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Varicella ve herpes zoster, herpes virüs ai-
lesinden varicela-zoster virüs (VZV) tarafın-
dan olu˛turulur. Varicella, ba˛lıca çocuk-
larda görülen, deri ve mukozalarda vezikül 
˛eklinde döküntü ile karakterize. hafif se-
yirli ve çok bula˛ıcı bir primer enfeksiyon-
dur, primer enfeksiyonu takip eden viremi 
ile virüs genellikle duyusal sinir ganglion-
larına yerle˛ir. Zona ise. latent VZV'nun re-
aktivasyonu sonucu arka sinir kökleri ile 
gaglionların iltihabı, duyu sinirlerinin da-
ıldıı deri bölgelerinde varicellaya benzer 
veziküller ve ˛iddetli arı ile karakterize 
bir infeksiyondur. Sporadik olarak eri˛kin-
lerde görülür. 

Varicella ve zonanın deri lezyonlarında bu-
lunan histopatolojik bulguların ve etkenle-
rin morfolojik, biyokimyasal ve moleküler 
yapısının aynı olduu epidemiyolojik çalı˛-
malarla gösterilmi˛tir. Varicella olan hasta-
dan elde edilen viral DNA'nın aynı ki˛ide 

daha sonra geli˛en zona vezikülünden izo-
le edilen viral DNA ile benzerlii kanıtlan-
mı˛tır. Varicella ve zona veziküllerinden 
izole edilen VZV'nun morfolojisi ve DNA 
moleküler aırlıkları ile endonükleaz kalıp-
larının benzer olması, her iki hastalıkta ay-
nı tip histopatolojik veziküller ve doku kül-
türlerinde eozinofilik intranükleer inklüz-
yonlar ile çok çekirdekli dev hücreler olu˛-
ması bu iki hastalıın etkenlerinin VZV ol-
duunu gösterir. 

Virüsün genel özellikleri dier herpes vi-
ruslarına benzer. Çift iplikli DNA virüsü-
dür. Takriben 150-200 nm çapında olan bu 
virüsün, lipid yapısında kılıfı ve glikoprote-
in çıkıntıları vardır. VZV; glikoprotein I. gp 
II. gp III, gp IV. gp V olmak üzere 5 tip gli-
koprotein içermektedir. Bunlardan gp I; gp 
II ve gp IlI'e kar˛ı elde edilen monoklonal 
antikorlarla viral infektivite nötralize edile-
bilmektedir. Sadece zarflı virionlar infeksi-
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yözdür. Zarf deterjanlara ve etere duyarlı-
dır. VZV. hücreye oldukça balıdır ve hüc-
reden hücreye direkt temasla bula˛makta-
dır. ›nfeksiyöz virüs, plazma membranının 
füzyonundan sonra hücrelere yapı˛arak ya-
yılmaktadır. 
Varicella dünyanın her yerinde görülür ve 
nazofarinksten damlacık enfeksiyonu yo-
luyla bula˛ır. Vezikül sıvısı büyük miktarda 
virüs ihtiva eder, fakat bunun bula˛madaki 
önemi bilinmemektedir. Kuru kabuklar in-
feksiyöz deildir. Nüfusun kalabalık oldu-
u yerle˛im yerlerinde 2-10 ya˛ arası ço-
cuklarda yüksek insidans gösteren irregü-
ler intervalli epidemiler gözlenir. Subklinik 
enfeksiyonlar görülebilir. ›nsanlar. VZV 
için bilinen yegane rezervuardır. Olguların 
% 90'ını 3 ya˛ın altındaki çocuklar, % 
10'unu 15 ya˛ın üstündeki eri˛kinler olu˛-
turmaktadır. Daha ileri ya˛larda suçiçei 
infeksiyonuna çok nadir rastlanmaktadır. 
Hastalık duyarlı eri˛kinlerde aır seyreder. 
Suçiçei, bütün dünyada yaygındır. Tropi-
kal bölgelerde prevalans daha yüksektir. 
Suçiçei: sonbahar, kı˛ ve ilkbaharda sık. 
yaz aylarında sporadik olarak görülür. 
Eri˛kinlerin %90'ından fazlası doal infek-
siyona balı olarak immündür. Hasta ile te-
mas eden doktor, hem˛ire hastalıı ba˛ka-
larına nakledebilirler. Varicella infeksiyonu 
transplasental geçebilir. 
Zona çocukluk ya˛larında sık görülmez, 
ya˛la insidansı artar. (Zona geli˛mesi için 
tek ko˛ul, önceden VZV infeksiyonu geçiril-
mi˛ olmasıdır.) ilk infeksiyon özellikle kü-
çük çocuklarda farkedilmemi˛ olabilir. Bu 
nedenle zona riski dünyanın her yerinde 
aynıdır. Mevsimsel veya demografik faktör-
lerin rolü yoktur, genellikle suçiçei epide-
milerinden sonra hastalarla yakın temasta 
olan eri˛kinlerde görülür. Her iki cinste 
e˛it olarak tutulur. Zona. sporadik bir has-
talıktır. Hem lezyonların içindeki viruslar 

