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ÖZET

Respiratuvar sinsitiyal virus (RSV) Dünyada oldu�u gibi Türkiye’de de akut bron�iyolit ve pnömoninin en önemli

nedenlerindendir. 3 ya�ına kadar hemen bütün çocuklar RSV ile infekte olur. Ancak olguların ço�unda hastalık kısa sürelidir

ve kendili�inden geçer.

RSV nonsegmente ve tek zincirli RNA virusu olup ilk bir yıl içinde tüm bebeklerin yakla�ık yarısını infekte eder. RSV

ile primer infeksiyon, konakta uzun süreli immuniteye yol açmaz. Son çalı�malar reinfeksiyonun çocuklar ve yüksek riskli

hastalarda yaygın oldu�unu göstermi�tir.

Epitel hücreleri birtakım sitokin ve kemokinler salarak inflamatuvar yanıtı ba�latır ve bunlar daha sonraki inflamatuvar

di�er yanıtları uyarır. Yardımcı T lenfositleri sitokin üretimini dengede tutmaya çalı�ır ve bunun için bir takım antiinflamatuvar

ve proinflamatuvar interlökinler salgılar. Çe�itli çalı�malar, RSV hastalı�ı ile bron�iyolit sonrası “wheezing” ve astım

sıklı�ının arttı�ı yönünde bir ili�kiyi destekler niteliktedir. Ya�amın ilk on yılı boyunca devam edebilen ve RSV infeksiyonu

ve daha sonra geli�en havayolu hiperreaktivitesi ile viral infeksiyon sonrası geli�en akci�er fonksiyon bozukluklarının

patogenezini izah etmek için de�i�ik hipotezler öne sürülmu�tür.

RSV infeksiyonlarından korunmak için el yıkama ve etraf temizli�i ile ilgili çocuk ve ailesini e�itmek, infeksiyonu olan

bebek ve çocukları izole etmek, yo�un kre� ortamı gibi a�ırı kalabalık ortamlardan kaçınmak gibi koruyucu önlemler

uygulanabilir. Yüksek risk ta�ıyan hastalar, palivizumab veya RSV spesifik intravenöz immun globulin gibi koruyucu pasif

profilaksiye aday hastalardır.

RSV’nin halen kabul edilmi� rutin bir a�ısı yoktur. Son yıllarda, subunit a�ılar (safla�tırılmı� füzyon proteini; PFP

dikkate alınarak), canlı zayıflatılmı� a�ılar (so�uk uyarlanmı� ısı duyarlı a�ılar gibi), genetik mühendisli�i kaynaklı canlı

zayıflatılmı� a�ılar ve polipeptit a�ılar aday olarak üzerinde yo�unla�ılarak çalı�ılan a�ılardandır.
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SUMMARY

RSV Infections

Respiratory syncytial virus (RSV) is the principal cause of acute bronchiolitis and pneumonia in infants and young

children worldwide as well as in Turkey. By 3 years of age virtually all children have been infected with RSV. However the

disease is self-limited in most.

RSV, a nonsegmented, single stranded RNA virus, infects one-half of all infants within the first year of life. Primary

infection with RSV does not induce lasting immunity in its host. Reinfection is common and recent studies have demonstrated

that it is frequent in pediatric and high risk patients.

Epitelial cells initiate the inflammatory response to RSV by elaborating a wide variety of cytokines and chemokines

that trigger further inflammatory responses. Helper T lymphocytes mediate the relative balance of cytokine production and

also secrete a variety of antiviral and proinflammatory interleukins. Data from numerous studies support the correlation

of RSV disease with an increased incidence of post bronchiolitic wheezing and asthma. Various hypotheses have been

proposed to explain pathogenesis between infection with RSV and subsequent airway hyperresponsiveness and post-viral

pulmonary function abnormalities that can persist throughout the first decade of life.

Preventive strategies about RSV infections include educating parent and family about hand washing, cleaning

environmental surfaces, isolating infants and children with infection and avoiding crowded place such as busy day care
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RSV Paramyxoviridae ailesinden olup Pneumovirus

grubundan (genus) bir solunum yolu virusudur. Zarflı ve orta
büyüklükte (120-300 nm) bir virustur, tek ve negatif  zincirli,
non-segmente bir RNA’sı vardır. RNA 10 major mRNA
molekülünü kodlar. Bunlar; yapısal yüzey proteinleri olan F,
G, SH (küçük hidrofobik, 1A proteini), gene yapısal matriks
proteinleri olan M, M2 (22k), nükleokapsid ile birlikte olan
yapısal N (nükleoprotein), P (fosfoprotein), L (polimeraz) ve
yapısal olmayan NS1 ve NS2 proteinleridir(18). RSV RNA’sının
influenza ve rotavirusların aksine segmentsiz olu�u di�er
viruslarla reassortman yapmaması açısından önemlidir(51).
Reassortman virusun genetik yapısında potansiyel de�i�ikliklere
yol açarak daha virulan veya daha dirençli (antikor veya
hücresel ba�ı�ıklı�a kar�ı direnç �eklinde olabilir) virus
tiplerinin geli�mesine yol açabilir.

