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I

ÖN SÖZ
Değerleri meslektaşlarım uzun süren çalışmalarımız sonucu ortaya çıkardığımız 
PERİNATAL ENFEKSİYONLAR adlı kitabı sizlere sunmaktan gurur 
duyuyoruz.

Değerli meslektaşlarım bu kitap perinatal enfeksiyonların anne ve bebek 
üzerine etkileri hakkında size ayrıntılı bilgi vermek için yazıldı. Son literatürler 
ve rehberler eşliğinde hazırlanan bu kitabın size faydalı olacağını umuyorum.

Kitabın yazılmasında katkıda bulunan ve emeği geçen meslektaşlarıma 
çok teşekkür ederim.

Kitabın basım ve yayınında emeği geçen Livre de Lyon yayınevine 
teşekkürlerimizi sunarız.

Editör
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Yardımcı Editör
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B Ö L Ü M  I

TOKSOPLAZMOZİS

Toxoplasmosis

Ahu KORKUT
(Uzm. Dr.) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı/ Perinatoloji Bilim Dalı
e-mail: ahuorta@hotmail.com
ORCİD:0000-0002-1693-6212

1. GİRİŞ

Toksoplazmozis, dünya çapında bir dağılıma sahip enfeksiyondur ve hücre 
içi protozoon paraziti Toksoplazma gondii neden olur. Çeşitli ortamlarda 
insanları enfekte eden ve her yerde bulunan bir protozoon parazitidir. 

Çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde parazitler edinilmesine rağmen, 
gebelikte ilk kez enfeksiyon bulaştığında parazitler anneden fetüse bulaşabilir 
ve bu da konjenital toksoplazmozise neden olabilir (1). Maternal enfeksiyonda 
gebelik haftası arttıkça maternal-fetal geçiş insidansı artarken, fetal-neonatal 
hastalık riski azalır (2-3).

Maternal primer enfeksiyon çoğunlukla asemptomatik ve farkedilmeden 
geçer. Bazı kişilerde inkübasyon süresinden (ortalama 7-9 gün) sonra halsizlik, 
baş ağrısı, kas ağrıları, boyunda lenfadenopati ve hafif ateş gibi grip benzeri 
semptomlar izlenebilir. Nadiren de oküler hastalık (koryoretinit) gözlenebilir. 
Primer enfeksiyondan sonra konağın yaşamı boyunca latent enfeksiyon devam 
eder ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde reaktivasyon gelişebilir.

Semptomatik konjenital olarak enfekte yenidoğanlarda merkezi sinir 
sistemi ve göze bağlı klinik bulgular ve hastalığın genel belirtileri izlenebilir. 
Doğumda hafif veya subklinik semptomları olan yenidoğanlar da fizik 
muayenede belirti göstermemesine rağmen koryoretinite bağlı uzun süreli sekel 
riski altındadır.

Maternal eğitim, hastalığa maruz kalınmasını önlemek ve hastalık 
insidansını azaltmada en etkili yöntemdir. 
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2. MATERNAL ENFEKSİYON

2.1.	 Patofizyoloji

Toxoplasma gondii (T. gondii) zorunlu bir hücre içi parazitidir (4). Üç farklı 
formda bulunabilir.

· Tachyzoit (trofozoit, invaziv form) formu; enfeksiyonun akut fazında ve
hızla çoğalan formudur. Konağın vücuduna kan ve lenf yoluyla dağılır.
Vücutta her çeşit çekirdekli hücreyi enfekte edebilir.

· Bradyzoid (kist) formu; doku kistlerinde gözlenen ve yavaş büyüyen
formdur. Doku kistleri kronik veya latent enfeksiyonu gösterir. Ömür boyu
kalır. Özellikle retina, beyin, kas ve myokartta doku kistleri oluşturur.

· Sporozoit (ookist) formu; kesin konakçının dışkısıyla atılır. Felidae
familyasının üyeleri (kediler, dağ aslanı, vaşak, kaplan) kesin konaklardır.
Bu hayvanlar T. gondii’nin üreme döngüsünü tamamlayabildiği tek
hayvanlardır, ana konağı ve taşıyıcısıdır. Ookist konakçının gastrointestinal
kanalında seksüel bölünme sonucu ortaya çıkar ve gaitalarıyla atılır.
Ookistler 1-5 gün sonra sporlu hale gelir. Diğer tüm canlılar ara konaktır.
Ookistler, dış ortama dirençlidir, sıcak ve nemli toprakta bir yıldan fazla
bulaşıcı kalabilir (5). Konakta primer enfeksiyondan sonra bağışıklık
gelişir.

Maternal enfeksiyonun ana kaynağının çiğ, az pişmiş veya işlenmiş et ürünlerinde 
bulunan bradyzoidlerin alınması olduğu düşünülür (6). Kontamine olmuş meyve 
ve sebzelerin yıkanmadan anne tarafından tüketilerek sporozoitlerin alınması 
da önemli bir bulaş kaynağıdır (4-7-8). Ayrıca pastörize edilmemiş süt ürünleri 
ve kontamine deniz ürünleri tüketilmesi maternal enfeksiyon kaynağıdır (9-10). 
Nadir bir neden de enfekte organ ve kan nakli olduğu söylenebilir. 

2.2.	 İnsidans-Epidemiyoloji

15-45 yaş arası yetişkinlerin %10-50’sinde geçirilmiş T.gondii enfeksiyonu
serolojisi mevcuttur, bu da son yıllarda seroprevalansın düşüşünü göstermektedir
(1-11). Toksoplazma enfeksiyonu prevalansı (Norveç %7, Birleşik Krallık %10,
İtalya %19, İspanya %32, Avusturya %33, Slovenya %34 ve Fransa %31)
ülkelerde özellikle beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak büyük farklılıklar
gösterir (12-13). Tropik bazı bölgelerde seroprevalans %80 civarındadır (14-
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25). Gebelikte akut toksoplazma enfeksiyonu insidansı Fransa’da 1000’de 
2-2.5 iken, Amerika Birleşik Devleti’nde 1000’de 0.2 olduğu tahmin edilmiştir
(13-16). Konjenital toksoplazmozis insidansı dünya da 1000 de 1.5, Avrupa’da
1000 de 0.5-1.5 iken Amerika Birleşik Devleti’nde 1000 de 0.7’dir (17-18-
19). Konjenital enfeksiyon insidansı 2022’de Benin’de 1000’den fazla gebenin
katıldığı bir çalışmada seroprevalans %52.6, serokonversiyon %3.4 ve konjenital
enfeksiyon %0.2 oranlarında bildirilmiştir (15).

2.3.	 Klinik	Bulgular

Hastaların %80’nin de primer enfeksiyon asemptomatik seyreder. Semptom 
seyrek gözlenmekte birlikte grip benzeri bulgular (ateş, kas ağrısı, farenjit, titreme, 
terleme, miyalji, baş ağrısı), hepatosplenomegali ve kaşıntısız makülopapüler 
döküntü gözlenmektedir. Lenfadenopati en sık görülen semptomdur ve yapılan 
çalışmada enfekte gebelerin %7 sinde gözlenmiştir (20). Koryoretinit akut 
enfeksiyonda görülebilir fakat en sık reaktivasyonda gözlenmiştir. Farklı 
coğrafi bölgelerde T.gondii genotipi farklılık gösterir ve klinik belirtiler de 
genotipi farklılığından etkilenir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da hastalar daha az 
virülan genotiplerle enfekte iken, Orta ve Güney Amerika’da daha fazla virülan 
genotipler yaygındır. Daha virülan genotip enfeksiyonu daha yüksek oranda 
ve artan şiddette maternal hastalık ile ilişkilidir (21). Konjenital toksoplazma 
enfeksiyonu şiddeti de genotipten etkilenir (22).

2.4.	 Ayırıcı	Tanı

Ayırıcı tanıda; Epstein-Barr virüs enfeksiyonu, sitomegalovirüs enfeksiyonu, 
HIV enfeksiyonu, sifiliz, Zika virüs enfeksiyonu, sarkoidoz ve lenfomayı 
düşünmeliyiz.

2.5.	 Gebelik	Sonucu

Serokonvert gebelerde genel abortus riski %0,5 tir (13). PCR pozitif serokonvert 
gebelerde fetal ölüm riski %1.3-1.6 olduğu tahmin edilmektedir.

2.6.	 Maternal	Test	Endikasyonları	

Gebelikte akut toksoplazmozis şüphesi varsa (16);

· Maternal semptomların varlığı (ateş, lenfadenopati özellikle servikal) akut
enfeksiyonu düşündürür.
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· Ultrasonografide fetal bulgular (intrakranial kalsifikasyonlar,
ventrikülomegali, mikrosefali…gibi) bulgularının saptanması durumunda
toksoplazma için serolojik testler yapılmalıdır.

Akut enfeksiyon şüphesi olan gebelerde tanının bir an önce konulması, konjenital 
toksoplazmozis enfeksiyonunu önlemeye yönelik tedavinin başlayabilmesi 
açısından önemlidir.  

3. TARAMA

Bir grup toksoplazma enfeksiyonunun antenatal serolojik taranmasının 
gerektiğini savunurken, diğer grup yarar-maliyet nedeniyle verimli olmadığını 
düşünür ve rutin tarama önermez. Amerika Birleşik Devleti, Kanada, İngiltere 
ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde gebelik rutin toksoplazma serolojik tarama 
yapılması önerilmez (23-24-25). Nedeni; prevalansı, maternal enfeksiyon 
insidansı düşük ve tarama maliyetlidir. Avrupa’nın bazı bölgelerinde (Fransa, 
Avusturya gibi) rutin prenatal takibin bir parçası olarak ayda, iki ayda veya her 
trimesterde tarama yapılır (20-26). Nedeni; tarama ile gebeliğinde toksoplazma 
enfeksiyonu geçirme riski olan gebelerin tespiti, koruyucu önlemlerin 
alınması, akut enfeksiyonun erken tanısı, tedavi ile fetal enfeksiyon riskinin 
azaltılması, terminasyon seçenekleri sunularak konjenital toksoplazmozlu 
yenidoğan oranının azaltılması ve enfeksiyonun uzun vadedeki sekellerinin 
önlenebileceğinin düşünülmesidir. French College of Obstetricians and 
Gynecologists (CNGOF) tarafından 2020’de aylık tarama programının devam 
edilmesi önerildi (13). Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde daha virülan T. 
gondii genotipi ile enfeksiyon oluştuğu için prenatal tarama teşvik edilmiş ve 
Brezilya Sağlık Bakanlığı konjenital toksoplazmozisin kontrol altına alınması 
için üç ayda bir prenatal tarama önermektedir (27-28-29). Ancak ekonomik, 
bölgesel ve sosyal farklılıklar evrensel olarak uygulanmasını zorlaştırmıştır.

Maternal toksoplazma enfeksiyonunun tanısı ve değerlendirilmesi spesifik 
toksoplazma IgM ve IgG antikorlarının tespit edilmesine dayanır ve avidite testi 
de enfeksiyon zamanının belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. IgA 
antikorları bir yıldan fazla süre tespit edilebilir ve konjenital toksoplazmozis 
için tanısı için bilgi vericidir. IgE antikorları ise hızla yükselir ve 4 ay gibi 
kısa süre boyunca saptanabilir bu nedenle tanı testi için çok kısa bir süre 
kullanılabilir. Sabin- Feldman Boya Testi (SBDT) maternal enfeksiyon için hala 
altın standarttır. IgM antikorları 2 hafta sonra ortaya çıkar, 1 ay sonra maksimum 
seviyesine ulaşır ve yıllarca sürebilirken, IgG antikorları enfeksiyondan 6-8 



TOKSOPLAZMOZIS     5

hafta sonra ortaya çıkar, 2 yıl içinde seviyesi azalır ancak pozitif kalır (30).  İlk 
tarama testi olarak toksoplazma gebelik panelinde;

· Negatif IgM ve negatif IgG durumunda; ya enfeksiyonun olmadığını yada
serokonversiyon için yeterli süre geçmediğini gösterir.

· Negatif IgM ve pozitif IgG durumunda; genellikle önceden bağışıklığı
gösterir, doğrulayıcı test önerilmez ve fetal bulaşma riskinin olmadığını
gösterir. Fakat gebeliğin ilerleyen dönemlerinde özellikle 20. gebelik
haftasından sonra sonuçların yorumlanması zordur ve referans laboratuvar
tarafından doğrulayıcı test önerilir (31-32).

· Şüpheli veya pozitif IgM ve negatif IgG; referans laboratuvarı tarafından
doğrulama testi 2 hafta içinde IgM ve IgG antikor testi için yeni numune
alınmalıdır. Sonuçlar aynı kalırsa IgM sonucunun yanlış pozitif olması
muhtemeldir.

· Pozitif IgM ve pozitif IgG; gebenin yakın bir zamanda enfeksiyon geçirdiğini
veya yanlış pozitif IgM sonucu olduğunu gösterir. Akut enfeksiyon olasılığını
dışlamak için 2-3 hafta içinde test tekrarlanarak IgG antikorlarlarında son
enfeksiyonla uyumlu bir artış olup olmadığını belirlenebilir. İki kat ve daha
fazla artış yakın zamanda enfeksiyonu düşündürebilir. IgG avidite testi ile
doğrulama yapılabilir. Yüksek avidite durumunda primer enfeksiyonun
4-5 aydan uzun bir süre önce olması ile ilişkilidir. Düşük avidite yıllarca
sürebilir ve yeni enfeksiyon tanısı değildir (33-34). Ayrıca spiramisin
tedavisi IgG antikorlarının maturasyonunu geciktirebilir ve tedavi alan
gebelerde daha düşük avidite titreleri ile sonuçlanabilir. İlk trimester
sonunda ilk defa pozitif IgM ve IgG saptanan gebeler için konsepsiyondan
sonra enfeksiyonun oluşma olasılığı %1-3’tür (30).

Tarama; konjenital toksoplazmozis ile ilişkili ultrasonografi bulgularına 
(intrakranial kalsifikasyon, ventrikülomegali, hidrosefali, asit, 
hepatosplenomegali, plesanta kalınlığının fazla olması) bağlı yapılmaktadır 
(35). Fetal gelişim geriliğinde de başka sebebi açıklayacak neden yoksa serolojik 
tarama önerilmektedir (36). 

4. FETAL ENFEKSİYON

4.1.	 Patogenez

Maternal primer enfeksiyonu takiben tachyzoitlerin transplesantal geçişi fetal 
enfeksiyona sebep olur (4). Maternal serolojik yanıt gelişmeden veya plesanta 
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enfeksiyonu takiben sekonder parazitik faz sırasında meydana gelebilir (37). 
Tachyzoitler özellikle beyin ve kas hücrelerini istila ederler. Fetal enfeksiyon 
meydana geldikten sonra maternal IgG oluşumu ve plesantadan geçişi fetal 
sekeli azaltmaz. Fetal enfeksiyon sonuçları; Fransa’da yapılan çalışmada 
yenidoğanların %90’ı asemptomatiktir, semptomatik olanlarda en sık görülen üç 
semptom koryoretinit %15.5-26, intrakranial kalsifikasyon %9-13 ve hidrosefali 
%1-2.4 saptanmıştır (13).

4.2.	 Risk	Faktörleri

Risk faktörleri arasında; gebeliğin ileri gestasyonel haftasında maternal 
primer enfeksiyon geçirilmesi, yüksek parazit yükü, maternal parazit kaynağı 
sporozoitler olduğunda (fetal enfeksiyon riski daha yüksektir), yüksek virülansa 
sahip T. gondii genotipi ve maternal immün yetmezlik sayılabilir (16-22). 
Maternal serokonversiyon sırasında gebelik haftasının ilerlemesiyle fetal 
enfeksiyon bulaşma sıklığı artar. Yapılan bir meta-analizde 13. gebelik haftasında 
%15, 26. gebelik haftasında %44 ve 36. gebelik haftasında %71 bulaşma ihtimali 
bildirilmiştir (38). Bu çalışmada tüm gebeler tedavi edilmiştir fakat tedavi 
edilmeyen gebelerde ki sonuçlar da benzer bulunmuştur. Serokonversiyon da 
gestasyonel yaşla birlikte fetal enfeksiyon riski artmasına rağmen fetusta sekel 
riski ve klinik belirtilerin sıklığı azalır. Konjenital Toksoplazmozis Sistematik 
İnceleme (SYROCOT) çalışma grubu tarafından konjenital toksoplazmozis 
ile yapılan sistematik incelemede; serokonversiyonda gestasyonel yaş arttıkça 
3 yaşından önce koryoretinit ve intrakranial kalsifikasyon geliştirme olasılığı 
gebelik haftası başına %4 azalmıştır (16). Başka bir çalışmada, gebelik 
haftalarına göre serokonversiyonda 3 yaşından önce klinik belirti oranları 13. 
gebelik haftasında %61, 26. gebelik haftasında %25 ve 36. gebelik haftasında 
%9 saptanmıştır (3). Konsepsiyondan bir iki ay önce primer enfeksiyon 
meydana geldiğinde nadir vakalar dışında fetusa  geçiş saptanmaz (39-40). 
Reaktivasyon nedeniyle fetal enfeksiyon riski; Human Immunodeficiency Virus 
(HIV) enfeksiyonu olan ve ciddi şekilde bağışıklığı baskılanmış bireylerde 
görülebilir, risk çok düşüktür. Yeniden enfeksiyon ile fetal enfeksiyon riski; 
farklı bir T. gondii genotipi ile maternal yeniden enfeksiyona bağlı konjenital 
toksoplazmozis çok nadir bir olaydır (41). Bu durum bir derlemede son otuz 
yılda 6 kişide bildirilmiştir (42).

4.3.	 Ultrasonografi	Bulguları

İntrauterin toksoplazma enfeksiyonu; abortus, fetal ölüm, fetal gelişim geriliği 
ve semptomatik konjenital toksoplazmozise yol açabilir. Fetal ultrasonografi 
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tanı ve prognotik bilgi sağlayabilir. Ultrasonografi bulguları; intrakranial 
kalsifikasyonlar, ventrikülomegali, hidrosefali, hiperekojen barsak, intrahepatik 
kalsifikasyonlar, hepatosplenomegali, fetal gelişim kısıtlılığı, asit, perikardiyal/
plevral efüzyonlar, hidrops fetalis, fetal ölüm ve plesantal kalınlık artışı sayılabilir 
(43-44). En sık görülen ultrasonografik bulgular intrakranial kalsifikasyonlar 
ve ventrikülomegalidir. Ventrikülomegali genellikle çift taraflıdır ve hızla 
ilerleyebilir (43). Enfekte fetüste diğer kranial bulgular; periventriküler apseler, 
periventriküler kalsifikasyon, kortikal girasyon anomalileri, lentikülostriat damar 
vasküliti, kısa korpus kallozum, serebellar anomaliler ve subependimal kistler 
sıralanabilir (44). Fetal manyetik rezonans görüntüleme(MRG) prognostik bilgi 
ekleyebilir. Fetal enfeksiyona ait ultrasonografi bulgularının ortaya çıkması 
birkaç hafta veya ay sonrasında gözlenebilir bu nedenle sıralı ultrason takibi 
önemlidir.

Prenatal serolojik tarama yokluğunda ultrasonografi de bir veya daha 
fazla konjenital toksoplazmozis şüphesine yol açacak bulgu saptanabilir. Ancak 
spesifik bulgular değildir. Genetik hastalıklar (trizomi 21, kistik fibrozis gibi) 
veya konjenital enfeksiyonlarda da (Zika virüs, sitomegalovirüs (CMV) gibi) 
aynı sonografik bulgular gözlenebilir. Prenatal tarama protokolü yerine çoklu 
ultrasonografik bulgulardan konjenital toksoplazmozisten şüphelenildiğinde 
en sık iki enfeksiyon etkeni olan CMV ve toksoplazma için maternal seroloji 
yapılmalıdır. İzole fetal gelişim geriliği ve izole polihidroamniosta seroloji 
önerilmemektedir (45). Sonografik bulgularla birlikte seroloji de IgM ve IgG 
negatif ise toksoplazma ekarte edilebilir. Fakat sonografik bulgular varlığında 
seroloji de IgG pozitif ise (IgM’den bağımsız olarak)  T. Gondii polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) için hastalara amniyosentez seçeneği sunmalıyız.

