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Giriş ve Epidemiyoloji
CHIKUNGUNYA VİRÜS
• Chikungunya virüs (CHIKV), 1952-53 yılında Tanzanya’nın 

Makonde platosunda ateşli bir hastanın serumundan izole 

• CHIKV, Bantu dilinde «iki büklüm yapan»

• 2006 yılına kadar Afrika’da silvatik bulaş döngüsü; insan 
dışı primatlar, yarasalar, rodentler ve diğer vertebralılar ile 

• 2006’da yeni vektör sayesinde dünyada 5 kıtaya yayılım  

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370.
Petitdemange C. J Allergy Clin  Immunol V 135, N: 4



Giriş ve Epidemiyoloji-CHIKV 
• Asya’da ilk 1954 Filipinler
• 2005 yılında Hint okyanusundaki adalar
• 2006 yılında La Reunion adası salgını 
• Hindistan, Güney doğu Asya ülkeleri (1,9 milyon 

olgu) 
• Avrupa’da ilk yerli olgular 2007 İtalya
• Amerika kıtasında Aralık 2013 
• Pan Amerikan Sağlık örgütüne göre 29.08.2014’e 

kadar 33 ülke, 766.000 olgu, 152 ölüm

Petitdemange C. J Allergy Clin  Immunol V 135, N: 4



S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Epidemiyoloji

Vario F. Infect Dis Clin North Am. 2019 Dec;33(4):1003-1025



Ülkemizde



Etken- CHIKV
• Togaviridae ailesi, alfa virüs cinsi

• Tek sarmallı RNA virüsü

• Virion ikazohedral kapsül ve lipid bir zarf ile 
çevrili, 60-70 nm

• Kuruluk ve >58 °C hassas 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370
Weaver SC. N Engl J Med 372;13



Etken-CHIKV

S.-D. Thiberville et al. / An3viral Research 99 (2013) 345–370



Etken-CHIKV

Silvia AL. J Clin Invest. 2017;127(3):737–749



Etken-CHIKV
E1 ve E2 glikoproteinler; 
• viral zarf içerisinde heterodinamik formda gömülü
• virusun bağlanması ve füzyondan sorumludur. 
Virus, plazma membranından, çoğunlukla PH bağımlı 
endositoz ile girer. 

E1 glikoproteinin / tam genom sekanslamasına göre 
• Batı Afrika
• Asya
• Doğu-Orta-Güney Afrika genotipleri

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Vektör 



Vektör 
• Afrikada pek çok Aedes türü 
• Asya ve Hint okyanusunda ana vektörler

– Aedes aegypti
– Aedes albopictus 

• Aedes  albopictus yumurtaları kuruluğa daha 
dayanıklı, daha uzun ömürlü, 4-8 hf yaşayabilir, 
400-600 mm yüksekliğe çıkabilir.  

Madariaga et al. Braz J Infect Dis. 2016; 20(1): 91–8 



Vektör 
Vektör Aedes aegypti Aedes  albopictus 
Lokalizasyon Daha çok kentlerde, 

yerleşim birimlerine 
yakın yerlerde. Hem ev 
içinde hem ev dışında 
sokabilir. 

Daha çok kırsalda, 
yerleşim birimlerine 
uzak, dış ortamda 

Global dağılım Dar bir coğrafyada Daha yaygın
İnsanları 
sokma 

Nadiren Sıklıkla 

Kan kaynağı 
tercihi 

İnsanlar İnsanlar ve çeşitli 
vertebralılar

Nickname Sarı Ateş sineği Asya kaplan sineği 

Madariaga et al. Braz J Infect Dis. 2016; 20(1): 91–8 



CHIKV-Mutasyon 
• 2006 yılında Reunion adası salgınında tespit edilen 

E1- A226V mutasyonu virüse Ae albopictus ta 
replikasyonu için önemli avantaj sağlamış. 

Vario F. Infect Dis Clin North Am. 2019 Dec;33(4):1003-1025



Silvia AL. J Clin Invest. 2017;127(3):737–749

Vektör ve genotip dağılımı 







Vektör-Türkiye 
Aedes albopictus
•2011 yılında yumurtaları Keşan (36. hf) ve İpsala 
(32-38.hf)da saptanmış. 