RSV zarf yüzeyinde immunojen nitelikli 2 major antijenik
yapısı vardır: Füzyon (F) ve ba�lanma (attachment; G)
glikoproteini. Bunlara kar�ı nötralizan antikor geli�ebilir. G
proteini, hücreye ba�lanmaya yol açar;F proteinin virus ve
hücre lipid membranlarının füzyonunu sa�lar ve viral RNA’nın
virustan hücreye akmasına yol açar. F proteini ayrıca infekte
olmamı� konak hücrelerinin sinsitya olu�umunu arttırır. G
proteini infektivite açısından daha az önemlidir. F proteini
tek ba�ına bile konak hücreyi infekte edebilir. RSV’nin A ve
B olmak üzere 2 alt tipi vardır; bunlar özellikle G protein
yapısındaki de�i�ikliklerden kaynaklanır. Her 2 alt tipi de
salgınlar sırasında e� zamanlı piyasada bulunabilir, aralarında
çapraz korunma yoktur, zaten RSV infeksiyonu sonrası
immunite tam de�ildir, reinfeksiyonlar olabilir. Bazı yazarlar
tip A’nın B’den daha virulan oldu�unu belirtse de genel
uzla�ma virulans açısından arada fark olmadı�ı �eklindedir
(18,31).

Epidemiyoloji
RSV özellikle küçük bebeklerde alt solunum yolu

infeksiyonlarının (bron�iyolit ve pnömoni gibi) (ASY�) majör
nedenidir ve ABD’de yıllık 51 000-82 000 yatı�a neden olur.
Bir hekim alt solunum yolu infeksiyonu olan herhangi bir
ya�taki ki�ide ayırıcı tanıda RSV’yi dü�ünmelidir(5). Asya,
Güney Amerika ve Afrika’daki birçok geli�mekte olan ülkede
yapılan çalı�malarda, akut bron�iyolit saptanan çocukların
% 33-64’ünden RSV izole edilmi�tir(11,47). Türkiye’de

�stanbul’da yapılan ve iki periyotda yürütülen çalı�mada akut
bron�iyolitli bebeklerde nazofarengeal sekresyonlarda RSV
% 35 ve % 39 oranında saptanmı�tır(56). Bursa’da yapılan bir
çalı�mada ilk 6 ay içindeki çocuklarda saptanan akut
bron�iyolitli olguların yarısında etken olarak RSV
saptanmı�tır(16). Ankara’da yapılan bir çalı�mada Ocak-Mart
aylarında 123 üst solunum yolu infeksiyonu tanısıyla görülen
ve bunların 91’inde klinik olarak grip benzeri hastalık kriterleri
saptanan 0-19 ya� çocuklarda 20 olguda RSV, 10 olguda
influenza A, 6 olguda influenza B saptanmı�tır(1). Gene
Ankara’da yapılan çok merkezli bir çalı�mada, 24 ay altında
ve ASY� bulgularıyla yatırılan riskli bebeklerde (gebelik ya�ı
<35 hafta, ya� <6 ay veya bronkopulmoner displazi ve/veya
KKH olan <24 ay bebekler) EIA Abbott TestPack hızlı tanı
testi ile % 29.5 RSV saptanmı�tır(28).

RSV ayaktan izlenen hastalar dı�ında yatan hastalarda
da veya hastane infeksiyonları kapsamında da önemli bir
hastalık nedeni olabilir. Hollanda’da yenido�an yo�un bakım
servisinde yatan bebeklerde 12 yıllık retrospektif bir çalı�mada
kültür kanıtlı viral infeksiyon hızı % 1 olarak saptanmı�;
bunlar arasında RSV infeksiyonları (% 29), enteroviruslardan
(% 39) sonra ikinci sırada bulunmu�tur. Ardından rotavirus
(% 10), CMV (% 6), adenovirus (% 4) gelmi�tir(48). �ngiltere’de
2001-2002 kı� sezonunda hastaneye ba�vuran <71 ay 613
çocukta % 12.2 RSV, % 7.1 influenza ve % 2.5
metapnömovirus saptanmı�, hastaneye yatı� hızları RSV,
influenza ve MPV için sırasıyla yüz binde 517, 144 ve 126
olarak bulunmu�tur(37).
RSV infeksiyonu ve/veya salgınları hastanelerde ek maliyetler
getirebilir. ABD’de, yenido�an yo�un bakım servislerinde
geli�en bir RSV salgının ekonomik analizi yapılmı�, ortalama
gestasyonel ya�ları 31 hafta ve do�um tartıları 1757 g olan
ortalama 34 günlük ve RSV kültür pozitif prematürelerde
RSV salgınına atfedilen ek maliyetin 1.15 milyon dolar oldu�u
saptanmı�tır(17).

