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OLGU
• 15 yaşında erkek hasta

• Ateş
• Halsizlik
• Boğaz ağrısı

– şikayetleri ile hastanemiz pediatri polikliniğine
başvuruyor.
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• Ateş
• Halsizlik
• Boğaz ağrısı

– şikayetleri ile hastanemiz pediatri polikliniğine
başvuruyor.
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OLGU: öykü

• Yaklaşık 15 gün önce ateş, boğaz ağrısı
• Bir gün sonra Aile Hekimine başvurma.

– Ampisilin/sulbaktam 375 mg (2x1)
– Gargara
– Parasetamol tablet

• Düzenli ilaç kullanımı
– Geçmeyen şikayetler
– Artan boğaz ağrısı
– Yutma güçlüğü
– Ateş 38.8-39.0 °C

• Tedavinin 5. günü vücutta yaygın döküntünün
farkedilmesi (Avuç içi, ayak tabanı dahil olmak üzere sırtta daha yoğun
döküntü)

• Yaklaşık 15 gün önce ateş, boğaz ağrısı
• Bir gün sonra Aile Hekimine başvurma.

– Ampisilin/sulbaktam 375 mg (2x1)
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• Düzenli ilaç kullanımı
– Geçmeyen şikayetler
– Artan boğaz ağrısı
– Yutma güçlüğü
– Ateş 38.8-39.0 °C

• Tedavinin 5. günü vücutta yaygın döküntünün
farkedilmesi (Avuç içi, ayak tabanı dahil olmak üzere sırtta daha yoğun
döküntü)
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• Genel durum kötü
• Ateş: 39.1°C  (N: 36.5-37°C)
• Solunum sayısı: 28/dak (N: 15-20/dak)
• Nabız: 100/dak
• TA: 110/70 mmHg
• Baş-Boyun:

– Skleralar hafif ikterik
– Boyunda bilateral posterior servikal ve post auriküler lenf nodları

mevcut. En büyüğü 2x2 cm boyutlarında hareketli, ağrılı
– Boğaz: farenks hiperemik, ödemli

• Batın:
– Karaciğer kot altında 3 cm palpabl
– Traube kapalı, dalak kot altında 2 cm ele geliyor, hassas

• Cilt:
– Sırtta solmuş makülopapüler döküntü

• Nörolojik muayene: Normal
• Diğer sistem muayeneleri: Normal

OLGU: Fizik Muayene

• Genel durum kötü
• Ateş: 39.1°C  (N: 36.5-37°C)
• Solunum sayısı: 28/dak (N: 15-20/dak)
• Nabız: 100/dak
• TA: 110/70 mmHg
• Baş-Boyun:
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– Boyunda bilateral posterior servikal ve post auriküler lenf nodları

mevcut. En büyüğü 2x2 cm boyutlarında hareketli, ağrılı
– Boğaz: farenks hiperemik, ödemli

• Batın:
– Karaciğer kot altında 3 cm palpabl
– Traube kapalı, dalak kot altında 2 cm ele geliyor, hassas

• Cilt:
– Sırtta solmuş makülopapüler döküntü

• Nörolojik muayene: Normal
• Diğer sistem muayeneleri: Normal
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• Ateş
• Boğaz ağrısı
• Döküntü
• İkter
• Boyunda lenfadenopati
• Karaciğer büyüklüğü
• Dalak büyüklüğü

• Ateş
• Boğaz ağrısı
• Döküntü
• İkter
• Boyunda lenfadenopati
• Karaciğer büyüklüğü
• Dalak büyüklüğü
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• Tam Kan Sayımı :
• Hb: 8.4 g/dL (N: 14-18 g/dL erkekte, 12-16 g/dL kadında)
• Htc: % 25.1 (N: % 42-52 erkekte, % 36-46 kadında)
• WBC: 8300/mm3
• Trombosit sayısı: 70.000/mm3 (N: 150.000-400.000/mm3)
• Biyokimya:
• AST: 198 U/L (N: <40 U/L)
• ALT: 167 U/L (N: <40 U/L)
• T.bil/d.bil: 4.1/2.3 mg/dL (N: <1.2 mg/dL/<0.3 mg/dL)

• Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla pediatri servisine yatırıldı.

OLGU: Laboratuvar

• Tam Kan Sayımı :
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Soru 1. Bu bulgular ışığında hastadan hangi ek
tetkiklerin istenmesi gerekli değildir?

