
Son on yıl içerisinde üç yeni herpesvirüs keşfedil-
miştir. İlk olarak lenfoproliferatif hastalığı olanlarda
HHV-6, sonra CD4+ T hücrelerinden HHV-7 izole
edilmiş, son olarak da AIDS’e eşlik eden Kaposi sar-
komu (KS) olgularında herpesvirüs benzeri DNA di-
zilerinin belirlendiği bildirilmiştir (1-3). Sonraki araş-
tırmalar bu yeni herpesvirüsün AIDS’e eşlik eden KS

ve klasik KS olgularının büyük bir kısmında bulundu-
ğunu göstermektedir (4,5). Bu yeni virüs önceleri KS
ile ilişkili virüs olarak isimlendirilmiş, ancak, çeşitli
araştırıcılar bunun yanlış değerlendirmeye yol açabi-
leceğini ve virüs nomenklatüründeki uluslararası ku-
rallara göre bu virüsün, Human herpesvirus-8
(HHV-8) olarak isimlendirilmesi gerektiğini belirtmiş-
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ÖZET

Son zamanlarda, AIDS’e efllik eden Kaposi sarkomu (KS) olgular›na ait biyopsi örneklerinde yeni bir her-
pesvirüse ait DNA dizilerinin belirlendi¤i bildirilmifltir. Human herpesvirus-8 (HHV-8), AIDS’e efllik eden KS
yan›s›ra klasik ve endemik KS biyopsilerinde de bulunmufl ve bu yeni virüsün genel olarak immünyetmezlik ile
iliflkili olabilece¤i düflünülmüfltür. HHV-8 halen KS ve AIDS-related body-cavity-based lymphoma gibi iki has-
tal›kla iliflkili görünmektedir. Yap›lan DNA dizisi analizleri HHV-8’in Gammaherpesvirinae subfamilyas›nda  yer
alan Herpesvirus saimiri (HVS) ve Epstein-Barr virus (EBV) ile yüksek oranda homoloji gösterdi¤ini ortaya
koymufltur. 
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SUMMARY

Human Herpesvirus-8

DNA sequence of novel herpesvirus was recently discovered in biopsy samples of AIDS-associated Ka-
posi’s sarcoma. HHV-8 was also found in classic, endemic, as well as AIDS-associated KS biopsies suggesting
that this viral agent might be associated with immuno-defiency in general. HHV-8 has already been tentati-
vely associated with two diseases, KS and AIDS-related body-cavity-based lymphoma. Available DNA sequ-
ence analyses shows that HHV-8 has a high degree of homology, with HVS and EBV, members of the Gam-
maherpesvirinae subfamily. 
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lerdir (67). HHV-8 halen KS ve AIDS-related body-
cavity-based lymphoma (ARBCL) gibi iki hastalıkla
ilişkili görünmektedir (3,15). Ancak HHV-8’in sağ-
lıklı bireylerdeki rolü henüz bilinmemektedir (14).

Virüsün Özellikleri

Yapılan DNA dizisi analizleri HHV-8’in Gamma-
herpesvirinae subfamilyasında yer alan Herpesvirus
saimiri (HVS) ve Epstein Barr virus (EBV) ile yüksek
oranda homoloji gösterdiğini ortaya koymuştur. 

DNA dizilerini identifiye ve karakterize ederken,
KS330Bam ve KS631Bam adlı iki gen klonlanmış
ve sekanslanmıştır. KS330’un 330 baz çifti olup
%51 oranında G+C ihtiva eder. KS631’in 631 baz
çifti dizisi olup %63 oranında G+C ihtiva eder.
KS330Bam ve KS631Bam’ın herikisi de aminoasit
dizilerini kodlamada herpesvirus polipeptidleri ile
homoloji göstermiştir. 

KS330Bam, HVS’nin kapsid proteini VP23’ü
şifreleyen ORF26 ile %51 oranında aminoasit ho-
molojisi gösterir. Yine KS330Bam EBV’nin BDLF1
ORF’si ile uygunluk gösteren aminoasit dizileri ile
%39 oranında benzerdir. KS631Bam’ın şifrelediği
aminoasit dizileri HVS’nin tegument proteini
ORF75 ve EBV’nin tegument proteini ORFBNFR1,
p140 ile homologdur. KS631Bam diğer herpesvirüs
dizileri ile belirgin homoloji göstermez (3). 

Doku Kültüründe Üreme

HHV-6 ve HHV-7 ilk olarak hücre kültüründe
izole edilmiş ve daha sonra karakterize edilmiştir
(1,2). Yeni bulunan herpesvirüs ise henüz hücre kül-
türünde izole edilememiş ve elektron mikroskobu ile
tam olarak belirlenememiştir. Ancak, KS lezyonla-
rında ve abdominal kavitenin B hücreli lenfomaların-
da moleküler teknikler kullanılarak bulunmuştur
(3,9). HCV gibi bu virüsde sadece moleküler teknik-
lerle tespit edilmiş, kültürü yapılamamıştır (16). Da-
ha sonraki araştırmalarda bu yeni HHV’nin henüz
hücre kültüründe izole edilemediğini doğrulamakta-
dır (3,4,8,15).

