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ÖZET

 Son yıllarda daha iyi kaliteye sahip tanısal testlerin kullanılmasıyla, viral etkenlerin belirlenmesi mümkün hale gelmiş 
ve toplumda gelişen pnömonilerin (TGP) nedeni olarak virüslerin potansiyel önemi dikkati çeker hale gelmiştir. İnfluenza A 
ve respiratuvar sinsityal virus (RSV), viral pnömoninin en sık nedenlerini oluştururken, bunu adenovirus, parainfluenza 
virus (PIV) tip 1, 2, ve 3, metapnömovirus, rinovirus, koronavirus ile influenza B izlemektedir. Ayrıca, kızamık, varicella gibi 
virüsler de, viral pnömoni tablosuna neden olmaktadır. Ortadoğu solunum sendromu (Middle East Respiratory Syndrome; 
MERS) yeni bir koronavirus türünün neden olduğu bir insan hastalığıdır. Haziran 2012’de şiddetli akciğer hastalığından ölen 
erkek bir Suudi’de tanımlanmıştır. Aşağıda influenza dışındaki solunum virüslerin özellikleri ve yaptıkları tablolar özetlen-
miştir.
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SUMMARY

MERS Co Virus and the Other Serious Respiratory Viruses

 In recent years, the introduction of better quality diagnostic tests has markedly improved our ability to detect multiple 
viral pathogens, shifting attention to the potential importance of viruses as a cause of community acquired pneumonia (CAP). 
Influenza A and respiratory syncytial virus (RSV) are the most common causes of viral pneumonia, followed by adenovirus, 
parainfluenza virus types 1, 2, and 3, metapneumovirus, rhinovirus, coronavirus and influenza B. Measles and varicella also 
cause of pneumonia. Middle East Respiratory Syndrome (MERS) is a human disease related a new coronavirus. In June 2012 
a previously unknown coronavirus was isolated from the sputum of a man who presented with severe acute pneumonia with 
a fatal outcome in Saudi Arabia. The characteristics and clinical presentation of respiratory viruses other than influenza virus, 
will be discussed in this review.
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 Her yıl dünya üzerinde, 55 milyondan 
fazla insan ölmektedir ve başlıca sebeplerden 
birini pnömoni oluşturmaktadır. Toplumda geli-
şen pnömoni (TGP), nadiren viral nedenler ile 
meydana gelmektedir. Son yıllarda daha iyi 
kaliteye sahip tanısal testlerin kullanılmasıyla, 
viral etkenlerin belirlenmesi mümkün hale gel-
miş ve TGP’in nedeni olarak virüslerin potansi-
yel önemi dikkati çeker hale gelmiştir(15). 

Epidemiyoloji ve Nedenler
 Pnömonide virüsler % 2-35 arasında 
potansiyel sebep olarak belirlenmektedir. 
Çocuklarda TGP’nin % 43-67’si, erişkinde TGP’nin 
1/3’ü viral etkenlerle ilişkilidir (Polimeraz zin-
cir reaksiyonu (PZR) çalışmalarında % 25-56). 
PCR’ın duyarlılığı diğer tanı yöntemlerinden 

2-5 kat fazla olarak belirlenmiştir. İnfluenza A ve 
respiratuvar sinsityal virus (RSV) viral pnömo-
ninin en sık nedenlerini oluştururken, bunu 
adenovirus, parainfluenza virus tip 1, 2, ve 3, 
metapnömovirus, rinovirus, koronavirus ile inf-
luenza B izler. Ayrıca, kızamık, varicella gibi 
virüsler de viral pnömoni tablosuna neden olur 
(Tablo 1). Çoğu virüsler, influenza ile aynı klinik 
tabloyu sergilemektedir(14,15). Bakteriyel pnömo-
niler ile viral pnömonilerin ayırıcı tanısı Tablo 
2’de özetlenmiştir. Başlıca viral pnömoni etken-
lerinin karekteristik özellikleri Tablo 3’te özet-
lenmiştir.

