
Günümüzde A’dan G’ye kadar uzanan primer
hepatit virüslerinin yanısıra, diğer bazı viral infeksi-
yonlarda da genel infeksiyon tablosuna sekonder
olarak karaciğer etkilenebilmektedir. Sonuçta ortaya
çıkan klinik tablo akut viral hepatit şeklinde olabil-
mektedir. Bu virüslerin neden olduğu sistemik hasta-
lığın bir parçası olarak karaciğerde nekroinflamatu-
var değişiklikler meydana gelebileceği gibi (örnek;
Herpes virüs grubu) karaciğer hedef organ olarak da
seçilebilir (örnek; sarı humma virüsü ve hemorajik vi-
ral infeksiyonlar) (Tablo 1).

Karaciğerdeki histopatolojik bulgular genellikle
non spesifiktir. Yağlı değişiklikler, portal alanlarda
fokal nekroz ve lenfositik infiltrasyon şeklinde olabi-
lir. Karaciğer transaminazları bazen hafif yükselir,
bazen de akut hepatiti düşündürecek düzeydedir ve
ikter gelişimi ile birlikte olabilir.

EPSTEIN BARR VİRÜS (EBV) HEPATİTİ

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, hepatit etkeni vi-
rüsler arasında infeksiyöz mononükleoz etkeni olan
EBV önemli bir yer tutar. İnfeksiyöz mononükleoz
genç erişkinlerde anjin ve lenfadenopati ile seyreden
hastalık tablosuna neden olur. Hastalığa ait tipik
özellikler Tablo 2’de belirtilmiştir.

İnfeksiyöz mononükleozlu hastaların yaklaşık
%80’inde transaminaz ve alkalen fosfataz düzeyle-
rinde artış saptanabilir. Hepatik tutulum oranının
yüksek olmasına karşın, ikter vakaların %10-12’sin-
de gelişir. Vakaların %5-10’unda, hemoliz olmasının
da katkısıyla belirgin ikter görülebilir. Histopatolojik
olarak karaciğerde periportal ve intralobüler mono-
nükleer hücre infiltrasyonu vardır. Kupffer hücrele-

rinde şişme saptanır. Bu bulgular karaciğerin malign
lenfomatöz infiltrasyonu ile benzerlik gösterir (Tablo
3)[1,2].

Karaciğer histopatolojisindeki değişiklikler hasta-
lığın 5. gününden itibaren belirgin hale gelir. Ultrast-
rüktürel düzeyde saptanan en önemli değişiklik, he-
patositlerde endoplazmik retikulum dilatasyonudur.
İnfeksiyöz mononükleoza bağlı hepatitte, kronik he-
patit ve siroz gelişimine rastlanmaz. İnfeksiyöz mo-
nonükleoz hepatitinin primer akut viral hepatit et-
kenlerinden ayırdedici özellikleri Tablo 4’te belirtil-
miştir[3].

SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) HEPATİTİ

CMV infeksiyonu, immünkompetan kişilerde ya
asemptomatik infeksiyon şeklinde geçirilir ve serolo-
jik olarak saptanır, ya da mononükleoz benzeri ateş-
li hastalık tablosu semptomları ile seyreder. Primer
infeksiyondan sonra latent virüsün reaktivasyonu
şeklinde esas olarak immünkompromize konakçılar-
da hastalığa neden olur (Tablo 5). Konjenital ve pe-
rinatal infeksiyonlu hastalar, immünsüprese kişiler
CMV’yi yıllarca taşırlar.

Sitomegalovirüs seropozitivitesi yaşla orantılı
olarak artar. 18-21 yaş arasında CMV antikoru bu-
lunanların oranı %13 iken, 30 yaş üzerindekilerde
bu oran %80 olarak belirtilmiştir. Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1976 yılında CMV
seropozitivitesi açısından incelenen 1333 kişide bu
oran %71 olarak bulunmuştur. Kaynar tarafından
492 hepatit olgusunda da etkenin %4.26 oranında
CMV olduğu saptanmıştır[4].
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Sitomegalovirüs infeksiyonu tanısı için kullanılan
testler Tablo 6’da belirtilmiştir.