Fetal enfeksiyonda prognozu serebral bulguların ciddiyeti belirler. Erken 
tanı ve tedavi ile ciddi fetal sekeller önlenebilir (2,46). Kötü prognozla ilişkili 
serebral sonografik bulgular; ventrikülomegali, büyük serebral apseler, serebral 
nekroz, girasyon anomalileri ve mikrosefali sayılabilir. Ventrikülomegali en 
yaygın bulgudur ve sebebi genellikle Akuaduktus  Sylvii veya Foremen Monro 
obstrüksiyonundan kaynaklanır veya anormal rezorpsiyonuna bağlıdır. İzole 
intrakranial hiperekojen nodüller ve izole ekstraserebral belirtiler kötü gelişimsel 
sonuçlarla ilişkili değildir (44-47). Serebral kalsifikasyonlar çocukluk çağında 
koryoretinit gelişiminde risk faktörüdür (48). Avrupa da yapılan bir prospektif 
çalışmada; ultrasonografide anormal kranial bulguları olan fetüsler de ciddi 
nörolojik sekel veya ölüm olasılığı %43 (%95 GA %6-90) olduğu bulunmuştur 
(2). Neonatal konjenital toksoplazmozun ciddi nörolojik sekelleri; serebral palsi, 
mikrosefali, bilateral körlük, tedavi gerektiren epilepsi ve ölüm (2 yaş önce ve 
terminasyonlar dahil) sayılabilir. 
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4.4.	 Prenatal	Tanı

Primer maternal enfeksiyonu doğrulandığında veya ultrasonografi bulguları 
saptandığında fetal konjenital enfeksiyon amniyosentez yoluyla amniyon 
sıvısında PCR ile T. gondii DNA’sı teşhis edilir. Amniyosentez, fetal 
enfeksiyonun prenatal tanısı için ≥18 gebelik haftası olan hastalara veya primer 
maternal enfeksiyondan 4 hafta sonra yapılması önerilmektedir (49). Pozitif 
prediktif değer %100, 18. gebelik haftası üzerinde sensitivite %90 civarındadır. 
Negatif PCR konjenital enfeksiyonu her zaman dışlamaz ( 1. ve 2. trimesterde 
%1, 3. trimesterde %16 riskine düşürür) (49-50). PCR referans laboratuvarında 
yapılmalıdır. Amniyosentez sonucunda;

· Fetal enfeksiyon saptanırsa; fetal sekel riskini azaltmak için maternal ilaç
tedavisi başlanabilir.

· Fetal enfeksiyon saptanmasında hastalarda terminasyon seçeneği sunulabilir.
Fransa’da prenatal tarama programı kapsamında referans laboratuvarında
kesin PCR ile kanıtlanmış fetal enfeksiyon ve ultrasonografide ciddi
serebral anormallikler olmadıkça terminasyon seçeneği önerilmemektedir.
Nedeni enfekte yenidoğanların çoğu iyi prognoza sahip ve ileri yaşlarda
gelişim farklılıkları gözlenmemiştir (51-52).

· Fetal enfeksiyon saptanmaması durumunda, konjenital toksoplazmozis
klinik belirtileri olmayan ve enfeksiyon riski düşük olan yenidoğanlara
gereksiz ampirik postnatal tedaviyi önleyebilir (2-53).

5. Maternal ve Fetal Toksoplazma Enfeksiyonunun Yönetimi

Maternal enfeksiyon saptandığında hastalara bulaş riski ve terminasyon 
olasılığı (özellikle ilk trimesterde) hakkında bilgi verilmelidir. Primer maternal 
toksoplazma enfeksiyonu tanısı konmuş tüm gebelere (semptomatik veya 
asemptomatik) konjenital toksoplazmozis riskini azaltmak için antimikrobial 
tedavi uygulanır (7-38) (Algoritma 1). Tedavi maternal yarar sağlamaz. 

Maternal primer enfeksiyon tanısı alan; 18 hafta altındaki gebelerde  
tedaviye spiramisin (3*1 gram) gecikmeden başlanmalıdır. Tedavi ne kadar erken 
başlanırsa (serokonversiyondan <3 hafta ve içinde , ‘‘pencere dönemi’’) fetal 
enfeksiyon riskini azaltmada o kadar etkili olur. Spiramisin enfeksiyonun fetusa 
vertikal geçişi önlemede yararlı olabilir fakat konjenital enfeksiyon tedavisi için 
güvenilir olmayabilir (54-55). Spiramisin uzun QT sendromu olan hastalarda 
ventriküler taşikardi oluşturabileceği için kontrendikedir. Mide bulantısı, 
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kusma, ishal, cilt reaksiyonları (kaşıntı, döküntü, ürtiker) yan etkileridir (56). 
Laboratuvar izlemi gerekmez. 

Amniyosentez sonucunda PCR pozitif ve gebeliğin devamı planlanıyorsa 
tedaviye pirimetamin (50 mg/gün) + sülfadizin (3*1 g) + folinik asit (haftada 
50 mg) doğuma kadar ve doğumdan sonra 1 yıl devam edilir (25-55-57). Fetal 
enfeksiyon tanısı konulduktan sonra en az 4 haftada bir ultrasonografi ile takibi 
önerilir. Maternal enfeksiyondan birkaç hafta sonra fetal anormallikler ortaya 
çıkabilir veya kötüleşebilir. Sulfodiazin; glukoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) 
eksikliği olan kişilerde hemolitik krizi hızlandırabilir ve hematoloji ile ortak 
tedavi edilmelidir. Pirimetamin; doza bağlı kemik iliği baskılanmasına neden 
olabilen bir folik asit antagonistidir. Anemi, lökopeni ve trombositopeni 
gelişebilir. Bu nedenle tedaviye folinik asit eklenmelidir. Pirimetamin 
teratojeniktir ve ilk trimesterde kullanımı önerilmez (4). Haftalık tam kan 
sayımı takibi önerilmektedir. Ana olumsuz etkisi döküntüdür ve toksikdermi 
riski nedeniyle döküntü durumunda tedavi durdurulmalıdır. Primetamin- 
sülfodiazin bulunamazsa yerine trimetoprim-sülfametoksazol (trimetoprim 160 
mg-sülfometoksazol 800 mg 2*1) kullanılabilir.

Prenatal tarama sırasında maternal serokonversiyondan sonra tanı alan, 
PCR negatif ve ultrasonografi bulgusu olmayan hastalarda; bazı araştırmacılar 
tedaviye devam etmezken bazıları amniyosentez sonrası plesantal geçiş riski 
nedeniyle tedaviye devam ederler. Tedaviye devam eden grupta en iyi rejim 
konusunda konsensus yoktur. Fransa’da bir çalışma grubunda ki yaklaşım 
(55): 

· Perikonsepsiyonel veya birinci trimester maternal serokonversiyon
durumunda negatif PCR ise tedaviye spiramisin ile devam edilir. Çünkü
enfeksiyon olasılığı düşük ve yan etki ve tolerans daha iyidir.

· İkinci ve üçüncü trimesterde maternal serokonversiyon durumunda
primetamin + sülfodiazin kullanan hastalarda negatif PCR ise tedaviye
dört hafta daha devam edilerek sonra spiramisine geçilir ve doğuma kadar
devam edilir.

Negatif PCR da diğer bir yaklaşım; eğer serokonversiyon 33 haftadan sonra 
meydana geldiyse üçüncü trimesterde yalancı negatif amniyotik sıvı PCR 
oranlarının daha yüksek olduğu göz önünde bulundurularak bazı araştırmacılar 
tedaviye pirimetamin + sülfodiazin ile doğuma kadar devam edebilir. Yapılan 
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TOXOGEST çalışmasına göre spiramisin proflaksisinden daha etkin olduğu 
görülmüştür (58). 

Amniyosentezde PCR negatif saptandığında yanlış negatif sonuç olma 
ihtimali nedeniyle fetüsün seri ultrasonografi takibi (4 haftada bir) endikasyonu 
vardır (54-59). Ultrasonografide kranial bulgu saptanmadığında daha detaylı 
bilgi için fetal kranial MRG düşünülebilir. Fetal ultrason normal ve özellikle 
fetal MRG’da da bulgu saptanmadığında ciddi neonatal sekel riski düşüktür. 
Buna rağmen önemli oranda (yaklaşık %30) uzun dönemde özellikle oküler 
(koryoretinit) sekel gelişme riski  vardır (60-61).

Maternal serokonversiyon durumunda ultrasonografi de anormal 
bulgu olmayan ve amniyosentezi reddeden hastalarda fetal enfeksiyon 
dışlanamayacağından ve tedavi sonucu iyileştirebileceğinden primer maternal 
enfeksiyonu takiben (≥14 hafta) primetamin + sülfodiazin tedavisi doğuma 
kadar önerilir.

Fransa’da çok merkezli TOXOGEST çalışması, maternal-fetal geçişi 
azaltmak için spiramisin ile  pirimetamin + sülfadiazin karşılaştırması yapılmıştır 
(58). Fetal enfeksiyon geçiş oranları pirimetamin + sülfadiazin grubunda 
%18.5 spiramisin grubunda %30 saptandı. Serokonversiyondan üç hafta içinde 
pirimetamin + sülfadiazin tedavisi alanlarda konjenital toksoplazmoziste daha 
büyük bir oranda azalma kaydedildi. Ultrasonografide serebral anormalliklerin 
insidansı, spiramisin ve  pirimetamin + sülfadiazin tedavi gruplarının sırasıyla 
6/70-0/73 olarak bulunmuştur.

Konjenital Toksoplazmozis Sistematik İnceleme (SYROCOT) meta-
analizinde; serokanversiyondan sonra maternal tedavi başlanan gebelerde 
koryoretinitte azalma saptanmadı (38). Yapılan bir çalışmada maternal 
serokonversiyonu olan ve tedavi alan gebelerden doğan 676 yenidoğanın 
%17’sinde konjenital toksoplazmozis saptandı. 12-250 ay takip sonucunda 
çocukların %74 asemptomatik, %26 koryoretinit ve sadece 1 tanesinde nörolojik 
sekel saptandı (62). 

Maternal- fetal geçişi geçişi önlemek mümkün olmasa bile, maternal 
tedavi ile konjenital toksoplazmozisli çocuklarda ciddi nörolojik sekel veya 
ölüm riskini azaltmada fayda sağlayacaktır.

Konjenital toksoplazmozis doğum şekli ve zamanlamasını etkilemez (63). 
Toksoplazmozisin plesantal histolojisinde; granülomatöz villit, kistler, plazma 
hücreli desiduit, villöz skleroz ve koryonik vasküler trombozlar gözlenebilir. 
Trofozoitler; villöz stromada, amniyotik epitelde, koryon ve Wharton jölesinde 
gözlenir. Plasental histoloji veya parazitoloji postnatal tanı için önerilmez.
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Algoritma 1: Gebelikte Toksoplazma Enfeksiyonu Yönetimi

Schoen CN, Morgan EA. Toxoplasmosıs. In Berghella V (ed). Maternal- Fetal 
Evidence Based Guidelines, 4. Ed. Philadelphia: Taylor & Francis Group; 
2022:511-515  

6. Önleme

Maternal primer enfeksiyonun önlenmesi en önemli müdahale şekildir. Başlıca 
enfeksiyon kaynakları belirlenmiştir ve mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. 
Virülan genotipin baskın olan ve konjenital toksoplazmozis prevalansının 
yüksek olduğu ülkelere seyahatte risk faktörüdür (64-65). Başlıca önlemler;

· Filtrelenmemiş su içmekten kaçınmak (7-64-66).
· Toprağa dokunduktan sonra el yıkamaya dikkat etmek, yıkanmamış meyve

ve sebze tüketmemek (65-67).
· Çiğ veya az pişmiş et yemekten kaçınmak (7-65-67).
· Çiğ kabuklu deniz ürünleri yemekten kaçınmak (68).
· Kedi kumundan (taze kedi dışkısından) kaçınmak, kedilerin sadece üç

hafta boyunca dışkılarıyla oosit atılması olur.

Primer toksoplazma enfeksiyonundan sonra ne zaman gebelik planlanması 
gerektiği konusunda net veri yoktur. Altı aylık bekleme önerilmesine rağmen 
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parazitemi kısa ömürlüdür (24-69). Yeterli bağışıklığı olan, en az bir ile üç ay 
sonra gebe kalan hastaların enfeksiyonu fetusa bulaştırma riski çok düşüktür.
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1. GİRİŞ

CMV, tüm canlı doğumların %0,2-2,2’sini etkileyen, en sık konjenital 
enfeksiyon etkeni olan bir herpesvirüs ailesi üyesidir (1). Non 
genetik senorinoral işitme kaybı ve nörolojik bozukluk nedenidir. 

Konjenital CMV’li yenidoğanların yaklaşık %10-15’i doğumda semptomatik 
olmakta, enfekte çocukların ise %25 kadarında uzun dönem bozukluklar 
bulunmaktadır (2).

İlk kez gebelikte geçirilen enfeksiyona primer enfeksiyon, önceki 
enfeksiyonun reaktivasyonu ya da farklı bir virüs zinciri tarafından 
reenfeksiyonuna ise non primer enfeksiyon denir. Antenal fetusa geçiş plasenta 
yolu iler olur. Transmisyon daha muhtemel olarak non primer enfeksiyondan 
ziyade ilk kez gebelikte geçirilen primer enfeksiyondan sonra görülür (3). 
Primer enfeksiyon sonrası konjenital enfeksiyon riski %30-40 iken, non 
primer enfeksiyon sonrası bu risk %1-2’dir(4). Konjenital enfesksiyon riski 
gestasyonel haftaya göre değişmekle beraber birinci trimesterde %30 olup, 
üçüncü trimesterede artarak %47’ye çıkmaktadır. Ancak prenatal şiddetli 
fetal enfeksiyonu olan olguların büyük bölümünü ilk trimester olguları 
oluşturmaktadır (5). Uzun dönem sonuçlarda buna uygun olarak, uzun dönem 
sekellerin ilk trimester enfeksiyonlarından sonra olduğunu gösteren güncel 
kanıtlar bulunmaktadır (6).
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Primer enfeksiyon olan kadınların büyük bir kısmı asemptomatik 
olacaklardır. Ancak az bir kısmı ise mononükleos benzeri ateş, yorgunluk, 
myalji, servikal lenfadenopati daha az sıklıktaysa da uzun dönem sekkeller de 
olabilmekle birlikte hepatit ve pnömoni olmaktadır. Diğer herpes virüslerde 
olduğu gibi CMV virüsü primer olmak üzere herhangi bir dönem reaktive olmak 
üzere tükrük bezinde ömür boyu kalabilmektedir (5)

Maternal primer enfeksyonun tanısı ya önceden serononegatif birininde 
CMV sipesifik ıgG’nin gösterilmesiyle ya da CMV IgM antikoru ve düşük 
avidite IgG’nin saptanmasıyla konur. Serolojik testlerle non primer maternal 
enfeksiyon dışlanamaz (7). Rutin antenatal CMV taraması efektif tarama 
testlerinin olmamasıyla beraber, şimdiye kadar etkin bir tedavisi de gebelikte 
yoktur. Bu nedenle birçok ülkede rutin prenatal tarama önerilmemektedir (8). 
Sonuç olarak,  yalnızca ebstein barr visürüsü negatif olgularda infulenza benzeri 
semptomları olan,  hepatit A-B-C negatif olmasına rağmen hepatiti olan ya da 
rutin fetal ultrasonografi esnasında ventrikikomegali, mikrosefali, kalsifikasyon, 
intraventriküler sineşi, intrakranial kanama, periventriküler kist, serebellar 
hipoplazi, kortikal anomaliler, hiperekojenik bağırsak, fetal gelişim kısıtlılığı 
(FGR), perikardial efüzyon, asit, fetal hidrops gibi CMV enfeksiyonunu işaret 
eden durumların olmasında CMV serolojik testlerin bakılması önerilir (9).

Rubella gibi diğer viral enfeksiyonlarda IgM varlığı sıklıkla yeni enfeksiyon 
için tanısal olsada bu durum CMV için geçerli değildir. Bunun birkaç nedeni ise; 
IgM’in CMV enfeksiyonunda primer enfeksiyon sonrası aylarlaca kalabilmesi, 
sekonder enfeksiyonda da görülebilmesi, EBV gibi başka bir enfeksiyonun 
IgM’i ile çapraz reaktivite gösterebilmesi ya da immün sistemin non spesifik 
poliklonal stimülasyonu sonucuda oluşabilmesidir. Bu nedenle CMV spesifik 
IgG testi IgM testine paralel olarak, enfeksiyonun zamanını göstermesi için, 
seropozitif bir kadında IgG avidite testiyle birlikte bakılmalıdır. Genellikle 
düşük avidite indeksi (<%30) güçlü bir şekilde son 3 ay içinde olan enfeksiyonu 
gösterirken, yüksek avidite (>%60) 3 aydan daha öncesinde geçirilen bir 
enfeksiyonu ya da sekonder enfeksiyonu göstermektedir (10).

Non primer enfeksyonun tanısı ise zordur. Çünkü IgG seviyesindeki artış, 
poliklonal immün sistem stimülasyonu nedeniyle olabileceği için sekonder 
enfeksiyonu doğrulamaz. Pratik uygulamada ise sekonder enfeksiyonun ve 
infanta transmisyonun doğrulanması için tek yol amnion sıvısından CMV PCR 
analizidir (7).

Fetal enfeksiyon tanısı amniotik sıvıdan CMV DNA’nın PCR analizi ile 
konmalıdır. Amniosentez maternal enfeksiyondan 8 hafta sonra ve 20. Gebelik 
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haftasından sonra yapılmalıdır. En çok yanlış negatiflik maternal enfeksiyonla 
amniosentez arası sürenin <8 hafta olması ve amniosentezin <18. gebelik 
haftalarında yapılmasıdır (7). Amniotik sıvıda virüsün gösterilmesi, virüsün 
plasentaya geçmesi ve fetal idrarla amnon sıvısına eksresyonuna bağlıdır. 
Retrospektif çalışmalar maternal enfeksiyon sonrasında en az 8 hafta sonrası 
yapılmak şartıyla, amniotik sıvıda  PCR testinin sensitivitesi 17-20. gebelik 
haftalarında benzer olduğunu göstermiştir(11)

2. KONEJNİTAL CMV ENFEKSİYONUNUN PROGNOSTİK
GÖSTERGELERİ

Konjenital CMV’nin doğumda klinik özellikleri  SGA doğum, mikrosefali, 
sarılık, peteşi yada purpura blueberry muffin rush gibi extrameduller hematopoez 
ve hepatosplenomegalidir. Prenatal tanı sonrası asıl hedef semptomatik 
neonatal enfeksiyon riskini belirlemektir. Medikal literatüre göre olumsuz 
sonuçlar muhtemeldir çünkü bu durum termine edilen fetusların postmortem 
incelenmesiyle bir de konjenital semptomatik enfeksiyonla doğan infantlar 
nedeniyledir. Ancak postmortem incelemelere bakıldığında renal sitomagalavirüs 
inklizyonları ve izole periventriküler kalsifikasyonlar semptomatik neonatal 
enfeksiyon için yüksek risk ile ilişkili değildir. Olumsuz sonuç tahminleri 
doğumda semptomatik olan yenidoğanda ya da kranial MRG’de anormallikleri 
olan yenidğanlar için geçerlidir. Ancak geç başlangıçlı sensorinoral işitme 
kaybı ya da daha az şiddetli norogelişimsel gerilik açısından daha sonra ortaya 
çıkabileceği için takiplerde dikkat edilmelidir (7)

Kötü sonuçların tahmini etkilenmiş infantlar için 3 faktöre bağlıdır. Bunlar 
enfeksiyon zamanı, fetal anomali varlığı, tipi ve labaratuar bulgularıdır.

3. GESTASYONEL HAFTA VE MATERNAL ENFEKSİYON

Kadınlar muhtemel ortalama vertikal geçişin %30-40 olduğu konusunda 
ve hafta ilerledikçe geçiş riskinin arttığı konusunda bilgilendirilmeldir. 
Prekonsepsiyon periodda (son adet tarihinden önceki 8. ve 2. haftalar arası) 
%0-10, perikonsepsiyonel period (son adet tarihinden 1 hafta önce ve 5 hafta 
sonra) ve 1. Trimesterde %25-45, 2. Trimester %45, 3. Trimesterde %47-78’dir. 
Perikonsepsiyonel dönemde primer maternal enfeksiyon olmasın durumunda 
doğumda şiddetli semptom olma olasılığı %70, 1. Trimesterde %20, 2. 
Trimesterde %5 ve prekonsepsiyon döneminde ya da 3. Trimesterde ise şiddetli 
semptom olma olasılığı muhtemelen çok azdır. Primer enfeksiyon sonrasında 
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vertikal geçişin değerlendirildiği bir çalışmada prekonsepsiyonel dönemde 
primer enfeksiyon olan olguların hiçbirinde konjenital enfeksiyon görülmemiş 
olup, perikonsepsiyonel dönemde ise %45 olguda konjenital enfeksiyon görülmüş 
(12). Revello ve arkadaşları prekonsepsiyonel dönemde (2-18 hafta önce son 
adet tarihinden) doğumda enfekte olarak saptadığı olguların hiç birinde klinik 
bulgu saptamadı (13). Sistematik antenatal tarama programının olmamasından 
dolayı ve primer enfeksiyonların %90’ı asemptomatik olmasından dolayı 
maternal enfeksiyon zamanını saptamak sıklıkla doğru değildir. Ancak artan 
kanıtlara göre ve sıklıkla diğer viral gebelik enfeksiyonlarına bakıldığında 
erken gebelik enfeksiyonları fetusa daha çok zarara yol açabilecek büyük 
risk taşırken, prekonsepsiyonel dönemde geçirilen enfeksiyon için ise bu risk 
oldukça düşüktür.

