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Neler konuşulacak? 

Herpes Zoster 

Epidemiyoloji 

Patogenez 

Komplikasyonları 

Zoster aşıları 

Sorular & Katkı 

 

 



İnfeksiyon hastalıklarından korunmada  

iki yöntem; 

 

  Sanitasyon  

 

  İmmünizasyon 

 

When meditating over a 
disease, 

I  never think of finding a 
remedy for it, but, instead, 
a means of preventing it. 

 
              Louis Pasteur 
              (1822-1895) 



Özel gruplar... 



Varicella-Zoster Virus (VZV) 
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VZV Yaşam Döngüsü 

G. Freer, M. Pistello. New Microbiologica. 2018; 41: 95-105. 



Yıllık Herpes Zoster (HZ) insidansı  3.4/1000  

Yaşam boyu kişinin zona geçirme riski ~%20-30 

 > 50 yaş insidans artmakta 

9. dekatta insidans 11/1000  

85 yaşına kadar zona geçirme riski %50 

 İmmün kompetan hastada rekürrens riski <%6  

Insinga RP, et al. J Gen Intern Med 2005; 20:748-53. 

Yawn BP, et al. Mayo Clin Proc 2007; 82: 1341-9 

Epidemiyoloji 



BMJ Open 2018;8:e020528. 

 Toplam 16 merkezden  

621 588 hasta  

 İmmün  

baskılanmış İH: 7.8/1000 

 İmmün normal  

İH: 6.2/1000 /yıl  

 



Yaş ; >65 yaş; 1000 kişide 10 

Hücresel immün yetmezlik 

Irk (siyah ırk > beyaz ırk) 

Cinsiyet (kadın > erkek) 

Stres 

Travma 

Ailede zona geçirme öyküsü   

Cohen JI, et al. N Engl J Med 2013;369:255-63 

Herpes Zoster Risk faktörleri 



Yaşlanmayla birlikte hücresel immünite 

azalıyor 

..….. 



Türkiye’de 50 yaş üstü nüfus artıyor  



İmmünitenin rolü 

• Humoral / antikor ilişkili immünitenin rolü yok  

• Herpes zoster yüksek VZV antikor düzeylerine 

rağmen ortaya çıkar  

• Hücresel immünite önemli! 

• Zona sonrası yüksek antikor titrelerinin oluşması 

ciddi klinik tablo ve PHN oluşmasıyla ilişkili 

bulunmuş.  

Levin MJ, et al. J Infect Dis 2008;197:825-35.  



VZV latent yerleşimi 



Herpes Zoster,  

VZV reaktivasyonu sonucu oluşur  



VZV’e karşı hücresel immünitenin zamanla değişimi 

G. Freer, M. Pistello. New Microbiologica. 2018; 41: 95-105. 



Herpes Zoster 

•  Tek dorsal kök veya kraniyal sinir ganglionunda  

reaktivasyonuyla oluşur. 

•   Veziküler döküntü dermatomal yayılım gösterir 

•Torasik bölge %50-62 

•Oftalmik zoster %12-21  

•Lomber %10-14 

•Servikal %11-14  

•Sakral bölge %2-8 



Komplikasyonlar 



HIV Pozitif hastada koryoretinit 

ve  

multifokal vaskülit 

Komplikasyonlar 





• Oftalmik zoster sonrası 5-12 haftalarda inme    

   riski >3 kat 

• Eğer antiviral tedavi almamış ise oftalmik  

   zoster  sonrası inme riski > 5 kat 



Nüks; Bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha 

yüksek 



BMJ Open 2018;8:e020528. 



PHN yaşlılarda önemli  

Başlangıçtan 90 günden sonra devam eden  

veya gelişen şiddetli ağrı  

>80 yaş  vakaların 1/3’ü etkilenir. 

• Duyusal anormallikler: 
– Allodini (ağrısız uyaranla ağrı)  

– Postherpetik skarlaşma 

– Parestezi: Yanma, karıncalanma  

– Disestezi: Dokunma duyusunda değişiklik  

– Hiperestezi: Ağrıya aşırı yanıt 

– Kaşınma 

 

Postherpetik nevralji 

Cohen JI, et al. N Engl J Med 2013;369:255-63 



İleri yaş 

Şiddetli akut ağrı 

Ciddi ve çok sayıda akut döküntü 

Prodromal ağrı olması 

Kadın cinsiyeti 

Oftalmik zoster 

Johnson R, et al. Int J Infect Dis 2007;11: 43-8 

Jung BF. Neurology 2004;62:1545-51  

Cohen JI, et al. N Engl J Med 2013;369:255-63 

PHN risk faktörleri 



İnfeksiyon hastalıklarından korunmada  

iki yöntem; 

  Sanitasyon  

İmmünizasyon 



Aşılar 



Zoster Aşısı 

1. Canlı aşı: FDA 2006 (≥60 yaş, 2011 ≥50) onaylı  

(Zostavax®, Merck) 

 İçinde yüksek konsantrasyonda  canlı Oka VZV  

aşı suşu içermekte 

 >60 yaş yetişkinler   (2008 CDC ACIP öneri)  

 Tek doz 

 Herpes zoster atağını 60-69 yaş arasında %63.9 azaltır  

>70 yaş oran %37.6  

 Postherpetik nevraljiyi %67 azaltmakta 



Aşının etkinliği 

Hastalık 

yükü 

PHN 

insidansı  

HZ insidansı 

Total %50.1 %60.1 %39.6 

(STBS) 

Clinical Infectious Diseases 2012;55(10):1320–8 



Aşının etkinliği 

Hastalık yükü HZ 

insidansı 

PHN 

insidansı 

60-69 

yaş 

%32.5 %20.2 %17.1 

≥ 70 yaş %42.5 %22.4 %49.7 

Total %37.5 %21.1 %35.4 

(LTPS) 



Herpes zosteri 

önlemedeki aşı 

etkinliği %69.8 



Canlı Zoster Aşısı ile ilgili ACIP Önerileri 

• Antiviral ilaçlar alan kişiler:  

Aşı uygulanmadan en az 24 saat önce ilaçlar  

kesilmelidir.  