2016-2017
Artvin-Rize-Trabzon bölgesinde BNV araştırmak 
için toplanan sineklerin % 89,6’sı Aedes albopictus, 
%7,8’i Aedes aegypti, %2,5’i Culex pipiens

Oter K. Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Oct;13(10):753-61
Akıner MM. PLoS Negl Trop Dis. 2019 May 6;13(5



Vektör-Türkiye 
• Aras- Kura Havzası ( Kars-Ardahan platosu) 
• Ağustos-Eylül 2020, Rakım 1700-2200 m 
• Yıllık sıcaklık ort: 4,7 °C, En yüksek sıcaklık Temmuz 35,4 °C 
• 5361 ergin sinek 
• 5 cins ait 12  tür; Aedes caspius, Aedes vexans, Anopheles 

hyrcanus, Anopheles maculipennis s.l.,, Anopheles 
superpictus, Culex hortensis, Culex theileri, Culex pipiens 
s.l., Coquillettidia richiardii, Culiseta annulata, Culiseta 
longiearolata ve Culiseta subochera

• Aras Vadisinde %63 Aedes caspius

Demirci B. Turkiye Parazitol Derg. 2021 Dec 2;45(4):280-286



CHIKV hayat döngüsü 

Madariaga et al. Braz J Infect Dis. 2016; 20(1): 91–8 



Vektör dışı bulaş 
• Perkutan yaralanma

• Kan transfüzyonu

• Organ nakli ( korneal greftler) 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Patogenez
Sinek sokması ile virüsün geçişi

CHIKV endotel hc, fibroblast ve 
makrofaları infekte eder 

Viral partiküller kan yoluyla 
sekonder lenfoid organlara 
geçer. 

Daha sonra beyin, dalak, KC , 
eklem ve kaslara yayılır 

Akut fazda yüksek Tip 1 IFN 
yanıtı ve sitokin yanıtı 

Kronik fazda eklemdeki makrofajların 
enfeksiyonu uzun süren sinovit ve 
lokal inflamasyonun nedenidir. Petitdemange C. J ALLERGY CLIN IMMUNOL 

VOL 135, NUMBER 4



Klinik 
• İnkübasyon süresi 2-4 gün (2-12 gün)
• Asemptomatik %3.8-27.7
Akut Hastalıkta Semptomlar 
• Ani başlayan yüksek ateş; (%100)
• Miyalji; %46-93 (kollar, uyluklar, baldırlar)
• Eklem Ağrısı; %87-98
(Poliartriküler, simetrik, daha çok periferik eklemlerde, 
bazen büyük eklemler)
• Eklemde şişlik; % 25-42
• Ligamentlerde ağrı (temporomandibular, STCM, 

pubalji, talalji
S.D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Akut Hastalıkta Semptomlar 
• Deri döküntüsü (%40-50 , ateşin 2-5.günü, makulo-

papüler, kaşıntılı, ekstremite, gövdede ve yüzde) 
• Baş ağrısı
• Sırt ağrısı
• Bulantı-kusma, 
• Karın ağrısı %15-47 
• Konjonktivit
• Fotofobi
• Retro-orbital ağrı
• Nezle 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Geç dönem hastalık 
• Relaps yada persistan semptomlar

• En uzun süren semptomlar artralji, kas ve iskelet 
ağrıları

• Amerika Romatoloji Derneği’nin RA tanı kriterlerine 
spondilartopati ve sınıflanmamış romatizmal tanılar 
CHIKV ateşi ile ilişkilidir.  

