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PR‹ONLAR ve YAPTIKLARI HASTALIKLAR
Prion hastal›klar› ya da bulaﬂabilir sponjiform
(süngerimsi) ensefalopatiler [transmissible spongiform encephalopathies (TSE)]’ler, insanlarda ve
baz› hayvan türlerinde nadir görülen öldürücü nörodejeneratif bozukluklard›r. Baﬂlang›çta virüsle
iliﬂkili oldu¤u düﬂünüldü¤ünden “yavaﬂ virüs infeksiyonlar›” olarak adland›r›lm›ﬂlard›r (1). 1982 y›l›ndan beri etkeninin prion ad› verilen infeksiyöz
bir protein partikülü (proteinaceous infectious
particle) oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu etken nükleik
asidi olmayan, konak taraf›ndan kodlanan hücrelerin yüzeyinde bulunan anormal bir izoformdaki
proteaza dirençli sialoglikoproteindir (2).
Prion hastal›klar› koyun ve keçilerde “scrapie”
(kaﬂ›nt› ya da s›çrama hastal›¤›), s›¤›rlarda “deli
dana hastal›¤›” olarak bilinen “bovine spongiform
encephalopathy (BSE)”; insanlarda ise “kuru”,
sporadik Creutzfeld-Jakob hastal›¤› (sCJH), ailesel
CJH (aCJH), iyatrojenik CJH (iCJH), varyant CJH
(vCJH), öldürücü uykusuzluk “fatal familial insomnia” ve Gerstmann-Straussler-Scheinker sendromu olarak adland›r›lan de¤iﬂik klinik tablolara yol
açar (2,3).
Prion proteini (PrP), konak genomunda kodlanan ve tüm memelilerde hem normal hem de infekte hücrelerde görülür. PrP’nin eriyebilir ve proteaza duyarl› normal hücresel izoformu (PrPC),
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hastal›k durumunda erimeyen ve proteaza dirençli anormal scrapi izoformuna (PrPSC) dönüﬂür. Normal PrP ço¤unlukla α-heliks konformasyondayken,
anormal PrP daha çok beta katlanmas› gösteren bir
konformasyondad›r. Prion patogenezinin esas faktörü normal PrPC’nin, anormal yani infeksiyöz prion proteini olan PrPSC’ye konformasyonel (üç boyutlu) dönüﬂümüdür. PrPSC, replike olabilen ve
amiloid yapan ﬂekildir (2).
Normal PrP, PrPC 20. kromozom üzerindeki tek
kopya PrP geni (PRNP) taraf›ndan kodlanmaktad›r.
Bu gendeki mutasyona ba¤l› olarak protein PrPSC
ortaya ç›kabilir (1,2).
PrPSC oluﬂumunu aç›klamak için önerilen bir
modele göre PrPC’nin yap›s›ndaki spontan oynamalar PrP* olarak adland›r›lan k›smen katlanmam›ﬂ bir protein yarat›r. Bu protein beyin dokusunda az miktarda oldu¤unda PrPSC oluﬂumu için anlams›zd›r. PrP* üç farkl› moleküler yolda ilerleyebilir; PrPC’ye geri döner, parçalan›r ya da PrPSC’ye
dönüﬂür. Bu modelle TSE hastal›¤›n›n bilinen
formlar›n›n her birisi (infeksiyöz, sporadik ve kal›tsal) için aç›klama getirilmiﬂtir. ‹nfeksiyöz prion
hastal›klar›nda ekzojen PrPSC beyine ulaﬂ›r ve
PrP*’nin PrPSC’ye dönüﬂmesinde bir kal›p olarak iﬂ
görür. Zincirleme bir reaksiyonla da gittikçe daha
çok PrPC PrPSC’ye dönüﬂür. Sporadik prion hastal›klar›nda PrP*’nin rastgele birikimi patolojik olaylar› baﬂlatmak için yeterli PrPSC birikmesine yol
açabilir. Kal›tsal prion hastal›klar›nda PrP genindeki mutasyonlar PrP* ve daha sonra PrPSC’nin artan oranlarda yap›lmas›na yol açacak ﬂekilde daha
az stabil PrPC’ye neden olur. Bilinen PrP nokta mutasyonlar›n›n yap›sal stabilite için önemli olan αheliks segmentlerin içinde ya da yan›nda görülmesi, bu hipotezi desteklemektedir (2).
Tüm prion hastal›klar›nda hastal›kla iliﬂkili izoform olan PrPSC, beyin dokusunda birikir ve vakuoller oluﬂturarak beynin süngerimsi bir hal almas›na yol açar. Prion hastal›klar› PrPSC’nin santral sinir
sistemi (SSS)’ne yerleﬂmesini izleyerek aylardan
y›llara kadar de¤iﬂen uzun inkübasyon süreleri
sonras›nda ﬂiddeti artarak kaç›n›lmaz olarak ölümle sonuçlan›r (2).
vCJH, deli dana hastal›¤›n›n insan karﬂ›l›¤› olarak tan›mlanan CJH’dir. ‹lk kez 1996 y›l›nda ‹ngiltere’de CJH sürveyans birimi taraf›ndan 10 hastada,