Coronavirus (CoV)
 1960’larda keşfedilmişlerdir. Genellikle 
spesifik bir canlıyı infekte ederler (SARS-CoV 
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hariç). Bugüne kadar altı insanda CoV tespit 
edilmiştir: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-
OC43,  HKU1-CoV, SARS-CoV, MERS-CoV. Son 
ikisi ağır infeksiyonlara yol açmaktadır(27).

MERS-CoV 
 Ortadoğu solunum sendromu (Middle 
East Respiratory Syndrome; MERS) yeni bir 
koronavirus türünün neden olduğu bir insan 
hastalığıdır. Haziran 2012’de şiddetli akciğer 
hastalığından ölen erkek bir Suudi’de HCoV-

EMC olarak tanımlanmıştır. Daha sonra global 
konsensüsle virüsün adı MERS-CoV olarak 
değiştirilmiştir. İlk vaka Suudi Arabistan’da 
olduğundan, sağlık bakanlığı solunumsal hasta-
lığı olan tüm yoğun bakım hastalarının, müm-
kün olan tüm klinik örneklerle virüs açısından 
araştırılmasını zorunlu tutmuştur. Ancak MERS-
CoV infeksiyonları hakkında klinik veriler 
sınırlıdır(13,28).
 Bireysel ya da toplu vaka raporları ProMED 
tarafından kaydedilmiş ve WHO, CDC ve ECDC 
tarafından güncellemeler yapılmıştır. Verilere 
göre MERS’li hastalar öncelikle solunumsal 
semptomlarla kliniğe başvurmuş olup, ciddi 
durumdakilerin çoğunun komorbid bir hastalığı 
veya immünsüpresyonu vardır. Hastaların en 
sık başvuru sebepleri ateş, titreme, kasılma, 
öksürük, nefes darlığı ve kas ağrısı olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca ishal, kusma, karın ağrısı gibi 
gastrointestinal semptomlar da görülmüştür. 
Bazı bildirimlerde solunum semptomlarının, 
gastrointestinal semptomlardan daha sonra 
geliştiği bildirilmiştir. Tüm hastalarda anormal 
akciğer grafi bulguları görülmüştür. Laboratuvar 
bulgularında LDH ve AST yüksekliği, trombosi-
topeni ve lenfopeni tespit edilmiştir(13,27,28). 
Hastalığın olgu tanımları şu şekildedir:
 Olası vaka tanımı: Akut ciddi solunum 
yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları 
olan+vaka görülen ülkelere son 14 gün içerisin-
de seyahat etmiş ve/veya vaka görülen ülkelere 
seyahat öyküsü bulunan bir kişiyle seyahat 
dönüşünden sonraki 14 gün içerisinde yakın 
temasta bulunup semptomları bu temastan son-
raki 14 gün içerisinde gelişen kişiler.
 Kesin vaka tanımı: Olası vaka tanımına 
uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle 
MERS-CoV saptanan olgular.
 Örnekler genellikle nazofaringeal sürüntü 
olup, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastalar-

Tablo 1. Viral pnömoni yapan virüsler.

• Respiratuvar sinsityal virus
• Rinovirus
• Influenza A, B ve C virus
• Human metapneumovirus
• Parainfluenza virus tip 1, 2, 3 ve 4
• Human bocavirus
• Coronavirus tipleri: 229E, OC43, NL63, HKU1, SARS
• Adenovirus
• Enteroviruslar
• Varicella-zoster virus
• Hantavirus
• Parechoviruslr
• Epstein-Barr virus
• Human herpesvirus 6 ve 7
• Herpes simplex virus
• Mimivirus
• Cytomegalovirus
• Kızamık

Tablo 2. Viral ve bakteriyel pnömoni arasındaki farklar.