RSV infeksiyonlarında mevsimsel özellik önemlidir.
RSV ile ili�kili kuzey yarımküre epidemileri Ekim ve Haziran
ayları arasında olu�ur. Epidemiler arası 7-12 ay gibi kısa bir
süre veya 13-16 ay gibi uzun bir süre olabilir(55). Ülkemizde
de �stanbul’da yapılan çalı�mada akut bron�iyolitli olguların
% 88’i Kasım-Nisan ayları arasında klini�e ba�vurmu�tur(56).
Bursa’da yapılan bir çalı�mada RSV’ye ba�lı akut bron�iyolit
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centers. High risk patients, may be candidates for passive prophylaxis such as palivizumab or RSV specific intravenous

immunoglobulins.

Currently no routine RSV vaccine have been approved. Recent formulations of candidate RSV vaccines have focused

on subunit vaccines (regarding the purified fusion protein; PFP), live attenuated vaccines (such as cold adapted temperature

sensitive vaccines), genetically engineered live attenuated vaccines and polypeptide vaccines.
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olgularının % 92’sinin Ekim-Nisan ayları arasında ba�vurdu�u,
mevcut epideminin yakla�ık 7 ay kadar sürdü�ü gözlenmi�tir(16).

RSV’ye ba�lı bron�iyolit bazı risk faktörü ta�ıyan
bebeklerde daha ciddi klinik tablo ve daha yüksek mortalite
oranına sebep olabilir. Daha önceden sa�lıklı olup hastaneye
yatı�ı gerektiren bebeklerde mortalite % 0.5-1 iken ciddi
kardiyak bozuklu�u olanlarda % 3-33, ciddi prematüre ve
altta akci�er hastalı�ı olan bebeklerde ise % 3-5 arasındadır
(27,34,36-38,40-43,46,50). Amerika’da hastalıkları önleme ve
kontrol merkezi (CDC) tarafından yapılan retrospektif bir
çalı�mada 1979-1997 yılları arasında akut bron�iyolite ba�lı
1806 ölüm (yılda 66-127, ortalama 95 ölüm/yıl) gözlenmi�
olup bu ölümlerin 1453’ünün (% 79) bir ya�ın altındaki
çocuklara ait oldu�u bildirilmi�tir(43). Risk faktörleri
irdelendi�inde; akut bron�iyolit nedeniyle ölen çocukların
% 9.9’unda KKH, % 5.5’inde akci�er hastalı�ı, % 4.2’sinde
prematürite öyküsü saptanmı�tır.Avrupa,ABD ve Avustralya’da
yapılan uluslar arası i�birli�i çalı�masında sa�lıklı çocuklarda
RSV’ye ba�lı infeksiyonlarda mortalite oranı % 0.5 bulunurken,
risk faktörü olan olgularda bu oranının % 3 ve üzerine çıktı�ı
saptanmı�tır(3). Geli�mi� ülkelerde akut bron�iyolitte hastaneye
yatı� oranı % 1-5 oranındadır. Bazı çalı�malarda bu oran risk
faktörlerine göre % 15’lere çıkabilmektedir(38). Ancak
geli�mekte olan ülkelerde virus saptama tekniklerinin sık
kullanılmaması, bu nedenle viral-bakteriyel infeksiyon ayırımı
yapılamaması, ailelerin evde yeterli destek tedavisi verememesi
nedeniyle hastaneye yatı� oranı daha fazladır.

RSV ile ili�kili epidemiyolojik çalı�malarda en dü�ük
atak hızı % 17 ile eri�kinlerde, en yüksek atak, hızı ise % 98
ile yo�un bakım ünitelerinde yatan ve daha önce infekte
olmamı� bebeklerde bulunmu�tur. RSV’nin primer ve ko-
primer olgular dı�ında aile içinde sekonder atak hızı ya�lara
göre de�i�ir, <1 ya�ta % 45 kadarken, 1-17 ya� arasında
% 16-21 kadardır(18,20).

Kentte ya�ayan popülasyondaki çocukların hemen hemen
tamamı 2 ya�ına kadar infeksiyonu geçirir(55). RSV günlerce
yüksek titrelerde atılır, bu sıralarda bula� riski en fazladır.
RSV epidemisi sırasında ba�ka sebeplerle hastaneye yatan
bebeklerin (özellikle riskli bebekler) yatı�tan bir hafta sonra
% 45’i, 1 ay süresinde ise % 100’ü infekte olur(19). Bula� esas
olarak infekte sekresyonlarla kontamine yüzeylere dokunmakla
olur. Küçük damlacık aerosollerindeki RSV dü�ük ortam
neminde (% 20-30) stabil de�ildir, maksimal stabilite % 60
civarındaki nemde sa�lanır(18,42). Bula�ma esas olarak büyük
damlacık veya kontamine sekreyonlardan bula� yoluyla olur.
Hastanede di�er hastalara ve personele infeksiyonun
geçmemesi açısından gereken önlemler alınmalıdır. Çocuktan
çocu�a konta�ın sınırlanması, ellerin dikkatle yıkanması,
eldiven ve önlük giyilmesi ile RSV infeksiyonunun hastane
içi yayılımı dramatik bir �ekilde azaltılabilir(26).