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Geç dönem hastalık 
• Diğer bulgular; ateş, halsizlik, baş ağrısı, nöropatik 

ağrı sendromları, serebral bozukluklar, sensörinöral 
bozukluk, distezi /parestezi , karpal, tarsal ve 
cübital tünel sendromları, sindirim bozuklukları, deri 
tutulumu, döküntü, alopesi, bilateral Raynould 
fenomeni, kaşıntı, bursit, tenosinovit, 

• RA tanısı alanlar dışında bu dönem inflamatuvar 
belirteçler normal sınırlardadır. 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Geç dönem hastalık 
Tam iyileşme süreleri değişken 
Reunion adası salgınında; 
%16’sı 1 aydan önce geçenler 
% 31’i 1-3 ay sürenler
% 53’ünde ort.128 gün 
sonra halen şikayetler var
• İtalya salgınında 1 yıl sonra en an 1 şikayet devam 

eden % 66, sadece artralji devam eden %60,8 
• Gabon 2010 salgınında %83’ü 30 gün sonra tam 

iyileşme

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Kalıcı Artropati için risk faktörleri 
• İleri yaş
• Önceden eklem ağrısı veya osteoartriti olmak 
• Kadın cinsiyet ( ? univarient analiz)
• Viral yük (Reunion adası salgınında ilişkili, 

Singapur salgınında ilişkisiz bulunmuş)
• Yüksek CHIKV Ig G titresi uzun dönem artralji ile 

ilişkili 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Atipik olgular
• Tüm olguların %0.3 ‘ü (Reunion adası salgınında)
Nörolojik komplikasyonlar 
• Nöbet ( çoğu olguda ağır alkol tüketimi)
• Ensefalopati, ensefalit, GBS, ensefalomyeloradikülit, 

Subaraknoid serebellar kanama, 
Hemoraji (%1-7), minör kanamalar (burun, dişeti vb.)
Akut dönemde diğer atipik semptomlar; konjonktivit, 
nöroretinit, myokardit, perikardit, pnömoni, kuru 
öksürük, LAP, nefrit, Hepatit ve pankreatit. 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Economopoulou, A. Epidemiol. Infect. 2009;137, 534–541.

Nisan 2005-Nisan 2006, Reunion adasında  
•%34 ‘ü enfekte, 266.000/785.221
•610 atipik vaka, 
•Yaş ort. 70, E/K; 0,8, 16 yaş altı 224, 44’ü yenidoğan 
•222  (%36) ciddi/ağır vaka, 84 (%14) YB yatışı , 65 ölüm
•Olgu fatalite %10.7 
•546’sında altta yatan hst. (226 KVS, 147 Nörolojik, 150
Respiratuvar hst. 



Klinik 
• Olgu-fatalite 1/1000 

• Reunion adasında 2006’da Ocak-Mayıs arası 
yüksek mortalite, yılın geri kalanında düşük 
mortalite ( harvesting fenomen) 



Mortalite için risk faktörleri 

Economopoulou, A. Epidemiol. Infect. 2009;137, 534–541.



Klinik 

Weaver SC. N Engl J Med 372;13



Çocuklarda CHIKV ateşi 
• Çocuklarda romatolojik bulgular daha az, ama atipik 

ve ciddi bulgular daha fazla 

• İnfantlarda cilt bulguları ( hiperpigmentasyon, 
generalize eritem, makulopapüler döküntü ve 
vezikobüllöz lezyonlar) ve nörolojik komplikasyonlar 
(ensefalit, nöbet, akut ensefalopati ) daha fazla 

• Diğer klinik bulgular; GIS bzk.lar ( ishal vb), periferik 
siyanoz ve minör kanamalar

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Gebelerde CHIKV 
• Teratojen etkisi olmamasına karşın 2006 Reunion salgınında 

özellikle doğuma yakın viremisi olanlarda bebeğe geçiş %49 
olarak gösterilmiş.

• Yenidoğanların %53’ünde ciddi hastalık gelişmiş, çoğunlukla 
ensefalopati ve bunların %44’ünde kalıcı bozukluklar

• Sezeryan transplasental geçişi engellemiyor.