deli dana hastal›kl› hayvanlar›n ürünlerinin tüketil-
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mesi ile bulaﬂt›¤› düﬂünülen olgular›n izlenmesiyle bildirilmiﬂtir (4). Di¤er TSE’lerden farkl› olarak
infeksiyöz ajan, SSS d›ﬂ›nda da görülebilmektedir.
vCJH’li hastalar di¤er CJH’li hastalara göre daha
gençtir (median ölüm yaﬂ› 28) ve hastal›k süreleri
daha uzundur (13 ay) (3). 1996 y›l›ndan sonra en
fazla ‹ngiltere’den olmak üzere birçok ülkeden
100’den fazla vCJH olgu bildirimleri dikkatlerin prion hastal›klar› ve olas› bulaﬂma yollar› üzerine
toplanmas›na yol açm›ﬂt›r (5).
D‹ﬁ HEK‹ML‹⁄‹NDE
PR‹ON BULAﬁMA OLASILI⁄I
CJH, bulaﬂma yollar›na göre sporadik, iyatrojenik ve varyant olarak ayr›lmaktad›r (1,5). En s›k
rastlanan form olan CJH, tüm dünyada y›lda yaklaﬂ›k milyonda bir s›kl›kla görülmekte ve tüm CJH
hastal›klar›n›n yaklaﬂ›k %85’ini oluﬂturmaktad›r (3).
Türkiye’de de birisi 2008 y›l›nda olmak üzere oldukça nadir sCJH olgular› bildirilmiﬂtir (6,7). Orta
yaﬂ sonras›nda görülen sCJH olgular›nda etken prion lenfoid dokularda bulunmamaktad›r (5). iCJH
daha çok cerrahi iﬂlem ve hipofiz hormonlar› yoluyla bulaﬂ›r. Ölülerden elde edilen büyüme hormonu, hipofiz gonodotropinleri, dura mater homogreftleri, kornea greftleri veya uygun biçimde
sterilize edilmeyen nörolojik cerrahi aletlerin kullan›m›na ba¤l› olarak olgu say›s›nda art›ﬂ bildirilmiﬂtir (5). ‹nfektivite dozu bilinmeyen vCJH’nin
iyatrojenik yolla bulaﬂt›¤›na iliﬂkin herhangi bir kan›t olmamas›na karﬂ›n, olas› bir bulaﬂman›n uzun
inkübasyon süresi nedeniyle maskelendi¤i düﬂünülmektedir (4). ‹nfektif oldu¤u düﬂünülen dokular
SSS, göz çukurunun arka k›sm› ve lenforetiküler
dokulard›r. Lenfoid dokular›n en geniﬂ olarak topland›¤› yer, orofarenks ve dilin 1/3 arka bölümüdür.
Lingual tonsiller doku olarak adland›r›lan bu bölgelerin infektivite düzeyi 105 logID50/g olarak saptanm›ﬂt›r (4).
Hayvan modeli çal›ﬂmalar›nda beyin içi inokülasyon sonras›nda prion trigeminal gangliyonlarda,
tükürük bezlerinde ve dilde bulunmas›na karﬂ›n
tükürükte bulunmam›ﬂt›r (8). Deneysel scrapili fare çal›ﬂmalar›nda tükürük yoluyla bulaﬂma gerçekleﬂmemiﬂtir (8). Scrapi ve BSE suﬂlar›n›n farelere
a¤›z yoluyla verilmesi çal›ﬂmas›nda da PrPsc pozitifli¤i SSS’den önce submandibuler lenf dü¤ümlerinde saptanm›ﬂt›r (9).
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Prionlar›n diﬂ hekimli¤i iﬂlemleri yoluyla bulaﬂabilirli¤inin gösterilmesi için çeﬂitli hayvan çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Scrapi infeksiyonu bulaﬂt›r›lan
farelerin diﬂ eti dokusu yavaﬂ dönen bir frezle yaralanm›ﬂ ve frez üzerinde 50-100 µg’l›k bir doku
toplanm›ﬂt›r. Frez temizlenmeden diﬂ eti dokular›
yaralanarak infekte edilen sa¤l›kl› farelerde histolojik ve klinik olarak scrapi bulgusu saptanmam›ﬂt›r (10). Scrapili hayvandan al›nan 5 mg’l›k diﬂ eti
dokusunun intraperitoneal olarak inokülasyonundan sonra infeksiyon bulaﬂm›ﬂ; ancak 0.5 mg’l›k
inokülasyondan sonra bulaﬂma olmam›ﬂt›r (10).
Syrian hamsterlerin bir scrapi suﬂu ile intraperitoneal olarak infeksiyonu sonras› trigeminal ganglion, diﬂ pulpas› ve diﬂ eti dokusunun infekte oldu¤u saptanm›ﬂt›r (11). Bu çal›ﬂmada ayr›ca alt sol
kesici diﬂlerinin pulpa odas›na inokülasyonundan
sonra patojen PrP’nin inoküle edilen bölge taraf›ndaki trigeminal gangliona da¤›ld›¤› ve tüm hayvanlarda scrapi geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir (11).
‹nsanlarda ise vCJH’li hastalar›n otopsilerinin
incelenmesinde prionlar, trigeminal ganglionda
bulunmas›na karﬂ›n diﬂ pulpas›, kafa sinirleri ve
tükürük bezlerinde saptanmam›ﬂt›r (12-14).