Patogenez ve Patoloji 

HVS ve EBV’nin herikisi de latent infeksiyon
oluşurur. Hücrelerin infeksiyonunda immortalize ve
onkojenik özelliğe sahiptir. HVS, Yeni Dünya may-
munlarında T hücreli lenfoma etkenidir. EBV ise en-
demik Burkitt lenfoması, Hodgkin hastalığı, immün
yetmezliği olan hastalarda lenfoma gelişmesi ve na-
zofarinks karsinomasının da dahil olduğu neoplazm-
lardan sorumlu tutulmaktadır. Bu bilgiler, HHV-8’in
lenfomagenetik potansiyeli bulunabiliceğini telkin et-
mektedir (14). 

HHV-8 DNA’sının KS’li olgular ile immün siste-
mi baskılanmış hastaların epitel ve lenfoid dokuların-
da bulunmasından sonra KS progenitor hücrelerinin
HHV-8 infeksiyonunun tercih edilen hedefini oluş-
turmayabileceği düşünülmüştür. HHV-8, EBV ile
benzer olarak B lenfositlerine tropizm gösterebilir,
çünkü viral DNA HIV ile infekte KS’li olguların saf-
laştırılmış CD19B hücrelerinde tespit edilirken,
CD8+ hücrelerinde gösterilememiştir (5). HHV-8,
KS ve B hücreli lenfoma gibi malign hastalıkların ya-
nısıra insanlarda diğer HHV’lerde olduğu gibi akut
bir hastalığa yol açabilir veya benign bir virüs olabi-
lir. HHV-8 onkojenik olmayabilir, ancak, gelişmekte
olan bir kansere dönüşecek özgül B hücrelerinin bir
alt sınıfını infekte edebilir. HHV-8 ile infekte olan B
hücreleri spontan veya sebep olunan transformas-
yon olayını arttırarak malignensilerde dolaylı da olsa
rol oynayabilir. Diğer bir ihtimal de, HHV-8’le infek-
te olmuş B hücresinin sitokin üreterek hücre prolife-
rasyonunu arttırması ile; endotelyal hücrelerde
KS’ye, epitelyal hücrelerde skuamöz hücreli karsino-
maya veya bazı B hücrelerinde lenfoma gelişimine
yol açabilmesidir (7) (Şekil 1).

Yaptığı Hastalıklar

HHV-8’in ARBCL gibi malign lenfoproliferas-
yon ve KS gibi deri tümörlerinin herikisi ile birden
ilişkili olması sürpriz değildir (14).

HHV-8, AIDS’e eşlik eden KS’nin yanısıra klasik
ve endemik KS biyopsilerinde de bulunmuş ve bu
yeni virüsün genel olarak immün yetmezlik ile ilişkili
olabilceği düşünülmüştür (10,15). HHV-8’in birçok
KS lezyonu ve KS’den derive hücre dizilerinde bu-
lunmaması sebebiyle onkojenik rolü hakkında daha
ileri değerlendirmelere intiyaç duyulmaktadır (7). 

HHV-8’in KS dışı lezyonlarda varlığı immünsüp-
resif durumlarda aktive olan latent bir virüs olduğu-
nu ve immünsüprese olguların proliferatif lezyonları
ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Çünkü, HHV-
8 neoplastik oluşum ile ilgili olan HVS ve EBV ile
benzerlik göstermektedir. HHV-8 muhtemelen diğer
patojenlerle ve/veya hücresel genetik değişikliklerle
beraber olan neoplastik transformasyonla da ilgili
olabilir (10). HHV-8 kutanöz KS lesyonlarında oldu-
ğu gibi lenfoid sistem dışında da latent infeksiyon
oluşturabilir (4,8,15). 

Yapılan çalışmalarda, Robert ve arkadaşları kuta-
nöz ve plevral B hücreli lenfomayı takiben gelişen
HHV-8 ile ilişkili bir kutanöz KS olgusunu rapor et-
mişler, lenfoma lezyonları ve normal doku örnekle-
rinde viral gen ekspresyonu olmaksızın genomik
EBV dizilerini bulmuşlardır. Kutanöz KS, lenfoma ve



Flora 1997;2:150-153152

İlkit M, Akan E. İnsan Herpes Virüsü-8

lenfomatöz lezyonlarda HHV-8’in bulunması, fakat
normal deride bulunmaması HHV-8’in KS ve bazı
lenfoma tiplerinin gelişmesinden  sorumlu etyolojik
ajan olduğu veya en azından birisi olduğu yönünde-
ki görüşü desteklemektedir (11). 

Moore ve Chang, AIDS’e eşlik eden KS, klasik
KS  ve HIV-negatif homoseksüel KS olgularının do-
ku örneklerinde HHV-8 DNA’sı tespit etmişlerdir.
Böylece yeni HHV’nin sadece AIDS’li olgularda fır-
satçı infeksiyon oluşturmadığını ve KS’nin bu üç for-
munun da aynı virüsle meydana geldiğini kaydetmiş-
lerdir (4). Dupin ve arkadaşları da HIV-negatif Akde-
niz KS olan beş olgunun tamamında HHV-8
DNA’sını bulduklarını bidirmişlerdir (15).