• Nöbet, hemorajik sendrom, hemodinamik bozukluklar, 
kardiak komplikasyonlar ( myokardit, perikardit, koroner arter 
dilatasyonu) nekrotizan enterokolit veya dermatolojik 
bulgular. 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Laboratuvar bulguları 
• Akut fazda yüksek viral yük (107 pfu/ml, ort 6 gün )
• Lenfopeni - %79 <1000/mm3

– Tüm olguların %39’unda <500/mm3
– Özellikle yüksek viral yüklü hastalar

• Trombositopeni (100 000-150 000/mm3, %40-50)
• Lökopeni
• Anemi
• Karaciğer enzim yüksekliği
• Kreatinin yüksekliği 
• CK artışı 
• Hipokalsemi

Daha az sıklıkta 

S.-D. Thiberville et al. / Antiviral Research 99 (2013) 345–370



Tanı (WHO) 
1-Klinik kriter; Ateş > 38.5 ° C ve eklem ağrısı, akut 
başlangıç, başka medikal neden olmaması 
2-Epidemiyolojik kriter; CHIKV’ün lokal bulaşının 
olduğu alanda yaşamak veya son 15 gün içinde ziyarette 
bulunmak
3-Laboratuvar kriter; 

– Viral kültür
– PCR
– Virüs spesifik Ig M akut ve konvelesan dönemde 

gösterilmesi 
– 3 hf ara ile Ig G’de 4 kat titre artışı 

WHO. Guidelines for prevention and control of Chikungunya fever



Tanı (WHO) 
• Olası vaka (possible): Klinik kriter

• Kuvvetle olası (probable) vaka: Klinik ve 
epidemiyolojik kriter

• Doğrulanmış vaka: Laboratuvar kriter (klinikten 
bağımsız)

WHO. Guidelines for prevention and control of Chikungunya fever



Ayırıcı tanı 
• Dengue
• Zika
• Parvovirus
• Enterovirus
• Malaria

Yüksek ateş, bulantı-kusma, eklem ağrısı, 
miyalji, döküntü ve konjontivit

Vario F. Infect Dis Clin North Am. 2019 Dec;33(4):1003-1025



Ayırıcı tanı 
• CHIKV infeksiyonu epidemiyolojik ve klinik benzerliği 

sebebiyle en çok Dengue ateşi ile karışabilir. 

• Dengue ateşi CHIKF’ye göre daha ağır seyredebilen bir 
hastalık tablosudur. 

• CHIKF’de vakaların ¾’ü semptomatik iken Dengue ateşinde 
bu oran ¼’tür. 

• CHIKF hayat boyu bağışıklık sağlarken, Dengue ateşinin 4 
ayrı serotipi vardır ve bir kişi hayatı boyunca 4 defa bu 
hastalığı geçirebilir.

Petitdemange C. J Allergy Clin  Immunol V 135, N: 4



Ayırıcı tanı 

WHO. Guidelines for prevention and control of Chikungunya fever



WHO vaka tanımları 
1-Akut klinik (şüpheli yada doğrulanmış)

2-Atipik 

3-Ciddi akut

4-Kronik (şüpheli yada doğrulanmış) 

Ramon-Pardo. WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO. 33, 14 AUGUST 2015



1-Akut klinik
1-Klinik kriter; Ateş > 38.5 ° C ve eklem ağrısı, akut 
başlangıç

VE (+)
2-Epidemiyolojik kriter; CHIKV’ün lokal bulaşının 
olduğu alanda yaşamak veya son 15 gün içinde 
ziyarette bulunmak

Veya (+/-)
3- Laboratuvar kriter; PCR, seroloji veya viral kültür 
ile doğrulama 



2-Atipik 
• Laboratuvar olarak doğrulanmış klinik vakada diğer 

sistem tutulumlarının eşlik etmesi; nörolojik, 
kardiyovasküler, dermatolojik, oftalmolojik, hepatik, 
renal, respiratuar, hematolojik

3-Ciddi akut vaka
• Laboratuvar olarak doğrulanmış olguda en az bir 
organ yada sistemde hayatı tehdit eden disfonksiyon 
olması ve hastane yatışı gerektirmesi 



4-Kronik vaka
• Şüpheli kronik vaka: Klinik şüpheli vakada 12 hafta 

sonra aşağıdaki eklem bulgularından en az birinin 
gelişmesi; sürekli veya tekrarlayan eklem ağrısı, 
ödem veya sertlik