4. FETAL ANOMALİ VARLIĞI

Kadınlar normal beyin bulgularının olduğu fetal ultrason ya da MRG sonrasında 
infantil etkilenme için düşük risk olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. 
Ancak bu durum işitme bozukluğu için geçerli değildir. Aynı şekilde ultrason 
anormalliklerinin görülebilmesi için maternal enfeksiyon sonrası 12 hafta ya da 
daha uzun süre geçmelidir. Bu nedenle kalan gebelik haftalarında 2-4 haftada bir 
detaylı ultrason endikasyonu vardır (7).

CMV için rutin antenatal tarama programı olmadığı için en sık prenatal 
CMV tanısına neden olan durum, rutin ultrason taraması esnasında cmv 
enfeksiyonunu işaret eden anomalilerdir. Bunu daha sonra anneye serolojik test, 
fetusa da amniosentez yapılması takip eder. Bu non sitematik incelemede şiddetli 
ultrason bulguları hafif bulgulardan daha sık saptanır. Ancak amniotik sıvı PCR 
doğrulamasından sonra saptanan fetal enfeksiyonda, CMV ile ilişkili olabilecek 
hafif fetal anomalilerin saptanmasında ultrasonun sensitivitesi yüksektir (9).

Ultrasonogografik bulgular kranial, ekstrakranial ve plasental/amniotik 
sıvı anomalilileri olarak kategorize edilebilirler. Kranial bulgular; megasisterna 
magna, germinolitık kist, korpus kallosum agenizisi, intraventriküler adezyonlar, 
periventriküler kistik değişiklikler,l izensefali, serbral kalsifikasyonlar ve 
periventriküler ve subepandimal kistlerdir. Ekstrakranial bulgular; splenomegali, 
kardiyomegali, perikardial efüzyon, hidrops ve asit olup, plasental ve 
amniotik sıvı anomalileri ise; plasental kalsifikasyonlar, oligohidramnios ve 
polihidramniozdur (7).

Plasenta hem rezarvuar hem de bariyer görevi görmektedir bu durum tüm 
maternal enfeksiyonların neden fetal enfeksiyon nedeni olmadığını açıklar. 



SITOMEGALOVIRÜS     23

Bazı çalışmalar heterojen görünümlü kalın ve kalsifiye plasentanın fetal 
enfeksiyondan önce olduğunu göstermiştir (14). Primer maternal enfeksiyonla 
fetal ultrasonografik anomalilerin arasındaki zaman aralığı literatürdeki 
olgularda önemli ölçüde farklılıklar göstermiştir.  Sonuçlarının bilindiği 189 
primer enfeksiyon olgusunun olduğu bir seride bu aralık yaklaşık 12 hafta olarak 
gösterilmiştir (15). Ancak 6. Gebelik haftasında maternal enfeksiyon geçiren 
bir olguda ultrason anomalisi (intraventriküler hemoraji) 20. Haftaya kadar 
görülemedi, başka bir olguda yine 6. gebelik haftasında maternal enfeksiyon 
sonrasında 33. gebelik haftasına kadar ultrasonografik anomali görülemedi (16).

Semptomatik CMV enfeksiyonu için ana sonografik prognostik 
belirleyicinin serebral anomali olduğu görülmektedir. Küçük retrospektif bir 
çalışmada, antenatal fetal beyine yönelik ultrasonografik inceleme normaldi 
ve erken nörofizyolojik sonuçlar muhtemel olarak normaldi (17). CMV ile 
enfekte olduğu bilinen bir fetuslara yönelik 3. Trimesterde yapılan ultrason ve 
MRI’ın birlikte anomali saptamadaki sensitivitesi %95 idi (18). Eğer ultrason ve 
MRI normal bulgulara sahipse nenonatal sonuçlar genellikle iyi olup, yalnızca 
ultrason ile normal olan durumlarda da hafif MR bulgularıyla birlikte aynı durum 
geçerlidir (19). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada da hafif bulguların olduğu 
bir MR inceleme de neonatal iyi prognozla ilişkiliydi. Yine MRI, sensorinöral 
işitme kaybı ve nörolojik bozukluk için yüksek negatif prediktif değere sahipti. 
Ve bu 27 hafta ve 33. gebelik haftalarında eşit saptama oranına sahipti (20).  
Asemptomatik bir yenidoğanın 30. Gebelik haftasından sonra kombine ultrason 
ve MRI kullanımı ile   amniosentez sonrası bilinen CMV enfeksiyonlu fetusun 
saptanmasında prediktif değeri %95 idi(19). Bu %5’lik açık labaratuar bulguları 
ile kapatılabilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu durum işitme sonuçlarının 
bir göstergesi değildir yani normal antenatal ultrason (USG) ve MRI bulguları 
bu fetsularda sensorinoral işitme kaybı riskini dışlamaz.

5. LABORATUVAR PARAMETRELERİ

Ortalama viral yük semptomatik fetuslarda asemptomatik fetuslara göre daha 
fazla olmasına rağmen, teknik ve geçici faktörlere bağlı olarak birbirinin üzerine 
binebilir ve prognostik değerini düşürebilir. Fetal kan değerlerinden platelet 
sayısıi, beta-2 mikroglobulin ve CMV IgM prognozla ilişkili olmasına rağmen 
fetal kan örneklemesinin prognoza ek katkısı kesin değildir (7)

Birkaç çalışmada amniotik sıvıda viral yükün semptomatik fetuslarda 
asemptomatiklere göre daha fazla olduğu gösterilmesine rağmen, bir çalışmada 
yüksek amniotik sıvı viral yükü olup doğumda asemptomatik olan fetusların 
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görüldüğü gibi, düşük amniotik viral yükü olup şiddetli ultrasonografik 
bulgularının olduğu fetuslar görülmüştür (21). Bu durum metodolojik farklara 
ya da serokonversiyon ve amniosentez arasındaki zaman aralığına bağlıdır. 
Çünkü serokonversiyona oluşana kadar viral yük değişimi gecikebilir (22).

Birçok otör potansiyel prognostik gösterge olarak farklı non spesifik 
yenidoğan kan parametreleri göstermişlerdir. Bunlar trombositopeni (<100000), 
ALT (>80) ve direkt bilüribin seviyesi (>4mg/dl)’dir. Bunlar arasından, CMV 
enfekte ancak normal kranial bilgisayarlı tomografisi olan yenidoğanlarda 
trombositopeni %56 olguda olmasına karşılık, anormal kranial bulguları olan 
yenidoğanların ise %86’sında trombositopeni vardı. Bu nedenle trombositopeni 
bağımsız bir prognostik belirteç olup bu çalışmada fetal kan örneklemesinin 
yeterli bilgi vermeyeceği düşünülmüştür (23).

Konjenital CMV enfeksiyonunun prenatal tanı anında, ultrason 
bulguları ile negatif prediktif değerinin gebelik sonladırılması ya da doğumda 
semptomatik enfeksiyonu olanlarda %93 olduğu tahmin edilir. Yine kombine 
ultrason kullanımının ve amniotik sıvı viral yük değerinin negatif prediktif 
değerinin %95, ultrason ile fetal kan örneklemesinin ise %100’dür. Şiddetli 
olmayan ultrason bulgularının olduğu fetuslarda yalnızca ultrasonun pozitif 
prediktif değerinin %60, amniotik sıvı viral yük ile kombinasyonun %78, fetal 
kan örneklemesi ile kombinasyonunun ise %79 pozitif prediktif değeri olduğu 
gösterilmiştir. Bu durum kordosentezin, amniosentezin üzerine ek katkısını 
sorgulatır (24)

Asemptomatik	Fetuslar

CMV ile enfekte asemptomatik fetuslar, ultrason ve MRI bulgusu olmayan, 
özellikle fetal trombosit dahil normal biyolojik parametrelere sahip fetusları 
tanımlar. Prognoz genel olarak iyidir fakat sensorinoral işitme kaybı için rezüdü 
risk vardır.

Hafif	Orta	Semptomatik	Fetuslar

İzole biyolojik anormalliği (fetal kan örneklemesi) ile birlikte  ultrasonda 
beyin anomalisi olmadan ya da hiperekojen bağırsak, hafif ventrikilomegali, 
izole kalsifikasyonla gibi izole ultrason bulgularının olması olarak tanımlanır. 
Bu grupta prognoz net değildir. Fetal ultrason ve mümkünse MRI ile ileri 
inceleme yapılmalıdır. Terapotik seçeneklerden anti viral tedavi kullanımı 
henüz çalışmalara göre kullanımı hala sınırlıdır. Gebelik terminasyon seçeneği 
de konuşulmalıdır (7).
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Şiddetli	Semptomatik	Fetuslar

Mikrosefali, ventrikilomegali, beyaz cevher anomalileri, intraserebral 
hemorajiler ve kortikal gelişim anomalileri şiddetli ultrason bulguları ile beraber 
fetal trombositopeni olarak tanımlanır. Prognoz kötü olup terminasyon seçeneği 
için konsültasyon verilmelidir.

6. YÖNETİM

Randomize kontrollü çalışmaların olmamasından ötürü, konjenital cmv 
enfeksiyonları için yüksek doz valasiklovir sadece araştırma açısından 
verilmelidir. Yine randomize kontrollü çalışmalara göre CMV spesifik 
hiperimmünglobulini(HIG)  klinik kullanım için önerilmez sadece araştırma 
için kullanılmalıdır (7)

Antenatal CMV enfeksiyonu tanısı zordur ve önleme ve tedavi seçenekleri 
sınırlıdır. Genel olarak konservatif yönetim seçenekleri vardır. Bunlar, düzenli 
takiplerle gebeliğin devamı ya da terminasyonudur. Son zamanlarda fetusa geçişi 
azaltan ya da muhtemel yenidoğanın hastalığının şiddetini azaltan antiviral 
ajanlar yada CMV HIG henüz araştırma aşamasındadır (25). Valasiklovir 
kullanımını ile umut verici 2 çalışma bulunmaktadır ancak bunların risk azaltıcı 
olarak rutinde kullanımı açısından doğrulayıcı randomize kontrolü çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Şiddetli ultrason bulgularının olmadığı hafif orta etkilenmesi 
olan semptomatik fetuslarda, gebenin ortalama 89 gün yüksek doz valasiklovir 
kullanımı sonucunda doğumda asemptomatif fetüs otanını %89 ile anlamlı 
olarak önceki çalışmalara göre (%43) fazla olduğu görülmüş. Bu çalışmada 
gebelikte yüksek doz valasiklovir kullanımının güven verici verileri sağlanmış 
olup annenin toleransının mükemmel olduğu ve olumsuz neonatal etkinin 
izlenmediği gösterilmiştir (24).

Güncel olarak lisanslı CMV aşısı yoktur. Risk azaltıcı alternatif yaklaşımlar, 
CMV eksresyonunun olabileceği çocukların tükürük ve idrar salgılarından 
teması azaltacak davranış değişiklikleridir. Bu bağlamda küçük çocuklarla 
mutfak eşyaları, yiyecek ve içeceklerin paylaşılmamasına dikkat edilmelidir.

Konjenital CMV enfeksiyonunun invazif yöntemlerle tanısı konmasına 
rağmen mutlaka doğum sonrası yenidoğanda tanı doğrulanmalıdır. Doğumdan 
sonra ilk 3 haftada idrar ya da salinde CMV PCR testiyle tanının doğrulanması 
postnatal CMV enfeksiyonundan ayrımında önemlidir (7).
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Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyon yönetimi (7)
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1. GİRİŞ

Rubella konjenital enfeksiyona neden olabilen; çocukluk çağı aşılaması 
ile insidansı azalan bir perinatal enfeksiyon etkenidir. İlk olarak 
1750›lerde tanımlanmış ve  makulopapuler tarzda karakteristik 

döküntüsünün kızamığa benzemesi ve Alman literatüründe ilgi görmesi 
nedeniyle «Alman kızamığı» olarak da anılmaktadır 1. Rubella enfeksiyonu 
daha çok çocuklarda ve adolesanlarda, yüzde başlayıp sonrasında gövde, kol 
ve bacağa yayılan makulopapuler tarzda döküntülerle seyreder.  Erişkin hastada 
klinik asemptomatik veya daha hafif seyredebilir. Virüs konakta kendini 
sınırlayan bir enfeksiyona neden olurken, gelişen fetusta yıkıcı etkilere neden 
olabilir.

2. VİROLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ

2018 yılına kadar Rubiviruslar Togaviridae ailesi içinde sınıflandırılırken; 
Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi (International Committee on Taxonomy 
of Viruses – ICTV) tarafından yapılan değişiklikle arılarak Matonaviridea 
familyasının tek üyesi olarak tanımlanmıştır. Genomik yapısı ve replikasyon 
süreci alfa virüslerinkine benzer. Bununla birlikte, alfa virüslerin aksine, insanlar 
tek doğal konaktır 2.

Rubella küçük, siferik, zarflı, tek zincir RNA virüsüdür. Virüs, nazofaringeal 
sekresyonlardan doğrudan damlacık yolu veya yakın kişisel temas ile bulaşır. 
Üst solunum yollarından hızlıca servikal lenf nodlarına ulaşarak lenf dokusunda 
çoğalır ve hematojen olarak tüm vücuda yayılır.  Konjenital enfeksiyon, maternal 
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viremi virüsün plasenta boyunca hematojen yayılmasına izin verdiğinde ortaya 
çıkar.

Viral replikasyon, konakçı hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir. 
İnkubasyon periodu yaklaşık 2-3 haftadır. Virüs, karakteristik döküntünün 
ortaya çıkmasından günler öncesinde kanda ve nazofarengeal sekresyonlarda 
mevcuttur ve döküntüden günler sonrasında da nazofareksten yayılmaya devam 
eder. Bu nedenle bir hasta ortalama 7-10 gün boyunca bulaştırıcıdır 3

Rubella antikorları döküntüler görülene kadar hastanın kanında tespit 
edilemez. Döküntü, nötralize edici antikorların ortaya çıkmasıyla aynı anda 
ortaya çıkar ve döküntünün bağışıklık aracılı bir fenomen olduğu hipotezine 
yol açar. 

Edinilmiş bağışıklık hayat boyu devam eder. Sekonder enfeksiyonlar 
hem geçirilmiş enfeksiyon hem de aşılama sonrası oluşabilir ancak tekrarlayan 
enfeksiyonlar çoğunlukla ciddi hastalık, viremi veya konjenital enfeksiyon ile 
ilişkili değildir. 

Rubella enfeksiyonu ilkbahar döneminde çocukluk ve adölesanlarda 
ortaya çıkar. Major rubella epidemisi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1935 ve 
1964 yıllarında görülmüş; minör salgınlar ise 1960’a kadar her 7 yılda bir ortaya 
çıkmıştır. 1969 da etkin aşılamanın onay alması ile rubella enfeksiyon sıklığı 
hızla düşmüştür. 1999 da rubella insidansı 100,000 de 0,1 olarak bildirilmiştir 
4. Rubella enfeksiyonuna karşı duyarlı reproduktif çağdaki kadınların oranı
uluslar arasında büyük farklılıklar göstermektedir 5. Aşılama programlarının
etkin uygulanamadığı ülkelerde, kızamıkçık enfeksiyonları ve konjenital rubella
sendromu vakaları ortaya çıkmaktadır 6. Göçmenler; Birleşik Krallık 7, Kanada
8 ve Amerika Birleşik Devletleri 9 gibi gelişmiş  ülkelerde konjenital rubella
sendromunun kaynağı olmuştur.

3. KLİNİK

Rubella enfeksiyonu genellikle kendini sınırlayan döküntülü bir hastalıktır. 
Semptomlar virüs ile karşılaştıktan 2-3 hafta sonra başlar. Ancak tüm rubella 
enfeksiyonları tanı almaz çünkü vakaların %20-50 si asemptomatiktir. 
Semptomatik bireylerde hafif ateş, konjonktivit, coryza, boğaz ağrısı, öksürük, 
baş ağrısı ve halsizlikten oluşan hafif semptomlar görülebilir.  Bu semptomlar 
genellikle döküntünün başlamasından bir ila beş gün önce başlar. Rubella 
enfeksiyonunun ana semptomu döküntüdür. Döküntüler makulopapuler tarzda, 
basmakla solan ve kaşıntısızdır. Döküntü karakteristik olarak yüzde başlar ve 
saatler içinde gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Ortalama 1-3 günde, çıkış sırasına 
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göre önce yüz sonra vücut ve ekstremitelerdekiler olacak şekilde kaybolur. 
Döküntülü dönemde jeneralize lenfadenopati gelişebilir. Özellikle suboksipital, 
postaurikuler ve servikal lenf bezlerini tutar ve hassasiyet gelişebilir 10.

Poliartrit ve poliartralji döküntüden yaklaşık bir hafta sonra gelişebilir. 
Yetişkin kadınların yüzde 60 ila 70’inde görülür 11. Klasik olarak, eller, dizler, 
bilekler ve ayak bilekleri, 1-4 hafta boyunca ağrı ve sabah sertliği ile simetrik 
olarak etkilenir. Kronik artrit nadiren gelişir. Tenosinovit ve karpal tünel 
sendromu da rubella enfeksiyonu ile ilişkili olabilir. Diğer nadir komplikasyonlar 
şunlardır: purpura veya kanama ile ilişkili trombositopeni, postenfeksiyöz 
ensefalit, miyokardit, perikardit, hepatit, hemolitik anemi ve hemolitik üremik 
sendrom 12. 

4. TANI

Rubella için ayırıcı tanı da rubeola, roseola, diğer viral döküntüler ve 
ilaç reaksiyonları düşünülmelidir. Serolojik testler tanı için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Rubella spesifik Ig M serolojisi, kullanılabilirliği ve düşük 
maliyeti nedeniyle ilk tanı testi olarak önerilmektedir 12. Spesifik Ig M antikoru, 
döküntü başlangıcından 4-7 gün sonra pozitifleşir ve genellikle 6-8 hafta veya 
daha uzun süre kanda tespit edilebilir 13. Döküntü başlangıcından sonraki üç gün 
içerisinde Ig M negatif olabilir ve 2-4 hafta içinde test tekrarı gerektirir. Akut 
Epstein-Barr virüs, enfeksiyoz mononukleoz, sitomegalovirus enfeksiyonu, 
parvovirus B19 enfeksiyonu ve romatoid faktör varlığında yanlış pozitif Rubella 
Ig M test sonuçlarıyla karşılaşılabilir 14.

Nazal, kan, boğaz, idrar veya beyin omurilik sıvısı örneklerinden izole 
edilen rubella virüsü akut enfeksiyon tanısını doğrular. Virüs genellikle 
döküntüden bir hafta önce ile iki hafta sonra farenksten izole edilir 15.

Rubella enfeksiyonu ve reenfeksiyon, en az iki hafta arayla akut ve 
iyileşen dönemlerde alınan serumlar arasındaki kızamıkçık Ig G antikor 
konsantrasyonlarında dört kat artış ile gösterilebilir.

Yeni geçirilmiş rubella enfeksiyonu düşük rubella Ig G aviditesi ile de 
doğrulanabilir 16.

5. KONJENİTAL RUBELLA ENFEKSİYONU

Hamilelikten önce aşılama, hamilelik sırasında kızamıkçıkları önlemek için 
birincil stratejidir. Kızamıkçık aşılamasının kızamık, kabakulak, kızamıkçık 
(MMR) aşısı kombinasyonu ile sağlanır. Rubella enfeksiyonunun kontrolü 
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ve önlenmesi çabaları, rutin çocukluk çağı aşılamasının yanı sıra, serolojik 
olarak bağışıklığı olmadığı kanıtlanan hamile olmayan kadınların aşılanmasına 
dayanır. Bundan sonra bağışıklığın serolojik kanıtı için tekrarlanan testler 
gerekli değildir. Bireylerin aşılamayı takiben 28 gün boyunca hamilelikten 
kaçınmaları önerilir 17. Teorik olarak rubella aşısı virüsü plasentayı geçebilir ve 
fetüsü enfekte edebilir. Ancak birçok çalışmada gebe kalmadan iki hafta önce 
ve altı hafta sonra aşılanan annelerden doğan bebeklerde konjenital kızamıkçık 
sendromu (CRS) vakaları gösterilememiştir 18. Bu nedenle gebelik sırasında 
yada hemen öncesinde aşılanan bireylerde terminasyon önerilmez 19.