Hepatitle seyreden CMV infeksiyonunun tipik
örneği konjenital CMV infeksiyonudur. Klinik tablo-
da hepatomegali, ikter, trombositopenik purpura,
hemolitik anemi, serebral hasar, periventriküler kal-
sifikasyon vardır. İkter hemen daima kolestatik tipte-
dir ve aylarca devam eder. Karaciğer fonksiyon test-
lerinde hafif veya orta düzeyde artış konjuge biliru-
bin ve alkalen fosfataz artışı ile birliktedir. Karaciğer-
de erken dönemde yağlı değişiklikler, multifokal nek-
roz, interstisyel ve portal fibrozis saptanır. Portal
mesafe ve lobüllerde karışık tipte hücre infiltrasyonu
ve safra stazı görülür. Hepatositlerde, vasküler endo-

telde ve safra kanalikül endotelinde CMV için karak-
teristik nükleer inklüzyon cisimcikleri görülebilir. İn-
fekte hepatositler büyür ve nükleuslarında tipik eozi-
nofilik inklüzyonlar bulunur. Nadiren sitoplazmada
da inklüzyon cisimcikleri görülebilir. İnfekte hepato-
sitlerin etrafı Kupffer hücreleri ile çevrelenir. İmmün-
kompromize konakçıda CMV hepatiti, hepatositler-
de viral inklüzyonların devamlı bulunması ile karak-
terizedir[5-8].

HERPES SIMPLEX VİRÜS (HSV) HEPATİTİ

İnsanlarda HSV Tip 1 ve Tip 2 infeksiyonları
çok yaygındır. HSV infeksiyonu latent kalıp multipl
rekürren ataklara yol açabilir. Hastalığın ortaya çıkı-
şında konakçı immün sisteminin önemli bir yeri var-
dır. Nadir görülen dissemine HSV infeksiyonuna ço-
ğunlukla yenidoğanlarda ve immünkompromize ko-
nakçıda (renal transplant alıcıları, kanser kemotera-
pisi uygulananlar, lösemi-lenfomalı kişiler gibi) rastla-
nır. Bu konakçılarda hemen daima H. simplex virü-
süne bağlı sistemik infeksiyon ortaya çıkar ve hepa-
tik tutulum da sistemik infeksiyonun bir bölümünü
oluşturur.

İmmünkompetan kişilerde HSV hepatiti yüksek
ateş, hepatomegali, serum bilirubinlerinde ve transa-
minazlarda artış ile kendini gösterir; bazen trombo-
sitopeni ve lökopeni de bu klinik tabloya eşlik eder.

İmmünkompromize konakçıdaki sistemik herpes
virüs infeksiyonunda klinik tablo çok daha ağırdır.
Hepatit yanısıra ensefalit, miyokardit, nefrit, pnö-
monit gibi sistem tutulumları ve ağız-boğaz, genital
bölge ülserleri gibi fokal lezyonlara rastlanır. Karaci-
ğer transaminazları 2000 IU/L’nin üzerine çıkabilir.

Karaciğer kesitinin makroskopik incelemesinde
hemorajik odaklar görülür. Karaciğerde diffüz hepa-
tosellüler nekroz, inflamatuvar reaksiyon, multinük-
leer hepatositler ve eozinofilik nükleer inklüzyonlar
HSV hepatitinin karakteristik bulgularını oluşturur[6,

8].
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Tablo 1. Primer hepatit virüsleri dışındaki viral
hepatit etkenleri

• Epstein Barr virüs (EBV)

• Sitomegalovirüs (CMV)

• Herpes simplex virüs (HSV)

• Human herpes virüs tip 6 (HHV-6)