Hastada konjenital kalp hastalı�ı (özellikle pulmoner

hipertansiyonla beraber soldan sa�a �antı olanlar),
bronkopulmoner displazi, reaktif hava yolu hastalı�ı,
prematürelik (özellikle 32 haftanın altında) ve küçük bebek
(3 ayın altında), gastrointestinal hastalık (malnütrisyon dahil),
kistik fibrozis, immün yetmezlik, immünkompromize durum
varsa bu hastalar ba�langıçta riskli hastalardır ve bunlarda
hastaneye yatı� öncelikle dü�ünülmelidir. Ayrıca ya�tan ve
ki�iden ba�ımsız genel risk faktörleri de vardır. Bunlar dü�ük
sosyoekonomik durum, kalabalık ya�am ortamları, anne sütüyle
beslenememe veya az beslenme, çevrede sigara içimi, ailede
astım veya atopi öyküsü �eklindedir(44).

Tanı
RSV tanısında al tın standart solunum yolu

sekresyonlarında viral etkenin kültürde üretilmesidir. Nazal
sekresyonda ELISA veya immünofloresan yöntemiyle RSV
antijeni bakılabilir. Kültüre göre sensitivite % 50-96 (sıklıkla
% 80-90) kadardır ve hızlı tanı testleri olarak kabul edilir. Çift
serum örne�inde RSV spesifik-IgG titresinde artı� (2-4 kat)
gösterilmesi veya tek serum örne�inde RSV spesifik-IgM
gösterilmesi önemlidir. Ama infeksiyon özellikle küçük
bebeklerde olmak üzere her zaman serokonversiyonla birlikte
de�ildir. Ülkemizde rutin RSV kültürü ve ELISA ile RSV
antijeni tespiti  yapılmamaktadır.

Hücre kültüründe sitopatik etki ortalama 7 günde
gözlenir(45). Viral kültür çabuk sonuç vermemesi, tecrübeli
bir ekip ve iyi bir laboratuvara gereksinim duyulması nedeniyle
dezavantajlar ta�ımaktadır(35,45). Ayrıca RSV’nin çevre
ko�ullarına dayanıksız olması, bekletmeye ya da dondurulup
çözdürmeye duyarlı olması hücre kültür çalı�malarında
kar�ıla�ılan önemli bir sorundur. Ülkemizde rutin RSV kültürü
(ara�tırma amaçlı çalı�ılan olgular dı�ında) yapılmamaktadır.
Günümüzde ELISA yöntemiyle nazofarengeal sekresyonda
RSV antijeni bakılması en yaygın kullanılan, hızlı sonuç veren
ve güvenilir bir yöntemdir. RSV infeksiyonunun geç dönemine
ba�lı olarak canlı olmayan viral kalıntı antijenlerinin bu
teknikle saptanabilmesi de hücre kültürüne kar�ı bir avantajdır.
Yapılan bir çalı�mada direk immünofloresan (IF) yöntemiyle
RSV antijen saptanmasının (Abbott Test Pack) kültüre kıyasla
sensitivitesi % 91, spesifisitesi % 96 olarak saptanmı� olup
bu hızlı saptama yöntemi 20 dakikada sonuçlanmaktadır(45).
Ba�ka bir çalı�mada yine aynı kitlerle taze örneklerde sensitivite
% 92.6, spesifisite % 90, dondurulmu� örneklerde sensitivite
% 86.8, spesifisite % 90.3 bulunmu�tur(35). RSV infeksiyon-
larında IgM antikor sonuçları güvenilir olmaktan uzaktır ve
duyarlılı�ı de�i�ik çalı�malara göre de�i�kenlik göstermektedir.
Cranage ve Gardner(7)’in yaptıkları çalı�mada RSV-IgM
antikorları immünfloresan yöntemiyle % 62, Hornsleth ve
ark.(25)’nın çalı�masında % 77 oranında pozitif bulunmu�tur.
Welliver ve ark.(54)’nın yaptı�ı çalı�mada ise 1-3 aylık
çocuklarda % 13, 3-6 aylık çocuklarda % 50, 6-12 aylık
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çocuklarda % 71 oranında RSV-IgM pozitifli�i saptanmı�tır.
Branderburg ve ark.(4)’nın yaptı�ı ve RSV infeksiyonu
dü�ünülen 6 aydan küçük 38 bebe�in 32’sinde hücre kültürü
ile RSV’nin saptandı�ı çalı�mada, sadece bir bebekte (% 3)
RSV-IgM pozitifli�i saptanmı�tır. Bu çalı�malarda yazarların
yorumu küçük bebeklerde RSV-IgM antikor olu�umunun
yetersiz oldu�u �eklindedir. Meurman ve ark.(34)’nın yaptı�ı
çalı�mada % 73 olguda RSV-IgM antikoru saptanmı� olup bu
antikorlar hastalı�ın ba�langıcından ortalama 10-20 gün sonra
olu�mu�tur. Bazı çocuklarda 20. güne kadar antikor olu�umu
gözlenmezken, bazılarında da 67-68. günlerde antikor
pozitifli�inin devam etti�i görülmü�tür(4). Bu çalı�malarda
bir ya�ından küçük çocuklarda RSV-IgM antikor cevabının
daha dü�ük oldu�u, ya� büyüdükçe olu�an titrenin artı�ı
görülmü�tür(25,34,54). Ara�tırmacıların yorumu küçük
çocuklardaki dü�ük antikor cevabının immün sistemdeki
immatürasyona ba�lı olabilece�i ve bu nedenle ya� artıkça
antikor cevabının daha fazla olabilece�i �eklindedir.