Di¤er prion hastal›klar›ndan farkl› olarak
vCJH’de, prionlar›n SSS d›ﬂ›ndaki dokularda da
bulunabilmesi nedeniyle semptomlar görülmeden önceki dönemde vCJH’li hastalardan diﬂ tedavileri s›ras›nda teorik olarak bulaﬂma riski söz konusudur (5,8,11).
Üzerinde çal›ﬂ›lan senaryolara göre diﬂ tedavisi s›ras›nda vCJH bulaﬂma olas›l›¤›n›n tonsillektomi s›ras›ndaki bulaﬂma olas›l›¤›ndan yaklaﬂ›k bir
milyar kez daha düﬂük oldu¤u ileri sürülmektedir
(14,15). Bu nedenle rutin diﬂ hekimli¤i iﬂlemleri s›ras›nda diﬂ hekimli¤i aletlerinin kontamine olamayaca¤› düﬂünülmektedir.
Diﬂ hekimli¤inde vCJH’nin iki yolla bulaﬂma
olas›l›¤› vard›r: Bunlardan ilki iﬂlemler s›ras›nda
lenforetiküler dokunun örne¤in tonsilin kazayla
abrazyonuyla; di¤eri ise infekte diﬂ pulpas›n›n kanal e¤eleri ile taﬂ›nmas› yoluylad›r (15). Örne¤in;
bir senaryoya göre vCJH’li bir hastada diﬂ hekimli¤i uygulamas› s›ras›nda infektif doku olarak tonsillerin üzerindeki koruyucu d›ﬂ tabakan›n (epitelin)
kazara s›yr›lmas›yla infeksiyöz materyalin alet üzerine geçmesi ve bu aletin daha sonraki hastada
kullan›lmas› s›ras›nda yine kazara al›c› bir bölge-
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nin s›yr›lmas› ile bulaﬂman›n olabilece¤i ileri sürülmektedir (15).
Trigeminal gangliyonun periferik dallar› ile yak›n iliﬂkide olabilen kanal aletleri kanal tedavisi
esnas›nda olas› bir bulaﬂma riskini düﬂündürmektedir (16).
‹nsan vCJH hastalar›n›n diﬂ eti ya da diﬂ pulpas› dokular›n›n infektivitesi ile ilgili olarak 2009 ve
2010 y›llar›nda tamamlanacak baz› hayvan çal›ﬂmalar› sürmektedir (15).
PR‹ONLARIN ‹NAKT‹VASYONLARI
Prionlar›n inaktivasyon yöntemleri diﬂ hekimli¤i
infeksiyon kontrolü uygulamalar› aras›na girmiﬂtir.
Bulaﬂ›c› olan prion proteinleri, proteaz ve ›s›ya
dirençli olmalar› ve paslanmaz çelik yüzeylere s›k›ca ba¤lanmalar› nedeniyle geleneksel dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerine karﬂ› dirençlidir
(17). Bu nedenle, prion bulaﬂ›c›l›¤›n›n önlenmesi
için farkl› yöntemler gerekmektedir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün 1999 y›l›ndaki
TSE’lerle iliﬂkili hasta bak›m› ve hastane infeksiyon kontrolü dan›ﬂma raporu ve 2003 y›l›ndaki TSE
Sürveyans K›lavuzunda da bu yöntemlerle ilgili
öneriler sunulmuﬂtur (2,18). Prion hastal›klar›n›n
rutin diﬂ hekimli¤i iﬂlemleri esnas›nda bulaﬂ›labilirli¤i ile ilgili kesin kan›t olmamas›na karﬂ›n, CJH
ya da vCJH tan›s› koyulmuﬂ hastalar›n diﬂ tedavilerinde tek kullan›ml›k aletlerin kullan›lmas› ve kullan›ld›ktan sonra at›lmas›; nörovasküler dokularla
kontamine olmuﬂ, frez ve e¤e gibi tekrar kullan›labilen aletlerin de yak›larak imha edilmesi önerilmiﬂtir. Kontamine yüzeylerin 1 N sodyum hidroksit ya da 1 N sodyum hipoklorit dökülüp bir saat
bekletildikten sonra suyla silinmesi önerilmektedir (2,18,19).
Prion hastal›¤› riski taﬂ›yan hastalarda kullan›lan ›s›ya duyarl› aletlerin sterilizasyonu için 1 N
sodyum hidroksit ya da 1 N sodyum hipoklorit
içinde bir saat bekletilmesi, bol su ile çalkalanmas› ve otoklavda 134-138°C’de 18 dakika ya da üç
dakikal›k h›zl› çevrimin alt› kez yinelenmesiyle
steril edilmesi önerilmektedir. Yeni otoklavlarda
prion program› bulunmaktad›r (2,18,19).
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)”›n 2003 y›l›nda bildirilen son Diﬂ Hekimli¤inde ‹nfeksiyon Kontrolü Yönergesi’nde prionlar
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için infeksiyon kontrol önlemleri ﬂu ﬂekilde s›ralanm›ﬂt›r (3):
• Mümkün oldu¤unca tek kullan›ml›k aletler
kullan›n.
• Temizlenmesi zor olan aletleri (örn. endodontik kanal aletleri, frezler vs.) bir kez kulland›ktan sonra at›n.