Yaş
Epidemik durum
Hastalık seyri
Klinik özellik

Belirteçler
     Beyaz küre
     CRP
     Prokalsitonin
Akciğer grafisi

Antibiyotik 
tedavisine yanıt

VİRAL

<5y
Salgın var
Yavaş başlangıç
Rinit, “wheezing”
Kas ağrısı
 
< 10,000/mm3

< 20 mg/L
< 0.1 μg/L
İntersitisyel infiltrasyon, 
iki taraflı
Yavaş veya yok

BAKTERİYEL

Erişkin
-
Ani başlangıç
Yüksek ateş, 
takipne
 
> 15,000/mm3

> 60 mg/L
> 0.5 μg/L
Lober alveoler 
infiltrat
Hızlı 

Tablo 3. Başlıca viral pnömoni etkenlerinin bulaş yolları, periyodisiteleri. 

Virus

İnfluenza
RSV
hMPV
PIV
Coronavirus
Rhinovirus

Dönem

Kış
Geç sonbahar-erken ilkbahar
Geç kış
Sonbahar-Kış-İlkbahar
Kış
Bütün yıl, sonbahar

Periyodisite

Yıllık
Yıllık
İki yılda bir
2-3 yılda bir
2-3 yılda bir
Yıllık

Kuluçka süresi

1-2 gün
2-8 gün
5-6 gün
2-8 gün
1-3 gün
8-48 saat

Bulaş Yolu

Küçük partiküller, aerosol
Büyük damlalar ve yüzeyler
Büyük damlalar ve yüzeyler
Büyük damlalar ve yüzeyler
Büyük damlalar ve yüzeyler
Yüzeyler
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dan bronkoalveolar lavaj (BAL) ve derin trakeal 
aspirasyon (DTA) gibi daha derin akciğer örnek-
leri de alınabilir. Örnekler RT-PZR (reverse 
transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu) ile 
«upstream E protein, upE geni» ile «ORF1a» kesin 
tanı için amplifikasyonda hedeflenmiştir. Her 
iki tahlilinde pozitif olması halinde hastada 
infeksiyon varlığı kabul edilmektedir. MERS’li 
tüm hastaların doğrudan ya da dolaylı olarak 
Suudi Arabistan, Ürdün, Katar veya Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden (BAE) birisiyle bağlantılı 
olduğu görülmüştür. En çok MERS-CoV vakası-
na Suudi Arabistan’da rastlanmıştır. Kalan has-
talar Ürdün, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, 
Tunus, Katar ve BAE ülkelerinden rapor edil-
miştir. Ortadoğu’dan seyahatten dönen bazı 
kişiler ve onların yakınlarında da virüsün sap-
tanması insandan insana geçişi düşündürmek-
tedir. Suudi Arabistan’da iki ana bildirim döne-
mi olmuştur: İlkinde merkez ve batıdaki halktan 
dokuz vaka bildirilmiştir (% 90 erkek). Vakalar 
sporadiktir. Bu dönemde sağlık çalışanları ara-
sında hasta olan yoktur, dolayısıyla MERS-
CoV’un toplumdaki yayılımı düşüktür. İkinci 
dönem Nisan 2013’ten sonradır ve vakaların 
neredeyse tamamı Suudi Arabistan’ın doğusun-
dan (Al-Hasa) çıkmıştır. Bu dönemde hastanede 
yayılım söz konusudur. İkinci dönemdeki vaka-
ların sayısındaki fazlalığın, artmış bulaştansa 
vaka tespitindeki artışa bağlı olduğu söylenebi-
lir. MERS-CoV hakkındaki uyarılar neticesinde 
Nisan 2013’te 168 olan bildirim sayısı, Mayıs 
2013’te 524’e çıkmıştır. MERS-CoV’un klinik 
semptomları, laboratuvar bulguları ve radyolo-
jik bulguları toplum kökenli solunum yolu 
infeksiyonlarıyla benzerlik gösterdiği unutul-
mamalıdır. Son zamanlarda MERS-CoV ile 
SARS-CoV arasındaki benzerlikler tartışılmak-
tadır. SARS, 2002 senesinde güney Çin’de ortaya 
çıkmış ve tüm dünyada 8,422 vakadan 916’sının 
ölümüne yol açmıştır(9,12,13,27,28). Elde edilen bul-
gulara bakıldığında MERS ile SARS arasında 
benzer bulgular görüldüğü söylenebilir.