• Parvovirüs B19

• Coxackie B virüs

• Adenovirüs

• Varicella zoster virüs

• Kızamık virüsü

• Kızamıkçık virüsü

• Ekzotik virüslere bağlı hepatitler

1. Afrika hemorajik ateşleri (Marburg ve Ebola virüs)

2. Lassa ateşi

3. Rift vadisi ateşi

4. Sarı humma

Tablo 2. İnfeksiyöz mononükleozda klinik ve la-
boratuvar bulguları

• Yüksek ateş, anjin, lenfadenopati

• Karaciğer fonksiyon testlerinde artış

• Periferik yaymada mononükleer hücre oranının
%50’den fazla olması, %10’un üzerinde atipik len-
fosit varlığı

• Heterofil antikor ve Epstein Barr virüs spesifik an-
tikorların varlığı

Tablo 3. İnfeksiyöz mononükleozda  hepatik his-
toloji

• Sinüzoidler ve portal alanlarda mononükleer hücre
infiltrasyonu

• Kupffer hücre proliferasyonu

• Karaciğer hücre yapısı korunur

• Histolojik görünüm, lösemik infiltrasyon ve diğer
akut hepatitlerdeki değişikliklerle benzerlik gösterir



HUMAN HERPES VİRÜS 6 (HHV-6)

HHV-6’nın insanlarda infeksiyonlara neden ol-
duğu son yıllarda tespit edilmiştir. Çeşitli klinik tablo-
lara neden olmakla beraber, esas olarak exantema
subitum (rozeola infantum)’un primer etkenidir.
HHV-6’nın primer infeksiyonları çeşitli belirtilerle
seyreder, ayrıca diğer herpes virüslerin latent infek-
siyonlarında görülen reaktivasyon klinik tablosu da
oluşur. Hepatik ensefalopati sonucu komaya da ne-
den olabilmektedir[9-12].

PARVOVİRÜS B19

Bu etkenin oluşturduğu klinik belirtilerin yelpaze-
si çok geniştir. Çocuklarda eritema infeksiyozuma,
hemoglobinopatisi olanlarda aplastik krizlere, im-
münkompromize konakçılarda kronik kemik iliği ye-
tersizliğine ve intrauterin infeksiyondan sonra hid-
rops fetalise sebep olmaktadır. Parvovirüs B19’un
oluşturduğu hepatik fonksiyon bozukluğunun meka-

nizması kesin bilinmemekle birlikte, eritrositler ve fe-
tal karaciğer hücrelerinde bulunan P antijenini re-
septör olarak kullandığı üzerinde durulmaktadır[13].

COXACKIE B VİRÜS

Erişkinlerde hepatit nedeni olabilir ve nadiren
akut hepatit meydana getirebilir[8]. Karaciğerde por-
tal triadlarda mononükleer hücreler, nadir nötrofil ve
eozinofilden oluşan infiltrasyonlar, santral parankim
hücrelerinde şişme meydana gelir. Vena porta duva-
rında iltihabi hücre infiltrasyonu bulunabilir[6].

ADENOVİRÜS

İmmünsüpresif hastalarda fulminan hepatite ne-
den olabileceği belirtilmiştir. Karaciğerde intranükle-
er inklüzyonlar saptanmıştır[6].

VARICELLA ZOSTER VİRÜS

Hem immünkompromize hem de immünkompe-
tan konakçıda hepatit nedeni olabilir.
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Tablo 4. İnfeksiyöz mononükleoz hepatitinin primer viral hepatitlerden ayırdedici özellikleri

İnfeksiyöz mononükleoz Primer viral hepatit

Öyküde epidemik özellik Düşündürür Düşündürür

Başlangıç bulgular

• Ateş + +

• İştahsızlık - +

• Anjin + -

• Raş Olabilir Nadir

• Kaşıntı - +

Klinik bulgular

• Lenfadenopati ++ +/-

• İkter Hafif, transient Belirgin, süregen

• Hepatomegali + (genellikle hassas değil) + (hassas)