aracılııyla hem de bazı olgularda nazofa-
rinksten bula˛tırıcılık vardır. Hastalıın in-
sidansı yılda yakla˛ık %0.3'tür. Hastalık, 
çounluklu 20 ya˛ın üzerindeki ki˛ilerde, 
özellikle 45-85 ya˛ grubunda rastlanır. Zo-
nalı hastaların 3/4'ü 45 ya˛ üzerinde olan 
hastalardır. Zona insidansı. ilerleyen ya˛la 
birlikte artar. Hamilelik döneminde suçiçe-
i olan kadınların bebeklerinde doumdan 
sonra iki yıl içinde virüsün reaktivasyonuy-
la zona geli˛ebilir, tik trimestrde suçiçei 
geçiren annenin bebeine infeksiyonu ge-
çirme olasılıı % 24 ise de belirtili hastalık 
olasılıı %3 civarındadır. 
Varicella kalıcı immünite kazandırır ve se-
konder ataklar özellikle immün sistemi 
salıklı ki˛ilerde olaan deildir. 
Varicellada IgG. lgM ve IgA ilk döküntüler-
den 2-5 gün sonra görülür ve bunların se-
viyeleri ikinci üçüncü haftalarda pik yapar. 
Daha sonra IgG fitreleri dü˛ük seviyelerde 
devam etsede antikor fitreleri kademeli ola-
rak dü˛er. Zoster daha sonra görülecek 
olursa bu antikorlar hızla artar ve primer 
enfeksiyondaki seviyelerinden daha yüksek 
bir seviyeye ula˛ır. Varicellanın agammagl-
obülinemili çocuklarda ˛iddetli seyretme-
mesi ve maternal kaynaklı veya dı˛ardan 
verilen antikorlarla enfeksiyonun ˛iddeti-
nin azalması fakat ortaya çıkmasına engel 
olunamamasına dayanarak bu antikorların 
inkomplet koruyuculuuna sahip olduu 
söylenebilir. 

Hücresel immünitenin önemi daha fazladır. 
Primer enfeksiyon hücresel immünitenin 
zayıf olduu zaman görülürse varicella ˛id-
detli bazen ölümcül olabilir. ›mmünitesi 
bozuk hastalarda zosterin insidansı ve ˛id-
deti artmı˛tır, yaygın cilt tutulumu, pnömo-
ni. hepatit veya ensefalit ba˛ta olmak üze-
re sistemik tutulum ile komplike olmu˛tur. 
Bu özellikle lenfomada olmak üzere ma-
lign hastlalıklarda görülür. Hodgkin hasta-
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lıında zosterin insidansı takriben % 9. Ku-
tanöz T Celi lenfomada % 10'dur. Sitotok-
sik ve imnünosüpressif tedavi altındaki 
hastalar, özellikle kemik ilii transplantas-
yonu hastalar zoster için risk ta˛ımakta-
dır. HIV ile enfekte hastalarda zoster mutat 
olarak görüldüü gibi yaygın ve kronik bir 
hal de alabilir. 

Gebeliin ilk aylarında geçirilen maternal 
varicella veya zoster enfeksiyonu fetusta 
nadiren, santral sinir sistemi ve gözde ˛id-
detli hasara ve ekstremite hipoplazilerine 
neden olur. Neonatal ölüm de rapor edil-
mi˛tir. 

Patoloji: 
VZV, yakın temasla duyarlı ki˛ilerin solu-
num yolu mukozasından girerek trakea ve 
bron˛ların epitel hücrelerinde ve solunum 
sistemi bölgesel lenf bezlerinde çoalır. Vi-
rüsler ba˛langıç replikasyonu dönemini ta-
kiben viremi ile yayılır. Vücuda yayılan vi-
rüs sonunda deriye yerle˛ir. Virüsün deriye 
ula˛madan önce karacier, dalak gibi or-
ganlarda ikinci bir üreme ve viremi (sekon-
der viremi) dönemini takiben deride lez-
yonlar olu˛turduu sanılmaktadır. Nazofa-
ringiyal sekresyonlarda PCR (polymerase 
chain reaktion) teknii ile VZV DNA'sı gös-
terilmi˛tir. Viremi esnasında önemli reaksi-
yon görülmez. Virüs derinin yalnız epider-
mis hücrelerinde oturur, koryum tabakası-
nı geçmez, yapmı˛ olduu lezyonlar yüze-
yeldir. Malpighi tabakası hücrelerinde si-
toplazmalarındaki intrasellüler ödem ile 
küreselle˛me, eozinofilik inklüzyonlar ve 
kromatin narjinasyonu ile karakterize nük-
leer dei˛iklikler gözlenir. Bazı çekirdek-
lerde çekirdei küçük parçalara ayıran ila-
ve çekirdek membranları geli˛ir. 15'in üze-
rinde çekirdek içeren çok çekirdekli dev 
hücreler varicella virüs enfeksiyonlarının 

karakteristik özelliidir ve hücrelerin füz-
yonu sonucu olu˛ur. ›ntrasellüler ödem in-
tersellüler ödemle birlikte vezikülü olu˛tu-
rur. Vezikül sıvısı önceleri berraktır. Daha 
sonra vezikül içine lökosit. fibrin ve çok çe-
kirdekli dev epitel hücreleri sızar. Varicel-
ladan ölmü˛ çocukların otopsilerinde öze-
fagus. pankreas, karacier, üretra, mesane, 
böbrek üstü bezinde karakteristik patoloji-
ler bulunmu˛tur. 