1. Periferik yayma
2. BOS kültürü
3. Dışkı kültürü
4. Hepatit belirteçleri
5. Wright tüp aglütinasyonu
6. EBV’ye özgül antikorlar
7. CMV’ye özgül antikorlar
8. EBV DNA PCR
9. CMV DNA PCR

a) 1, 2, 4, 5

b) 2, 3, 8, 9

c) 2, 4, 5, 6

d) 6, 7, 8, 9

e) 1, 5, 8, 9
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7. CMV’ye özgül antikorlar
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a) 1, 2, 4, 5

b) 2, 3, 8, 9

c) 2, 4, 5, 6

d) 6, 7, 8, 9

e) 1, 5, 8, 9
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– periferik yayma
– vitamin B12
– folat
– ferritin
– anti-HAV IgM ve IgG
– HBs antijeni
– anti-HBs
– anti-HBc IgM
– anti-HBc IgG
– anti-HBe
– anti-HCV

– Wright tüp
aglütinasyonu

– Parvovirus B19 IgM ve
IgG

– anti-Toxoplasma IgM
ve IgG

– anti-HIV
– heterofil antikor testi
– EBV’ye özgül antikorlar
– CMV’ye özgül antikorlar
– kan, idrar ve boğaz

kültürleri

OLGU: ilave tetkikler

– periferik yayma
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– folat
– ferritin
– anti-HAV IgM ve IgG
– HBs antijeni
– anti-HBs
– anti-HBc IgM
– anti-HBc IgG
– anti-HBe
– anti-HCV

– Wright tüp
aglütinasyonu

– Parvovirus B19 IgM ve
IgG

– anti-Toxoplasma IgM
ve IgG

– anti-HIV
– heterofil antikor testi
– EBV’ye özgül antikorlar
– CMV’ye özgül antikorlar
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kültürleri
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• Periferik yayma: lenfositoz, atipik lenfositler (+, %20
oranda)

• Vit B12: Normal
• Folat: Normal
• Ferritin: 2556 ng/mL ↑ (N: 12-300 ng/mL)

OLGU
• Periferik yayma: lenfositoz, atipik lenfositler (+, %20

oranda)
• Vit B12: Normal
• Folat: Normal
• Ferritin: 2556 ng/mL ↑ (N: 12-300 ng/mL)
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• Pediatrik hematolog;
• Ferritin tekrar isteniyor. 3450 ng/mL
• Kemik iliği aspirasyonu: hiposelülarite ve eritrosit,

lökosit ve trombosit fagosite etmiş histiyositler
izleniyor.

OLGU
• Pediatrik hematolog;
• Ferritin tekrar isteniyor. 3450 ng/mL
• Kemik iliği aspirasyonu: hiposelülarite ve eritrosit,

lökosit ve trombosit fagosite etmiş histiyositler
izleniyor.
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Hemofagositik sendrom (HFS) ?
• Fibrinojen: 66 mg/dL ↓ (N: 200-400 mg/dL)
• Trigliserit: 387 mg/dL ↑ (N <150 mg/dL)

OLGU

Hemofagositik sendrom (HFS) ?
• Fibrinojen: 66 mg/dL ↓ (N: 200-400 mg/dL)
• Trigliserit: 387 mg/dL ↑ (N <150 mg/dL)
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(1) Fever
Peak temperature >38.5°C for seven or more days
(2) Splenomegaly
Spleen palpated >3 cm below the left costal margin
(3) Cytopenia involving two or more cell lines
Hemoglobin <9.0 g/dL, or
Platelets <100,000/µL, or
Absolute neutrophil count <1000/µL
(4) Hypertriglyceridemia or hypofibrinogenemia

Fasting triglycerides >2.0 mmol/L, or more than 3 standard deviations (SD) above the normal value for age, or

Fibrinogen <1.5 g/L, or more than 3 SD below the normal value for age

(5) Hemophagocytosis(5) Hemophagocytosis

Demonstrated in bone marrow, spleen, or lymph node; no evidence for malignancy. (See text).

(6) Hepatitis
(7) Low or absent natural killer cell activity
(8) Serum ferritin level >500 µg/L (although >3000 µg/L is a more realistic cut off to exclude infections and
autoimmune diseases. See text).