• Splenomegali + (hassas) + (genellikle hassas değil)

• Hipokolik feçes - +

• Koyu idrar +/- ++

Laboratuvar

• Lökosit sayısı Genellikle artmış, atipik Relatif lenfositozla azalmış

mononükleer hücreler

• Monospot test + -

• Spesifik antijen EBV-IgM (+) HBsAg (+) ...... Tip B

ve antikorlar AntiHAV IgM (+) ...... Tip A

• Karaciğer biyopsisi Diffüz mononükleer Santrilobuler “spotty” (benekli) nekroz,

infiltrasyon, fokal nekroz mononükleer infiltrasyon



KIZAMIK VİRÜSÜ

Kızamık erişkin yaşta geçirildiğinde vakaların
yaklaşık %80’inde karaciğer tutulumu saptanabilir.
Vakaların %5’inde ikter gelişir, iyileşme tamdır.

RUBELLA VİRÜS (KIZAMIKÇIK)

Konjenital rubella sendromlu bebeklerin büyük
bir kısmında hepatosplenomegali olur. Bazı olgular-
da hepatomegaliye sarılık ve akut hepatitin diğer be-
lirtileri eşlik ederler. Kolestaz, periportal iltihap, mi-
nimal hepatoselüler nekroz meydana gelir[6].

EKZOTİK VİRÜSLERE BAĞLI HEPATİT-
LER

1960’lı yılların sonunda yeni viral infeksiyonlara
bağlı salgınların ortaya çıkması ile, alışılmışın dışın-
daki bu viral infeksiyonlar için “ekzotik” terimi kulla-
nıldı. Bu hastalıkların seyri sırasında kanama semp-
tomunun ön planda olması nedeniyle “viral hemora-
jik ateşler” olarak da adlandırılırlar. Viral hemorajik
ateşler farklı coğrafik bölgelerde farklı etkenlerle
meydana gelir. Bu grup infeksiyonların mortal sey-
retmesi ve yayılma riskinin yüksek olması önemleri-
ni artırır. Günümüzün hızlı ulaşım araçları ile infekte
kişiler dünyanın her yerine gidebilir ve gittikleri yer-
de infeksiyon etkenini yayabilirler.

1. Afrika Hemorajik Ateşleri (Marburg ve
Ebola Virüs)

Her iki virüs de yüksek ateş, başağrısı, miyalji,
konjonktivit, cilt döküntüsü ve kanamalarla karakte-
rize mortal hastalık tablosuna neden olur. Ebola virü-
sü, morfolojik olarak Marburg virüsle benzer, antije-

nik olarak farklıdır. Her iki virüs de büyüklükleri 65
nm ile 600-900 nm arasında değişen RNA virüsleri-
dir. Vero hücre kültürlerinde üretilebilirler, kobay
inokülasyonu ile kan ve doku örneklerinden izole
edilebilirler.

Marburg hemorajik ateşi 1967 yılında Marburg,
Frankfurt ve Belgrad şehirlerinde laboratuvar perso-
nelini ilgilendiren 30 olguluk bir salgına neden ol-
muştur. İnfeksiyon, polio aşısı üretimi için Ugan-
da’dan ithal edilen Vervet maymunlarından (Cerco-
pitheus aethiops) bulaşmıştır.

Ebola olguları Sudan ve Zaire’de meydana gel-
miş, 1976’da 500’den fazla olgu ihbarı yapılmıştır.
Kuduzdan sonra en öldürücü hastalık olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Zaire’deki vakaların çoğu hastanede
kontamine olmuş enjektörlerin tekrar kullanımı ile
meydana gelmiş ve olguların hepsinde mortal sey-
retmiştir. Hasta bakımı sırasında yakın temasla da
bulaş olduğu bilinmektedir. Zaire’de Ebola epidemisi
128 ölüme neden olmuştur[14].