Fatal seyirli varicella vakalarında karaci-
er, böbrek ve dier organlarda, fokal nek-
roz alanları ile karakterize benzer hücresel 
dei˛iklikler gözlenir. Akcierlerde fokal 
konsolidasyon ve hemoraji ile interstisyel 
pnömoni gözlenir. 
VZV, varicella infeksiyonu sırasında medul-
la spinalisin arka kök gangliyonları ile du-
yu sinirlerine yerle˛ir. Latent virüsün eri˛-
kin ya˛larda çe˛itli nedenlerle reaktive ol-
ması sonucu, yerle˛tii sinir gangliyonla-
rında iltihap, bu sinirlerin dallandıı deri 
ve mukozalarda veziküler döküntü ve ˛id-
detli arılara neden olur. Arka sinir kökle-
ri ve gangliyonlannda küçük yuvarlak hüc-
re ve lökosit infiltrasyonu görülür. Bu de-
i˛iklikler bazen ön boynuzuda kapsar. Tu-
tulan sinir demetlerinin ganglion hücreleri-
nin ve Schwann hücrelerinin içinde virüs 
partikülleri görülür. Bazen lokal demiyeli-
nizasyon ve myelit ile birlikte leptomenen-
jit ve myelit gibi daha aır dei˛ikliklerin 
olduuda rapor edilmi˛tir. Varicella ve zo-
nada döküntülerin histopatolojileri biraz 
farklıdır. Zonada veziküller korium ve der-
mi˛te meydana gelir. Virüs replikasyonu sı-
rasında epitel hücrelerinde balonla˛mayla 
dejenerasyonlar, çok çekirdekli dev hücre-
ler ve infekte hücrelerde intranükleer eozi-
nofilik inklüzyon cisimcikleri olu˛ur. Bazı 
durumlarda dermi˛in üstünde nekroz ve 
hemoraji görülebilir. Yırtılmayan vezikülle-
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rin içine polimorfonükleer lökositler. deje-
neratif hücreler ve fibrin sızmasıyla vezikül 
sıvısı bulanıkla˛ır. Dier organlarda da Va-
ricelladakine benzer lezyonlar gözlenir. 
Zoster orta ve alt dermi˛te sinir liflerinin 
kısmi hasarına sebep olabilir, bir yıldan faz-
la devam eden parsiyel denervasyon olabi-
lir. 
Varicella primer bir infeksiyondur. ›nfeksi-
yonu geçirenler uzun süreli bir immünite 
kazanır. Suçiçei geçirmi˛ olanların seru-
munde etken virusa özgül aglütininler has-
talıın 5'nci gününden itaberen bulunur. 
Zona infeksiyonu geçirmi˛ olanlar, hem su 
çiçeine hem de herpes zostere kar˛ı im-
mündür. Zonal infeksiyondan sonra hasta 
serumunda VZV nu nötralize eden özgül 
antikorlar vardır. Bu antikorlar, infeksiyo-
nun 7 nci gününden itibaren olu˛ur. ›kinci 
kez zonaya yakalanmak çok nadirdir. 

Laboratuvar T a n ı s ı : 
Varicella ve zona infeksiyonlarında genel-
likle klinik tanı yapılmaktadır. Herpes 
simpleks infeksiyonlarından ayırmak ve ke-
sin tanı koymak için, vezikül örneklerin-
den doku kültürüne ve döletli yumurtaya 
ekim yapılarak üretilmekte veya hasta se-
rumunda lateks aglütinasyonu immünoflo-
resan, hemaglütinasyon ve EL›SA gibi se-
rolojik tanı yöntemleri ile VZV antikorları 
aranmaktadır. Tanıda polimeraz zincir re-
aksiyonuda uygulanmaktadır. (Hematokrit 
pipeti veya ˛ırınga ile alınan vezikül sıvısı, 
sitolojik inceleme), elektron mikroskobun-
da direkt tetkik ve kültür için kullanılır. 
Vezikül zemininden kazınarak alınan ör-
neklerin metil alkol ile tespit edilerek Gi-
emsa ile boyanmasından sonra çok çekir-
dekli dev hücreler ve intranükleer inklüz-
yon cisimciklerinin görülmesi, herpes gru-
bu bir virüsün infeksiyonunu gösterir. VZV 

infeksiyonlarının laboratuvar tanısında en 
uygunu, doku kültürlerinde virüsü üret-
mek veya hastalıın akut ve konvelesan dö-
nemlerinde immünofloresan yöntemiyle 
VZV'na kar˛ı antikorları göstermektir. 
Varicella veya zonanın tanısında ve vari-
cellaya kar˛ı immünitenin belirlenmesinde 
serolojik testler uygulanmaktadır. Varicella 
öyküsü olmayan eri˛kinlerde ve toplumun 
% 75 inden fazlasında VZV antikorları bu-
lunduu halde semptomsuz varicella geçi-
renlerde serolojik tanı önemlidir. VZV in-
feksiyonlarının serolojik tanısında sık kul-
lanılan kompleman birle˛mesi deneyinin 
yerini günümüzde EL›SA almı˛ bulunmak-
tadır. Bu teste alternatif olarak, rutin labo-
ratuvarlarda lateks aglütinasyon testi, anti-
kompleman indirekt immünofloresan testi. 
VZV ile infekte hücrelerde indirekt immü-
nofloresan yöntemiyle membran antijenle-
rinin belirlenmesi esasına dayanan floresan 
antikor membran antijen testi ve immün 
aderans hemaglütinasyon testi uygulan-
maktadır. VZV infeksiyonun laboratuvar ta-
nısında en duyarlı ve FITC (fluorescein 
isotyociyanate) ile i˛aretli/i˛aretsiz monok-
lonal antikorların temininin mümkün ol-
ması nedeniyle en kolay tanı yöntemi di-
rekt veya indirekt immünofloresan yönte-
midir. 