(9) Soluble CD25 (sIL-2 receptor) >2400 U/mL (note age-related norms)

Diagnosis

The diagnosis of HLH requires the presence of five of the above criteria.
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• İdrar, kan kültürlerinde
üreme olmadı, boğaz
kültüründe normal boğaz
florası üredi.

• Anti HAV IgG pozitif/IgM
negatif

• HBsAg negatif
• Anti HBs pozitif (564 IU/ml)
• HBeAg negatif
• Anti HBe negatif
• Anti HBc total negatif
• Anti HCV negatif

• Parvovirus B19 IgG
pozitif/IgM negatif

• Anti CMV IgM ve IgG pozitif
• Anti EBV VCA IgM ve IgG

pozitif
• Anti EBNA IgG negatif
• Anti EA-D IgG pozitif
• Toxoplasma IgM/IgG negatif
• Anti-HIV negatif
• Heterofil antikor testi Paul-

Bunnell Davidson negatif
• Wright tüp aglütinasyonu

negatif

OLGU: tetkik sonuçları
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• Anti EBV VCA IgM ve IgG

pozitif
• Anti EBNA IgG negatif
• Anti EA-D IgG pozitif
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Soru 2. CMV ve EBV enfeksiyonlarını doğrulamak
için ilk yapılması gereken testler hangileridir?

I. CMV DNA PCR
II. EBV DNA PCR
III. EBV antikorlarını

doğrulamak için blot
testleri

IV. EBV VCA IgG avidite
V. CMV IgG avidite

a) I ve II
b) III, IV ve V
c) I ve III
d) I ve IV
e) III ve V

I. CMV DNA PCR
II. EBV DNA PCR
III. EBV antikorlarını

doğrulamak için blot
testleri

IV. EBV VCA IgG avidite
V. CMV IgG avidite

a) I ve II
b) III, IV ve V
c) I ve III
d) I ve IV
e) III ve V
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Soru 3. EBV VCA IgG avidite testi aşağıdaki
profillerden hangisinde gereklidir?

a) Anti-VCA IgM (-), anti-VCA IgG (+), anti-EBNA-1 IgG (+) olgular

b) Anti-VCA IgM (+), anti-VCA IgG (+), anti-EBNA-1 IgG (-) olgular

c) Anti-VCA IgM (+), anti-VCA IgG (+), anti-EBNA-1 IgG (+) olgular

d) Serolojik profiline bakılmaksızın sadece gebe olgularda
çalışılmalıdır

e) Serolojik profiline bakılmaksızın tüm pediatrik olgularda
çalışılmalıdır

a) Anti-VCA IgM (-), anti-VCA IgG (+), anti-EBNA-1 IgG (+) olgular

b) Anti-VCA IgM (+), anti-VCA IgG (+), anti-EBNA-1 IgG (-) olgular

c) Anti-VCA IgM (+), anti-VCA IgG (+), anti-EBNA-1 IgG (+) olgular

d) Serolojik profiline bakılmaksızın sadece gebe olgularda
çalışılmalıdır

e) Serolojik profiline bakılmaksızın tüm pediatrik olgularda
çalışılmalıdır
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• CMV enfeksiyonuna yönelik CMV IgG avidite,
• EBV enfeksiyonu içinse EBV blotting

çalışılıyor.

OLGU

• CMV enfeksiyonuna yönelik CMV IgG avidite,
• EBV enfeksiyonu içinse EBV blotting

çalışılıyor.
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• CMV avidite %87 (yüksek avidite)
geçirilmiş enfeksiyon;

anti-CMV IgM pozitifliği; B hücrelerinin poliklonal
aktivasyonu?

OLGU

• CMV avidite %87 (yüksek avidite)
geçirilmiş enfeksiyon;

anti-CMV IgM pozitifliği; B hücrelerinin poliklonal
aktivasyonu?
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EBV Line blot
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EBV Line blot
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• EBV’ye sekonder HFS
• IVIG 1g/kg/gün 5 gün
• 3. gün klinik düzelme
• 5. gün laboratuvar bulgularında düzelme

OLGU: tanı-tedavi

• EBV’ye sekonder HFS
• IVIG 1g/kg/gün 5 gün
• 3. gün klinik düzelme
• 5. gün laboratuvar bulgularında düzelme
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Soru 4. Bu hastaya EBV DNA PCR
çalışılması gerekli midir?

