikli olarak analjezik, antipiretik ve antiemetik 
ilaçlar kullanılabilir  

     Petersen LR, et al. JAMA, 2013.  



Aşağıdaki tedaviler kullanılmış, fakat etkinlikleri 
konusunda net sonuç elde edilememiştir.  

• Yüksek titrede anti-WNV antikoru içeren IVIG 
(Omr-IgG-am)  

• İnterferon-α 

• İnsan monoklonal antikorlar; monoklonal 
antikor (MGAWN1) 

• Kortikosteroid tedavisi 



 

 



• Nöroinvazif hastalıkta mortalite yaklaşık %12’dir. Özellikle ağır ansefalit 
geçiren veya ağır flask paralizisi olan hastalarda görülür.  

• Akut infeksiyondan sonra , birçok hastada yorgunluk, hafıza sorunları, 
yorgunluk, baş ağrısı, denge problemleri gibi persistan semptomlar 
görülebilir.  

• Akut infeksiyondan 6 ay sonra, hastaların %40’ında myoklonus, 
parkinsonizm veya tremor gibi rezidüel semptomlar vardır.  

• Takibi devam eden hastalarda 18.ayda %20 sinde rezidüel semptomlar 
görülür. 

• Akut infeksiyondan üç ay sonra ansefalitten düzelen hastaların yarısında  
bilişsel problemler, motor fonksiyonlarda yavaşlama ve azalmış el becerisi 
vardır. 

   
       Sejvar JJ. Clin Infect Dis. 2007. 
   





• Toplumda BNV risklerini azaltmada sivrisinek kontrolü, 
insan ve çevre faktörlerinin modifikasyonu ile aktif 
sürveyans programlarını içeren entegre bir yaklaşım 
gerekmektedir.  

• Kişisel koruyucu önlemler BNV’ye karşı ilk savunma 
hattını oluşturmaktadır.  

• Culex cinsi sivrisinekler gece beslenmektedir. Bu 
nedenle özellikle geceleri sivrisineklerden korunmalıdır. 

• Riskli bölgelerde sivrisinek maruziyetine karşı, cibinlik, 
sinek kovucu, sivrisinek tuzakları ve diğer cihazların 
kullanılması sivrisinek sokma riskini azaltmada etkili 
yöntemlerdir  

    Debboun M, et al.  Med Vet Entomol, 2013. 



 

• Atlar için BNV aşısı vardır. İnsanlarda kullanılan 
bir aşı henüz yoktur.  



 

 

 