SARS Virüsü
 SARS (Severe acute respiratory syndrome) 
virüsünün neden olduğu iki tip pnömoni tablo-
su vardır: virüsün neden olduğu viral pnömoni 
ve SARS’a sekonder gelişen pnömoni. Olguların 

çoğu, tip 1 olarak adlandırılan viral pnömonidir. 
Sekonder bakteriyel pnömoni steroid kullanımı-
na bağlı immünsüpresyon gelişenler gibi uzun 
süreli hastalığı olanlarda gelişmektedir. 2002 
kışından 2003 Mart ayına kadar Guangzhou 
Çin’den Hong Kong’a yayılarak ve dünyanın 
çeşitli ülkelerine geçerek infeksiyonlara neden 
olmuştur. Bunu daha sonra esas olarak sağlık 
çalışanları arasında yüksek sıklığa sahip ikinci 
infeksiyon atağı izlemiştir. İkibindört yılında, az 
sayıda SARS rapor edilmiştir. Morbiditesi erkek-
lerde iki kat kadar yüksek olarak saptanmış ve 
primer bulaş yolunun damlacık ve temas yolu 
olduğu belirlenmiştir. Hava yolu ile bulaşın 
olduğu bazı olgularda gözlenmiştir. Dolayısı ile 
infeksiyondan korunmada N95 maskesinin kul-
lanımı önerilmektedir. Etiyolojik ajanın yeni bir 
koronavirüs olduğu belirlenmiş ve adına SARS 
koronavirus tip 1 denmiştir(9,12). 
 Ortalama 2-7 günlük inkübasyon dönemi-
nin ardından sendrom, ani başlayan ateş (hasta-
ların % 100’ünde), titreme (% 75), myalji (% 60), 
kuru öksürük (% 58), halsizlik (% 42), balgam 
(% 30), kusma ve diyareyi (her ikisi % 20) taki-
ben birkaç gün içinde dispne, hipoksemi ve 
akciğer infiltrasyonu olarak seyretmiştir. Diğer 
ipuçları normal periferik nötrofil sayısı, belirgin 
şekilde azalmış lenfositler (hem CD4, hem CD8), 
yüksek CK düzeyi, ALT ve AST artışı ve trombo-
sitopenidir. Yüzde 80 olgu, bir hafta içinde düze-
lirken, % 10-20’si ARDS’ye (acute respiratory 
distress syndrome) ilerler. Nazofaringeal sürün-
tü ve balgam, idrar ve feçeste RT-PZR ile genetik 
test ve virüs izolasyonu, serum antikor seviyele-
rinin tespiti (ELISA, immuno-enzimatik assay 
ve nötralizan antikor testleri ile) tanı için 
yapılabilir(16).
 Etkili bir tedavisi yoktur. Semptomatik 
tedavi temeldir. Mortalite genç insanlarda 
oldukça düşük (% 1 veya daha düşük) iken, 65 
yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerde fatalite % 50 
ve üzerindedir. Ortalama fatalite oranı % 10’dur. 
Henüz aşısı mevcut değildir(16). 