Rubella virüsünün maternal-fetal geçişi, maternal viremi sırasında 
hematojen yayılma yoluyla meydana gelir. Genellikle maternal bulaşdan beş ila 
yedi gün sonra ortaya çıkar. Virüs plasentayı enfekte ettikten sonra, gelişmekte 
olan fetüsün vasküler sistemi boyunca yayılır. Ortaya çıkan konjenital defektler 
kan damarlarındaki sitopatik hasardan ve etkilenen organlardaki iskemiden 
kaynaklanmaktadır 20. Doğrudan sitopatik etkiler ;değişken derecelerde 
kızamıkçık virüsü kaynaklı programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) gösteren 
in vitro bir çalışmalarda gösterilmiştir 21. Konjenital olarak enfekte olmuş 
bebeklerin organlarının, enfekte olmamış bebeklerinkinden daha küçük olması 
ve daha az hücre içerdiğinin gözlemlenmesi 22, konjenital olarak enfekte olmuş 
embriyonik primer hücre kültürlerinde mitotik aktivitenin düşük olduğunun 
saptanması 23, hücre bölünmesinin virüs kaynaklı olarak inhibe edildiğini 
düşündürmüştür. Fetal enfeksiyon kroniktir, gebelik boyunca ve doğumdan 
sonra devam eder.

Konjenital rubella enfeksiyonunun belirtileri maternal enfeksiyonun 
zamanlamasına bağlı olarak değişir. Enfeksiyon 10. gebelik haftasından önce 
geliştiyse, vakaların %90 kadarında multiple fetal anomalilere neden olabilir. 
Konjenital anomali riski gebelik haftası ilerledikçe düşer 16. Yapısal kalp ve göz 
defektleri, tipik olarak, 12. gebelik haftasından önce geçirilen enfeksiyonlarda 
ortaya çıkarken; 18. gebelik haftasına kadar olan enfeksiyonlarda işitme kaybı 
görülebilir 24. Maternal enfeksiyon 18 ila 20. gebelik haftasından sonra ortaya 
çıkarsa; konjenital defekt gelişmesi olası değildir. Ayrıca üçüncü trimesterda 
görülen rubellanın tek bulgusu gelişme geriliği olabilir [16]. 

Konjenital rubella sendromu ile ilişkili en sık dört anomali sağırlık, göz 
anomalileri, merkezi sinir sistemi defektleri ve kalp anomalileridir. Sağırlık 
fetusların %60-70‘nde saptanır ve genellikle bilateraldir.  Erken gebelikte 
enfekte olan fetusların yaklaşık %10-30 unda katarakt, glokom ve retinopati gibi 
patolojileri içeren göz anomalileri ve yarısında konjenital kalp hastalığı vardır 
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25. En sık saptanan kalp anomalileri patent duktus arteriyozus ve supravalvuler 
pulmoner arter darlığı  iken bildirilen diğer anomaliler pulmoner kapak darlığı, 
aort darlığı, ventriküler septal defekt, Fallot tetralojisi ve aort koarktasyonudur 
26. Diğer olası anomaliler ise mikrosefali, mental retardasyon, pnömoni, fetal 
gelişme geriliği, hepatomegali, hemolitik anemi ve trombositopenidir 27. 
Konjenital rubella enfeksiyonunu takiben; yenidoğanlar yaklaşık 1 yıl boyunca 
virüsü yaymaya devam edebilir. Doğumda asemptomatik olan yenidoğanların 
üçte biri kadarında, yaşamın ikinci dekadında tip 1 diabet ve progresif 
panensefalit gibi uzun dönem komplikasyonlar ortaya çıkar 28.

Konjenital rubella sendromu için prenatal testler çeşitlidir. Kordosentez 
ile elde edilen fetal kanda rubella IgM konsantrasyonları bakılabilir. Ancak 20. 
gebelik haftasından önce teknik olarak işlemin zorluğu nedeni ile 22-24 haftadan 
sonra yapılabilirdir.  Koryon villus biyopsi ve amniosentez örneklerinden 
PCR rubella antijen bakılması düşük komplikasyon ve daha erken tanı için 
daha uygulanabilirdir.34 vakayı içeren bugüne kadarki en büyük çalışmada, 
CVS örneklerinde rubella PCR tespitinin amniyotik sıvı örneklerinden daha 
iyi olduğu bildirmiştir. Sekiz enfekte vakada fetal kanda rubella PCR pozitif 
iken, fetal kandaki rubella IgM negatif tespit edildi. CVS örneklerinde rubella 
PCR testinin; fetal kan standart serolojik testlerden daha üstün olabileceği 
görülmüştür. Ek olarak, ideal olarak 10 ila 12 haftalık gebelikte yapılan 
CVS örneklemesi, 18 ila 20 haftalık gebelikte elde edilen fetal kan gibi diğer 
örneklerden daha erken tespit edilmesine izin verebilir 29.  Maternal primer 
rubella vaka sunumunda; amniyotik sıvının hem 19 hem de 23 haftada PCR ile 
negatif olduğunu, fetal kanın ise 23 haftada pozitif olduğunu göstermiştir 30. Bu 
testler virusun; fetal komponentte olduğunu gösterirken fetal hasarın derecesi ile 
ilgili bilgi vermez. Ultrason değerlendirmesi gelişme geriliği, mikrosefali, MSS 
anomalileri ve kardiak malformasyonlarının tanınması açısından yararlı iken; 
tüm olası anomalileri tanılayamaz. 

6. GEBELİK VE YÖNETİM

Rubella IgM, rubella benzeri bir hastalık veya temas öyküsü olmayan hamile 
bir kadında tesadüfen tespit edilirse araştırılması gerekir. Düşük riskli kişilerde, 
reaktif Ig M, romatoid faktör veya tahlille çapraz reaksiyona girebilen 
enfeksiyona karşı diğer antikorlar nedeniyle yanlış pozitif olabilir. Kızamıkçık 
spesifik avidite testinin kullanımı bu durumlarda yararlı olabilir [16].

Hamile bir kadının, şüpheli bir kızamıkçık vakasına maruz 
kaldığı durumlarda, en kısa zamanda maternal rubella Ig G antikorları 
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değerlendirilmelidir. Devam eden maruziyet önlenmeli ve fetüs üzerindeki 
potansiyel olarak yıkıcı etkileri nedeniyle, kadınlara anne-fetal bulaşma 
konusunda danışmanlık verilmelidir. Ig G antikorları negatifse, asemptomatik 
primer kızamıkçık enfeksiyonunu dışlamak için 3 hafta içinde rubella Ig G ve Ig 
M antikorlarının belirlenmesi sağlanmalıdır. Pozitif bir Ig M, akut enfeksiyonu 
yansıtabilir. Ancak yanlış pozitif rubella Ig M sonuçlarını dışlamak için; 5 ila 10 
gün sonra tekrarlanan serolojide Ig G titrelerinde bir artış gösterildiğinde akut 
enfeksiyon doğrulanır. Ig M ve Ig G ilk maruziyet sonrası serolojide negatifse, 
üç ila dört haftada ve negatifse maruziyetten sonraki altı haftada tekrarlanır 31.

Maternal rubella enfeksiyonu kendini sınırlayıcıdır. Tedavi; esas 
olarak destekleyici tedavidir ve ateş, artralji ve / veya artrit için non-steroid 
anti-enflamatuar ilaçların kullanılmasından oluşur. Semptomatik rahatlama 
için asetaminofen kullanılabilir 10.  Gebe kadınlarda, yönetim enfeksiyonun 
başlangıcındaki gebelik yaşına bağlıdır. Enfeksiyon gebeliğin 18. haftasından 
önce ortaya çıkarsa, fetüs enfeksiyon ve müteakip malformasyon için yüksek 
risk altındadır ve yönetim, yerel etik ve yasal düzenlemelere göre gebeliğin 
sonlandırılmasının dikkate alınmasını içermelidir. 20 haftalık gebelikten 
sonra, yönetim bireyselleştirilmeli ve ebeveynlere kızamıkçık enfeksiyonunun 
gecikmiş sonuçları hakkında danışmanlık verilmelidir 32. Maruziyet sonrası 
diğer müdahalelerin rolü sınırlıdır. Maruziyet sonrası proflaksi için poliklonal 
Ig kullanımı rutin olarak önerilmemektedir 17. Bazı kanıtlar maruziyetten 
sonra intramüsküler veya intravenöz Ig uygulanması; klinik olarak rubella 
riskini azaltabileceğini düşündürmektedir 33. Ancak asemptomatik enfeksiyon, 
viremi veya CRS’yi önlediği gösterilmemiştir. Hamilelik sırasında rubella 
maruziyetinden kısa bir süre sonra immunglobulin uygulanan bireylerin 
bebeklerinde de konjenital rubella sendromu gösterilmiştir 34. Ayrıca, eksojen 
immunglobulin uygulaması; rubella spesifik Ig G serokonversiyonuna neden 
olur ve doğru tanıyı zorlaştırır. Tanı sadece rubella Ig M testine dayandırılır ki 
Ig M yanlış pozitif sonuçlarla ilişkili olabilir. 
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1. GİRİŞ

Parvovirüs enfeksiyonu gebelikte nadir görülen fakat ciddi perinatal
komplikasyonlara sebep olabilen bir enfeksiyondur. Parvoviridae 
ailesinin insanda patojen tek tipi olan Parvovirüs-B19 tek sarmallı, zarfsız, 

DNA virüsüdür. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %50-75’i bağışık olmakla 
birlikte gebelikte akut parvovirüs enfeksiyon insidansı yaklaşık %1-2’dir(1). 

2. KLİNİK ÖZELLİKLER

Parvovirüs-B19 enfeksiyonu, yüzde ‘tokatlanmış yanak’ görünümü, gövde ve 
ekstremitelerde ‘dantel benzeri’ eritemli döküntü ile karakterize ‘beşinci hastalık’ 
olarakta bilinen ‘eritema enfeksiyozuma’ neden olan yaygın bir çocukluk çağı 
hastalığıdır. Erişkinlerde enfesiyonların en az yarısı asemptomatiktir ve yaklaşık 
%30’unda grip benzeri semptomlar, eklem ağrısı ve adenopati görülebilir (2). 
Yetişkinlerde döküntü gelişebilse de çocuklarda olduğu kadar yaygın değildir 
ve ‘tokatlanmış yanak’ görünümü nadirdir. Döküntü ortaya çıkmadan bir ile dört 
gün önce sistemik semptomlar ortaya çıkabilir. El bilekleri, dizler ve ayak bilek 
eklemlerini etkileyen artropati yetişkinlerde daha sıktır ve bir ile iki hafta kadar 
sürebilmektedir.

Gebelikte Parvovirüs-B19 enfeksiyonu, fetal kayıp ve hidrops fetalise yol 
açabildiği için önemlidir. Ciddi anemi, yüksek debili kalp yetmezliği ve non-
immün hidrops fetalise yol açabilmektedir.
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3. ENFEKTİVİTE

Enfeksiyon kış ve ilkbahar aylarında daha sık olup en yüksek enfeksiyon 
oranları öğretmenler, kreş çalışanları, evde kreş veya okul çağında çocukları 
olan kadınlarda görülmektedir.

Parvovirüs-B19 esas olarak damlacık yoluyla bulaşsa da enfekte kan ürünleri 
ve perinatal yolla da bulaşabilir. Kuluçka süresi yaklaşık 13-18 gündür ve 
maruziyetten 5-10 gün sonra kanda ve vücut sıvılarında saptanabilir. Bulaştırıcılık 
semptomların başlamasında 7-10 gün önce en fazladır (3,4). Enfekte anneden fetusa 
vertikal geçiş ihtimali yaklaşık %25-32 arasında değişmektedir (5,6).

4. FETAL KOMPLİKASYONLAR

Gebelikte parvovirüs enfeksiyonu meydana geldiğinde virüs plasentayı geçebilir 
ve kemik iliğinde eritrosit progenitör hücrelerini enfekte edebilir. Parvovirüs-B19 
için ana hedef hücreler, yüzeyinde P antijeni taşıyan eritrosit öncülü 
hücrelerdir. P antijeni megakaryositler, endotel hücreleri, plasenta, fetal 
karaciğer ve fetal kalpte eksprese edilir. Virüsün geç normoblast aşamasında 
eritrosit öncülerinin maturasyonunun durmasına neden olduğu ve trombosit 
sayısında azalmaya neden olduğu düşünülmektedir. Virüs apoptoz yoluyla 
eritrosit progenitör hücrelerin infeksiyonuna ve parçalanmasına neden olarak 
hemolize ve geçici aplastik krize yol açar. Baskılanan eritropoez şiddetli fetal 
anemi ve yüksek debili konjestif kalp yetmezliği ile sonuçlanır. Enfekte 
fetusların yaklaşık %5-20’sinde anemi gelişirken bunların %30-50’sinde ise 
hidrops fetalis meydana gelmektedir (tüm enfekte fetüslerin yaklaşık %2-6’sı)
(7). 

Konjenital enfeksiyonun en önemli belirtilerinden olan hidrops fetalis 
riski maternal enfeksiyonun meydana geldiği gestasyonel hafta ile ilişkilidir. 
Fetal hidrops riski yaklaşık %1-4 arasında değişirken enfeksiyon 9-20 gebelik 
haftalarında gelişirse bu oran %8-10’a yükselmektedir (8,9). Enfeksiyon 20. 
Gebelik haftasından sonra meydana gelirse hidrops riski %1’den azdır. Hidrops 
primer maternal enfeksiyondan ortalama 3 hafta sonra meydana gelir ve 
vakaların %95’inde maternal enfeksiyondan sekiz hafta sonra ortaya çıkar (10). 
Tanıdan 1 ile 7 hafta sonra spontan düzelme meydana gelebilir (11). 

Gebelik boyunca gözlenen fetal ölüm oranı %6.3, gebeliğin ilk 20 
haftasında enfekte olanlar için bu oran %11 olarak gösterilmiştir (10). Özellikle 
20. Gebelik haftasından sonra transfüzyonla tedavi edilen hastalarda hayatta 
kalım %90’lara ulaşmaktadır.
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Hidrops gelişen enfekte fetusların %37’sinde trombositopeni gözlenmiştir 
(12,13). Şiddetli trombositopeni kan transfüzyonu sırasında kan kaybına 
neden olabileceği için fetal işlem sırasında trombosit transfüzyonu için hazır 
olunmalıdır. 

Parvovirüs-B19 ile enfekte olup şiddetli anemi veya hidrops gelişmeyen 
fetuslarda uzun dönem nörogelişimsel problemler görülmezken, şiddetli anemi 
ve hidrops uzun dönem nörolojik sekel için risk faktörü olabilir. Parvovirüs-B19 
enfeksiyonu ile fetal malformasyonlar arasında bağlantı olduğunu öne süren vaka 
raporları olmasına rağmen viral enfeksiyonların konjenital malformasyonlarla 
ilişkili olup olmadığı net değildir (14).

5. TANI

Parvovirüs enfeksiyon şüphesi durumunda maternal enfeksiyon belirlenmesi 
için parvovirüs-b19 spesifik IgM/IgG antikorları için serolojik testler 
kullanılmaktadır. IgM antikorları maruziyetten yaklaşık 10 gün sonra ve 
semptomların başlamasından hemen önce tespit edilebilir ve 3 ay veya daha 
uzun pozitiflik devam edebilir. IgG antikorları ise, IgM’den birkaç gün sonra 
tespit edilebilir ve genellikle yıllarca pozitifilik devam eder (15,16). Pozitif IgM 
sonucu olan kadınlar IgG sonucuna bakılmaksızın akut enfeksiyon açısından 
değerlendirilmelidir. Negatif IgM ve pozitif IgG sonucu ise önceden virüs ile 
karşılaşmayı ve immüniteyi göstermekte olup bu kadınlarda transplasental geçiş 
riski bulunmamaktadır. IgM ve IgG sonucu negatif olan kadınlar enfeksiyona 
karşı duyarlıdır ve serolojik testler 4 hafta sonra tekrarlanmalıdır. Eğer kontrol 
testte IgM veya IgG pozitifliği saptanırsa fetal enfeksiyon açısından takip 
edilmelidir (Tablo1) (17). Bazı durumlarda serum IgM değeri tespit limitinin 
altında olabileceği için negatif sonuç varlığında yüksek şüphe varsa polimeraz 
zincir reaksiyon testi(PCR) faydalı olabilir.
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Tablo1: Parvovirüs enfeksiyonu tanı(17).

Maternal IgM/IgG

IgM pozitif
 IgG pozitif/negatif

IgM negatif
IgG negatif

IgM negatif
IgG pozitif

Referans 
laboratuarında testi 

tekrarla

Enfeksiyona duyarlı. 
Temastan 1 ay 

sonra yada hastalık 
gelişirse tekrarla

Geçirilmiş 
enfeksiyon

Akut enfeksiyon 
doğrulanırsa ileri 

inceleme

Fetal enfeksiyon amniyosentez ya da kordosentez ile amniyon sıvısı veya 
fetal kandan PCR ile parvovirüs DNA’sının varlığı ile teşhis edilebilir. PCR 
analizinin %100 kadar yüksek bir duyarlılığa sahiptir(2). Fetal DNA amniyon 
sıvısı veya fetal kanda tespit edilebilmesine rağmen, invaziv test(kordosentez) 
ultrasonografik olarak fetal anemi tespit edildiği durumlar haricinde 
önerilmemektedir (17).

Parvoviris enfeksiyonu varlığında hidrops fetalis fetal aneminin en 
önemli ultrasonografik göstergesidir. Yaklaşık üçte bir hidrops vakası spontan 
olarak rezolüsyona uğramaktadır (11). Fetal anemi tayini için orta serebral 
arter (MCA) ile pik sistolik hız (PSV) ölçüm yöntemi kullanılmaktadır (Şekil-
1). MCA-PSV >1.5 ortalama medyan katı(MoM) değerinin doğrulanmış 
parvovirüs enfeksiyonunda fetal anemi için sensitivitesi %94 ve spesifitesi 
%93 olarak gösterilmiştir(18). MCA-PSV ölçümü tüm fetal anemi vakalarını 
tespit edememektedir. Hafif anemi vakalarında değişiklik olmayabilir, 
hemoglobin <3g/dl olduğu şiddetli anemi vakalarında MCA-PSV daha fazla 
artmayabilir ve özellikle 35. Gebelik haftasından sonra da yalancı pozitiflik 
oranı artmaktadır (19).  Seri ultrasonografi ile fetal asit, kardiyomegali, 
hidrops ve MCA-PSV takibi maternal enfeksiyondan 4 hafta sonra başlamalı 
ve 1-2 hafta ara ile maruziyet veya enfeksiyondan sonra ki 8-12 haftaya 
kadar devam etmelidir (17). Maruziyetten 8-12 hafta sonrasına kadar fetal 
ultrasonografik anormallik tespit edilmediyse olumsuz fetal sonuç pek olası 
görünmemektedir (7,20).
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Şekil-1: Fetal anemi tanısında orta serebral arter doppler ölçümü

5. YÖNETİM

Enfekte çocuklarla temastan kaçınmak en önemli önlemdir. Parvovirüs 
enfeksiyonu için spesifik antiviral tedavi veya önlem için aşı bulunmamaktadır. 
Sık el yıkama hastalık bulaşmasını önlemede etkili bir yöntem olarak 
görülmektedir(2). Gebelikte rutin taranma önerilmemektedir. Tedavi anormal 
MCA PSV veya hidropik fetuslara yönelik olmalıdır.

Hafif ile orta dereceli anemi fetusta iyi tolere edilip sekel olmadan düzelebilir. 
Şiddetli anemi ise hidrops fetalis ve intrauterin ölüm ile sonuçlanabilir. İmmün 
sistem maturasyonuna bağlı olarak 20. Gebelik haftasından sonra daha sık 
olmakla birlikte fetal anemide %49.6 ve hidrops fetaliste %5.2 spontan düzelme 
görülebilmektedir(21). 

Doppler’de MCA PSV yüksekliği veya ultrasonografik hidrops belirtileri 
(cilt ödemi, asit, plevral ve perikardiyal efüzyon) nedeniyle şiddetli anemiden 
şüphelenildiği zaman kordosentez ile fetal hematokrit değerlendirmesi yapmak 
gerekmektedir. Fetal kan örneklemesinde anemi doğrulanırsa intrauterin kan 
transfüzyonu yapılmalıdır. İntrauterin transfüzyon yapılan hidropik fetusların 
%55.1’inde non-hidropik fetüslerin ise %100’ünde iyileşme gözlenmiştir(21). 
Intrauterin transfüzyon sonrası fetal kayıp riski hidrops vakalarında 
artmaktadır. Genellikle etkilenmiş fetuslarda birkez transfüzyon yeterli 
olurken, hidropik fetusların %36’sında iki veya daha fazla transfüzyon gereksinimi 
olmuştur (21). Fetal hidropsun genellikle transfüzyon sonrası 6 hafta içinde 
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düzeldiği gözlenmiştir(22,23). Asitin devam etmesi başarısız tedavi anlamına 
gelmemelidir.