Klinik Özell ikler: 
Varicella: Genellikle 14-17 gün süren inkü-
basyon periyodu vardır. Klinik belirtiler or-
taya çıkmadan 1-2 gün öncesinden, deri 
lezyonları krutlanıncaya kadar yakla˛ık 4-5 
gün varicella bula˛ıcılıını korur. 
Virüsler üst solunum yolundan girip giri˛ 
yerinde çoaldıktan sonra az miktarda vi-
rüs kan ve lenfatikler yoluyla yayılır. Bu vi-
rüsler retiküloendotelyal sistemde çoala-
rak kuluçka dönemini tamamlarlar. Yakla-
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˛ık 15 gün sonra büyük çaplı sekonder vi-
remi meydana gelir, ate˛ ve halsizlie ne-
den olur, çoalarak lezyonların ortaya çık-
masını salarlar. 
Genellikle küçük çocuklarda önemsiz sey-
reden ate˛. ü˛üme, halsizlik, ba˛ arısı, bu-
lantı, boaz arısı gibi belirtilerin bir iki 
gün sonrasında, çabuk ortadan kaybolan 
(birkaç saat) kızıl veya kızamıktakine ben-
zer eritem. papüllerin geli˛mesi ve gergin, 
berrak, uniloküler veziküllerin olu˛ması iz-
lenir. Kenarları gayri muntazam ve deri 
sathında olan veziküller önce çok ˛effaftır 
ve üst vidan son derece incedir. 2-3 mm ça-
pında ve oval olup, uzun eksenleri deri sul-
kuslarına paraleldir. Birkaç saat içerisinde 
veziküllerin içine polimorfonükleer lökosit-
ler. dejenere hücreler ve fibrin dolmasıyla 
bulanıkla˛ır ve etrafları kırmızı bir halka 
ile çevrelenir. Saçlı deri, kolların üst ve iç 
tarafında, el ve ayaklarda bulunanlar sert. 
gövdede blunanlar yumu˛aktır. Varicella 
vezikülleri önce sırtta ba˛layarak, omuz ba-
˛ı, saçlı deriye, kolların üst iç kısmına ve 
göüse yayılır. Veziküller yüzde, bacak ve 
kolların alt bölümlerinde az: gözde, genital 
mukozada (vaginal mukoza), bilekte, avuç 
içi ve ayak tabanlarında ise nadiren görü-
lür. Bazen aız içi. damak ve farinkste bu-
lunan veziküller erken yırtıldıı gibi. vezi-
küllerin cidarı çok ince olduundan çama-
˛ır dokununca veya ka˛ıntı ile gögüsteki-
lerde kolayca yırtılır. Veziküller yırtılma-
dan tam kalırsa kehribar sarısı renk alır. 
›lk veziküller kururken yenileri çıkar. Pat-
layan veziküllerin etrafının yeniden enfek-
te olmasıyla, döküntülerin bulunduu sa-
hada papül, vezikül ve kabukla˛mı˛ ve ku-
rumu˛ veziküller. kabuu dü˛mü˛ renkli 
satıhlar aynı zamanda görülür. Bu durum 
varicella için karakteristiktir. Vezikül yırtıl-
mazsa 24 gün devam eder. sonra kurur ve 
kabuklanır. Krutlar 1-3 haftada dü˛er. Tu-

tulan deri alanının derinliine göre pembe 
bir çöküntü kalır, bu da zamanla kaybolur. 
Varicella lezyonları saçlı deri. yüz. gövde 
ve ekstremiteleri simetrik olarak tutar. 
Gövdede daha fazla lezyon bulunur. Lez-
yonlar sentripedal bir daılım gösterir ve 
ektremitelerin proksimal kısımlarında dis-
tal kısımlarına oranla daha youn olarak 
bulunurlar. Karakteristik bir özellik farklı 
stagelerdeki lezyonların birarada görülme-
sidir. Lezyonların toplam sayısı çok dei˛-
kenlik gösterir. Birkaç tane olabilecei gibi 
çok fazla sayılarda da olabilir. Daılımın 
younluu daha önce ortaya çıkan inflama-
tuar dei˛iklie balı olarak düzenleniyor 
olabilir. Veziküller aynı stage de olma ei-
liminde olup sıklıkla küçük nadiren büllöz 
olabilir. Nadir vakalarda normal daılım 
gösteren lezyonlar daha geni˛ göbekli veya 
varioloiddir. Aız içerisinde de lezyonlar 
görülür ve özellikle damaa yerle˛irler, na-
diren konjunktiva da dahil olmak üzere di-
er müköz membranlarda da veziküller gö-
rülür. Vezikülleri anal mukozada arılı ül-
serler takip edebilir. 
Ate˛ dei˛kendir. Önemsiz düzeyde olabile-
cei gibi 4-5 gün süreyle 4041 dereceyede 
ula˛abilir. Bazı hastalarda ka˛ıntı a˛ırı ra-
hatsızlık verebilir. Su çiçeinin: varicella 
hemorajika, varicella gangrenoza ve vari-
cella bülloza gibi klinik görünümleri var-
dır. Veziküllere kan sızmasıyla varicella he-
morajika. veziküllere bakterilerin özellikle 
streptokokların girmesi sonucu olu˛an 
püstüllerin nekrozuyla varicella gangreno-
za ve veziküllerin büyümesiyle varicella 
bülloza meydana gelir. Hemorajik varicel-
la; yaygın hemorajik veziküller, yüksek 
ate˛. aır konstitüsyonel semptomlarla sey-
reden bir tablodur ve daha öncesinde her-
hangi bir rahatsızlıı olmayan bireylerde 
nadiren görülür. Daha çok malnütrisyonlu 
ve immün sistemi baskı altında olan hasta-

D›R›MAum-HUJUS 2001 



Orijinal Ivlakalelc 

larda görülür. Varicella büllozanın hemoli-
tik streptokok infeksiyonu ile püstülüze ol-
mu˛ ˛ekline varicella pemfigoza denir. Va-
ricellada hematolojik bir bozukluk görül-
mez. Hastalıın ba˛langıcında hafif bir lö-
kopeni olmasına ramen. 2-3 gün sonra 
lenfositlerin hakim olduu hafif lökositoz 
vardır. Doum sırasında anneden çocua 
Varicella geçebilir. Neonatal varicellada 
ölüm oranı oldukça yüksektir. Konjenital 
varicella'ya sık rastlanmaz. Kütanöz lez-
yonlarda komplikasvonlar. sekonder bakte-
riyel infeksiyonlar ˛eklinde geli˛ir. Kompli-
kasyon olmayan durumlarda, varicellada 
ölüm oranı %1'den azdır. Varicella gangre-
noza tehlikelidir. 