• Doğrulanmış kronik vaka: Laboratuvar olarak 
doğrulanmış her kronik vaka 



Türkiye
• Kırıkkale, 500 sağlıklı kan dönorü, CHIKV 
• ELİSA ve IIFIT 
• %0.4 ( 2 olgu) 

Atalay T. Turk J Med Sci (2017) 47: 1161-1164



Tedavi 
Etkin antiviral tedavi yok.
Destek tedavisi 
• Analjezikler ( asetaminofen ) 
• NSAİD
• Steroidler ( tercih edilmemeli, sadece tenosinovit, aktif 

sinovit ile başvuran NSAİD’lara dirençli veya NSAİD’ların
kontrendike olduğu poliartikülar inflamatuvar durumlarda) 



Madariaga M. b r a z j i n f e c t d i s . 2 0 1 6;2 0(1):91–98 

Deneysel tedaviler 



Korunma 
Kişisel önlemler 
• Sinekten korunma, repellent kullanımı, sinek 

kovucu kullanımı, uzun kollu giyinme
Vektör kontrolü
• Steril böcek tekniği; A.aegypti’nin OX513A suşu

radyasyon ile sterilize edilmiş erkek böcek. Brezilya 
Bahia’da salıverilmesi 1 yıl içinde lokal A.aegypti
populasyonunun %95 azalmasına neden olmuş. 

Çevre kontrolü 



Korunma 
Aşı; 
Faz II 
VRC-CHKVLP059-00-VP (Virüs benzeri partikül aşı) 
•Randomize, plasebo, çift kör, 6 bölgede (Haiti, Dominik Cumhuriyeti, 
Martinique, Guadeloupe ve Porto-Riko)

•18-60 yaş, sağlıklı 400 kişi, yaş ort. 35, 1:1 (201 aşı, 199 plasebo)

•28 gün ara ile 2 doz, 72 hf takip

•İlk dozdan 8 hf sonra EC50 GMT Aşı:2005,plasebo : 43  

Chen GL. JAMA. 2020 Apr 14; 323(14): 1369–1377

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7156994/?report=printable


ZİKA virüs 
Giriş ve Epidemiyoloji 
•1947; Uganda’da Zika Ormanında Entebbe yakınlarında 
Sarı humma araştırmaları sırasında tesadüfen ateşlenen 
rhesus maymununda izole edilmiş. 

•1948; Aedes africanus’ta virüs gösterilmiş.

•1952; Uganda’da ilk insan vakası, aynı yıl Uganda ve 
Tanzanya’da serolojik çalışmalarda 

•1954; Batı Nijerya’da ilk defa bir insanda 

Utkarsh Bhardwaj, Virology 560 (2021) 86–95



Zika-Epidemiyoloji
• 2007 yılına kadar sadece 14 insan olgusu
• 2007 yılında Yap adası salgını 

• 2013-2014 yılında Fransız Polinezyasında büyük 
salgın                    Guillain Barre Sendromu 

• 2015 yılında Brezilya salgını         mikrosefali 
• 2018; Hindistan
DSÖ, Aralık 2021; 89 ülkede yerli vaka 

Utkarsh Bhardwaj, Virology 560 (2021) 86–95



Zika-Epidemiyoloji 

Utkarsh Bhardwaj, Virology 560 (2021) 86–95



Zika virüs-Epidemiyoloji 



ZIKV-Türkiye

Klimik Dergisi 2019; 32(1): 90-2.



Etken-Zika virüs
• Flaviviridae ailesinden Flavivirus, dengue, sarı 

humma, japon ensefalit virüsü ve Batı Nil virüsleri ile 
filogenetik yakınlık 

• Sferik, zarflı, ikozohedral simetri
• Mature virus 50 nm, immature virus 60 nm
• Pozitif zincirli, 10.7 kb uzunluğunda, RNA virüsü
• Tek ORF bölgesi
• 3 yapısal protein ( C, PrM, E) ve 7 yapısal olmayan 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) 
• Filogentik analizde 3 genotip; Batı Afrika, Doğu 