a) Evet, tanı konmadan önce mutlaka çalışılmalıdır

b) Hayır, bu olguda tanıda gerekli değildir

a) Evet, tanı konmadan önce mutlaka çalışılmalıdır

b) Hayır, bu olguda tanıda gerekli değildir
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EPSTEIN-BARR VİRUS
ENFEKSİYONLARI ve

MİKROBİYOLOJİK TANISI

EPSTEIN-BARR VİRUS
ENFEKSİYONLARI ve

MİKROBİYOLOJİK TANISI
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Epstein Barr Virus (EBV)

• 1885 enfeksiyöz mononükleoz hastalığı, “glandüler ateş”
• 1932 Paul & Bunnell
• 1964 EBV, Afrika tipi Burkitt lenfoma
• 1966 EBV IgG ve IgM IFA testleri
• 1968 EBV- enfeksiyöz mononükleoz
• 1975 monospot testi
• 1985 EBV EIA, enfekte hücrelerden purifiye edilmiş antijenler
• 1986 EBV EIA, rekombinant teknoloji

• 1885 enfeksiyöz mononükleoz hastalığı, “glandüler ateş”
• 1932 Paul & Bunnell
• 1964 EBV, Afrika tipi Burkitt lenfoma
• 1966 EBV IgG ve IgM IFA testleri
• 1968 EBV- enfeksiyöz mononükleoz
• 1975 monospot testi
• 1985 EBV EIA, enfekte hücrelerden purifiye edilmiş antijenler
• 1986 EBV EIA, rekombinant teknoloji
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Klinik semptomlar

• Klinik semptomlar ve tanı yaklaşımları bireyin immünolojk durumuna
göre değişir.

• İmmunkompetan bireyde primer enfeksiyonasemptomatik

• Enfeksiyonda iki pik vardır: 1-6 yaş ve genç erişkinler (14-20 yaş)

• Erişkinlerin % 80-90’ı seropozitif

• Dünya popülasyonunun %95’i

• Klinik semptomlar ve tanı yaklaşımları bireyin immünolojk durumuna
göre değişir.

• İmmunkompetan bireyde primer enfeksiyonasemptomatik

• Enfeksiyonda iki pik vardır: 1-6 yaş ve genç erişkinler (14-20 yaş)

• Erişkinlerin % 80-90’ı seropozitif

• Dünya popülasyonunun %95’i

04.12.2012 24



Klinik
Enfeksiyoz
mononükleozis

Halsizlik

Ateş
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Halsizlik

Boğaz ağrısı

Şiş lenf
nodları



• %95 boğaz ağrısı “başlarına gelen en kötü”

• İlk hafta damakta peteşi

• %90 halsizlik (en geç düzelen)

• %90 lenfadenopati- posterior servikal ve post auriküler

• %75 başağrısı

• %70 ateş

• %60 hepatomegali

• %50 splenomegali

• %50 iştah kaybı

• %15 gözkapağı ödemi

• %15 raş penisilin türevleri ile tedavide, 5-10 gün sonra

• %95 boğaz ağrısı “başlarına gelen en kötü”

• İlk hafta damakta peteşi

• %90 halsizlik (en geç düzelen)

• %90 lenfadenopati- posterior servikal ve post auriküler

• %75 başağrısı

• %70 ateş

• %60 hepatomegali

• %50 splenomegali

• %50 iştah kaybı

• %15 gözkapağı ödemi

• %15 raş penisilin türevleri ile tedavide, 5-10 gün sonra

04.12.2012 26



Komplikasyonlar

En az %1 oranda
• Havayolu obstrüksiyonu
• Orofarengeal şişlik ve

ödem
• Meningoensefalit
• Otoimmun hemolitik anemi
• Otoimmun trombositopeni
• Raş

%1’den az
• Konjuktivit
• Hemofagositik sendrom
• Myokardit
• Meningoensefalit dışında

nörolojik hastalık
• Pankreatit
• Parotit
• Perikardit
• Pnömoni
• Psikolojik bozukluk
• Dalak rüptürü

• Havayolu obstrüksiyonu
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nörolojik hastalık
• Pankreatit
• Parotit
• Perikardit
• Pnömoni
• Psikolojik bozukluk
• Dalak rüptürü
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Klinik semptomlar (immünsupresif bireyler)