Komplikasvonlar: Salıklı çocuklarda nadir 
görülür. Dü˛ük doum aırlıklı yenidogan-
lar. eri˛kinler ve immün supressiflerde sık 
olarak görülür. 
Ensefalit ba˛ka bir rahatsızlıı bulunma-
yan hastalarda lOOO'de birden daha az gö-
rülür ve % 80 komplet iyile˛me ile sonuçla-
nır. Dier nörolojik komplikasyonlar nadir-
dir. Bunun dı˛ındaki ba˛lıca sistemik 
komplikasyonlar varicella pnömonisi ve he-
patittir. 
Sekonder enfeksiyon ılıman iklimlerde na-
dir bir komplikasyondur. fakat tropikal ik-
limlerde ˛iddetli olabilir hatta sepsise yol 
açabilir. Sekonder enfeksiyonu takiben cilt-
te gangren geli˛ebilir Nadiren bakterial tu-
tulum olmadan da ˛iddetli lokal gangren 
görülebilir. 
Perinatal ve oküler varicellada ölüm oranı 
oldukça yüksektir (%30). Çok nadir görü-
len varicella'nın toksemik ˛ekli hastayı bir-
kaç saat içinde ölüme götürür. ›mmün yet-
mezlii olan özellikle lösemili çocuklar 
VZV infeksiyonundan korunmalıdır. Bu tip 
hastalarda varicella aır seyreder ve ölüm 
oranı % 15'dir. ›mmün yetmezlii olan has-
talarda varicella pnömonisi komplikasyonu 

sık rastlanır. 
Trombositopenik purpura 5-10 ncu günler 
arasında ba˛lar ve genellikle 34 aydan son-
ra normala döner. 
Varicella esnasında viral artritte bildirilmi˛-
tir, bununla birlikte bakterial artritte görü-
lür. Miyokardit. nefrit, menenjit ve Reye 
sendromunda görülebilir. 
Zona (Herpes Zoster): Zona. VZV'nun arka 
sinir köklerinde ve gangliyonlarda olu˛tur-
duu iltihap, bu sinirlerin dallandıı bölge-
lerde veziküler döküntü ve duyu sinirleri 
boyunca yayılan yanma, ka˛ıntı ve ˛iddetli 
nevraljik arılarla karakterize bir hastalık-
tır. Primer varicella infeksiyonu sırasında 
bazı ki˛ilerde VZV omuriliin dorsal kök 
ganglionlarına yerle˛ir ve latent olarak vü-
cutta kalır. Virüs, sirkülasyondaki antikor-
larla uzun süre baskı altında tutulur. Kor-
tikosteroid gibi ilaç veya radyoterapi alan-
lar; malarya, menenjit. HIV ve tüberküloz 
gibi infeksiyonu veya lefositik lösemi ve 
kanser gibi hastalıı veya cerrahi omurga 
manipülasyonları olanlar: yıllar sonra sinir-
leri souk, basınç, stres, travma gibi du-
rumlara maruz kalanlarda virüs reaktive 
olmaktadır. VZV'na kar˛ı hücresel immüni-
tenin azalmasıyla reaktive olan virüs, sinir-
lerin arka köklerinde ve ganglionlarında il-
tihap yapar. Zonanın ilk ortaya çıkı˛ ˛ekli 
genellikle arıdır, arı ˛iddetli olabilir ve 
ate˛, ba˛ arısı, kırgınlık ve bir veya daha 
fazla dorsal kök alanına lokalize hassasiyet 
ile birlikte olabilir. Arının ba˛lamasından 
döküntü ortaya çıkana kadar geçen süre 
tirgeminal zosterde ortalama 1.4 gün. tora-
sik hastalıkta 3.2 gündür. Virüs, sinirlerin 
aksonları boyunca ilerleyerek, sinirlerin da-
ıldıı bölgelerde epidermisin alt tabakala-
rında çoalacaı yere ula˛ır ve deride vari-
cellaya benzer veziküller olu˛turarak zona 
hastalıını meydana getirir. Virüsün çoal-
ması, hücrelerin balon ˛eklinde dejeneras-
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yonuna. çok çekirdekli hücrelerin olu˛ma-
sına ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri-
nin görülmesine neden olur. Konaın im-
münite ve antienflamatuar reaksiyonları 
hücre hasarına katkıda bulunur. Zonada 
genellikle tek bir ganglion zarara urar ve 
tek taraflı döküntüler görülür veya 1-2 
kom˛u dermatomda sınırlı kalır. Derideki 
lezyonlar olu˛madan önce karıncalanma 
hissi, ka˛ıntı veya ˛iddetli arılar olur. Ve-
zikül olu˛an sahada arılar artar. Konum-
daki duyu sinirleri tahrip olur. Veziküller 
çok defa birbirleriyle birle˛ir, bakteri kon-
taminasyonu ile püstül ˛ekline dönü˛ür ve 
kurumaya ba˛lar. Tutulmu˛ bölgenin dre-
ne olduu lenf nodları geni˛lemi˛ ve has-
sastır. ›ltihap olmamı˛ veziküller birkaç 
gün içerisinde kurur ve kabuklasın Kabuk-
lanma devam ederken arılar ve duyu aza-
lır. ›lk lezyonlar iyile˛meye ba˛larken yeni 
lezyonlarda geli˛ir. Püstülize olmu˛ vezi-
küllerin kabuu dü˛ünce nedbe bırakır. 
Herpes zoster lokal bir hastalık olmakla be-
raber ense sertlii görülebilir. Komplike ol-
mayan vakalar çocuk ve genç eri˛kinlerde 
2-3 haftada, daha ya˛lı hastalarda 3-4 hafta-
da tam olarak iyile˛ir. Fakat postherpetik 
nevraljiler bir müddet daha devam edebilir 
ve tedricen kaybolur. 

Zona'da döküntüler daha çok gövdededir. 
Torasik (% 53). cervikal (genellikle C2.3.4 
% 20). oftalmik tutulumuda içeren trigemi-
nal (%15) ve lumbosakral (%11) dermatom-
lar tüm ya˛larda en sık tutulan alanlardır. 
Ya˛lı hastalarda oftalmik zosterin sıklıı 
nisbeten artar, nadiren döküntü bilateral 
olabilir. Spinal ganglionlardan gelen sinir-
ler, kaburgalar istikametinde öne doru 
seyrederek daıldıı için arılar ve deride-
ki veziküller ku˛ak tarzında arkadan öne 
kadar devam eder. Zonalı hastaların 
%16'sında. tutulan dermatomun dı˛ına ta-
˛an veziküller geli˛ir. Bu sıklıkla ya˛lı has-