Adenovirüsler
 İnsan adenovirüsleri, DNA virüs ailesinin 
bir üyesidir ve çocuklarda önemli üst solunum 
yolu infeksiyon etkenlerinden biridir ancak, 
pnömoniye de neden olmaktadır. İnfeksiyon 
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tüm dünyada ve her mevsimde görülmektedir. 
Bulaş, fekal-oral, fomitler yoluyla ve damlacık-
larla olmaktadır. İmmünkompromize bireylerde 
latent virüsün reaktivasyonu olmakta ve hepa-
tit, hemorajik sistit ve gastroenterit tablosuna 
yol açmaktadır. Antijenik determinantlar baz 
alındığında 50’den fazla serotipe ve hemaglüti-
nasyon paternlerine göre altı subgruba (A-F) 
ayrılmaktadır. Üçte biri insanda hastalık yapar. 
Yenidoğanlarda, bağışıklığı baskılanmışlarda, 
kronik kalp-akciğer hastalarında ağır seyirli has-
talığa yol açmaktadır(20).
 Çok bulaşıcı olup, cansız yüzeylerde haf-
talarca canlı kalabilmektedir. Askeri birliklerde, 
okullarda, hastanelerde salgınlara yol açabil-
mektedir. 
 Adenovirus antijeni, adenovirus-spesifik 
EIA veya IF testleri ile, doğrudan klinik örnek-
lerde tespit edilebilmektedir. Bu testler kültür-
den daha hızlı sonuç vermesine karşın, balgam-
da tespiti konusunda duyarlı değildir, immün-
kompromize bireylerde sadece % 50 duyarlılığa 
sahiptir. PZR, adenovirüs DNA’sını çeşitli klinik 
örneklerde tespit etmekte ve duyarlılığı arttır-
maktadır. Adenoviral hastalık için, herhangi bir 
spesifik tedavinin yararını gösteren bir rando-
mize kontrollü çalışma yoktur. Sidofovir, 
immünkompromize hastalarda şu an için tercih 
edilen ilaçtır. Çünkü viral yükü azalttığı 
gösterilmiştir(20,21). 

Respiratuvar Sinsitiyal Virus (RSV)
 RSV, Paramyxoviridae ailesinden, Pneu-
moviridae sub-ailesinden ve Pneumovirus genu-
sundan, zarflı, tek sarmallı bir RNA virüsüdür. 
İki majör grubu vardır: A (daha ciddi hastalık 
nedeni) ve B. Bu gruplar arasında, her yıl deği-
şime giden dominant suşa neden olan çeşitli 
farklı genotipler vardır. Kuzey hemisferde, Ocak 
ve Şubat’ta pik yapacak şekilde, Kasım-Nisan 
arasında mevsimsel salgınlara yol açmaktadır. 
Bulaş sıklıkla virüs içeren sekresyon ya da fomit 
ile doğrudan temas yoluyla olduğu gibi, büyük 
aerosol damlacıklarıyla da olabilmektedir. Ciddi 
kombine immün yetmezlikli hastalar, lösemik 
hastalar, hematopoetik kök hücre (HSCT) ve 
akciğer transplant alıcıları, astımlı hastalar, kro-
nik pulmoner hastalığı veya fonksiyonel engelli 
yaşlı bireyler ile 2,500 metreden yüksekte yaşa-

yan insanlar, RSV pnömonisi gelişimi açısından 
riske sahiptirler. Hastalığın immünsüpresif 
bireylerde mortalitesi % 10-50 arasındadır. US 
Food and Drug Administration (FDA), çocuklar-
daki RSV infeksiyonunun tedavisi için ribavirin 
inhale formunu onaylamıştır. Ribavirinin, RSV 
pnömonili HSCT alıcılarında, erken başlandı-
ğında mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Yıllık 
RSV insidansı sağlıklı erişkinlerde % 3-7, yüksek 
riskli grupta % 4-10’dur. RSV ve influenza A, 
benzer yatış süresi, YBÜ gereksinimi ve mortali-
teye sahip iki infeksiyon tablosuna neden olmak-
tadırlar. “Wheezing” diğer etkenlere kıyasla bu 
infeksiyonda daha fazla gözlenmektedir.
 Öksürük, burun akıntısı, pürülan balgam 
diğer etkenlerden daha sık görülmektedir. Ateş 
ve gastrointestinal bulgular daha nadirdir. Yaşlı 
bakımevlerinde salgınlar yapabilmektedir(2,4,6,10,1

8,21,23).