Transfüzyon yapılan fetusların 6 ay ve 8 yaş değerlendirmesinde transfüzyon 
öncesi hemoglobin, platelet değerinden bağımsız olarak % 32 psikomotor 
gelişimsel gecikme gösterilmiş(24). Hidropik bulgular gelişenlerde %9.5’lik 
nörogelişimsel anormal bulgular gözlenirken, hidropstan etkilenmeyenlerde 
anormallik ihmal edilebilir düzeyde gözlenmiştir(21).

Doğum sonrası yönetim gebelik haftası ve hastalığın ciddiyetine bağlı 
olarak değişmektedir. Hidropik fetusların doğumu sonrası solunum desteği, 
mekanik ventilasyon, parasentez, torakosentez ve kan trnsfüzyon ihtiyacı 
olabileceği için doğumun mümkünse yenidoğan yoğunbakım imkanı olan 
üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Mossong J, Hens N, Friederichs V, Davidkin I, Broman M, Litwinska B,
Siennicka J, Trzcinska A, Van Damme P, Beutels P, Vyse A, Shkedy Z,
Aerts M, Massari M, Gabutti G. Parvovirus B19 infection in five European
countries: Seroepidemiology, force of infection and maternal risk of
infection. Epidemiol Infect 2008; 136: 1059–1068

2. Lamont RF, Sobel JD, Vaisbuch E, et al. Parvovirus B19 infection in
human pregnancy. BJOG 2011;118:175–186.

3. Anderson MJ, Higgins PG, Davis LR, et al. Experimental parvoviral
infection in humans. J Infect Dis 1985; 152:257.

4. Potter CG, Potter AC, Hatton CS, et al. Variation of erythroid and myeloid
precursors in the marrow and peripheral blood of volunteer subjects
infected with human parvovirus (B19). J Clin Invest 1987; 79:1486.

5. Gratac´os E, Torres PJ, Vidal J, Antol´ın E, Costa J, Jim´enez de Anta MT,
Cararach V, Alonso PL, Fortuny A. The incidence of human parvovirus
B19 infection during pregnancy and its impact on perinatal outcome. J
Infect Dis 1995; 171: 1360–1363.

6. Puccetti C, Contoli M, Bonvicini F, Cervi F, Simonazzi G, Gallinella G,
Murano P, Farina A, Guerra B, Zerbini M, Rizzo N. Parvovirus B19 in
pregnancy: possible consequences of vertical transmission. Prenat Diagn
2012; 32: 897–902.

7. Simms RA, Liebling RE, Patel RR, et al. Management and outcome of
pregnancies with parvovirus B19 infection over seven years in a tertiary
fetal medicine unit. Fetal Diagn Ther 2009;25:373–378.



PARVOVIRÜS ENFEKSIYON     47

8. Van Gessel PH, Gayvant MA, Vossen ACTM, et al. Incidence of parvovirus 
B19 infection among an unselected population of pregnant women in 
the Netherlands: a prospective study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2006;128:46–49

9. Enders M, Klingel K, Weidner A, et al. Risk of fetal hydrops and 
nonhydropic late intrauterine fetal death after gestational parvovirus B19 
infection. J Clin Virol 2010;49:163-168.

10. Enders M,WeidnerA,Zoellner I, Searle K, Enders G. Fetal morbidity 
and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: 
Prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 2004; 24: 513–518

11. Young N. Hematologic and hematopoietic consequences of B19 parvovirus 
infection. Semin Hematol 1988; 25: 159–172

12. Segata M, Chaoui R, Khalek N, et al. Fetal thrombocytopenia secondary to 
parvovirus infection. Am J Obstet Gynecol 2007; 196:61.e1.

13. de Haan TR, van den Akker ES, Porcelijn L, et al. Thrombocytopenia in 
hydropic fetuses with parvovirus B19 infection: incidence, treatment and 
correlation with fetal B19 viral load. BJOG 2008; 115:76.

14. Ornoy A, Ergaz Z. Parvovirus B19 infection during pregnancy and risks to 
the fetus. Birth Defects Research 2017;109:311–323

15. Saarinen UM, Chorba TL, Tattersall P, et al. Human parvovirus B19-
induced epidemic acute red cell aplasia in patients with hereditary 
hemolytic anemia. Blood 1986; 67:1411.

16. Rotbart HA. Human parvovirus infections. Annu Rev Med 1990; 41:25.
17. Khalil A, Sotiriadis A, Chaoui R, et al. ISUOG Practice Guidelines: role 

of ultrasound in congenital infection. Ultrasound Obstet Gynecol. 
2020;56(1):128-151. doi:10.1002/uog.21991

18. Cosmi E, Mari G, Chiaie LD, Detti L, Akiyama M, Murphy J, Stefos 
T, Ferguson JE, Hunter D, Hsu CD, Abuhamad A, Bahado-Singh R. 
Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia 
resulting from parvovirus infection. Am J Obstet Gynecol 2002; 187: 
1290–1293.

19. Mari G, Abuhamad AZ, Cosmi E, Segata M, Altaye M, Akiyama M. 
Middle cerebral artery peak systolic velocity: technique and variability. J 
Ultrasound Med 2005; 24: 425–430

20. Morgan-Capner P, Crowcroft NS, PHLS Joint Working Party of the Advisory 
Committees of Virology and Vaccines and Immunisation. Guidelines on 
the management of, and exposure to, rash illness in pregnancy (including 
consideration of relevant antibody screening programmes in pregnancy). 
Commun Dis public Heal 2002; 5: 59–71.



48    PERİNATAL ENFEKSIYONLAR

21. Bascietto F, Liberati M, Murgano D, et al. Outcome of fetuses with
congenital parvovirus B19 infection: systematic review and meta-analysis.
Ultrasound Obstet Gynecol 2018;52:569–576. [Systematic Review,n =
611]

22. Odibo AO, Campbell WA, Feldman D, Ling PY, Leo M V, Borgida AF,
Rodis JF. Resolution of human parvovirus B19-induced nonimmune
hydrops after intrauterine transfusion. J Ultrasound Med 1998; 17: 547–
550

23. Management of parvovirus infection in pregnancy and outcomes of
hydrops: a survey of members of the Society of Perinatal Obstetricians.
Am J Obstet Gynecol 1998; 179: 985–988

24. Nagel HT, de Haan TR, Vandenbussche FP, et al. Long-term outcome after
fetal transfusion for hydrops associated with parvovirus B19 infection.
Obstet Gynecol 2007;109:42–47.



49

B Ö L Ü M  V

VARİSELLA ZOOSTER 
VİRÜS ENFEKSİYONU

Varicella	Zooster	Virus	Infection

Necip DENİZ
(Dr.), Şehitkamil Devlet Hastanesi, Gaziantep

Email: necipdeniz@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4945-8149

1. GİRİŞ

Varisella human herpes virüs ailesine ait bir dna virüsüdür. Genellikle 
çocukluk çağında suçiçeği hastalığı olarak bilinen yaygın veziküllü 
kaşıntılı deri hastalığını yapar. Latent virüs ileri yaşlarda özellikle 

immün düşkün kişilerde sekonder enfeksiyon olarak ciddi ağrılı zona hastalığının 
sebebidir.

VZV çok bulaşıcı bir virüs olduğu için gebelerin büyük çoğunluğu çocukluk 
çağında hastalığı geçirmek suretiyle bağışıklanmışlardır. Bu sebeptendir ki gebelik 
esnasında primer VZV enfeksiyonu görülme sıklığı 1000 de 3 civarıdır. (1)

2. KLİNİK ÖZELLİKLER

VZV’nin yaptığı primer enfeksiyon olan suçiçeği hastalığı hastalığa özgü 
makülopapüler deri döküntüsüyle başlar, arkasından veziküller oluşturur. 
Veziküller kabuklanır ve arkasından iyileşme gözlenir. Lezyonlar oldukça 
kaşıntılıdır. Ateş ve halsizlik hastalığa genelde eşlik eder. Kuluçka süresi bir hafta 
ile 3 hafta arasında değişkenlik gösterebilir. Lezyonlar başlamadan 2 gün önce 
bulaşıcılık başlar kabuklanma gözlenene kadar da bulaşıcılık devam eder. (2) 

Semptomlar makülopapüler ve kaşıntılı cilt lezyonlarıyla başlar, püstül ve 
vezikül haline ilerler ve kabuk bağlar. Ateş ve halsizlik bu dönemde daha sık 
olmaktadır. 
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Primer enfeksiyon sonrası virüs dorsal kök ganglionlarında latent halde 
kalır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı, ileri yaş gibi durumlarda veziküler 
eritamatöz çok ağrılı “Zona Hastalığı” olarak karşımıza çıkabilir. 

Gebelik sırasında VZV’nin yol açtığı “Varisella Pnömonisi” mortalite ve 
morbiditenin arttığı ciddi bir hastalıktır. Gebelik esnasında Varisella Pnömonisini 
arttıran risk faktörleri; sigara kullanımı, 100 den fazla deri lezyonu, enfeksiyon 
anındaki ileri gebelik yaşıdır. (9)

VZV enfeksiyonlarında konjenital varisella sendromu gelişim riski 
bulunmaktadır. İlk bulaşta değil çoğu zaman in utero reenfeksiyon durumunda 
gözlenmektedir. İlk trimester bulaşlarda yaklaşık binde 5, 13-20 hafta 
arasındaki enfeksiyonlarda %2, 20-36. gestasyonel haftalar arasındaki 
bulaşlarda fetal varisella sendromu oluşumu için risk gözlenmemektedir. 36 
haftadan sonra maternal enfeksiyon %50 neonatal enfeksiyon, %25 klinik 
suçiçeği enfeksiyonu ile ilişkilidir. (3) 

Bir başka çalışmaya göre ise primer maternal enfeksiyon yaklaşık %8’lik 
vertikal geçişe neden olmaktadır. Bunlardan yaklaşık %10’unda Konjenital 
Varisella Sendromu gelişmektedir. Bu da tüm maternal enfeksiyonların 
yaklaşık %0,4-2 sini kapsamaktadır. 20. gestasyonel haftadan küçük maternal 
enfeksiyon geçirilme durumunda risk artmaktadır. (10) 

Suçiçeği enfeksiyonu yetişkinlerde çocuklara göre daha nadir olmasına 
rağmen; pnömoni, ensefalit ve hepatitlerle daha çok ilişkilidir.

Pulmoner semptomlar döküntüden 2-6 gün sonra başlar, hemoptizi, 
göğüs ağrısı, dispneye yol açan hafif öksürük ve siyanozla birlikte 
gözlenir. VZV pnömonisi tedavisi ile mortalite %1 den daha düşük olarak 
izlenmektedir. (11)

Vzv ‘nin yaptığı zona hastalığı ise fetüs için bir risk taşımamaktadır. 
İlk trimester sırasında maternal vzv enfeksiyonunun düşük yaptırdığı 
düşünülmemektedir. Sekel genellikle enfeksiyon anındaki fetal yaşa bağlıdır. 
Maternal enfeksiyonların %98 inde klinik belirti olmayan, asemptomatik ya 
da sağlıklı fetüs bulunmaktadır. İlk 20 hafta maternal VZV enfeksiyonunda 
konjenital varicella sendromu (KVS) riski %0.4-2 civarında olmaktadır. 
(12) Dünya genelinde 1947’den 2013’e kadar sadece 130 adet KVS vakası
bildirilmiştir. (13)

Konjenital kalça hipoplazisi, dermatomal skar izi, rudimenter digitaller, 
intra uterin gelişim geriliği, göz problemleri (mikroftalmi, koryoretinit, katarakt), 
santral sinir sistemi bulguları (mikrosefali, kortikal atrofi, nörogelişimsel 
bozukluklar) KVS de görülebilecek bulgulardır. Prenatal ultrason taramasında 
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kalça deformiteleri, mikrosefali, hidrosefali, yumuşak doku kalsifikasyonları ve 
intrauterin gelişme gerilikleri tespit edilebilmektedir. (14)

3. TANI

VZV enfeksiyonu tanısı klinik özelliklerle koyulmaktadır. Makülopapüller 
veziküllü lezyonlar tanı koydurucudur.  Vzv enfeksiyonu geçiren bir kişi ile 
yüzyüze 5 dakikalık temas veya 15 dakikadan uzun süre aynı odada bulunma 
bulaş için yüksek risk taşımaktadır. Temas sonrası hastalık öyküsü sorgulanabilir 
veya VZV IG G pozitifliği kanda bakılabilmektedir.

Fetal Varicella Sendromunda sonografik olarak polihidramniyos, uzuv 
kusurları, ciltte yara izleri, göz içi ve kafa içi oluşumlarda kalsifikasyonlar 
izlenebilmektedir (4). Nörolojik defektler; kortikal atrofi, ensefalit ve Horner 
Sendromu olabilmektedir. (5) Fetal enfeksiyon şüphesinde amniosentez ile 
VZV PCR DNA bakılabilir. Yapılan bir çalışmada 24 haftadan önce maternal 
VZV geçiren gebelerde yapılan amniyosentez materyalinde bakılan VZV PCR 
DNA 4 fetüs için pozitifken 5 fetüste etkilenme saptanmamıştır. (6) Bu sebeple 
negatif sonuçlar kesin olarak hastalığı dışlamamaktadır. 

Neonatal KVS’nin klinik bulguları (15): 

· Dermotomla uyumlu cilt skarları %76
· Nörolojik anormallikler (mikrosefali, kortikal atrofi, nörogelişimsel

gecikme) %62
· Göz defektleri (katarakt, mikroftalmi) %52
· Kalça hipoplazisi %46
· Kas hipoplazisi %20
· Gastrointestinal anomaliler %19
· Genitoüriner anomaliler %12
· İç organ etkilenmeleri %13
· Gelişim geriliği %12

4. YÖNETİM

Seronegatif gebe kadınlar maruziyetten kaçınmalıdır. Canlı atenüe suçiçeği 
aşısının yetişkinlerde su çiçeğinin önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. 
Canlı bir aşı olması sebebiyle gebelerde suçiçeği aşısı kontrendikedir. Ancak 
gebelikten ya da konsepsiyondan 1 ay öncesinde farkında olmadan VZV 
aşısı olduysa fetal komplikasyon riski artmış gibi gözükmemekte bu sebeple 
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terminasyon önerilmemektedir. Tüm gebelere ve gebelik düşününen kadınlara 
ilk muayene esnasında daha önce suçiçeği geçirip geçirmedikleri mutlaka 
sorulmalıdır. Öyküsü net olmayanlar, geçirip geçirmediğini tam olarak 
hatırlamayanlar ya da aşılanma durumu net olmayan hastalarda serolojik olarak 
VZV IG G bakılabilir.  

20 haftadan önce geçirilen enfeksiyonlarda hastalıktan sonraki 5. haftada 
seri ultrason muayenesi yapılmalıdır. 

Bağışık olmayan gebelerde ilk 10 gün içerisinde Varisella Zooster 
İmmünglobülini verilmelidir (VZIG). Eğer immünglobülin verilmiyorsa oral 
asiklovir 7. günde profilaksi olarak başlanabilir. Asiklovir ve valasiklovir 
tedavisinin Konjenital Varisella Sendromunu azalttığına dair net bir veri 
bulunmamaktadır. ( 12)

Asiklovir Varisella ve Herpes Simplex virüsleri için oldukça spesifik, 
guaninin sentetik nükleozid analoğudur. Dna polimerazı durdurup viral 
replikasyonu engellemektedir. (16)

VZV ile enfekte gebelerde semptomatik tedavi ve hijyen koşullarının 
sağlanması bakteriyel superenfeksiyonları önlemede etkilidir. 

Döküntü sonrası 48 saat içinde oral asiklovir gebelere önerilmelidir.Viral 
pnömoni gelişen gebeler hospitalize edilmeli 7 gün intravenöz asiklovir tedavisi 
almaları gerekmektedir. Pnömoni gebelerde mortalite ve morbiditenin VZV ye 
bağlı en önemli sebebidir. Tedavi IV 7 gün süreyle günde 3 kez 10-15 mg/kg 
asiklovir şeklinde düzenlenebilir. 

20. haftadan önce maternal Vzv enfeksiyonunu takiben fetal varisella
sendromu gelişen gebelere terminasyon seçeneği sunulmalıdır. (7)

Varisella sendromunun tipik özellikleri; mikrosefali, hidrosefali, uzuv 
kusurları, fetal gelişim geriliğidir. Bulgular hastalık gelişiminden 5 hafta 
sonrasında ya da 16. Haftadan sonra ortaya çıkmaktadır. Hangisi önce gelirse 
seri ultrason taramalarıyla fetüs muayene edilmelidir. (6)

VZIG temas sonrası ilk 10 gün veya oral asiklovir maruziyet sonrası 7. 
gün uygulanmalıdır. Oral asiklovir gebelerde güvenli görünmektedir. (8) Fetal 
sonografik bulgu izlenmediği takdirde fetal sekel oluşma ihtimali düşük olarak 
değerlendirilmektedir. 
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1. GİRİŞ

Herpes simpleks virüs zarflı, çift sarmallı DNA virüslerinden 
herpesviridae ailesindendir. Herpes virüs ailesinin 25’ten fazla subtipi 
tanımlanmış ancak insanı enfekte eden en az 8 subtipi vardır.  (1) 

Bunlar oral ülseratif deri lezyonlarından lenfoma ve Kaposi sarkomuna kadar 
değişen malignitelere sebep olmaktadır. 

Herpes ismi Yunancadan (“Herpeine”) gelmektedir. Anlamı emeklemek, 
yavaş ilerlemektir. HSV enfeksiyonuda vücutta ağır ağır ilerleyen ve dorsal 
gangliyonlarda yerleşerek ömür boyu enfeksiyona sebep olabilen bir viral 
enfeksiyondur. (1) 

Reproduktif çağda olduğu gibi gebelik seyri boyunca da Herpes Simpleks 
virüslerin Tip 1 ve Tip 2 virüs enfeksiyonları ile sık karşılaşılır. HSV-1 dudak 
ve burun çevresinde epitel hücreleri enfekte ederek uçuğa sebep olmaktadır. 
(2) HSV-2 ise genital bölgede enfeksiyona sebep olmaktadır. Her iki subtip
de yaygın ve bulaşıcıdır. Bu virüsle enfekte olunduktan sonra ciltte döküntü
oluşturarak bulaştırıcılık sağlarlar. Ayrıca tükrük gibi vücut sıvılarıyla da
bulaştırıcılık olabilmektedir.

Her iki subtipin de bulaşma sonrası latent dönemi vardır. Ömür boyu vücutta 
saklanabilir. Bu klinikte karşılaşılan rekürren enfeksiyonların kaynağıdır. (2) 
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Eski bilgilerin aksine bulaş semptomatik reaktivasyon sırasında daha yüksek 
olasılıkla olmaktadır. Ancak asemptomatik dönemde de bulaşın olabildiği 
bilinmektedir. 

Herpes simpleks virüsle seronegatif bir kişinin karşılaşma sonrası 
inkubasyon süreci 2-10 gün arasıdır. HSV enfeksiyonunun primer enfeksiyonu 
mukokütanöz lokalizasyondadır. HSV-2 enfeksiyonu genital bölgeyi, HSV-1 ise 
hem orofasiyal alanı hem de genital bölgeyi tutar. Bu bölgede ağrı, hassasiyet, 
parestezi, yanmayı ateş ve başağrısı seyreder. Ağrılı lenfodenopati oluşturur. 
Gruplaşma eğiliminde olan veziküller erimatöz zemin üzerinde izlenirken daha 
sonra göbek şeklini alarak nekroze alan haline döner. (3) Primer herpes simpleks 
enfeksiyonu sonrası virüs dorsal gangliyon nöronlarına yerleşir. Rekürren 
mukakutanöz lezyonlar oluşana kadar virüs gangliyonda nöronal hücrelerde 
dormant kalır. Aktivasyonun olmadığı durumlarda ciltte viral protein, nükleik 
asit ve protein yoktur.