talarda görülür ve sadece birkaç lezyondan 
ibaret olup hastalıın seyrini dei˛tirmez. 
Trigeminus sinirlerinin mandibuler veya 
maksiller kollarının tutulumunda dil. kü-
çük dil. damak, farinks ve larinks'de lez-
yonlar görülür. Yüz. ba˛ ve urogenital yol-
larda da lezyonlara rastlanır. ›ltihap, omur-
iliin ön boynuz hücrelerine kadar yayıla-
rak geçici veya sürekli felçlere neden olabi-
lir. 
Komplikasyonlar: Zonanın en önemli 
komplikasyonu postherpetik nevraljidir. 
Arılar, aylarca devam edebilir. Görme 
fonksiyonunu tehdit eden dier bir kompli-
kasyon herpes zoster oftalmikusdur ve ge-
nellikle infeksiyondan 7-28 gün sonra geli-
˛ir. Zona infeksiyonu sırasında ensefalit ve 
miyelit gibi ba˛ka nörolojik komplikasyon-
larda olabilir. Hastaların bazılarında dö-
küntünün olduu yerde motor paralizi gö-
rülür. Göüs bölgesinde hareket kaybı bu-
radaki bir kasın güçsüzlüüne dikkat edil-
medii için genellikle fark edilmez. Krani-
yal ganglion zonalarında yüz ve larinks pa-
ralizilerine rastlanır. Kulak herpes zosteri-
nin yol açtıı motor komplikasyonu sonu-
cu Ramsey Hunt Sendromuna balı belir-
gin yüz felci görülür. Zona altta yatan bir 
hastalıın habercisi deildir. Zonanın nük-
sü çok seyrektir, ancak olduu zaman ge-
nellikle aynı dermatomu tutar veya yaygın-
la˛ır, tmmünsüpressif hastalarda: HIV in-
feksiyonu olan ki˛ilerde zonaya daha sık 
rastlanır. 
Motor Tutulum: Vakaların % 5'inde özellik-
le de ya˛lı, malignitesi olan kranial tutulum 
olan hastalarda görülür. Motor zaafıyet ge-
nellikle arı ve döküntüyü takip eden bir-
kaç gün ile birkaç hafta arasında ortaya çı-
kar, nadiren öncesinde veya beraberinde 
ortaya çıkar. % 55 tam iyile˛me, %30'un 
üzerinde belirgin düzelme beklenir. Oftal-
mik zosterde % 13 oküler felç. %7 yüz felci 
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görülür. Torakal 10 ve 11 nci motor kökle-
rin tutulumunu abdominal herni takip 
eder. Anogenital bölge tutulumu defekas-
yon ve ürinasyon bozukluklarıyla birlikte 
olabilir. 
Trigeminal Sinir Tutulumu: Oftalmik zo-
na'da burun kenarında veziküllerin görül-
mesi nasociliary sinir tutulumuna i˛aret 
eder (Hutchinson's belirtisi). Oküler komp-
likasyonlar üveit. keratit. konjunktivit, kon-
junktival ödem (chemosis). oküler kas felç-
leri, propitosis. sklerit. retinal vasküler ok-
lüzyon ve ülserasyon. skarla˛ma ve hatta 
göz kapaının nekrozunu içerir. Cihar 
ganglion tutulumu Argyll Robertson pupil-
lasının ortaya çıkmasına sebep olabilir. 
Trigeminal sinirin maksiller dalının tutulu-
mu uvula ve tonsiller üzerinde veziküller 
olu˛turur, mandibular dalın tutulumunda 
veziküller dilin anterior bölümünde, aız 
tabanında ve bukkal mukozada görülür. 
Orofacial zosterde dı˛ arısı ilk ortaya çıkı˛ 
belirtisi olabilir. 

Herpes Zoster Otikus: Fasiyal sinir, ba˛lıca 
motor bir sinirdir, bunun dı˛ında arta ka-
lan duyu lifleri dı˛ kulak (kulak kepçesi ve-
meatus). tonsiller fossa ve kom˛u yumu˛ak 
damaı inerve eder. Bu liflerin klasik zos-
ter enfeksiyonunda deri tutulumu minimal 
veya dı˛ kulak yolunda sınırlı olsada bu 
bölgelerin bir kısmında veya tamamında 
arı ve veziküller olu˛ur. Gerçekte duyusal 
lifler dı˛ında kalan nöral elementlerin in-
fekte olup olmadıı tartı˛malıdır, fakat en-
fekte duyusal liflerin içinde seyrettii fasi-
yal kanal boyunca ve internal auditory me-
atus'da ˛i˛mesi kom˛u nöral yapıların sıkı˛-
masına yol açar ve buda birlikte ortaya çı-
kan özellikleri açıklayabilir. 
Fasiyal sinirin motor liflerine olan bu bası 
yüz felci, kulak arısı ve bu bölgeye uyum-
lu veziküllerin görüldüü Ramsay Hunt 
sendromunun klasik triadını olu˛turur. 

Vestibulocochlear sinir basısı sensörinöral 
i˛itme kaybı ve vertigoya neden olabilir. 
Nervus ›ntermedius veya onun geniculate 
ganglionun tutulumu dilin 2/3 ön kısmın-
da tat duyusunun azalmasına ve lakrimas-
yon bozukluuna yol açar. 
Herpes zoster otikus facial paralizili hasta-
ların % 10'unu olu˛turur. Bu paralizi ge-
nellikle komplet ˛ekilde olup. tedavisiz has-
taların yakla˛ık %20'sinde görülür. 
›yile˛mi˛ zoster skarlarmda sarkoid skar ve 
dier granülomlar geli˛imi de rapor edil-
mi˛tir. 