Her iki virüs de pantroptur. Her organda tutulum
meydana gelmekle birlikte en çarpıcı lezyonlar kara-
ciğer ve dalakta gözlenir. Lenfoid dokuda ağır deje-
nerasyon vardır. Karaciğer ve dalak hücrelerinin yı-
kımı sonucu nekroz meydana gelir. Marburg hastalı-
ğında karaciğerde fokal nekroz yanısıra sitoplazma-
da nadir eozinofilik, bol miktarda bazofilik inklüzyon
cisimcikleri görülür. Ebola’da ise hastalığın geç dö-
nemlerinde hepatositler dejenere olarak kaba, gra-
nüler, eozinofilik kitlelere dönüşürler. Portal mesafe-
de minimal mononükleer hücre infiltrasyonu var-
dır[15].

Klinik belirtiler 4-16 günlük kuluçka süresinden
sonra ateş, başağrısı, miyalji ve konjonktivitle başlar.
2-3 gün içerisinde bulantı, kusma ve şiddetli ishal or-
taya çıkar. Bu semptomlara trombositopeni ve löko-
peni eşlik eder. Vücutta makülopapüler raş, burun,
vajen ve gastrointestinal sistem kanaması meydana
gelir. Dissemine intravasküler koagülasyon gelişebi-
lir. Bir kısım olguda meninks irritasyonu, parestezi,
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Tablo 5. CMV infeksiyonunun sık görüldüğü ko-
nakçılar

• Yenidoğanda konjenital ve perinatal infeksiyon

• Solid organ ve kemik iliği transplantı alıcıları

• AIDS hastalığı ve diğer immünkompromize 
konakçılar

Tablo 6. CMV infeksiyonu tanısı için kullanılan testler

İndirekt testler (Seroloji) Direkt testler

• Kompleman birleşme reaksiyonu • Virüs izolasyonu

• Lateks aglütinasyon • Viral antijenin gösterilmesi

• İmmünfloresan test • Nükleik asit hibridizasyon (DNA prob)

• ELISA (IgM, IgG) • DNA amplifikasyon (PCR)



letarji, konfüzyon, huzursuzluk, saldırganlık belirtile-
ri ile santral sinir sistemi tutulumu görülür. Aşırı kan
kaybı ve şok nedeniyle 7-16. günde ölüm olur.

Laboratuvar tetkiklerinde; önce lökopeni sonra
lökositoz saptanır. Trombositopeni ve eritrosit sedi-
mentasyon hızında artış da eşlik eder. Olguların he-
men hepsinde ağır karaciğer hasarı ve buna bağlı
karaciğer transaminazlarında yükselme vardır. Biliru-
bin düzeyleri hafif artmıştır.

Her iki hastalığın da tedavisi güçtür. Laboratuvar
kaynaklı bir infeksiyonda; 6 milyon ünite lökosit in-
terferonun 14 gün süreyle uygulanması ve 450 mL
nekahat dönemi hasta plazmasının uygulanması ile
hastanın yaşatılması mümkün olmuştur. Kan trans-
füzyonu, sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi gibi
destek tedavi girişimleri uygulanmalıdır[16,17].

2. Lassa Ateşi

Lassa ateşi virüsü ilk kez 1969’da bir hastane
salgını sırasında izole edilmiştir. Etken 70-150 nm
çapında bir RNA virüsüdür. Yeni doğmuş farelere
Lassa virüsü intraserebral olarak inoküle edilirse, bu

fareler hastalanmazlar ancak rezervuar olarak idrar-
ları ile virüsü aylarca itrah ederler.

Hastalık epidemiyolojik olarak iki şekilde meyda-
na gelebilir. Birinci şekilde; yüksek ateş nedeni ile
araştırılan ve tanısı konulamamış kişilerden diğer
hastalara, hastane personeline, ziyaretçilere bulaşa-
rak yayılır. İkinci tipte ise infeksiyon hastane dışın-
dan alınır ve aile bireyleri arasında yayılır.