�mmunite
RSV’ye kar�ı immün cevap ya�a göre de�i�kenlik gösterir.

RSV’ye kar�ı immunite hem antikor hem de hücresel
karakterlidir ve infeksiyon ile patolojinin düzeltilmesinde
önemli rol oynar. Hem hücresel hem de humoral immunite
virusun eliminasyonunda önemlidir. Genellikle primer ve ilk
infeksiyonlar erken ya�larda (bebeklikte) daha ciddi hastalık
tabloları �eklinde (alt solunum yolu infeksiyonları, akut
bron�iyolit ve pnömoni �eklinde) olmaya meyleder. RSV
infeksiyonunda immünite kısa süreli ve inkomplet olup
reinfeksiyon ya�am boyunca yaygındır. Ama özellikle büyük
çocuk ve eri�kinlerdeki reinfeksiyon genellikle daha az
�iddetlidir, bu kısmî edinsel immünite ve akci�er hava yollarının
ya�la orantılı artı�ı ile ili�kilidir. Serum antikorları akci�er
hastalı�ını önleyebilir, ama lokal antikorlar az oranda ise
serum antikorları yeterli oranda olsa bile ÜSY� geli�imini
önlemeyebilir. RSV’ye konak yanıtı özellikle bir ya� altında
geçici ve inkomplettir. Bu bebekler primer infeksiyondan
sonra reinfeksiyona çok duyarlıdır. Sa�lıklı eri�kinlerde bile
RSV infeksiyonu sonrası zayıf bir koruyucu immün yanıt
geli�ir. Etkili serum antikorları ancak birkaç infeksiyon sonrası
geli�ebilir. Serum nötralizan antikorları koruyucu özelliktedir.
Serumdaki 1/200-1/400 üstü titredeki nötralizan antikor düzeyi
ki�iyi alt solunum yolu infeksiyonundan korur(15). Günümüzde
özellikle bronkopulmoner displazili bebeklere RSV
mevsiminde yüksek titrede RSV- IVIg ve anti-RSV nötralizan
antikoru (palivizumab, synagis) profilaktik olarak verilmekte
olup bu antikorlar bebe�i RSV infeksiyonundan korumaktadır.
Anti-RSV nötralizan poliklonal antikorun 25-30 μg/ml ve
üzerindeki serum konsantrasyonu koruyucudur(27). Profilaksi
verilen bebeklerde RSV infeksiyonunun daha az görülmesi
bu antikorların koruyucu oldu�u görü�ünü do�rulamaktadır

(27,32). �nfeksiyon sonrası lokal nazal antikor geli�ir ama uzun
süreli koruması yoktur, bu nedenle eri�kinler ömür boyunca
semptomatik RSV-üst solunum yolu infeksiyonu geçirirler.
E�er serum antikor konsantrasyonu akci�erlere ula�ır ve yeterli
konsantrasyonda ise koruyucudur. Transplasental antikorlar
çocu�u tam korumaz (kısmen koruyabilir) ama infeksiyon
riski ve �iddetini dü�ürür.