Post-herpetik Nevralji: Zona vakalarındaki 
en büyük morbidite nedeni olarak gözük-
mektedir. Postherpetik nevralji deyimi ilk 
zamanlarda, akut zonadaki deri döküntüle-
rinin kaybolmasını izleyen arıyı tanımla-
mak amacıyla kullanılmı˛tır. Ancak bu arı 
hep aynı ˛ekilde tanımlanmı˛ deildir. Ba-
zen deri döküntülerinin ortaya çıkı˛ından 
30 gün veya daha uzun bir süre geçtikten 
sonra ortaya çıkan arı olarak, bazen de 
akut ataktan 3-6 ay sonra kendini hissetti-
ren arı ˛eklinde tanımlanmı˛tır. 
Post-herpetik nevralji zona vakalarının 
%10-14'ünde geli˛ir ve insidansı ya˛ ilerle-
dikçe artar. Nitekim post-herpetik nevralji. 
40 ya˛ından küçük olan hastalarda nispe-
ten enderdir ama 70 ya˛ın üzerindeki vaka-
ların % 70den fazlasında bir aydan daha 
uzun süre devam eden post-herpetik nev-
ralji geli˛mektedir. Post-herpetik nevralji-
nin ˛iddeti ve süreside, ya˛ ilerledikçe art-
maktadır. 

Bazı hastalarda yeni ortaya çıkmasına kar-
˛ılık, birçok hastada prodrom dönemi ve 
akut dönemdeki arının devamıdır. Spon-
tan arı (hem yanma hem saplanma tarzın-
da), allodini, ka˛ınma ve dier duyusal bo-
zuklukların söz konusu olduu bir send-
romdur. Bazı hastalarda motor defisitte 
vardır. Allodini, yani normalde arı hissi 
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uyandırmayan bir uyaranın neden olduu 
arı. hastaya en fazla sıkıntı veren semp-
tomdur ve post-herpetik nevralji vakaları-
nın yakla˛ık %90'ında vardır. Allodini do-
kunma tipi uyaranlar (giysilerin deriye sür-
tünmesi) veya sıcak ya da souk etkisiyle 
geli˛ebilir. Bir hastada birkaç tip allodini 
mevcut olabilir. Motor defısit hastaların % 
1-5 kadarında görülür. Klinik deneyimler 
bunun brakiyal pleksus zonası vakalarının 
hemen hepsinde görüldüü izlenimini ver-
mektedir. Toraks dermatomlarında geli˛en 
zonada motor defısitleri fark etmek genel-
de mümkün deildir. 
Post-herpetik nevraljinin düzelmesi, ba˛-
langıçta arı ˛iddetinin azalması ˛eklinde 
olup, bundan sonra arının hafiflemeye de-
vam etmedii ancak arısız dönemlerin 
uzayarak iyile˛me olduu görülmü˛tür. 

Tedavi: 
Komplikasyon olmayan varicella selim bir 
hastalıktır. Varicella salıklı hastalarda sa-
dece semptomatik tedavi gerektirir. Reye 
sendromunun geli˛me riski nedeniyle aspi-
rin kullanılmamalıdır. ›mmün yetmezlii 
olan hastalarda ve varicella pnömonisi gibi 
komplikasyonlarda asiklovir uygulanmak-
tadır. Vidarabin yeni lezyonların olu˛umu-
nu baskılamaktadır. Immünosupressif has-
talarda interferonun yeni lezyonların olu˛-
ma süresini kısalttıı ve yayılmayı önledii 
bildirilmektedir. 

›stirahat ve analjezikler hafif zona atakla-
rında yeterlidir. 
fiiddetli varicella veya zona infeksiyonların-
da veya yüksek risk ta˛ıyan hastalarda 
Asiklovire endikasyonu vardır ve mümkün 
olduu kadar erken, tercihen ilk 1-2 gün 
içerisinde ba˛lanmalıdır. ›nvitro olarak 
VZV asiklovire HSV'den anda bir oranında 
daha az duyarlıdır. 

Bu nedenle VZV enfeksiyonlarının tedavi-
sinde gereken asiklovir dozu (günde 5 de-
fa 800 mg). HSV infeksiyonlarmın tedavi 
dozundan (günde 5 defa 200 mg) daha 
yüksektir. 
Bu derece yüksek dozların bile oral olarak 
kullanılmasından sonraki maksimal kan 
düzeyleri. VZV'nun bütün su˛larının invit-
ro inhibisyonunu salamak bakımından ye-
terince yüksek deildir. Buna kar˛ılık asik-
lovir intravenöz olarak verildiinde, bütün 
su˛ları inhibe eder. Bu fark oral asiklovir 
biyoyararlanım oranının dü˛ük olmasıyla 
açıklanmaktadır. 