Maternal HSV bulaşı için risk faktörleri aynı cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar gibidir. İmmun yetmezlik, travma, ultraviyole radyasyon, aşırı 
sıcaklık, stres, immünosupresyon veya hormonal dalgalanmalar gibi çeşitli 
uyaranlar, aktif HIV enfeksiyonu gibi durumlarda HSV enfeksiyonu bulaş ve 
rekürren riski artar. Neonatal HSV için ise doğum esnasında genital sistemde 
HSV olması, birincil HSV virüs enfeksiyonu ve girişimsel obstetrik işlemler 
risk faktörleridir. (4)  

2. TANI

Genital Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonun klinik tanısı veziküler veya ülsere 
lezyonların bulunmasıyla şüphelenilir ve daima laboratuar testleri ile doğrulanır. 
HSV enfeksiyonu için tanı testleri arasında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), 
viral kültür, doğrudan floresan antikor testi ve tipe özgü serolojik testler bulunur. Bu 
testlerden herhangi biri ile doğrulandıktan sonra bu maternal enfeksiyonun primer, 
birincil olmayan primer, yoksa rekürren enfeksiyon olup olmadığı araştırılır. 

3. SINIFLAMA

3.1.	 Primer	Enfeksiyon

Öncesinde HSV-1 veya HSV-2 antikorları olmayan kişilerde HSV virüs DNA’sı 
tespit edilmesi olarak tanımlanır. Gebelik sırasında bu hastalarda %2-4 HSV-1 
veya HSV-2’ye serokonversiyon görülür. Primer enfeksiyonun sadece %3’luk 
kısmında semptomlar vardır. Semptomatik geçirilen primer enfeksiyonda 
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hastalık şiddetli seyreder ve rekürrens riski yüksektir. Primer enfeksiyonu 
semptomatik geçiren hastaların yaklaşık yarısında hastalık 6 ay içinde nüks 
eder. (5)

Fetusa bulaş rekürrken enfeksiyona kıyasla primer enfeksiyonda daha 
yüksektir. Yenidoğan HSVenfeksiyonlarının %50-80’i genital HSV-1 ve 
HSV-2 enfeksiyonunu yakın dönemde geçiren annelerden kaynaklanır.  Primer 
enfeksiyonu doğumdan kısa bir süre önce geçirmemiş olmak ve vajinal yolla 
doğum yapılmaması durumunda fetüse bulaş çok nadirdir.(5)

3.2.		 Birincil	olmayan	primer	enfeksiyon

Daha öncede HSV-1 antikorları olan bir kişide HSV-2 virusünün tespit 
edilmesidir veya tam tersi HSV-2 antikorları olan bir kişide HSV-1 virüsü tespit 
edilmesidir. Bu dönemi semptomatik geçirse bile klinik primer enfeksiyondan 
daha hafiftir.

3.3.	 Rekürren	Enfeksiyon

Rekürren genital herpes, dormant olarak kalmış HSV’nin reaktivasyonundan 
kaynaklanır. Genellikle HSV-2’dir. Semptomlar varsa genellikle bir hafta ile 10 
gün arasında sürer, hafiftir. 

Gebelikte HSV ataklarının %90’ından fazlası ya rekürren enfeksiyondur 
ya da birincil olmayan primer enfeksiyondur. (6)

Bazı durumlarda genital ülseri olan hastalarda virüs testleri ve antikor 
titreleri negatif gelebilir. Klinik şüphe her zaman önemlidir. Bu sebepten 3-4 
hafta sonra serolojik testler tekrarlanmalıdır. 

4. HSV’NİN MATERNAL-FETAL GEÇİŞİ

HSV’nin yenidoğana bulaşması genellikle doğum eylemi sırasında serviks, 
vajen, vulva, perianal bölge gibi enfekte alanlardan doğrudan teması sonucu 
olur.

Yenidoğan enfeksiyonu için en yüksek risk HSV’nin primer enfeksiyonunu 
doğuma yakın geçiren kadınlarda görülür. Bu riski birincil olmayan primer 
enfeksiyon ve rekürren enfeksiyon takip eder. (7) Bunun sebebi olarak da anti 
HSV antikorlarının primer enfeksiyonda olmaması ve daha fazla viral yük 
olarak değerlendirilebilir. 

Maternal fetal bulaşda HSV-2’nin viral bulaşma sıklığı HSV-1’e göre daha 
yüksektir. Geçiş transplasental olabileceği gibi transservikal yolla amniyotik 
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membranlar aracılığıyla da olabilir. HSV bazı konjenital anomalilerin sebebi 
olabilmektedir. (9-10) Bunların başında mikrosefali, hidrosefali, intrakraniyal 
kalsifikasyon ve plasental kalsifikasyonlar gelmektedir. (11)

5. TARAMA

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) asemptomatik 
ergenlerde ve hamile olanlar da dahil olmak üzere yetişkinlerde rutin serolojik 
taramayı tavsiye etmektedir. (12-13) Yeni tanı almış ve gebelik takibinde bütün 
kadınlara fasiyooral ve genital uçuk anamnezde sorgulanmalıdır. Partnerlerinde 
HSV lezyonu olan gebelere asemptomatik dahi olsalar serolojik test 
önerilmelidir. Gebeliğinde aktif HIV enfeksiyonu geçiren kadınlara da serolojik 
testler yapılmalıdır. 

6. GEBELİKTE HSV YÖNETİMİ

Gebelikte HSV enfeksiyonunun seyri hamile olmayan kadınlara benzer.  
Ancak gebelikte doğal immünite zayıflamıştır. Bazı ciddi komplikasyonlarla 
karşılaşılabilir. Özellikle primer enfeksiyon şiddetli geçiriliyor ise ensefalit, 
hepatit gelişebilir. 

Tedavide genital herpesi olan kadınlarda yönetim doğumda nüks riskini 
azaltmaya yönelik verilen antiviral tedavi ve neonatal bulaşı azaltmak için 
uygulanacak sezaryen doğumdur. Maalesef ki hiçbir müdahele neonatal herpes 
enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaz. 

ACOG kılavuzları medikal tedavide kullanılan ilaçları ve dozlarını 
hastalığın sınıfına, hastalığın şiddetine ve gebelik haftasına göre belirler. (14)

7. ANTİVİRAL TEDAVİ REJİMLERİ

36. Gebelik haftasından önce primer ve birincil olmayan primer enfeksiyon
durumunda tanı laboratuar veya kültür sonuçlarıyla doğrulanana kadar ampirik
tedavi başlanmalıdır. Enfeksiyon çok şiddetli olmasa bile verilecek antiviral
tedavi semptomların süresini ve şiddetini azaltabilir. Tedavide asiklovir,
valasiklovir, famsiklovir kullanılır. Asiklovir; 7-10 gün arası günde 3 defa
400 mg önerilir. Valasiklovir ise 1 gr günde 2 defa kullanılır. 10 gün sonra
iyileşme tamamlanamazsa tedavi uzatılabilir. (15) Parenteral asiklovir HSV
enfeksiyonunun komplike olması durumunda kullanılabilir. HSV enfeksiyonu
komplikasyonlarından merkezi sinir sistemi tutulumu olması, uç organ hastalığı
( keratit, hepatit, radikülit) durumunda  5-10 mg/kg asiklovir günde 3 defa
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kullanılabilir. Semptomatik tedavide aspirin ve sıcak uygulama ateş, vulvar 
ağrı, disüri ve lokal semptomların düzelmesine yardımcı olur. Son trimesterde 
primer veya birincil olmayan primer enfeksiyon durumunda tedavinin doğuma 
kadar uzatılması gerekir. Erken doğum, erken membran rüptürü durumunda 
fetal bulaş riski artacaktır. Bununla birlikte primer enfeksiyon gelişmesi erken 
doğum riskini artıran bir durumdur. Enfeksiyonun aktif olduğu bu dönemde her 
ne kadar sezaryen ile doğum önerilse de medikal tedavinin devamı fetal bulaş 
riskini azaltır. (16)

Rekürren enfeksiyonda ise çoğu zaman tedavi verilmeden spontan iyileşme 
gerçekleşir. Rekürrens durumlarında semptomlar şiddetli ise, rekürens sık ise 
medikal tedavi eklenebilir. Dozlar primer enfeksiyon veya birincil olmayan 
primer enfeksiyon durumlarındaki gibidir. 

36. gebelik haftasından sonra ortaya çıkan bütün HSV enfeksiyonlarında
baskılayıcı tedavi rejimi kullanılır. Bu tedavi asiklovir 400 mg olarak günde 
3 defa verilir. Verilen asiklovir dozunun yükselmesindeki sebep artan renal 
glomerüler filtrasyon hızıdır. Bu haftadan sonra başlanılan baskılayıcı tedavi 
HSV nüksünün sıklığını azaltır. Viral bulaş azalır. Bu bulaşın azalması fetüse 
vertikal bulaşı da doğal olarak azaltacaktır. (17) Ancak gebelik sırasında aktif 
lezyonu olmayan sadece seropozitif kadınlarda baskılayıcı tedavi önerilmez.  
Baskılayıcı tedavi viral bulaşı tamamen önlemez. 

Tablo 1: Antiviral tedavi

Sınıflama Asiklovir Valasiklovir 

Primer Enfeksiyon veya birincil 
olmayan Primer Enfeksiyon 

400 mg 3*1 oral
7-10 gün

1gr 2*1 oral
7-10 gün

Semptomatik Rekürren 
Enfeksiyon

400 mg 3*1
5 gün

500 mg 2*1 
3 gün

Baskılayıcı Tedavi 400 mg 3*1
36. gebelik
haftasından doğuma
kadar

500 mg 2*1
36. gebelik haftasından
doğuma kadar

Şiddetli veya yaygın hastalık 5-10 mg/kg 3*1
intravenöz
2-7 gün ardından
400 mg 3*1 oral
7-10 gün
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Kaynak: Referans kitap Vincenzo VB. Maternal-Fetal Evidence Based 
Guidelines. 4. ed.  Philadelphia, PA: CRC Pres; 2022 uyarlanmıştır. Kaynak ise, 
Centers for Disease Control and Prevention. Genital HSV infections. In: 2015 
sexually transmitted diseases treatment guidelines. Atlanta, GA: CDC; 2015. 
Available at: https://cdc. gov/std/tg2015/herpes.htm. Accessed on October 1, 
2020.

8. HSV ENFEKSİYONU OLAN GEBEDE DOĞUM ŞEKLİ

Gebeden öncelikle iyi bir anamnez alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. 
Genital lezyonlar dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) ve ACOG bu gebelerin doğum şekli ile ilgili bazı 
önerilerde bulunmuştur. (14-15) Aktif genital lezyonu olanlar, viral bulaşın daha 
fazla olabileceğini düşündüren şiddetli klinik bulgular ( genital ağrı, yanma) , 
amniotik membranların 6 saaten daha fazla sürede rüptüre olması durumunda 
sezaryen ile doğum önermektedir. Ancak aktif lezyonu olmayan ve hastalığın 
prodromal bulgularının yoğun bulunmadığı durumlarda doğum şekli HSV 
enfeksiyonunun sınıfına ve zamanlamasına bağlıdır. 

Royal College of Obstetricians (RCOG) üçüncü trimesterde ilk atak 
genital herpes enfeksiyonu olan kadınlarda, beklenen doğum tarihinden 6 hafta 
öncesinden itibaren semptom geliştirenlerde sezaryen doğumu önermektedir. (18) 

9. PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ (PPROM ) VE HERPES
SİMPLEK ENFEKSİYONU

Preterm Erken Membran Rüptürü ( PPROM ) ve aktif herpes simpleks 
virüs enfeksiyonunda karar vermek obstetrik pratiğinde her zaman göz önünde 
bulundurulan yarar zarar dengesidir. Terazinin bir tarafında erken doğumla 
ilgili riskler varken diğer tarafta ise artan intrauterin enfeksiyon riski vardır ve 
denge iyi kurulmalıdır. Intrauterın enfeksiyon riski hastalığın formuna bağlıdır. 
Daha önce de belirtildiği gibi primer enfeksiyon diğer formlara göre daha 
şiddetlidir. (8) Ancak enfeksiyonun farklı sınıflarında PPROM gelişmesi 
durumunda doğumun planlanacağı hafta ile ilgili net bir öneri 
bulunmamaktadır.

Rekürren enfeksiyon durumunda sınırlı sayıda yapılmış çalışmalar ikinci 
trimesterde PPROM için obstetrik bir endikasyon olmaması durumunda doğum 
için beklemeyi önermektedir. (16) Son trimesterde ise yine riskler 
unutulmamalıdır. Bu süreçte viral yükü azaltmak ve fetal bulaş riskini 
düşürmek amaçlı parenteral asiklovir başlanmalıdır. 34. Gestasyonel haftadan 
önceki PPROM ve herpes simpleks enfekiyonu olan gebelere antenatal steroid 
tedaviye eklenmelidir.
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1. GİRİŞ

Hepatit B virüs enfeksiyonu aşıyla önlenebilir olmasına rağmen, tüm 
dünyadaki ciddi ve en yaygın sağlık sorunlarının başında gelir (1,2).

Dünyadaki tüm annelerin yaklaşık %5’i HBsAg pozitiftir; 
bulunulan endemik bölgeye göre %0,6- %20 oranında görülebilmektedir. Orta 
endemik bölgede olan ülkemizde gebelerde taşıyıcılık oranı %1,2 ve %4,7 
arasındadır (3).

Dünya çapında tahminen 2 milyar insan HBV ile enfekte olmuştur (4). 
HBV’ ye maruz kalan yetişkinlerin yaklaşık %90’ı virüsü kendiliğinden 
temizlerken, yaklaşık %10’u kronik HBV enfeksiyonu gelişir.

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yılda yaklaşık 1 milyon 
HBV ile ilişkili ölüm olduğunu ve 257 milyon kişinin kronik taşıyıcı olduğu 
bildirmektedir (1,2,5).

Gebelikte Hepatit B’nin maternal ve fetal sağlığa etkileri, gebeliğin seyri 
üzerine etkileri, tedavisi ve maternal-fetal bulaşın önlenmesini gibi yönetimde 
bazı zorluklar vardır.

Vertikal geçiş dünya çapında kronik enfeksiyonların yaklaşık yarısından 
sorumlu olduğundan, maternal-fetal bulaşın önlenmesi en önemli durumdur. 
Anne tarama programları ve bebek aşılanması bulaşma oranını önemli ölçüde 
azaltmıştır.

HBV aşısı enfeksiyona karşı yaklaşık %95 oranında etkilidir (4). Çocukluk 
çağı HBV aşılamasının başlatıldığı endemik bölgelerde çocuklarda ve ergenlerde 
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kronik karaciğer hastalığı ve hepatosellüler karsinom insidansında %90’a varan 
azalma görülmüştür (6).

2. GENETİK-SEROLOJİ-HEPATİT B TANISI

HBV, Hepadinaviridae ailesinden kısmen çift sarmallı, küçük bir DNA virüsüdür. 
İnsanlar bilinen tek konaktır ve viral replikasyon hepatositlerde meydana gelir. 
HBV’nün toplam 10 (A-J) farklı genotipi vardır. Genotipteki farklar HBV’nin 
biyolojik yapısı ve klinik sonuçları üzerinde farklılığa neden olmaktadır. 
Hastalık evresinin teşhisi ve belirlenmesi üç farklı antijenin veya bu antijenlere 
karşı gelişen antikorların saptanmasına dayanır.

Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) ve Hepatit B Yüzey Antikoru (Anti-
HBs); HBsAg’i semptomlar ve laboratuvar anormallikleri ortaya çıkmadan 2-8 
hafta önce kanda saptanmaktadır. HBsAg’nin pozitif olması sadece virüsün 
varlığını veya yokluğunu gösterir. İyileşen hastalarda ise 4-6 ayda kaybolur. 
HBsAg kaybolduğunda, anti-HBs antikorlarının ortaya çıkar. Anti-HBs bağışıklık 
geliştiğini gösterir ve koruyucudur. Aşılanan kişilere de HBsAg verildiği için 
anti-HBs ortaya çıkar. Pencere dönemi ise akut enfeksiyon sırasında HBsAg’nin 
kaybolmasını sonrasında anti-HBs ortaya çıkması arasında 1-2 hafta süren ve 
serumda her iki belirtecin de saptanamadığı durumdur. HBsAg’nin serumda 
6 aydan daha uzun süre saptanması Hepatit B enfeksiyonunun kronikleştiğini 
gösterir (7).

Hepatit B Çekirdek Antijen (HBcAg) ve Hepatit B Çekirdek Antikoru 
(Anti-HBc); HBcAg, sadece enfekte olan hepatositlerde bulunur ve serumda 
saptanmaz. Anti-HBc ise Hepatit B virüsü ile karşılaşıldığını gösterir, bütün 
hastalarda, ömür boyu pozitif kalır. Akut enfeksiyonda anti-HBc Ig M serumda 
saptanırken, iyileşen hastalarda anti-HBc Ig G pozitifliği ile anti-HBs saptanır. 
Kronikleşen hastalarda ise anti-HBc Ig G ve 6 aydan uzun süren HBsAg 
pozitifliği saptanır (8).

Hepatit B e-Antijeni(HBeAg) ve Hepatit B e-Antikoru(Anti-HBe); 
HBeAg, HBsAg’ den sonra saptanabilir. Yalnızca Hepatit B virüsü vücutta 
olduğu sürece HBeAg pozitiftir. Yüksek HBV DNA seviyesi ve aktif viral 
replikasyona işaret eder. Koruyucu bir antikor olmayan Anti-HBe kronikleşen 
hastalarda da pozitif olabilir (9).

HBV DNA; HBV replikasyonunu gösterir. En duyarlı testtir. Aktif 
enfeksiyon göstergesidir (10).
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Tablo 1: Hepatit B Enfeksiyonunun Serolojik Parametreleri

Yorum HBsAg AntiHBs HBeAg AntiHBe
HBV 
DNA

AntiHBc 
IgM

AntiHBc 
IgG

HBV aşısı - + - - - - -

Akut enfeksiyon + - + - + + +/-

Pencere dönemi - - - - - + +/-

Geçirilmiş enfeksiyon - + - +/- - - +

Kronik hepatit + - +/- +/- +/- - +

2.1.	 İnaktif	Hepatit	B	Taşıyıcılığı

Serumda HBsAg’nin 6 aydan daha uzun süre pozitif saptanması, HBV DNA 
2.000 IU/mL az olması, normal ALT ve AST düzeyleri, anti-HBe pozitif, HBeAg 
negatif, karaciğer biyopsisinde hasar olmaması veya minimal hasar olması ile 
tanı konulur.

2.2.	 Okült	HBV	Enfeksiyonu

Serumda HBV DNA’sı pozitif olan hastaların HBsAg’ sinin negatif olmasıdır.

3. SEMPTOMLAR

Akut hepatit B ortalama 60-180 günlük kuluçka döneminden sonra gelişir. Akut 
hastalığın başlangıcı genellikle sinsidir. Bebekler ve küçük çocuklar genellikle 
hastalığı asemptomatik olarak geçirir. Akut enfekte yetişkinlerin sadece %30-
50’sinde semptomatik HBV enfeksiyonu vardır (11). Semptomlar spesifik 
değildir. Semptomatik olduğunda ise başlangıçta anoreksiya, halsizlik, boğaz 
ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş ve daha nadir olarak sarılık görülür.

Hepatit B virüsü ile enfekte olan hastaların çok az kısmında fulminan 
hepatit gelişirken, yaklaşık %10’nunda kronik taşıyıcılık görülür, %90’nın da 
virüs tamamen ortadan kaldırılır (12).

Kronik hepatit B enfeksiyonu sıklıkla asemptomatiktir. Sürekli iştahsızlık, 
kilo kaybı, yorgunluk, hepatosplenomegali klinik olarak düşündürebilir. 
Karaciğer dışı bulgular, pankreatit, perikardit, miyokardit, glomerülonefrit, 
artrit, vaskülit ve periferik nöropatiyi içerir.

4. KOMPLİKASYONLAR

Akut enfeksiyonların çoğu asemptomatik veya hafif semptomatik olsa da, 
hepatit, ölüme veya karaciğer transplantasyonuna neden olan fulminan hepatit 
gelişebilir.
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Kronik HBV gelişme riskinde en önemli neden, etkin immün sistemin 
varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Dolayısıyla yaşa bağlıdır. Kronik enfeksiyon, 
1 yaşından önce enfekte olan yenidoğanların % 90’ında, 1-5 yaş arasındaki 
çocukların %30-50’ sinde ve sağlıklı yetişkinlerin %5’inden azında görülür. 
(3,13) 

Hastalığın nasıl seyredeceği, şiddeti; enfekte olduğu yaş dışında hepatit 
B virüsünün genotipinden, HBV enfeksiyonun süresinden, immunklirens 
dönemindeki serum ALT seviyesinden, HCV, HDV, HIV ile koenfeksiyonun 
olmasından, kemoterapi alan veya transplantasyon hastaları gibi immün 
yetmezlik durumlarından etkilenir.

Kronik enfeksiyonu olan bu hastaların %15-30’unda akut hepatit ortaya 
çıkar. 5 yıllık siroza ilerleme insidansı %8-20’dir ve bu kişilerin %20 sinde 5 yıl 
içinde karaciğer yetmezliği ortaya çıkar(14). Hepatosellüler karsinom, kronik 
HBV’li hastaların yıllık %2-5’inde gelişir (15).