Afrika ve Asya 
Mwaliko C. PATHOGENS AND GLOBAL HEALTH 2021



Patogenez
• Sinekteki inkübasyon 10 gün (Viral replikasyon sineğin 

orta barsağında olur, sonra  tükrük bezine gelir.) 
• Sinek ıssırması sonrası insanda dentritik hücrelerde 

replike olur ve kan yolu  ile yayılır. 
• ZIKV ilk bağlandığı hücresel resptörler diğer 

flavivirüslerden farklıdır; 
• DC-SIGN (dendritic cell-specific intracellular adhesion 

molecule 3-grabbing nonintegrin) 
• Fosfotidilserin reseptörleri; TYRO 3, AXL,TIM ve 

TAM
• Bu reseptörler ZIKV’ün makrofaj, monosit, nöral 

progenitör hücreler ve fetöl hücrelere girişini 
kolaylaştırır. 



Patogenez

Mwaliko C. PATHOGENS AND GLOBAL HEALTH 2021



Patogenez
• ZIKV’ün bağlandığı AXL reseptörleri radyal glial hücreler, 

plasental hücreler, nöronal stem cell (astrositler ve nöral 
prekürsör hc. ler, fetus beynini gelişiminde) yoğun olarak 
bulunur. 

• AXL’nin yoğun bulunduğu diğre anatomik bölgeler; retina, 
dermal fibroflastlar, bağışıklık sistemi ve üreme sistemi 
hücreleri.

• GAG (glikoaminoglikanlar), insan plasentasında ve domuz 
beyninde ZIKV zarfının bağlandığı ve yüksek afinite 
gösterdiği proteinler 

Koppolu V. J. Neurovirol. (2018) 24:255–272



Bulaş yolları 
1-Vektör ( primer Aedes cinsi sinekler, en sık A. 
aegypti ve A. Albopictus) 
2-İntrauterin 
3-Cinsel yol 
4-Perinatal 
5- Laboratuvar
6-Transfüzyon  
7- Anne sütü

1- Hills, Fischer, & Petersen, 2017),
2-Calvet et al., 2016
3-Russell et al., 2017
4-Besnard, Lastere, Teissier, Cao-Lormeau, &Musso, 2014)
5-Filipe, Martins, & Rocha, 1973
6-Barjas-Castro et al., 2016,
7-Colt et al., 2017



Bulaş yolları 

Rodriguez-Morales et al.Ann Clin Microbiol Antimicrob (2016) 15:13



İntra uterin bulaş

Ekim 2013- Şubat 2014, 28.000 ZIKV inf. 
(nüfusun %11’i) 
2 anne ve bebeğinde serumda PCR ile gösterilmiş.
Transplasental ? 
Doğum esansında? 





Cinsel yol ile bulaşın nedeni? 
• Semptomlar başladıktan 62-70 gün kadar 

semenden izole edilebilmiş, RNA’sı, 92 gün- 188 
gün hatta immunsupresif hastada 515 gün 
saptanabilmekte

• (İdrarda 15, tükrükte 47 gün) 

Barzon L. Euro Surveill. 2016 Aug 11;21(32):30316.
Christina Petridou,Emerg Infect Dis. 2019 Aug;25(8):1598-1600

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Petridou+C&cauthor_id=31310210
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Petridou+C&cauthor_id=31310210


Klinik 
• %80 Asemptomatik
• İnkübasyon periyodu 3-14 gün 
• Semptomlar genellikle 2-7 gün devam eder

– Rash ( makuler yada papuler) %90
– Ateş %65
– Artrit yada artralji %65
– Non-pürülan konjontivit %55
– Miyalji %48
– Baş ağrısı %45
– Ödem %19
– Kusma %10 

https://www.who.int/health-topics/zika-virus-disease#tab=tab_2
Duffy MR. N Engl J Med 2009;360:2536-43.