�nfeksiyondan korunma için bir infeksiyon etkenine kar�ı
koruyucu antikor de�erinin ne oldu�unun bilinmesi önemlidir;
bu durum ayrıca a�ı çalı�malarında da önemlidir. Antikor
düzeylerinin kinetik hesaplamaları bu koruyucu antikor
titresinin ne kadar bir süre devam etti�i konusunda da fikir
verebilir. Önceden geçirilen RSV infeksiyonu sonrası antikor
yanıtları sonraki RSV infeksiyonlarının daha hafif geçmesini
sa�layabilir. Anneden geçen maternal nötralizan anti-RSV
antikorları bebe�i koruyabilir ve hastalı�ı daha hafif
geçirmesine sebep olabilir(13). Do�um sonrası ilk 2 ay içinde
maternal kaynaklı transplasental geçi�li pasif antikor kazanımı
yenido�anı RSV’ye kar�ı koruyabilir. Maternal antikorlar ilk
6 ay içinde hızla azalır ve bebekler genellikle 2-4 aylar
arasında RSV’ye duyarlı hale gelir(13). Bursa’da yapılan bir
çalı�mada, do�um anında maternal kaynaklı % 83 anti-RSV-
IgG pozitifli�i, birinci ayda % 73 olarak devam etmi� ve
do�um anındaki ortalama antikor titrelerine kıyasla 1. ay
ortalama antikor titrelerinde % 45 oranında azalma saptanmı�tır.
Üçüncü ayda % 6 anti-RSV-IgG pozitif saptanmı� olup
bebeklerde bu aydan itibaren RSV’ye duyarlı�ın ba�ladı�ı
saptanmı�tır(16). Gene aynı çalı�mada infeksiyon açısından
anti-RSV-IgG koruyucu konsantrasyon e�ik de�eri (cut off
de�eri) 20 RU/ml olarak belirtilmi�tir(16).

Muhtemelen maternal antikorların varlı�ına ba�lı olarak
özellikle ilk 3 aydaki primer infeksiyonlarda daha zayıf antikor
yanıtı olur. �lk 6 aydaki primer infeksiyonlarda antikor yanıtı
daha büyük çocuklara göre genellikle daha azdır ve esas olarak
serum IgG artı�ından ziyade sekresyonlardaki  mukozal IgA
yanıtı �eklinde olmaya meyleder(29,46,51). 6 ay sonrası primer
infeksiyonlarda antikor yanıtı daha fazladır, IgM, IgA veya
IgG �eklinde olabilir; bu yanıtlar alt veya üst solunum yolu
infeksiyonu oldu�una bakmadan tekrarlayan infeksiyonlarda
giderek artmaya meyleder(29). Gönüllülerde yapılan
çalı�malarda serum IgG yüksekli�inin sekresyonlardaki IgA’ya
göre reinfeksiyonlardan korunmada daha önemli oldu�u
gösterilmi�tir(21).

Hücresel immunite: epitelyal hücreler ve alveolar
makrofajlar infeksiyon sonrası selüler immunitenin uyarıl-
masında anahtar rol oynarlar. Bu hücreler kemokin, proinflama-
tuvar sitokin ve mediatörler salarlar [IL-1, IL-6, IL-8, TNF-
alfa, makrofaj inflamasyon proteini (MIP)-1 alfa, RANTES
gibi](2).Bu sitokin ve kemokinlerin kısmen bile olsa hava yolu
inflamasyonu, bron�iyal hiperreaktivite ve solunum yolu
semptomlarında rolü vardır. Bu kimyasalların infeksiyonun
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klinik bulguları geçtikten sonra bile aylarca salınımı devam
edebilir(40,51). Hücresel immunite RSV infeksiyonuna yanıtta,
iyile�mede ve hastalı�ın çabuk sonlandırılmasında ve wheezing
geli�iminde önemlidir. Hücresel immun yetmezlik sendromu
olan çocuklarda atipik ama solunum sisteminde bol miktarda
virus ço�alması ile karakterize progresiv pnömoni görülür,
ama beklenenin aksine wheezing geli�mez(10).

RSV-astım ili�kisi
Bron�iyolitin daha sonra astıma dönmesi uzun

zamanlardan beri tartı�malı bir konu olarak dikkati çekmektedir.
Akut bron�iyolitlerin % 50 gibi önemli bir bölümünde wheezing
tekrarlar. Akut bron�iyolitte bazı risk faktörleri daha sonraki
ataklar veya wheezingin rekürrens veya persistansını arttıran
faktörlerdir. Bunlardan bazıları aynı zamanda astım için de
risk faktörleridir. Bunların varlı�ı daha sonraki morbiditede
(rekürrens, persistans, astıma dönü� gibi) artı� riski do�urur
ve bu bebeklerin dikkatli izlemi uygun olur. Bu risk faktörleri;
kalabalık çevrede ya�ama, pasif sigara içimi, erkek cinsiyet,
ailede astım öyküsü, bron�iyolit ata�ı esnasında nazofarengeal
sekresyonda anti-RSV-IgE ve ECP (eozinofilik katyonik
protein) artı�ıdır. Önceleri yapılan çalı�malarda akut
bron�iyolitli hastalardaki veya ailelerindeki atopik bünye;
wheezing’in geç çocukluk persistansıyla anlamlı bulunmu�ken
son zamanlardaki çalı�malar böyle bir korelasyon olmadı�ını
desteklemektedir(52). Total serum IgE titresi ve periferal kan
eozinofil sayılarının akut bron�iyolit sonrası rekürrensler için
prediktif de�erinin olabilece�i ileri sürülmü�tür(8). Bebeklikte
geçirilen tek bir akut bron�iyolit ata�ında (pasif sigara içimi
yoksa veya rekürren ataklar yoksa) geç çocuklukta akci�er
fonksiyon bozuklu�u veya hava yolu reaktivite artımıyla ilgili
risk yoktur(49). Prematüre bebeklerde RSV infeksiyonu bebe�in
hastaneye yatı�ı gerekmeyecek kadar ciddi olmayan
infeksiyonlarda bile ilerde öksürük ve wheezing gibi rekürren
ve persistan solunum yolu bulgularına yol açabilir(6). Deneysel
fare çalı�masında RSV’nin persistan havayolu hiperreaktivi-
tesini arttırdı�ını ve bunun anormal histopatolojik olarak
desteklenen kronik inflamatuvar de�i�ikliklere ve a�ırı müküs
üretimine yol açtı�ı, bunlara persiste klinik bulguların ve pulmoner
fonksiyonlarda bozulmanın e�lik etti�i gösterilmi�tir(33).