Parainfluenza Virus
 Parainfluenza virüsler (PIV), kızamık, 
kabakulak ve RSV’nin üyeleri olduğu Paramyxo-
viridae ailesinin Paramyxovirus genusuna ait 
zarflı, tek sarmallı RNA virüsleridir. Dört majör 
serotipi vardır: PIV-1, -2, -3 ve -4. Bulaş, insandan-
insana temas ve büyük damlacıkların inhalasyo-
nu yoluyla olmaktadır. İnkübasyon süresi 1-4 
gündür. Çocuklarda sıklıkla krup ve bronşiolit 
yapar. Erişkinde serotip 3 ile infeksiyon daha sık 
gözlenmektedir. Ateş, boğaz ağrısı, burun akın-
tısı, sinüzit, “wheezing” semptomları arasında-
dır. Bronşiolitis obliterans organize pnömoni 
(BOOP) ve dev hücreli pnömoni yapabilir(22).
 İnfeksiyon tüm yıl boyunca ve dünya 
genelinde görülmektedir. Gelişmekte olan ülke-
ler ile tropikal ülkelerde, mevsimsel varyasyon-
lar göstermemektedir. Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde (ABD) PIV-1 ve PIV-2 iki yılda bir son-
bahar aylarında ve PIV-3 her yıl ilkbahar ve yaz 
aylarında epidemiler yapmaktadır. HSCT alıcı-
larında PIV pnömonisi prevalansı yaklaşık % 1,5 
olup, mortalitesi çok yüksektir. Parainfluenza 
sıklıkla üst solunum yollarını tutar. Pnömoniye 
ilerleme, olguların % 18’inde görülür ve bu oran 
diğer virüslerden daha düşüktür. Lenfopeni ve 
sistemik steroid kullanımı, pnömoni gelişimi 
için risk faktörüdür(22,24).
 Onaylanmış bir anti-viral tedavi yoktur. 
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Ribavirin, PIV’e karşı in vitro ve hayvan model-
lerinde etkilidir ve bazen, immünkompromize 
hastalardaki PIV pnömonisinin tedavisinde kul-
lanılmıştır. Bununla birlikte, PIV’li hastalarda 
aerosolize ya da sistemik ribavirinin etkinliğine 
dair yapılmış çalışmalar, çelişkili sonuçlar 
göstermektedir(22,24).

Human metapneumovirus
 Hollanda’da 2001 yılında tanımlanmış 
yeni bir virüstür. RSV ve PIV gibi Paramyxovi-
ridae ailesindendir ve esas olarak primatların 
virüsüdür. Çocuklukta sık olup, RSV’den sonra 
en sık bronşiolit etkeni olarak görülmektedir. 
Beş yaşında % 90, 25 yaşında % 100 seropozitif-
lik saptanmıştır. Erişkinde burun akıntısı, boğaz 
ağrısı, öksürük semptomlarıyla giden üst solu-
num yolu infeksiyonuna yol açar. TGP nedeniy-
le hastaneye yatırılanlarda % 0-3 oranında sap-
tanmaktadır. Yaşlılarda, altta yatan kalp-akciğer 
hastalığı olanlarda ağır infeksiyona yol açar. 
İnfluenza ve RSV’ye göre daha hafif seyir göste-
ren hastalık, yaşlı bakım evlerinde salgınlar ve 
ölümlerle sonlanabilir(25).

Sitomegalovirus (CMV)
 CMV, bir DNA virüsüdür ve insanları 
infekte eden en büyük virüstür. Asemptomatik 
tablo yanında mononükleoz benzeri sendrom-
dan, immünkompromize konakta ciddi hastalı-
ğa kadar geniş spektrumlu tablolara yol açar. 
Akut infeksiyonun rezolüsyonundan sonra 
CMV latent infeksiyon olarak kalır. Genel popü-
lasyonda, etnisiteye ve yaşanılan ülkeye göre 
% 40 ile % 100 arasında değişen oranlarda, önce-
den CMV infeksiyonu geçirildiğine dair kanıt 
mevcuttur. Sekonder semptomatik hastalık, 
yaşamın ilerleyen dönemlerinde reaktivasyon 
ile ya da yeni bir suşla reinfeksiyon şeklinde 
olmaktadır(26).
 CMV pnömonisi, transplantasyon (tx) son-
rası en sık görülen yaşamı tehdit eden infeksi-
yöz komplikasyondur. Allojenik HSCT alıcıla-
rında % 10-30 oranında görülmektedir. Antiviral 
profilaksi alan hastalarda yapılan son serilerde, 
CMV pnömoni insidansı, karaciğer tx’u sonrası 
% 0-9.2, kalp tx’unda % 0.8-8 ve renal tx’unda 
< % 1 olarak raporlanmıştır. CMV pnömoni 
tanısı, uyumlu klinik tablo, radiyografik bulgu-