5. HEPATİT B ENFEKSİYONU BULAŞ YOLLARI VE RİSK
FAKTÖRLERİ

Bulaşma, enfekte kana veya tükürük, idrar, vajinal sıvılar gibi diğer vücut 
sıvılarına mukoza maruziyet ile gerçekleşir. Bağışıklığı olmayan kişilere, 
Hepatit B pozitif hastalardan cinsel temas, perinatal, horizontal,, transfüzyon, 
perkütan, nazokomiyal yolla bulaşabilmektedir.

Dünya çapında en büyük kronik HBV enfeksiyonu kaynağı, HBV ile 
enfekte annelerden perinatal bulaşmadır. Risk altında olan kişiler, tüm gebeler, 
orta veya yüksek düzeyde HBV prevalansı olan bölgede doğanlar, cinsel yolla 
bulaşan bir hastalık öyküsü olanlar, yüksek HBV endemisi olan bölgede doğan 
ve bebeklikte aşılanmamış kişiler, IV ilaç kullananlar, hemodiyaliz hastaları, 
HIV ya da HCV ile enfekte kişiler, immunosupresif tedavi alanlardır.

Akut HBV enfeksiyonu her 1000 gebelikten 1 veya 2’sinde görülür. 
Akut HBV enfeksiyonu olan hastalarda bulaşma sıklığı gebelik haftasına göre 
değişiklik gösterir. İlk trimesterde enfeksiyon meydana gelirse fetal geçiş %10, 
üçüncü trimesterde veya doğum sırasında bu oran %80-90’dır(13).

Vertikal bulaş; HBsAg pozitif olan bir anneden doğan bebeğin, hayatının 
ilk 6-12. aylarında HBV DNA veya HBsAg pozitifliği saptanmasıdır (16).

5.1.	 Transplasental	Geçiş

Asıl Hepatit B bulaşının doğum esnasında olduğu kabul edilmekle birlikte 
intrauterin bulaşma oranı düşükse olsa görülmektedir(17). Bu hipotezi 



HEPATIT B     67

desteklemek için yapılan bir çalışmada doğumda HBsAg pozitif olan bebeklerin 
sadece yüzde 3,7’sinin intrauterin yolla bulaştığı tespit edildi (18).

Doğumdan sonraki ilk 30 günde bebekte HBV DNA veya HBsAg 
pozitifliği intrauterin enfeksiyon kabul edilir. Bu dönemde olan bulaşma aşı ve 
immünglobulin ile engellenememektedir. HBV’nin intrauterin transplasental 
geçişi iki yol ile olmaktadır. Birincisi hematojen yol ile abortus riski plasental 
vasküler yapıda bozulmalara yol açmakta ve bu nedenle annedeki HBV’nin 
fetüse geçmesine yol açmaktadır. İkincisi enfekte oosit veya sperm yoluyla 
erken embriyolojik dönemde intrauterin bulaş gerçekleşebilir(19,20). Ayrıca 
Hepatit B virüsü plasenta hücrelerini enfekte ederek sonrasında kapiller endotel 
hücrelerindeki villuslarla fetal dolaşıma geçer. Anneden geçen HBeAg’nin fetüs 
immün sisteminde HBV’ye karşı tolerans oluşturması kronikleşmeyi artırır(21). 

Annenin HBV DNA düzeyinin ve HBsAg titresinin yüksekliği, HBeAg 
pozitifliği, uzamış intrauterin kontraksiyonlar, annenin 3. trimesterde akut hepatit 
B enfeksiyonu geçirmesi, annede hepatit B’nin spesifik allellik mutasyonlar 
bulunması, annenin önceki gebeliğinde bebeğe geçiş öyküsü bulunması, abortus 
ve erken doğum riskinin olduğu durumlar intrauterin geçişte etkilidir.  

5.2.	 Amniosentez	ve	Diğer	Prosedürler

Amniyosentez yapılan ve yapılmayan HBsAg pozitif gebelerde vertikal geçişi 
değerlendiren çalışmada amniyosentez yapılan grupta daha fazla geçiş olduğu 
bulunmuştur(% 6,3 - % 2,5). Ancak virüs yükünün az olduğu hastalarda 
amniyosentez ile kontrol grubu arasında fark görülmezken, HBV DNA ≥ 107 
kopya/mL olduğunda geçiş % 50 oranında saptanmıştır (22).

HBsAg pozitif, fakat HBeAg negatif gebelerin bebekleri ile kontrol grubu 
arasında vertikal geçiş açısından fark saptanmamıştır. Ancak HBeAg pozitif 
gebelerin bebekleri için risk artmıştır. HBeAg pozitif gebelerde işlem öncesi 
antiviral tedavinin koruyuculuğu ya da immünglobulin verilmesi ile ilgili 
yeterli çalışma yoktur (23,24). HBeAg pozitif kadınlardaki risk artışı dikkate 
alındığında plasentaya uzak bir noktadan iğnenin girilmesi önerilir(25).

HBV ile enfekte kadınlarda koryon villüs örneklemesi ile ilgili intrauterin 
enfeksiyon riskini değerlendirmek için yeterli veri yoktur (13).

5.3.	 İntrapartum	Bulaş

Annenin enfekte kanı veya sekresyonlarına yenidoğanın teması sonucu, anneden 
bebeğe Hepatit B geçişi en sık doğum sırasında olmaktadır (26). 
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Doğumun ilk evresinin 9 saatten uzun sürmesi, preterm doğum, preterm 
membran rüptürü, ablasyo plasenta, forseps veya vakum kullanımına bağlı 
travma Hepatit B bulaş riskini arttırmaktadır (18,27).

Doğum şekli ile hepatit B’nin bulaşma riskini araştıran birçok çalışma 
yapılmıştır. Elektif sezaryen ile plasental kasılmalar azaldığı için anneden 
bebeğe transfüzyon riski azalır ve bebeğin enfekte kan ve sıvıyla temas süresi 
azalır(28,29,30).

Elektif sezaryen doğum, doğum eylemi başladıktan sonra gerçekleştirilen 
acil sezaryen doğum, enstrumasyon kullanılan doğum, normal spontan vajinal 
doğum karşılaştırıldığında, efektif sezaryenın doğumda anneden bebeğe 
transfüzyon oranının en düşük olduğu gösterilmiştir (31).

Ancak başka bir çalışmada ise elektif sezaryen doğum, normal spontan 
vajinal doğum, vakum veya forseps kullanılan doğumun karşılaştırıldığı bir 
çalışmada ise üç doğum şekli arasında hepatit B bulaşını engellemede anlamlı 
farklılık saptanmamıştır (32).

Sonuç olarak anneden bebeğe bulaşmanın önlenmesinde doğumun elektif 
sezaryen ile yapılmasının bulaşma riskini azalttığı net olarak gösterilemediği 
için doğum şekline obstetrik endikasyonlar dahilinde karar verilmelidir (13).

5.4.	 Emzirme	ile	Bulaş

Postpartum bulaşta en çok tartışılan konu emzirmedir. Yapılan çalışmalarda 
yeterli bir immünoproflaksi sonrası formüla ile beslenen ve emziren bebekler 
karşılaştırıldığında anti-HBs oluşma hızı açısından anlamlı fark bulunmamıştır (33). 

İnsan sütünün önemli proteini laktoferrinin, bakteriyostatik ve bakteriosidal 
aktivitesi vardır ve hepatit B’yi inhibe edebileceği bildirilmiştir(34).

Amerika Enfeksiyon Kontrol Merkezi ve Amerikan Pediatri Akademisi 
HBsAg pozitif anneden doğan bebeklerin doğumdan sonra uygun immünizasyon 
uygulanması sonrası annenin meme uçlarında çatlak ve kanama olmadığı sürece 
emzirilmeye başlanmasını önermektedir (19,35). Dünya Sağlık Örgütü HBsAg 
pozitif annenin, HBV aşısı temininin zor olduğu endemik bölgelerde bile, 
emzirmesini önermektedir (36).

6. HEPATİT B ENFEKSİYONU VE GEBELİK

6.1.	 Akut	Hepatitler

Akut viral hepatitler gebelikte sarılığın en sık nedenidir (36). Diğer nedenler 
gebeliğin intrahepatik kolestazı, gebeliğin akut yağlı karaciğeri, HELLP 
sendromu gibi gebelikle ilişkili karaciğer hastalıklarını içerir.
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Gebelikte akut HBV enfeksiyonu genellikle hafiftir, genellikle taramada 
saptanır. Mortaliteyi arttırmaz ve teratojenik değildir (37,38). Bu nedenle gebelik 
sırasında saptanırsa terminasyon düşünülmemelidir. Akut HBV enfeksiyonu; 
abortus ve preterm doğum riskini artırır fakat konjenital malformasyon, ölü 
doğum, fetal intrauterin büyüme kısıtlılığı ve preeklampsi oranında bir değişiklik 
olmamıştır (39,40).

Gebelikte akut hepatitinin mortalite oranı %1’dir(13). Ölümlerin çoğu 
gebeliğin sonlarında fulminan hepatit nedeniyledir. Bu olgularda, hepatik 
ensefalopati çoğunluk kendini gösterir, mortalite oranı %80’dir.

6.2	 Kronik	hepatitler

Gebelikte kronik HBV enfeksiyonunun kliniği şiddetlenmez ve ilerleyen 
karaciğer hastalığı olmayan kadınlarda gebelik genellikle iyi tolere edilir(41). 
Kronik HBV enfeksiyonu olan gebelerde görülebilen klinik durumlar;

a) Hepatik Alevlenme
Gebelik boyunca ve postpartum dönemdeki immünoloji değişiklikler hepatik
alevlenme ile ilişkilendirilmiştir. Alevlenmeler üçüncü trimesterde ve doğumdan
sonraki ilk 6 ay içinde görülür(41,42). HBV enfeksiyonunun alevlenmesi ALT
değerinin 2 veya 3 kat artışı olarak tanımlanır buda referans aralığının 3 veya 5
katı üzerindedir.

Gebelik ve postpartum dönemde 126 kadının izlendiği prospektif bir 
çalışmada, iki hastada gebelik sırasında alevlenme gelişirken 27 hastada (yüzde 
25) postpartum dönemde alevlenme gelişti (43).

Gebelik sırasında HBV alevlenmelerinin nedeni tam olarak belirlenmemiştir.
Bununla birlikte, alevlenmeler HBeAg pozitif olan kadınlarda daha yaygın 
görünmektedir(43,44). Ek olarak, alevlenmeler hastaların yaklaşık %12-
17’sinde HBeAg serokonversiyonu ile ilişkilendirilmiştir bu oran gebe olmayan 
hastalarınkine benzerdir (45). Sınırlı sayıdaki kanıtlar serokonversiyonun 
maternal yaş, parite, prekor veya kor promoter mutasyonları ile ilişkili olmadığı 
gösterilmiştir.

b) Karaciğer hastalığının ilerlemesi:
Gebelik sırasında meydana gelen immünolojik, metabolik ve hemodinamik
değişiklikler, altta yatan karaciğer hastalığını kötüleştirme potansiyeline sahiptir.
Çoğu hasta için bu kadar kısa sürede siroza ilerleme beklenmese de, şiddetli bir
alevlenme durumunda dekompansasyon meydana gelebilir.
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c) HBV Dna:
Hamilelikle ilişkili immünolojik değişiklikler de HBV viremisini artırma
potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, çoğu çalışma HBV DNA seviyelerinin
hamilelik sırasında sabit kaldığını bulmuştur (46,47).

6.2.1	Kronik	HBV’nin	Gebelik	Sonuçlarına	Etkisi

Kronik hepatit B’li anneler için HBV enfeksiyonunun yenidoğanlar üzerindeki 
etkisi iyi tanımlanmamıştır ve veriler çelişkilidir (40,48,49,50,51).
Örnek olarak büyük bir çalışmada 824 HBsAg pozitif ve 6281 HBsAg negatif 
kadın karşılaştırıldı (52).Doğumdaki gebelik yaşı, doğum ağırlığı, prematürite 
insidansı, yenidoğan sarılığı, konjenital anomaliler veya perinatal mortalite 
açısından farklılık görülmedi. Bununla birlikte, diğer çalışmalar kronik HBV ile 
gestasyonel diyabetes mellitus(48,51,53) prematürite riskinin artması(40) düşük 
doğum ağırlığı(52) ve antepartum kanama(51) arasında olası ilişkiler bulmuştur.

Gebelikte hepatit B ile ilişkili en yüksek dekompansasyon riski, altta yatan 
sirozu olan kadınlar içindir. Sirozlu gebelerde, intrauterin büyüme kısıtlaması, 
intrauterin enfeksiyon, preterm doğum ve intrauterin fetal ölüm dahil olmak 
üzere kötü maternal ve fetal sonuçlar için önemli risk altındadır(19). Artan 
risk,1993 ve 2005 yılları arasında doğum yapan bir kontrol grubuyla sirozlu 399 
hastada maternal ve fetal sonuçları karşılaştıran bir çalışmada gösterildi. Sirozlu 
grupta gestasyonel hipertansiyon, ablasyo plasenta ve peripartum kanama gibi 
maternal komplikasyonlar artmıştır. Ayrıca sirozlu annelerin %15’inde hepatik 
dekompansasyon gelişti. Genel mortalite sirozlu gebelerde anlamlı derecede 
yüksekti (% 1.8’e karşılık yüzde 0). Sirozlu annelerden doğan bebeklerde ayrıca 
daha yüksek prematürite ve intrauterin büyüme kısıtlaması oranları ve önemli ölçüde 
daha yüksek fetal mortalite oranları vardı (% 5,2’ye karşı % 2,1). Diğer raporlar, 
artan karın içi basıncı ve plazma hacmi genişlemesi nedeniyle özellikle üçüncü 
trimesterde ve doğum sırasında varis kanaması riskinin arttığını tanımlamıştır.

Semptomatik kronik aktif hepatitte gebelik sonuçları önceki hastalığın ve 
fibrozisin şiddeti ve özellikle portal hipertansiyonun olup olmadığına bağlıdır. 
Bu nedenle bu olgular olası karaciğer transplantasyonun yanı sıra gebeliğin 
sonlandırılması ve sterilizasyon seçeceği ile ilgili bilgilendirilmelidirler.

7. TEDAVİ

7.1.	 Akut	Hepatit	B	Enfeksiyonunda	Tedavi

Gebelikte akut hepatit B ayaktan destek tedavisi çoğu kez yeterlidir.Akut 
karaciğer yetmezliğinin habercisi olarak şiddetli anemi, şiddetli dehidratasyon, 
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koagülasyon bozukluğu, yüksek karaciğer enzim ve bilirubin yüksekliklikleri, 
uzamış şiddetli hepatiti varlığı, nörolojik durum değişiklikleri farkedilirse 
hastaneye yatış önerilir. Antiviral tedavi ve/veya HBIg tedavisi verilebilir. 
Koagülopatisi olan kadınlara K vitamini verilebilir. Akut hepatit B enfeksiyonu 
geçiren gebeler doğum anına yakın maternal serumda yüksek HBV DNA 
seviyeleri varsa, maternal viral yükü azaltmak içinde antiviral tedavi 
düşünülmelidir.

Gebelikte HBV’ye maruz kalma durumunda HBsAg - ve anti-HBs - ise 
HBIg verilmeli ve HBV aşı serisine başlanmalıdır( tercihen maruziyetten 24 
saat içinde). Bu kombinasyon bulaşmanın %75 ini önlemektedir(53).

7.2.	 Kronik	Hepatit	B	enfeksiyonunda	Tedavi

Kronik hepatit B’li bir kadında, kronik karaciğer hastalığı gelişebilir. Kronik 
HBV, gebelik sırasında ya da postpartum dönemde alevlenebilir veya bebek de 
enfekte olabilir. 

Kronik HBV’nin antiviral tedavisindeki temel amaçlarından birisi 
annede kronik enfeksiyon tedavisi (HBsAg’nin negatifleşmesi, HBV DNA’nın 
azaltılması, anti-HBs oluşumu, karaciğerdeki fibrozu ve inflamasyonun 
azaltılması; siroz, hepatosellüler karsinom gibi ileri dönem komplikasyonların 
önlenmesi) olup diğeride anneden bebeğe bulaşın engellenmesidir.

Gebelik süresince antiviral tedaviye başlamak için virüsün genotipi, 
gebenin viral yükü, hastalığın evresi, koenfeksiyon varlığı, verilecek 
tedavi süresi, gebeliğin trimesteri, emzirme, anne - fetus için risk 
faktörleri (ilaç direnci, tedavi sonrası alevlenme, teratojenite) göz önünde 
bulundurulmalıdır(54,55).

7.2.1.	Gebelik	Öncesi	Kronik	Hepatit	B	yönetimi

Gebelik öncesi, antiviral tedavi gerekip gerekmediği ve karaciğer hastalığının 
durumu değerlendirilir (14). Yakın gelecekte gebe kalmayı planlayan hafif 
karaciğer hastalığı olanlar tedaviyi ertelemeyi seçebilir ve çocuk doğurmayı 
tamamlayana kadar gözlemlenebilirler.

Kronik hepatit B’nin tedavi endikasyonları HBV DNA düzeyi, HBeAg ve 
anti-HBe varlığı, karaciğer hasarını gösteren serum ALT düzeyi veya karaciğer 
histolojisi değerlendirilir. HBeAg ve HBsAg pozitif bir kadın, ALT düzeylerinin 
normal ve HBV DNA seviyeleri çok yüksek (>108 kopya/ml) olduğu dönemde, 
antiviral tedavi almadan izlenebilir. Gebe kaldığı durumda, gebeliğinin geç 
döneminde perinatal bulaşmanın azaltılması açısından, tedavi alması gerekebilir 
(56,57,58).
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Kadın tedavi adayıysa ve 18 aydan daha kısa süre içinde gebe kalmayı 
planlamıyorsa, pegile interferon tedavisi tercih edilir (59,61,62,63). İnterferon 
kullananların tedaviden sonraki 6 ay boyunca da gebe kalmamaları gerekir 
(42,56,59). Bununla birlikte, hasta bir nükleos(t)ıde analogu ile tedaviyi seçerse, 
tenofovir tercih edilir.

Kadın 18 aydan daha kısa süre içinde gebe kalmak istiyorsa, tedavisi 
mümkün olduğunca geciktirilir (41,56,57,59,60).

7.2.2.	Antiviral	Tedavi	Alırken	Gebe	Kalan	Kadınlar

Kronik HBV için antiviral tedavi sürerken gebe kalmayı planlayan kadınlara, 
tedaviye devam etmenin yararları ve zararları tartışılmalıdır. Tedaviye devam 
etmek fetüs için risk oluşturabilirken, tedavinin kesilmesi anne için antiviral 
direnç gelişimi ve hepatik alevlenmesi riski oluşturabilir (57).
İlk trimesterde başvurursa ve altta yatan ciddi bir karaciğer hastalığı yok ise 
antiviral tedaviyi kesip yakın izleme almak bir seçenektir(60).

Ancak ikinci ya da üçüncü trimesterde başvuran ve tedaviye başlandığı 
sıradaki HBV DNA düzeyi yüksek bir hastaysa, tedavinin kesilmesiyle HBV 
DNA’yı başlangıç düzeylerine çıkabilir. Bu nedenle vertikal bulaşın azaltılması 
için antiviral tedaviye devam edilmesi önerilmektedir(57).

Hepatit B ile enfekte olduğu, ilk trimesterdeyken anlaşılan gebede, eğer 
hastalığın erken dönemindeyse tedavi, perinatal bulaş riskini azaltmak amacıyla 
3.trimesterde başlanabilir. Daha önce fark edilmemiş ileri dönemde bir hastalık
varlığında ise tedaviye başlanması önerilmektedir (42,60,61,62).

7.2.3.	Sirozu	Olan	Hepatit	B	Enfeksiyonlu	Gebelerin	Yönetimi

Gebe bir kadında sirozun yönetimi gebe olmayan hastalarınkinden farklı 
değildir. Endoskopi ile varis taraması hala önerilmektedir ve hamilelik sırasında 
güvenlidir.

Profilaktik veya postvarisel kanama yönetimi için beta bloker kullanım 
endikasyonları gebe olmayan bireylerde aynıdır, ama beta bloker kullanımı 
intrauterin büyüme kısıtlanması, fetal/neonatal bradikardi, neonatal hipoglisemi 
ve/veya neonatal solunum depresyonu riskinde küçük bir artış ile ilişkilidir. 
Akut varis kanaması tedavisi sırasında uterus iskemi riski nedeniyle oktreotid 
verilmemelidir.