Rady ve arkadaşları, organ nakli yapılan ve AIDS
olmayan dört olguya ait KS dışındaki 33 deri lezyo-
nunu (aktinik keratoz, bazal hücreli karsinom gibi)
HHV-8 yönünden incelemişler ve bu lezyonların
27’sinde (%82) HHV-8 dizilerini bulmuşlardır (10).

İlk olarak Nador ve arkadaşları, EBV-DNA dizile-
rinin bulunmadığı HIV-negatif bir ARBCL olgusunda
HHV-8 pozitifliğini bildirmişler, HHV-8’in bu hasta-
lığın patogenezinde kısmen de olsa rol oynadığına
dikkat çekmişlerdir (12). 

Yine Cesarman ve arkadaşları, 42’sine AIDS’in
eşlik ettiği 151’ine AIDS’in eşlik etmediği toplam
193 lenfoma olgusunda HHV-8 DNA’sını araştır-

mışlar ve sekiz olguda HHV-8 dizilerini belirlemişler-
dir. Bu sekiz olgunun tamamı da ARBCL olup, plev-
ral, perikardiyal veya peritoneal lenfomatöz effüz-
yonla karakterize bulunmuştur. Bu sekiz olgunun ta-
mamında EBV genomu bulunmuş ve transformasyo-
nu gerçekleştirmek için HHV-8’in EBV ile birlikte
hareket ettiği düşünülmüştür. Bu araştırıcılar da yeni
HHV’nin ARBCL’de etyolojik rolü olduğunu bildir-
mişlerdir (9). 

Tanı

Yapılan araştırmalarda HHV-8’in tespitinin im-
münsüpresyon ile arttığı ve azalmış CD4+ hücreleri-
nin buna eşlik ettiği görülmektedir (13).  Tanıda esas
olarak PCR kullanılır.Bu metod ile amplifiye edilen
gen, muhtemelen daha önceden yayınlanmış olan
987 ile 1219 baz çiftleri arasında yer alan 233 baz
çiftlik parça içerisindedir. KS olan dokularda HHV-8
DNA’sının polimorfizmi tek sarmallı konformasyo-
nel polimorfizm (SSCP) ve direkt sekanslamanın her
ikisi ile birden gösterilebilir. Tek zincirli konformas-
yonel polimorfizm PCR karışımlarında (α33P)
dATP’nin kullanılması ve bunu takiben ürenlerin
%6’lık jelde analizi ile yapılmaktadır. Ayrıca, bazı KS
olgularında virüsün varlığı ve viral genom ekspresyo-
nu Southern ve Northern blot kullanılarak da göste-
rilebilir. Yalnız Southern blot testi PCR’a göre daha
az duyarlıdır (8). 

Şekil 1. HH-8 malign hastalıkları indüksiyonundaki potansiyel rolü.
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Epidemiyoloji

AIDS’li olgularda en sık görülen neoplazma
KS’dir. İmmün sistemi yeterli kişilerde nadiren olu-
şurken, AIDS’li olguların yaklaşık %15-20’sinde
gözlenir (3). Epidemiyolojik çalışmalar KS’nin bulaş-
tırılabilir bir etyolojik ajanla ilişkili olduğunu düşün-
dürmektedir. Ancak, şimdiye kadar hiçbir infeksiyöz
ajan etken olarak gösterilememiştir (17). Bu sebeple
yeni HHV büyük merak uyandırmıştır (14). 

HHV-8’in bulaşma yolunu araştırmak için bal-
gam, boğaz sürüntüsü, serum, plazma ve dışkı ör-
nekleri incelenmiştir. HHV-8 dışkı örneklerinde hiç
bulunmazken, balgam ve boğaz sürüntüsü örnekle-
rinde de nadiren bulunmuştur. Bu sonuçlar belirgin
olarak virüsün sınırlı yayılımını göstermektedir (13). 

KS olgularının periferik kan mononükleer hücre-
leri (PKMH) ve B lenfositlerinde HHV-8 DNA’sının
bulunması virüsün yaygın olduğunu, fakat EBV’de
olduğu gibi HHV-8’inde muhtemelen birçok kişide
tespit edilemediğini düşündürmektedir (5,7). 

Sağlıklı kişilerin PKMH’sinde HHV-8 DNA’sının
bulunması diğer HHV’lerdeki gibi virüsün klinik ola-
rak belirgin hastalığa yol açmaksızın persistan infek-
siyona sebep olduğunu akla getirmektedir (14).
HHV-8’in sağlıklı bireylerdeki nispeten düşük (%0-8)
prevalansı bireylerin büyük bir kısmını infekte etme-
diğini ve PKMH’nin çok az bir kısmının latent veya
kronik olarak infekte edildiğini göstermektedir
(13,14).  HHV-8’in %0-8 prevalansı her ne kadar
düşük ise de hücre analizlerinin sayısı arttırıldığında
(HHV-6’da olduğu gibi) prevalans muhtemelen arta-
caktır (18).
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