https://www.who.int/health-topics/zika-virus-disease


Zika virüs ve Guillain-Barre sendromu
• Ekim 2013-Nisan 2014, Fransız Polinezya salgını 
• Vaka-kontrol çalışması 
• Grup 1 (ateşli hst olmayan): 98
• Grup 2 (akut ZIKV, nörolojik semptom yok): 70 
• 42 GBS tanısı (36-56 y), %74 E
• %88 ‘i 6 gün önce viral send. 
• %74’üde güçsüzlük, %44 yürüme güçlüğü, %64 fasiyal 

paralizi
• GBS  olgularının %98’inde anti-ZIKV Ig M veya Ig G (+), 

%100’ünde nötralizan Ab (+)  
• Grup 1’de %36 Anti-ZIKV Ig M veya G (+), nötralizan antikor 

%55’inde 

Cao-Lormeau. Lancet. 2016 April 09; 387(10027): 1531–1539



Zika virüs-mikrosefali 

Brezilya Sağlık Bk.
Ocak 2016’da 3530 şüpheli mikrosefali
SINASC ; 2000-2014 ; 157. 3 vaka/yıl 
Kuzeydoğu bölgesinde 574 ZIKV ilişkisi kanıtlanmış 
mikrosefali . 
LAB kanıtlanmış ZIKV bulaşı olan 15 Eyalette mikrosefali 2.8 / 
10.000 canlı doğum 
ZIKV bulaşı olmayan 4 eyalette 0,6/10.000 canlı doğum 
Özellikle ilk trimesterda maruziyet riski arttırıyor. 

MMWR / March 11, 2016 / Vol. 65 / No. 9 



Gebelik ve Zika virüs 

https://www.cdc.gov/pregnancy/zika/data/index.html



Konjenital Zika Sendromu 
1- Ciddi mikrosefali ( kafada parsiyel kollaps ile)

2-İnce serebral kortekste subkortikal kalsifikasyon 

3-Oftalmolojik bulgular; makuler skar ve fokal 
pigmenter retinal beneklenme

4-Konjenital kontraktürler; artrogripozis 

5-Hipotoni ve ekstrapiramidal tutulum bulguları 

Sonja A. Rasmussen. Birth Defects Research. 2020;112:1139–1149.



TANI-WHO
Şüpheli vaka 
Döküntü ve/veya  ateşi olan kişide aşağıdaki semptom yada 
belirtilerden en az biri 

Artralji veya
Artrit veya 
Konjonktivit (nonpürülan hiperemik)

Olası vaka
Şüpheli vakada  ZIKV Ig M  (+) ve epidemiyolojik bağlantı 
(Konfirme vaka ile temas / ZIKV olan bölgeye son 2 hf içinde 
seyahat) 
Doğrulanmış vaka
•Serumda / diğer örneklerde ( tükrük, doku, idrar, tam kan) 
ZIKV RNA veya antijen gösterilmesi 
•ZIKV Ig M  (+) ve PRNT 90 titre ≥ 20 ve diğer flavivirüslerden
PRNT 90 titre  ≥ 4 ve diğer flavivirüslerin dışlanması  



Tedavi 
• Destek tedaviler



Korunma 
Sivrisinekten korunma 

–Aedes türleri gün boyunca ve akşam ısırabilir 
–Durgun sularda çoğalırlar 
–Uzun kollu üst ve uzun pantolon 
–Repellent kullanma 
–Pencere/kapı koruyucular 
–Net kullanma 

• ZKV infekte kişiler hastalığın ilk haftası süresince 
aynı önlemleri almalı 

• •Endemik bölgeye seyahat edip endemik olmayan 
bölgeye dönen asemptomatik kişiler dönüşten sonra 
3 hafta sivrisinek ısırığından kaçınmalı 





Korunma 



ZIKV-Aşı

Lunardelli VAS. HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS.2021



Türkiye’de CHIK ve ZIKV sorun olabilir 
mi? 

Belllini R. Travel Medicine and Infectious Disease 35 (2020) 101691



Viruses 2021, 13, 1024

Euro Surveill. 2018 Jul 19; 23(29): 1800033.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6152202/




Türkiye’de CHIK ve ZIKV sorun 
olabilir mi? 
• Viruse uygun sıcaklık
• Vektöre uygun iklim ve sıcaklık
• Uygun koşulların devamlılığı 
• Vektörün uygun koşullara sahip bölgedeki varlığı 

ve/veya göçü
• Virüsün vektörün olduğu bölgeye ulaşması 