lar, BAL ve akciğer doku örneğinde, kültür, 
sitoloji, immünohistokimyasal boyama, histopa-
toloji veya in situ hibridizasyon ile CMV’nin 
saptanması ile konulmaktadır. CMV’ye etkili 
antiviraller, gansiklovir, foskarnet ve sidofovir-
dir. CMV pnömonisinin standart tedavisi, gan-
siklovir ile yüksek doz immünglobulin kombi-
nasyonudur. Ancak bu tedavi de, bir randomize 
kontrollü çalışma ile değerlendirilmemiştir(3,17,26. 

Herpes Simplex Virus (HSV)
 HSV, mukokütanöz infeksiyonlara yol 
açan bir DNA virüsüdür. HSV tip 1 ve 2’nin her 
ikisi de pnömoniye yol açmaktadır. Ancak, virü-
sün asemptomatik çoğalması ile hastalığın birbi-
rinden ayırımı güçtür. Solid tümörlü kanser 
hastalarında HSV pnömonisinin klinik bulguları 
non-spesifiktir(1,19).

Varicella-Zoster Virus (VZV)
 VZV, sekiz DNA herpes virüsünden biri-
dir ve dünya genelinde yaygındır. İki klinik 
formda hastalığa neden olmaktadır: sıklıkla 
çocuklarda görülen primer infeksiyon veya suçi-
çeği ve erişkinde görülen zona infeksiyonu. 
İnfekte partiküller üst solunum yolu ve vezikül 
sıvısında bulunmaktadırlar. Virüs, farklı visseral 
organlara yayılarak, hepatit, pnömoni, pankrea-
tit, ince barsak obstrüksiyonu ve ensefalite yol 
açabilmektedir. İmmünkompromize hastalar bu 
komplikasyonlar için risk grubundadırlar. Graft 
versus host hastalığı, VZV yayılımı için predik-
tör durumdur. Primer VZV infeksiyonu, pnö-
moniye daha sıklıkla neden olmaktadır(5). 

Rhinovirus
 Rhinovirus, RNA picornavirustur. Eriş-
kinde soğuk algınlığı epizotlarının 1/3-1/2’sinin 
nedenidir ancak, alt solunum yolunu tutarak 
pnömoniye neden olabilir veya astım ataklarını 
tetikleyebilir. HSCT alıcılarında fatal pnömoni-
ye neden olduğu gösterilmiştir(7,11). 

Enterovirus 
 Enteroviruslar, Picornaviridae ailesinden 
tek sarmallı bir RNA virüsüdür. İnsandan insa-
na enterik olarak bulaşmaktadır. Polioviruslar 
prototipidir ve paralitik poliomyelite neden 
olur. Polio dışındaki enteroviruslar, konağa bağlı 
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olarak geniş spektrumlu tablolara yol açmakta-
dır. İmmunkompromize hastalarda santral sinir 
sistemi infeksiyonları, dermatomyozit benzeri 
sendrom ve kronik hepatit sık görülmektedir(8).
 Viral pnömonilerin tedavi seçenekleri 
kısıtlıdır ve yararlarının randomize kontrollü 
çalışmalarla gösterilmesi gerekmektedir. 
Aşılama, preemptif ve profilaktik antiviral teda-
viler kadar infeksiyon kontrol önlemlerinin 
uygulanması, hastalığın duyarlı bireylere bula-
şını ve viral pnömoni ilişkili morbidite ve mor-
taliteyi azaltacaktır. Tablo 4’te bazı viral pnömo-
ni etkenlerinin tedavi ve profilaksisi özetlen-
miştir(15,20,21).
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Pleconaril
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