Önceleri yapılan çalı�malarda akut bron�iyolit hastaların-
daki veya ailelerindeki atopik bünye, wheezing’in geç çocukluk
persistansıyla anlamlı bulunmu�ken son zamanlardaki
çalı�malar böyle bir korelasyon olmadı�ını desteklemektedir
(30,52). Bazı çalı�malarda total serum IgE titresi ve periferik
kan eozinofil sayılarının akut bron�iyolit sonrası rekürrensler
için prediktif de�erinin olabilece�i ileri sürülürken(8,52) RSV’ye
ba�lı akut bron�iyolit tanısı konulan olgular 7 ya�ında iken
rekürrens yönünden de�erlendirilmi�, akut bron�iyolit esnasında
tespit edilen eozinofil sayıları persistan wheezing’i olanlarda
hiç olmayanlara göre daha yüksek bulunmu�, cinsiyet, pasif

sigara içme ve ailede allerji öyküsü ile ili�ki saptanmamı�tır(8).
�lk RSV bron�iyolit ata�ında RSV-IgE yüksek olan bebeklerde
tekrarlayan wheezing daha fazla görülmü� ve bunun bir risk
faktörü oldu�u saptanmı�tır(53). Astım patogenezinde önemli
rol oynayan eozinofilik katyonik protein (ECP), RSV ve non-
RSV üst ve alt solunum yolu infeksiyonlarında ara�tırılmı�tır.
RSV bron�iyolitinde nazofarengeal ECP konsantrasyonları;
non-RSV solunum yolu infeksiyonlarından ve RSV bron�iyolit
dı�ı pnömonilerden daha yüksek çıkmı�tır(12). Ba�ka bir
çalı�mada RSV infeksiyonlu ve astımlı çocuklarda nazofarengeal
sekresyon ve kanda ECP düzeyi bakılmı�, astımda daha fazla
olmakla beraber her iki grupta da nazofarengeal ECP düzeyinin
kontrol olgularına göre daha yüksek oldu�u, kan ECP düzeyinin
ise olgular arasında farklılık göstermedi�i gözlenmi� olup(39),
bu durumun RSV bron�iyolitinde solunum yollarında eozinofil
degranülasyona ba�lı oldu�u ve bunun klinik geli�imde önemli
olabilece�i öne sürülmü�tür.

Tedavi ve korunma
RSV tedavisinde gereken durumlarda ribavirin kullanılır.

Ribavirin guanosini andıran sentetik nükleozid analogudur
ve geni� bir antiviral etkiye sahiptir. Bu etkiyi muhtemelen
viral protein sentezini inhibe etmek yoluyla yapar. Antiviral
tedaviye aday ki�iler; BPD, kistik fibroziste oldu�u gibi kronik
pulmoner infeksiyon geçiren olgular, immün yetmezlik ve
konjenital kalp hastalı�ı olup ciddi hastalık geçiren
(karbondioksit retansiyonu ile birlikte hipoksemisi olan) gibi
a�ır hastalık riski ve mortalite riski yüksek olan bebeklerdir.
Plasebo kontrollu çalı�malarda, ribavirinin, mekanik
ventilasyon ihtiyacında azalma, yo�un bakım ünitelerinde
yatı�ı kısaltma, hastanede yatı� süresini kısaltma açısından
anlamlı etkisi olmadı�ı görülmü�tür. Maliyet yüksekli�i ve
sa�lık personeline potansiyel toksik etkileri gibi nedenlerle
rutinde kullanılması önerilmez ve kullanımının her hasta için
ayrı ayrı de�erlendirilmesi uygun olur(2).