Topçuo¤lu N, Külekçi G.

7.

8.
9.

• Aletleri temizlenene ve dekontamine edilene kadar üzerindeki doku ya da vücut s›v›lar›n›n
kurumamas› için nemli b›rak›n.

10.

• Aletleri iyice temizleyin ve otoklavda
134°C’de 18 dakika steril edin.

11.

• Flaﬂ (h›zl›) sterilizasyon uygulamay›n ya da
birbiri ard›na alt› çevrimde çal›ﬂt›r›n.

12.

SONUÇ
vCJH’li hastalar›n diﬂ tedavileri s›ras›nda teorik
olarak bulaﬂma riski söz konusudur. CJH ya da
vCJH’li hastalar›n a¤›z dokular›n›n potansiyel infektivitesi, henüz kesinlik kazanmam›ﬂt›r. Bu konuda birçok merkez taraf›ndan yo¤un izleme programlar› sürdürülmektedir. Diﬂ hekimli¤inde bugüne dek herhangi bir bulaﬂma bildirilmemiﬂ olmas›na karﬂ›n prionlar, bilinen dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerine en dirençli mikroorganizmalar olduklar›ndan diﬂ hekimlerinin bu hastal›klardan ve riskli hastalarda al›nmas› gereken uygun
önlemlerden haberdar olmalar› gerekir.
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