• Yüksek morbidite ve mortalite

• Benign B hücre hiperplazisi……..klasik malign lenfoma

• Transplant öncesi seronegatif olan allograft organ alıcıları
posttransplantasyon lenfoproliferatif hastalık

• Yüksek morbidite ve mortalite

• Benign B hücre hiperplazisi……..klasik malign lenfoma

• Transplant öncesi seronegatif olan allograft organ alıcıları
posttransplantasyon lenfoproliferatif hastalık
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PatofizyolojiPatofizyoloji
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EBV’de tanı stratejisi

İmmünsupresif bireyler İmmünkompetan bireylerİmmünsupresif bireyler İmmünkompetan bireyler
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Enfeksiyöz mononükleozda kan sayımı testleriEnfeksiyöz mononükleozda kan sayımı testleri
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Periferik yaymada atipik lenfositler
(Downey hücreleri)
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EBV’de seroloji

• EBV Viral Kapsid Antijeni
• Anti VCA IgM
• Anti VCA IgG
• EBV Nükleer Antijen (EBNA)
• Anti EBNA IgM
• Anti EBNA-1 IgG
• Anti EBNA-2 IgG
• Anti EA (Early Antigen) Antikoru
• Anti VCA IgA ve EA/D IgA Antikorları
• Anti VCA IgG Avidite İndeksi

• Heterofil antikor testi
• Monospot testi

• EBV Viral Kapsid Antijeni
• Anti VCA IgM
• Anti VCA IgG
• EBV Nükleer Antijen (EBNA)
• Anti EBNA IgM
• Anti EBNA-1 IgG
• Anti EBNA-2 IgG
• Anti EA (Early Antigen) Antikoru
• Anti VCA IgA ve EA/D IgA Antikorları
• Anti VCA IgG Avidite İndeksi

• Heterofil antikor testi
• Monospot testi
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EBV antijenlerine antikor yanıt eğrileri
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EBV’ye özgül serolojik yöntemler

ELISA
IFA
Western Blot ve Line Blot testleri
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ELISA
IFA
Western Blot ve Line Blot testleri
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Anti-VCA IgG Anti-VCA IgM EA IgG Anti-EBNA
IgG

Seronegatif <1:5 <1:10 <1:5 <1:5

Geçirilmiş
enfeksiyon

1:20-1:640 <1:10 ≤1:10 1:20-1:320
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Geçirilmiş
enfeksiyon

1:20-1:640 <1:10 ≤1:10 1:20-1:320

Primer
enfeksiyon

1:20-1:1280 >1:10 <1:5-1:160 <1:5-1:10

Reaktivasyon 1:1280-
1:5120

<1:10 <1:5-1:80 1:20-1:320

Buisson M, Fleurent B, Mak M, Morand P, Chan L, Ng A, Guan M, Chin D, Seigneurin JM. Novel immunoblot assay using
four recombinant antigens for diagnosis of Epstein-Barr virus primary infection and reactivation. J Clin Microbiol.
1999 Aug;37(8):2709-14.
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Hangi yöntem?Hangi yöntem?
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Heterofil
antikor

Atipik
lenfositler

Anti VCA
IgG

Anti VCA
IgM

Anti EBNA-1
IgG

Yorumlama

± ± + + - Akut enf.

- - + - + Geçirilmiş enf.

- - - - - Enfek. Yok

± ± + - - Belirsiz*± ± + - -
- - + + + Belirsiz*

- - - + - Belirsiz*

- - - - + ???

* İleri test gereklidir; VCA IgG avidite, Western blot/Line blot veya PCR
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HASTALIK Anti VCA
IgM

Anti
VCA IgG

Anti
VCA IgA

Anti
EA-D
IgG

Anti
EA-D
IgA

Anti
EA-R
IgG

Anti
EBNA
IgG

Heterofil
IgM

Enfekte
olmayan - - - - - - - -

Sessiz primer
enfeksiyon + + - +/- - +/- - +/-

Geçirilmiş
enfeksiyon - + - +/- - - + -

İmmunsupr. ile
beraber
reaktivasyon

+/- + + +/- + + +/- +/- +/- +/-İmmunsupr. ile
beraber
reaktivasyon

+/- + + +/- + + +/- +/- +/- +/-

EM + + + - + - +/- - +

Burkitt
lenfoma - + + - +/- - + + + -

Nazofarengeal
karsinoma - + + + + + + - + -
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Teşekkürler…