Yüksek nötralizan RSV antikor titreleri içeren insan
kaynaklı IV immünglobulinler in (RSV spesi fik
hiperimmünglobulin) RSV atılımını azalttıkları, oksijenizas-
yonu düzelttikleri, ancak mortalite üzerine çok etkili olmadıkları
gösterilmi�tir(23). RSV spesifik hiperimmünglobulinlerin
hastalı�a etkileri önemsizdir, ancak profilakside etkilidirler.

Özellikle prematüreler gibi yüksek riskli bebeklerde
immün yetmezlikli olgulara yönelik pasif ve aktif
immünizasyona yönelik çalı�malar hız kazanmı�tır. RSV’den
korunmada iki tip gamaglobulin içeren preparat vardır: RSV
intravenöz hiperimmünglobulin (RSV-IVIg: Respigam) ve
intramuskuler uygulanan humanize monoklonal RSV spesifik
antikor (Palivizumab: Synagis). Yüksek düzeyde koruyucu
antikor içeren IV gamaglobulin, 24 aydan küçüklerde 750
mg/kg/doz aylık infüzyon olarak önerilmektedir. 35 haftadan
önce do�an prematürelere (özellikle <32 hafta) ve kronik
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akci�er hastalı�ı (bronkoplmoner displazi gibi) olan bebeklere
RSV mevsiminde ve 24 ayın altındaki ya� grubunda
önerilmektedir. 32-35 hafta arasındaki prematürelere ek risk
faktörleri (yuvaya giden çocuk, okul ça�ında karde� olması,
çevresel hava kirlili�i durumu, havayollarında konjenital
malformasyon, ciddi nöromuskuler hastalık, RSV mevsiminde
<6 ay ya�ta olma gibi, en az 2 risk faktörü varlı�ında) varsa
önerilir(2). Aynı amaçla intramuskuler kullanımlı humanize
monoklonal RSV spesifik antikor (Palivizumab; 100 mg/2
ml, 15 mg/kg/doz/ay, im) verilebilir. Palivizumabın, hastaneye
yatı�ı gerektirmemesi ve rutin a�ılarla etkile�memesi önemli
bir avantajdır. Her iki ilaç da ayda bir RSV mevsimi ba�lamadan
önce (Kasım ayından önce) ve RSV mevsimi süresince (Nisan
ayına kadar), ortalama yılda 5 doz �eklinde önerilir(2).

Pediatrik hava yolu yapılanmasına yönelik cerrahi
operasyon yapılacak çocuklarda RSV profilaksisi açısından
palivizumabın etkisi ve maliyet etkinlik analizi bir metaanaliz
çalı�masında de�erlendirilmi� ve riskli hastalarda RSV
mevsiminde perioperatif palivizumab profilaksisinin hastalara
potansiyel yararı olaca�ı öne sürülmü�tür(9).

Aslında prematüreli�e ikincil aktif kronik akci�er hastalı�ı
olan prematüreler dı�ındaki di�er prematürelere rutin palivizumab
profilaksisinin uygulama önerisiyle ilgili olarak etkinlik,
güvenilirlik ve maliyet-etkinlik çalı�maları genellikle zayıf nitelikli
çalı�malar olup, dikkate de�er biçimde tartı�malı sonuçlar
göstermektedir. Randomize ve kontrollu olan tek çalı�ma;
palivizumabın prematürelerde güvenli ve etkili oldu�unu
göstermi�tir. Ancak di�er çalı�maların koruyuculuk açısından
maliyet etkin oldu�una yönelik kanıtları zayıf bulunmu�tur(22).

RSV’nin tüm ya� gruplarında görülen infeksiyonlara yol
açması yanında özellikle hem bebeklerde hem de ya�lılarda
ciddi morbidite ve riskli olgularda mortaliteye yol açması,
ciddi düzeylerde ekonomik kayıplara neden olması nedeniyle
a�ı çalı�maları hız kazanmı�tır. 1960-1980 yılları arasında
bazı inaktif RSV a�ıları antikor olu�turmalarına ra�men, daha
sonra vah�i RSV infeksiyonu sonrası daha a�ır hastalık tabloları
geçirmi� ve bu durum geçici bir süre a�ı çalı�malarını sekteye
u�ratmı�tır. Son yıllarda a�ı çalı�maları tekrar hız kazanmı�
olup subunit a�ılar (özellikle safla�tırılmı� F; füzyon proteini
kullanılarak), immun aktivasyon yapan adjuvanlarla kombine
subunit a�ılar, canlı zayıflatılmı� (so�uk pasajlı ısı duyarlı;
cpts mutantlar kullanarak) veya genetik mühendisli�i yoluyla
yapılan a�ılar ve polipeptit a�ılarla ilgili çalı�malar sürmektedir.
Ancak günümüzde henüz etkili ve rutin bir a�ı yoktur, ancak
yakın gelecekte kullanıma girmesi umulmaktadır(41).
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