
Maymun Çiçeği Hastalığı Nedir?

Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır?

İlk olarak Orta ve Batı Afrika’da, genellikle tropik yağmur ormanlarına yakın 
alanlarda ortaya çıkan, Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsünün neden 
olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Yalnızca Batı ve Orta Afrika’daki ülkeleri değil, dünyanın geri kalanını da Yalnızca Batı ve Orta Afrika’daki ülkeleri değil, dünyanın geri kalanını da 
etkilediği için halk sağlığı açısından önemi olan bir hastalıktır. Afrika 
dışındaki ilk Maymun Çiçeği salgını 2003 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde görülmüştür. Salgın ABD’de 70’in üzerinde Maymun Çiçeği 
vakasına yol açmıştır. 2018’den 2022 yılına kadar farklı zaman aralıklarında 
Nijerya, İsrail, İngiltere, Singapur ve ABD’ye seyahat eden kişilerde 
bildirilmiştir. Mayıs 2022’de endemik olmayan birkaç ülkede birden fazla 
Maymun Çiçeği vakası tespit edilmiştir.Maymun Çiçeği vakası tespit edilmiştir.

Maymunlar dışında sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerin de virüse 
duyarlı olduğu bilinmektedir.



Maymun Çiçeği virüsünü taşıyan hayvanların insanları ısırması, 
tırmalaması, hayvanın eti, kanı, vücut sıvıları ve lezyonlarına direkt 
temas ile veya tüm bunlarla kirlenmiş materyallerden de dolaylı yolla 
geçebilmektedir.

İnsandan insana bulaş solunum yolu sekresyonlarının büyük İnsandan insana bulaş solunum yolu sekresyonlarının büyük 
damlacıkları ile gerçekleştiği için yüz yüze uzun süreli ve yakın temas 
gereklidir. Bu durum, virüsün COVID-19’a benzer büyük salgınlara yol 
açmayacağını düşündürmektedir. Ayrıca enfekte insanın vücut 
sıvılarına, cilt lezyonlarına doğrudan temas veya yine bunlarla 
kirlenmiş cansız maddelerle temas yoluyla da bulaşabilmektedir.

Plasenta kanalı ile anneden fetüse veya doğum sırasında ve Plasenta kanalı ile anneden fetüse veya doğum sırasında ve 
sonrasında yakın temas ile anneden bebeğe geçebilir.

Yakın fiziksel temas, bulaşma için iyi bilinen bir risk faktörü olmakla 
birlikte Maymun Çiçeği virüsünün özellikle cinsel temasla bulaşıp 
bulaşamayacağı şu anda belirsizdir.

Maymun Çiçeği Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Virüs ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde 
şişlik ve deri döküntülerine neden olur. Yakınmalar, virüs ile temas 
ettikten ortalama 6-13 gün sonra ortaya çıkar.

Hastalığın belirti ve bulguları iki döneme ayrılabilir. Hastalığın ilk 5 
gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve 
aşırı halsizlik görülür. Lenf bezi şişliğinin olması bu hastalığı özellikle 
çiçek, suçiçeği ve kızamıktan ayırmada önemlidir.

İkinci dönem ise; ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde İkinci dönem ise; ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde 
başlayan, gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda görülen deri 
döküntüsü dönemidir. Avuç içi ve ayak tabanlarında, ağız içinde, genital 
bölgede ve gözlerde lezyon saptanabilir. Lezyon sayısı değişkendir; az 
sayıda veya çok fazla sayıda olabilir. Lezyonlar, düz bir kızarıklık 
şeklinde başlayıp 2-4 haftada kabuk bağlar ve kabukların düşmesiyle 
kendiliğinden iyileşir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ağır seyredebilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ağır seyredebilir. 
Hastalığa bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir, pnömoni, sepsis, 
ensefalit ve görme kaybı gelişebilir.



Hastalık belirtileri gösteren kişilerin son bir ay içinde riskli bölgelere 
seyahat edip etmedikleri ya da benzer belirtileri olan birileri ile yakın 
temasları olup olmadığı sorgulanmalıdır. Tanı; Maymun Çiçeği 
hastalığından şüphe edildiği durumlarda, lezyonlardan uygun şekilde 
elde edilmiş örneklerde PCR yöntemi ile virüse ait DNA’nın gösterilmesi 
temeline dayanmaktadır. Ancak şu an için bu test, rutin laboratuvarlarda 
yapılamamaktadır. Virüs, kanda çok kısa süre kaldığı için kan 
örneklerinde PCR ile saptanması genellikle mümkün değildir.

Antijen ve antikor testleri de daha önce uygulanan çiçek aşısı vb. 
nedenlerle her zaman doğru sonuç vermez.

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ağır seyredebilir. 
Hastalığa bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir, pnömoni, sepsis, ensefalit 
ve görme kaybı gelişebilir.

Maymun Çiçeği Hastalığının Tanısı 
Nasıl Konuluyor?



Maymun Çiçeği hastalığının belirti ve bulgularının belirgin olması, yakın 
ve uzun süreli temas ile bulaşması, bir DNA virüsü olduğu için kolay 
değişime uğramaması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, 
COVID-19 gibi bir pandemiye yol açması pek beklenmemektedir.
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Maymun Çiçeği Hastalığının Tedavisi 
Veya Aşısı Var Mı?

Şu anda Maymun Çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış, güvenli 
bir tedavi yöntemi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Maymun 
Çiçeği vakalarını tedavi etmek amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller 
ve intravenöz immünglobulin kullanılmıştır.

Maymun Çiçeği Hastalığının 
Pandemiye Yol Açma Olasılığı Var Mı?