Bu ilaçlar zoster aşısı uygulandıktan sonra en  

az 14 gün sonra kullanılmalıdır.  

 

•Şiddetli akut hastalığı olan kişiler:  

Akut hastalıkta, (yüksek ateş) aşılamanın ertelenmesi  

düşünülmelidir.  

Aktif, tedavi edilmeyen tüberkülozlu hastalarda  

aşılama ertelenmelidir.  

 



• Aşı öncesi suçiçeği geçirme öyküsünün  

araştırılması gerekmez 

• Varisella antikor testi yapılmaz 

• Diğer aşılarla birlikte verilebilir 

• Jelatin, neomisin veya diğer aşı  

komponentlerine allerji öyküsü olanlara aşı  

verilmemelidir. 

 

Canlı Herpes zoster aşısı 

Hales CM, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63:729-31.  

 



Canlı aşı; Kontrindike 

• Hematolojik malignite  

(Hastalığı remisyonda olmayan ya da üç ay içinde sitotoksik KT alanlar) 

• T hücresiyle ilgili immün yetmezliği olanlarda  

(CD4 ≤ 200/mm³ ya da total lenfositlerin <%15) 

• Yüksek doz immünosüpresif tedavi  

(≥ 2 hafta süreyle ≥20 mg/g prednizon ya da 

 anti-TNF tedavisi) alanlar) 

• Gebeler ve 4 hafta içinde gebelik  

planlayanlar 

Cohen JI. Herpes zoster. N Engl J Med. 2013; 369(3): 255-63. 



Zoster Aşısı 

2. Rekombinant subünit aşı: FDA 2017  

(Shingrix® GSK)  

 >50 yaş yetişkinler    

 İki doz; 0- 2 veya 6. aylar 

 

• VZV glikoprotein E (gE) ile AS01B adjuvan  

sistemini içerir 

• VZVgE, VZV’ye özgül CD4+T-hücre yanıtını ve  

rekombinant proteinlere karşı antikor üretimini uyarır 

 

$280-iki doz bedeli! 

Chlibek R, et al. Vaccine. 2014;32:1745–53. 

Chlibek R, et al. Vaccine. 2016;36: 863-8.  



• Faz III çalışması, 15411 katılım 

• VZV g E ve AS01B adjuvan içeren subünit aşı (HZ/su) 

• ≥ 50 yaş 

• İki doz aşı (bir ay arayla) 

• Ortalama 3.2 yıl takip edilmiş 

Lal H, et al. The New England Journal of Medicine 2015 



Aşının etkinliği (%95) 

Total 96.2 (92.7–98.3) 

50-59 yaş 96.9 (90.6–99.4) 

60-69 yaş 94.1 (85.6–98.1) 

≥ 50 yaş 98.3 (89.9–100.0) 

Yan etkiler;  

• İnjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik 

• Miyalji 

• Başağrısı, yorgunluk 

• Titreme, ateş 

Lal H, et al. The New England Journal of Medicine 2015 



Sonuç:  

50 yaş üstü erişkinlerde 2 doz (0-2. ay) 

HZ/subunit aşı HZ ilişkili komplikasyonları 

azaltmada oldukça etkili. 

Shingrix is a trademark of the GSK group of 

companies 



Lancet Public Health 2018; 3: e82–90 

İngiltere, 2013 HZ aşısı >70 yaş öneri 

60–89 yaş arası  kişiler aşılanmış (yakalama aşıları) 

3 yıllık sonuçlar; HZ konsültasyonu/ PHN tanı kodu irdelenmiş 
 



Lancet Public Health 2018; 3: e82–90 





G. Freer, M. Pistello. New Microbiologica. 2018; 41: 95-105. 



RZV: Recombinant zoster vaccine 

ZVL: Zoster vaccine live 



Soru & Yanıt 

Zona geçirmiş olan kişiler aşılanabilir mi?  

EVET 

HZ’nin ortaya çıkışından ne kadar süre sonra  

aşılama yapılabilir?  

 Optimal zaman aralığını gösteren hiçbir veri yok  

 Kanada (NACI) ve Avustralya (ATAGI) aşılamanın son  

episoddan en az 1 yıl sonra yapılabileceği belirtilmekte 

 







Aşı ‘’aşığı’’ Dr. Fikret  KURT’un izniyle.... 



Aşı ‘’aşığı’’ Dr. Fikret  KURT’un izniyle.... 



Sonuç 

• Herpes zoster yaşlılarda önemli bir morbidite 

nedeni 

• Herpes zoster ve komplikasyonları aşıyla 

önlenebilir 

• ≥ 60 yaş erişkinler ve onların bakımını yapan 

sağlık çalışanları HZ ve önerilen aşı konusunda 

eğitilmelidir 





Haydi büyükler aşıya... 