Bulaş yolu kesin bilinmemekle birlikte, etken vi-
rüs muhtemelen damlacık infeksiyonu şeklinde alı-
nır. Hastanın vücut sıvıları ile temas da bulaşta rol
oynayabilir.

Lassa virüsü pantrop bir virüstür. Klinik belirtiler
3-16 günlük bir inkübasyon süresi sonunda ortaya
çıkar. Yüksek ateş, titreme, halsizlik, kol, bacak ve
sırt ağrıları olur. Hastalarda anjin ve ağızda bazen af-
töz lezyonlar görülebilir. Ölüm, kan basıncının ani
düşmesi ve vasküler permeabilitenin artması ile
meydana gelir. Fizik muayenede hepatik tutuluma
ait belirtiler çarpıcı değildir. İkter görülmez ancak ba-
zı hastalarda sağ üst kadranda hassasiyet saptanabi-
lir. Fatal vakaların bir kısmında transaminazlarda
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Tablo 7. Ekzotik virüsler ve sarı humma virüsüne ait özellikler

Coğrafi Bulaş yolu/ İnkübasyon Klinik Karaciğer Karaciğer

dağılım vektör süresi belirtiler fonksiyon testleri histopatolojisi

Lassa Afrika İnsan teması, 6-20 gün Ateş, miyalji, Transaminazlar ↑ , “Spotty” nekroz,
ateşi aerosol, parenteral/ hemoraji, LDH, CPK ↑ , inflamatuvar hücre

vahşi ratlar hepatomegali lökopeni infiltrasyonu yok

Marburg Afrika, İnsan teması/ 3-9 gün Ateş, miyalji, Transaminazlar ↑ Fokal hepatositik
hastalığı Avrupa Artropod (rezervuar), diyare, karın ağrısı, nekroz, sitoplazmada

Afrika gri maymun hemoraji bazofilik inklüzyon

(vektör) cisimcikleri

Ebola Afrika İnsan teması/ 2-10 gün Marburg virüs ile Transaminazlar ↑ Yoğun koagülatif 
hastalığı vektörü bilinmiyor benzer, hemorajik hepatik nekroz, 

belirtiler sık minimal lenfositik
infiltrasyon

Rift Afrika Hasta, ölü 4-7 gün Grip benzeri klinik Transaminazlar ↑ Fokal submassif ve
vadisi hayvanlarla cilt, tablo, nadiren massif hepatik nekroz,
ateşi mukoza teması/ hemorajiler intranükleer 

artropod vektör,  inklüzyon
hayvan ve insan
konakçı

Sarı Afrika, Sivrisinek 3-6 gün Sistemik belirtiler, Konjuge bilirubin, Diffüz koagülatif
humma Orta ve ateş, kas, eklem transaminazlar, nekroz, intrasitoplazmik

Güney ağrısı, hemoraji, PTZ ↑ , lökopeni inklüzyon, 
Amerika nadiren sarılık seyrek inflamatuvar 

hücre infiltrasyonu



yükselme görülebilir. Karaciğerdeki virüs miktarının
kandan fazla olması, karaciğerin önemli hedef or-
ganlardan biri olduğunu düşündürür. Histopatolojik
olarak hepatoselüler hasar, fokal nekrozla birlikte-
dir[18-20].

Kesin tanı virüsün izolasyonu ile mümkündür an-
cak bu her yerde yapılamaz. Serolojik olarak anti-
korların araştırılması tanıda yardımcı olur.

Tedavinin esasını destek tedavi oluşturur. Hasta-
lığın erken döneminde başlanacak ribavirinin etkili
olduğu bildirilmiştir[20].