›ntravenöz asiklovirin. baı˛ıklık sorunu 
olmayan ki˛ilerdeki zonada akut arıyı ha-
fiflettii, buna kar˛ılık post-herpetik nevral-
ji üzerinde etkili olmadıı gösterilmi˛tir. 
Döküntülerin ortaya çıkmasını izleyen ilk 
72 saat içerisinde kullanılmaya ba˛lanan 
oral asiklovir. baı˛ıklık sorunu olmayan 
hastalarda döküntülerin iyile˛mesi için ihti-
yaç duyulan süreyi anlamlı ˛ekilde kısaltır. 
Asiklovirin oftalmik zona vakalarında akut 
semptomlara kar˛ı ve ayrıca da oküler 
komplikasyon insidansının azaltılmasında 
faydalı olduu gösterilmi˛tir. 
Zonada. Asiklovir ile gerçekle˛tirilecek an-
tiviral tedavinin önerildii hastalar: Akut 
arısı, olanlar, oftalmik tutulumu olanlar 
ve 60 ya˛ın üstündeki hastalardır. Asiklovi-
re deri döküntülerinin ortaya çıkmasını iz-
leyen ilk 72 saat içerisinde ba˛lanmalı ve 7-
10 gün boyunca yüksek (günde 5 defa 800 
mg) oral dozlar kullanılmalıdır. Ancak of-
talmik zonada ve Ramsay Hunt sendro-
munda asiklovir tedavisine daha geç ba˛-
lanmasıda. komplikasyon tehlikesinin azal-
tılması bakımından etkilidir. Pnömoni. me-
ningoensefalit. hepatit gibi aır komplikas-
yonlar geli˛tii takdirde, intravenöz asiklo-
vir kullanılmalıdır. Asiklovir tedavisine ek 
olarak steroid kullanılmasının, herhangi 
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bir fazladan yarar saladıı gösterilmemi˛-
tir. 
Zonaya e˛lik eden arı tedavisinde analje-
zikler, erkenden kullanılmaya ba˛lanmalı-
dır. Akut arı ˛iddetli olabilir ve güçlü 
analjezikler, (parasetamol+kodein kombi-
nasyonları gibi) gerektirebilir. Bazı vaka-
larda opioid analjeziklere bile ihtiyaç du-
yulabilir. Deri döküntülerinin üzeri, oklü-
zif pansumanlarla kapatılmamalıdır: aksi 
takdirde iyile˛me gecikebilir. Antipruritik 
losyon, ka˛ıntının önlenmesinde fayda sa-
layabilir. Oftalmik zona vakaları veya na-
zosiliyer sinirin tutulduu vakalar, bir göz 
hastalıkları uzmanına sevk edilmelidir. 
Post Herpetik Nevrah'i: Eer döküntünün 
ortaya çıkmasından 6 hafta sonra hastada 
arılar devam ediyorsa, trisiklik antidep-
ressant™ kullanıldıı bir tedavi deneme-
si yapılmalıdır. Amitriptilin ve nortriptilin 
post herpetik nevraljide en fazla incelen-
mi˛ olan trisiklik antidepresanlardır. Has-
talara bu ilaçların antidepresan oldukları 
için deil, zona arısını tedavi etmek için 
verildii mutlaka açıklanmalıdır. Hasta ay-
rıca bu ilaçların olası yan etkileri konusun-
da da uyarılmalı ve aız kuruması, uyu˛uk-
luk, kabızlık ve vücut aırlıında artı˛ gibi 
yan etkilere kar˛ı önlemler alınmalıdır. Tri-
siklik antidepresanların analjezik etkisi an-
tidepresan etki için gerekli olan dozdan 
daha dü˛ük dozlarda kendini göstermekte-
dir. Günlük ortalama analjezik doz amit-
riptilin için 75 mg'dır ve bazı hastalarda 
günde 10-20 mg amitriptilin bile yeterli 
analjezi salayabilir. Oysa bu ilacın anti-
depresan dozu günde 75-150 mg arasında 
dei˛ir. Trisiklik antidepresan dozu her 
hastada ayrı ayrı belirlenmeli ve ya˛lı has-
talarda azaltılmalıdır. Amitriptilin tedavisi-
ne 65 ya˛ından küçük hastalarda geceleri 
alınan 25 mg'la (65 ya˛ından büyüklerde 
10 mg) ba˛lanabilir ve daha sonra doz. a-

rı giderilene ya da tolere edilmesi olanak-
sız yan etkiler ortaya çıkana kadar her 5-7 
günde bir bu miktar kadar artırılır. Gerek 
amitriptilin. gerekse nortriptilinin analje-
zik etkileri geç ba˛lar ve bu nedenle her 
iki ilaç da en az 4-8 hafta boyunca kullanıl-
malıdır. Bu süre içerisinde dier analjezik-
lerin alınması gerekir. 4-8 haftalık trisiklik 
antidepresan tedavisine yanıt alınamazsa 
hasta arı kliniine veya arı uzmanına 
sevk edilmelidir. Antidepresanlar etkiliyse 
en az 3-6 ay boyunca kullanılmalı ve daha 
sonra doz yava˛ yava˛ azıltılarak bırakıl-
malıdır. Bu sırada arılar tekrar ortaya çı-
karsa, ilacın yeniden kullanılmaya ba˛lan-
ması gerekir. 
Buz uygulanması ve giysilerin allodini va-
kalarında deriye sürtünüp acı vermesinin 
önlenmesi için yapay deri spreylerinin kul-
lanılması, antidepresanlara ilave olarak 
ba˛vurulabilecek önlemlerdir. Pamuklu 
giysiler giyilmesi gibi basit önlemler de. al-
lodiniye kar˛ı etkilidir. 

Korunma ve Kontrol: 
Varicella kuluçka döneminin sonundan ve-
zikül kabukları dü˛ünceye kadar etrafını 
infekte edebilir. Kabuk dü˛ünceye kadar 
hasta evde kalmalı, çocuklar hastalıın 
ba˛langıcından itibaren üç hafta okula 
gönderilmemelidir. Varicella aır bir hasta-
lık olduundan, hastalıın önlenmesinde 
herhangi bir tedbir dü˛ünülmemektedir. 
Yalnız immün durumu bozuk olanlarda 
hastalık aır seyrettii ve öldürücü oldu 
undan. bu tip hastaların varicella veya zo 
nalı hastalarla temasının önlenmesi gere 
kir. Varicella'dan korunmak için oka su 
˛undan attenüe virüs a˛ısı geli˛tirilmi˛tir 
Bu a˛ı ile a˛ılanan duyarlı çocuk ve eri˛ 
kinlerde antikorlar olu˛mu˛ ve bu ki˛ilerin 
serumlarında 2 yıl boyunca antikor bulun-
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mu˛tur. Risk grubunu olu˛turan immün 
cevabı baskılanmı˛ ki˛ilere veya bu gruba 
dahil hastalarla ili˛kisi olan seronegatif 
hastane personeline a˛ı uygulanması öne-
rilmektedir. Direnci dü˛ük veya risk altın-
daki hastalara zona immünglobulini ile pa-
sif baı˛ıklama yapılabilir. Zona geçiren 
salıklı ki˛ilerin (döküntüden 14-35 gün 
sonra) plazmalarından hazırlanan zona im-
münglobulini, zonalı bir hasta ile temas 
eden bir ki˛iye temastan 72 saat sonra uy-
gulandıı zaman, hastalıın aır geçmesini 
ve yayılmasını önlemektedir. Zona im-
münglobulini. doumdan sonraki 4 gün 
içerisinde varicella geli˛en annenin bebei-
ne uygulanırsa, duyarlı çocukta infeksiyo-
nun hafif geçmesini salamaktadır. ›mmün 
bozukluu olan 15 ya˛ altındaki hastalara 
da zona immünglobulini uygulanmalıdır. 
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