3. Rift Vadisi Ateşi (Enzootik Hepatit)

İlk defa Kenya’da Rift vadisinde saptanması ne-
deniyle bu isimle anılmaktadır. Hepatotrop bir virü-
sün neden olduğu akut veya subakut hastalık tablosu
şeklindedir. Hastalığın konakçısı koyun, keçi, sığır,
at, deve, köpek gibi evcil hayvanlar, vahşi ve labora-
tuvar kemiricileri, insanlar ve diğer primatlardır.
Hayvanlardaki hastalık artropodlar aracılığı ile mey-
dana gelir; çeşitli sivrisinek türleri ve insektler vek-
tördür. 

Hastalığın insanlara bulaşması; hasta veya ölü
hayvanlarla cilt, mukoza teması ya da inhalasyon yo-
luyla etkenin alınması şeklinde olur. Hayvanlardaki
hastalık, insanlardakinin tersine subklinik ve non fa-
taldir.

İnsanlarda hastalığın tüm klinik şekillerinde kara-
ciğer hasarı vardır. İkter gelişimi nadirdir; ikterli sey-
reden vakalarda prognoz kötüdür. Hepatik nekroz
fokal, submassif veya massif olabilir. İntranükleer
inklüzyonlar ve çok sayıda asidofilik cisimcikler var-
dır. Karaciğer tutulumunun dışında dalak, lenf bezi,
böbrek, miyokard ve beyin tutulumu da görülebilir.
Spesifik bir tedavisi yoktur[8].

Ekzotik virüsler ve sarı humma virüsünün özellik-
leri toplu halde Tablo 7’de belirtilmiştir.

4. Sarı Humma

Günümüzde Güney Amerika ve Afrika’da enzo-
otik odaklarda etkinliğini sürdüren bir filavivirüs in-
feksiyonudur. Klinik olarak asemptomatik, hafif, ağır
ve fulminan seyir görülebilir. Ani başlayan ateş, hal-
sizlik, bradikardi, ikter, albuminüri ve hemorajik be-
lirtilerle seyreden akut ve epidemik bir hastalıktır.
Şehirlerde Aedes aegypti, kırsal alanlarda ise Ha-
emogogus cinsi sivrisineklerle bulaşır.

Sarı hummada genellikle orta derecede bir ikter
ve çeşitli organlarda hemorajiler vardır. Mikroskopik
inceleme, hastalığın en karakteristik lezyonlarının
karaciğerde olduğunu göstermiştir. Hepatositlerde

yaygın koagülasyon nekrozu vardır. Koagüle olmuş
hepatositler (Councilman cisimcikleri) sinüzoidal
boşluklar içinde mevcuttur. Diğer dikkati çeken deği-
şiklikler arasında; hepatositlerin nükleollerinin büyü-
mesi (Torres cisimcikleri), Kupffer hücrelerinin şiş-
mesi ve içlerinde pigment birikimi (Villela cisimcikle-
ri) ve yağlı dejeneratif değişiklikler sayılabilir. İnfla-
masyon minimaldir veya yoktur. Retiküler yapı bü-
yük ölçüde korunmuştur ve postnekrotik fibroz oluş-
maz. İyileşme döneminde hepatositler hızla rejenere
olurlar.

Klinik belirtiler 3-6 günlük inkübasyon sonunda
yüksek ateşle ani olarak başlar. Başağrısı, kas-eklem
ağrıları ve ikter görülür. Hemorajik diyatez, alt ve üst
gastrointestinal sistem kanaması şeklinde kendini
belli eder. Böbrek yetmezliği gelişimi ile birlikte kan-
da üre, kreatinin değerleri yükselir. Karaciğer fonksi-
yon testlerinde; konjuge bilirubin ve transaminazla-
rın artışı ile protrombin zaman artışı dikkat çeker.

Tedavi semptomatiktir. Korunma yöntemleri
önem taşır. Afrika ve Amerika’da sarı hummanın en-
demik olduğu yörelerde yaşayan veya bu bölgelere
seyahat edenlere 17-D aşısı ile immünprofilaksi öne-
rilir[21-22].
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