Sirozu olan kadınlarda hem gebelik sırasında hemde doğumdan sonra 
antiviral tedavinin kesilmesi, ağır alevlenmelere neden olabilir. Bu nedenle 
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sirozu olan kadınların gebelik sırasında antiviral tedaviye başlanması ya da 
tedavi görüyorlarsa sürdürülmesi ve yakın takipleri gerekir (59).

7.2.4.	Antiviral	Tedavi	Alan	Emziren	Kadınların	Yönetimi

Doğumdan sonra antiviral tedaviye devam eden kronik HBV›li kadınlar için, 
emzirme döneminde HBV antiviral tedavisinin kullanımına ilişkin güvenlik 
verileri belirsizdir. Bir çalışmada HIV ile enfekte ve HAART alan annelerin 
bebeklerinde emzirme ile beslemenin mama ile beslenmeye göre hepatik ve 
hematolojik toksisite açısından bir fark yaratmadığını saptamıştır (63). Bu 
çalışmadaki gebelerin hepsi emzirme sırasında antiviral tedaviye devam etmiş 
ve bebeklerin hiçbirinde ilaca bağlı yan etki izlenmemiştir. Ancak gebeliğinde ve 
gebelik sonrasında tedavi kullanan gebe sayısının az olması nedeniyle tedavinin 
etkinliği ve güvenilirliği hakkında genelleme yapılamamaktadır. 
Lamivudin, anne sütünde serumdan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. 
Tenofovir’in süte geçtiği; ancak serumdakinin yaklaşık %20’si olduğu 
bulunmuştur. Bu az miktarda geçen ilacın, enfekte bebeklerde direnç gelişmesine 
neden olmadığı, bu nedenle sonrası için Tenofovir bir tedavi seçeneği olarak 
kalmaktadır.

7.2.5.	Hepatit	B	Tedavisinde	Kullanılan	ilaçlar	ve	Etkileri

Randomize kontrollü 26 çalışmayı inceleyen 3622 kadını içeren bir meta analiz 
sonuçlarına göre üçüncü trimesterde antiviral kullanan gebelerin doğumda 
maternal viral yüklerin azaldığını ve HBV vertikal geçiş riskinde azalma olduğu 
gösterilmiştir (64).

Tablo 2: Hepatit B İlaçlarının FDA Gebelik Kategorisi (65)

İLAÇ SINIFI GEBELİK KATEGORİSİ

İnterferon alfa-2b Interferon C
Peginterferon alfa Interferon C
Lamivudin Nükleozid analoğu C
Entekavir Nükleozid analoğu C
Telbivudin Nükleozid analoğu B
Adefovir dipivoxil Nükleotid analoğu C
Tenofovir Nükleotid analoğu B

Yapılan iki randomize kontrollü çalışmada, gebeliğin üçüncü trimesterende 
tenofovir kullanıldığında maternal viral yükte önemli bir azalma olduğunu 
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göstermiştir. Yalnızca viral yük >200.000 IU/mL olan gebe kadınları içeren bir 
çalışmada, tenofovir tedavi kolundaki kadınların %68’i ve plesebo kolundaki 
kadınların %2’sinde doğumda viral yük 200.000 IU/mL’nin altındaydı. 
Doğumdan sonraki 28. haftada ölçülen çocuk enfeksiyon oranları, kontrol 
grubundaki %18 tedavi grubunda %5 idi (66).

Yalnızca HBeAg pozitifliği olan kadınları(HBV viral yükten bağımsız) 
içeren ikinci çalışmada, viral yük>200.000 IU/mL olan kadınların sayısı, doğum 
sırasında plesabo grubunda %90, tedavi grubunda ise önemli ölçüde %12 ye 
düşmüştür.Bununla birlikte çocuk enfeksiyonlarındaki azalma anlamlı değildi 
(%2 ye karşı %0)(67).

Her iki çalışmadada doğumda HBV aşısı ve HBIG birlikte uygulandı. 
Bunlar arasındaki çocuk immünoprofilaksi başarısızlık farklılıklarına rağmen 
American Association for the Study of Liver Diseases ve Europen Association 
for the Study of Liver tarafından üçüncü trimesterde> 106-108 kopya/ml veya 
200.000 IU/mL olan tüm gebeler için, antiviral tedavi başlanması önerilmektedir. 
Tenofovir birinci basamak ajan olarak önerilmektedir (14,68).

HBV DNA <106 kopya/ml düzeylerinde vertikal bulaşma riski %3.2’dir. 
Bu durumda antiviral tedavi vertikal bulaşmanın önlenmesi için değil, annenin 
ileri dönemdeki hastalığı için düşünülmelidir(58). Daha önce hepatit B’li bebek 
doğurmuş gebelerin HBV DNA düzeylerine bakılmaksızın, antiviral tedavi 
almaları önerilmektedir(57).

Perinatal bulaşı önlemek için gebeliğin erken döneminde tedavi 
başlanmasını destekleyecek yeterli çalışma yoktur. Yüksek viremisi olan 
gebelerde, gebeliğin 24-32. haftasından itibaren verilen Lamivudin tedavisi, 
bebeğe HBV bulaşmasını %80 oranında  önlemektedir(69).

Lamivudin, plasentadan serbestçe geçer. Lamivudin geçmişte yaygın 
olarak kullanılmasına rağmen özellikle viral direnç gelişmesi ve diğer antiviral 
ajanlara karşı çapraz direnç geliştirme potansiyeli nedeniyle HBV enfeksiyonun 
tedavisinde artık tercih edilen bir ilaç değildir.

Gebelik boyunca ve postpartum dönemde kullanılabilecek ilaç, antiviral 
direnç riskinin çok düşük olması nedeniyle, tenofovirdir (37,59,61). Tedaviye 
ihtiyaç duyanlar için TDF’ye direnç nadir olduğu için diğer antiviral ajanlar 
yerine tenofovir disoproksil fumaratı (TDF) tercih edilir. Tenofovir daha 
yeni bir formülasyonu olan tenofovir alafenamid mevcuttur. Bu ajan TDF ile 
karşılaştırıldığında daha az kemik ve böbrek toksisitesi olmasına rağmen, yeterli 
güvenlik verilerinin olmaması nedeniyle şu anda hamilelik sırasında tenofovir 
alafenamid kullanılması önerilmiyor.
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Lamivudin 1.trimesterde kullanıldığı %3,2’inde ve 2. ya da 3. trimesterde 
kullanıldığı %2.8’inde; tenofovir 1.trimesterde kullanıldığı %2.3’sinde ve 2. ya 
da 3.trimesterde kullanıldığı %2.2’sinde anomali saptanmıştır. Her iki antiviral 
ilaçta doğum sırasında saptanan teratojenite oranları, bazal görülen teratojenite 
oranına benzerdir (70).

Adefovir ve entekavirin gebelik kategorisi C olmasına rağmen vertikal 
bulaşı önlediğine dair yeterli veri yoktur. Antiretroviral Pregnancy Registry’ye 
göre her iki antiviral ilaç kullanımında konjenital malformasyon bildirilmemiş 
olsa da gebelikte kullanımı önerilmez (27,70).

İnterferon hücre proliferasyonunu engellediği için gebelikte kontrendikedir. 
İnterferon kullanan kadınlar ilacı kullanırken ve ilacı bıraktıktan 6 ay sonraya 
kadar etkili bir kontrasepsiyon uygulamaları önerilmektedir(42,59,62).

Tablo:3: Gebelikte Kronik Hepatit B yönetimi (57)

8. TARAMA

Gebelikte hepatit B görülme oranının yüksek olması ve yenidoğanın tedavisinin 
mümkün olması nedenleriyle, bütün gebe kadınların ilk trimesterde mutlaka 
HBsAg taranması önerilmektedir. Anti-HBs negatif olgularda gebelik sırasında 
HBV aşısı yapılması önerilmektedir(59).
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Ayrıca anti-HBs negatif gebe kadınların, HBsAg pozitif babadan fetüse 
germ hücreleri aracılığı ile olası vertikal hepatit B bulaşını önlemek amacıyla 
aşılanmasının faydalı olacağı gösterilmiştir. Sperm hepatit B virüsünü taşısa 
bile anti-HBs düzeyinin ≥ 400 IU/ml olması yenidoğanı HBV enfeksiyonundan 
koruyabileceği gösterilmiştir(71).

HBsAg pozitif olan gebelerde ek olarak HBeAg, anti-HBe, HBV DNA, 
aminotransferaz seviyelerine bakılmalıdır. HBV DNA’sı yüksek (yani >2 x 105/
mL veya >106 kopya/mL), aminotransferaz seviyeleri yüksek ve/veya HBeAg 
pozitif olan kadınlar, antiviral ilaçların erken başlanıp başlanmadığını görmek 
için bir hepatoloğa sevk edilmelidir. İlk trimesterde düşük HBV DNA seviyeleri 
olan kadınlar, 26-28. haftalar arasında tekrar HBV DNA,HBeAg ve ALT düzeyi 
bakılmalıdır.

Yüksek riskli gruba dahil olan seronegatif annelere anti-HBs ve anti-HBc 
bakılmalıdır. 28.Haftada HBsAg tekrar edilmelidir(13). Doğum öncesi test 
yapılmayan kadınlar doğum için başvuru sırasında test edilmelidir(53).

9. ÖNLEME VE KORUMA

Doğum sonrası bebeği korumak amacıyla hepatit B aşısı ve immunglobulini 
yapılmaktadır. Hepatit B aşılaması doğum sonrası ilk 12 saat içinde intramüsküler 
uygulanmalı ve başka bir intramüsküler alandan da anne HBeAg (+) ise 200 
IU eğer HBeAg (-) ise 100 IU hepatit B immünglobulini yapılmalıdır. Ancak 
özellikle HBV DNA>106-7 IU/L ve HBeAg pozitif olan annelerin bebeklerine 
uygun zamanda ve dozda aşı ve immunglobulin uygulanmasına rağmen %10 
vertikal bulaş görülmektedir.

Annenin doğum anında HBsAg durumu bilinmiyor ise bebeğe ilk doz 
HBV aşısı uygulanmalı, eğer anne HBsAg pozitif tespit edilirse ilk yedi gün 
içinde bebeğe HBIG uygulanmalı ve aşı şeması tamamlanmalıdır (72).

Anneden çocuğa bulaşma için en önemli risk faktörleri, profilaksinin 
uygun şekilde uygulanmasına rağmen en önemli risk faktörleri, annenin 
yüksek HBV DNA düzeyi ve HBeAg pozitifliği olarak bulunmuştur. Yenidoğan 
immünprofilaksisi verilmemişse HBeAg ve HBsAg pozitif olan annelerde 
%85-90, HBeAg negatif ve HBsAg pozitif olanlarda ise %5-20 oranındadır 
(73). Doğumda veya doğumdan kısa süre sonra hem immünglobulin hemde 
aşı uygulanan yenidoğanlarda bu oran sırasıyla %6 ve %1’e düşer (74). Hem 
immunglobulin hemde aşının neonatal olarak kullanılması perinatal HBV 
bulaşma oranları üzerinde dramatik bir etkisi olmasına rağmen enfekte olan 
yenidoğan oranlarıyla ilgili endişeler devam etmektedir. İmmünglobulin ve aşı 
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başarısızlığı büyük ölçülde çok yüksek HBV DNA ve HBeAg’si pozitif olan 
kadınlardan doğan bebeklerle sınırlıdır. Ancak yine de annenin tüm gebeliği 
boyunca lamuvudin kullanımı ile HBV DNA’nın tespit edilemeyecek kadar 
baskılanmasına ve doğum sonrası aktif ve pasif immünoprofilaksi uygulanmasına 
rağmen vertikal bulaş bildirilmiştir (75).

Maternal HBV DNA’sı <105 ila 106 kopya / mL olduğunda HBV bulaşma 
riski nadirdir.

Yapılan çalışmalarda özellikle üçüncü trimesterdeki HBV DNA düzeyinin 
106 kopya/ml’nin üzerine çıktıkça vertikal bulaş oranının doğru orantılı olarak 
arttığı saptanmıştır. HBV DNA düzeyleri <106kopya/ml, 106 -107 kopya/ ml, 
107 -108 kopya/ml, ≥108 kopya/ml olduğunda immünoprofilaksi başarısızlığının 
sırasıyla %0, %3,2, % 6,7 ve % 7,6’ya kadar yükseldiği gösterilmiştir (26).

Orta endemik bölgede yer alan ülkemizde, Sağlık Bakanlığı önerileri 
doğrultusunda HBsAg pozitif anneden doğan bebeklere Hepatit B aşısı ve 
immunglobulini rutin olarak uygulanmaktadır. 
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1. GİRİŞ

Hepatit C (HCV) Flaviviridae ailesine ait, zarflı,tek sarmallı bir RNA 
virusudur.7 genotipi ve 67 alt tipi olan çarpıcı heterojen yapıya 
sahiptir(42).ABD’de HCV enfeksiyonlarının yaklaşık %75 ‘inden 

Genotip 1 sorumludur(43).Ülkemizde de en sık görülen  de Genotip 1 olup ,alt 
grup olarak da 1b sıklıkla gözlenmektedir.

HCV enfeksiyonundaki  tedaviler bu  spesifik genotip ve  alt  tipleri 
hedeflemektedir.

Gebelikte HCV enfeksiyonu görülme oranı %1-5 civarında görülmekle 
birlikte, ilk prenatal muayenede HCV enfeksiyonu taraması  tüm gebelere 
mutlaka yapılmalıdır (1).

2. TANI

Akut hepatitlerin ayırıcı tanısında Hepatit A/B/C, Ebstein Barr Virus,Varisella 
(VZV), Coxsakie B, Herpes (HSV), Rubella ve otoimmun hepatitler 
düşünülmelidir.

HCV RNA  genellikle kanda PCR ile tespit edilebilirken; bazen 
feçesde,seminal sıvıda  ve sekresyonda da tespit edilebilir(1,3,4).

Akut HCV enfeksiyonu tanısı,  serumda  PCR ile  HCV RNA ‘nın 
pozitif olması ve anti HCV antikorlarının negatif olması ile konur( anti HCV 



86    PERİNATAL ENFEKSIYONLAR

antikorlarının pozitif olması akut HCV enfeksiyonunu dışlamaz ama; serumda  
PCR ile  HCV RNA'nın mutlaka  pozitif olması gerekir) (1).

HCV RNA, enfeksiyona maruz kaldıktan 1-2 hafta içinde saptanabilirken 
;anti HCV antikorları maruziyetten 12 hafta sonrasına kadar saptanabilir. Akut 
HCV hepatitlerinde HCV RNA  ve anti HCV antikorları  6 ay içinde genellikle 
negatif olmaktadır. Bazı hasta gruplarında karaciğer fonksiyon testlerinde 
artış ve hiperbilirubinemi gözlenebilir(1).

Kronik HCV enfeksiyonu tanısı  için HCV RNA ‘nın 6 aydan daha uzun bir 
süre pozitif olması  gerekmektedir(1,5,6).Kronik HCV enfeksiyonu uzun yıllar 
içinde ilerleyici progresyon göstererek karaciğerde fibrosis (siroz), karaciğer 
yetmezliği ve hepatosellüler karsinom(HCC) gibi komplikasyonlara neden olup 
karaciğer transplantasyonuna neden olabilir.

Akut HCV enfeksiyonu geçiren hasta gruplarında  %20-50 oranında 
spontan klirens görülür(HCV RNA negatif  ve anti HCV antikorları pozitif)(1,7 
).Son çalışmalarda bu oranın %68.7’ ye kadar ulaştığı görülmektedir(1,8,9). 
Spontan klirens genellikle semptomatik hastalığı ve hiperbilirubinemisi olan 
kadın hastalarda daha sık görülmektedir (1,8,9). 

 HCV enfeksiyonu geçiren hasta gruplarının %50-80’ ninde kronik HCV 
enfeksiyonu meydana gelir. Kronik HCV enfeksiyonu sonrası karaciğerde 
kronik inflamasyon meydana gelir ve doku fibrosisle iyileşerek karaciğer sirozu 
gelişir(1).

Hastalığın ilerleme hızı her hastada değişkenlik göstermektedir. Progresif 
karaciğer hastalığı gelişen hastalarda hepatosellüler karsinom (HCC) insidansı 
%1-4 ‘tür (1,10). Yüksek HCV RNA düzeyleri, ALT 45 IU/ml üstü olması ve 
Genotip 1 olması; HCV ile ilişkili hepatosellüler karsinom(HCC) için  önemli 
risk faktörleridir(1,10).

HCV enfeksiyonu nedenli siroz gelişen hastalar %4-8 oranında 
dekompansansyon riskiyle karşı karşıya kalıp; asit,ikter, ensefalopati ve ölüm 
gibi komplikayonlar meydana gelebilir. Kompansatif siroz hastalığında hastalar 
yıllarca hastalığını ilerlemeden  devam ettirebilirler(1).HCV hastalarında 
karaciğer ile ilişkili mortalite oranı %1-14’tür(1,6,11).

3. BULGULAR

HCV enfeksiyonu olan hastalar genellikle asemtopatiktir(%75) ya da hafif non-
spesifik semptomlar gösterirler. En sık görülen şikayet halsizliktir(1). Daha az 
sıklıkla bulantı, abdominal ağrı,anoreksia, ateş, myalji, artralji ve kilo kaybı 
görülür(1).Bazı ekstrahepatik durumlarla da  ilişkili olabilir( 1,13,14).



HEPATIT C ENFEKSIYONU VE GEBELIK     87

Otoimmun Hastalıklar Mikst kriyoglobulinemi
Poliarteritis Nodoza

Kutanöz Bulgular Raynaud Fenomeni
Purpura
Porfiri Kutanea Tarda

Romatizmal Bulgular Artraljiler
Sikka Bulguları

Nörolojik Bulgular Sensöriyal Nöropati
Motor Nöropati

Renal Bulgular Membranoproliferatif Glomerulonefrit
Renal Yetmezlik 

Diğer bulgular Tip 2 Diyabet
Depresyon

HCV ile  da  ilişkili ekstrahepatik durumlar  ( 1,13,14)

HCV enfeksiyonuna sahip bireylerde sosyal ve psikolojik işlevlerde azalma 
gözlemlenmiş olup, hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir ( 1,15,16).

4. EPİDEMİYOLOJİ:

Kronik HCV enfeksiyonun Dünya çapında 71 milyon kişiyi etkilediği tahmin 
edilmektedir (1,17).ABD ‘de popülasyonun %1’de kronik HCV enfeksiyonu 
olup ;%1.7’sinde anti HCV antikorları pozitiftir(1,18). HCV oranlarındaki 
bu artışın en önemli nedeni opioid kullanımındaki artıştır.HCV enfeksiyonu 
özellikle 20-39 yaş grubunda sık görülmektedir. İntravenöz ilaç kullananların 
%52’sinde HCV enfeksiyonu görülmektedir(1,19). Üreme çağındaki kadınlarda 
HCV prevalansı %1-6 ‘dır(1,20,21).

Kronik HCV enfeksiyonu kronik karaciğer hastalığına neden olarak 
karaciğer transplantasyonu neden olabilir. Kronik HCV enfeksiyonu yavaş 
progresyon göstermekle birlikte bazı hastalarda belirgin karaciğer hastalığı 
klinik olarak görülmemektedir(1)

Kronik HCV hastalığı olan bireylerin  yaklaşık %5-25 ‘inde 10 ile 20 yıl 
içinde karaciğerde fibrosis gelişir(1,6).

5. PATOGENEZ ve RİSK FAKTÖRLERİ

HCV primer olarak   kan yoluyla bulaşır.Anneden bebeğe (vertikal 
transmisyonla) bulaş da mevcuttur(1,22). Anneden bebeğe transmisyon infant 
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18 aylıkken veya sonrasında anti HCV antikorlarının varlığı ile tespit edilir (1). 
Yenidoğan  dolaşımında  maternal anti HCV antikorlarının potansiyel varlığı 
nedeniyle antikor testi daha erken yapılmamalıdır. HCV RNA PCR testi bebek 
2 aylık olduğunda gerekli görülürse yapılabilir.3 yaşından sonra kronik HCV 
enfeksiyonu varlığını göstermek için HCV RNA testi  yapılmalıdır (1,23).

Anneden bebeğe transmisyon oranları saptanabilir HCV RNA’ya ve 
ko-enfeksiyon olarak HIV ‘in varlığına bağlıdır (1). HCV RNA pozitif ve HIV 
negative olan anneden bebeğe geçiş oranı %5.8 iken; HCV RNA pozitif ve HIV 
pozitif olan olgularda bu oran %11’e kadar yükselmektedir (1,22).Yüksek HCV 
viral yük, uzun süreli membran rüptürü (6 saaten fazla) ve internal monitor 
cihazlarının kullanımı(fetal scalp  elektroliti) HİV ile koenfeksiyona ek olarak 
anneden bebeğe geçiş oranı arttırmaktadır(1,22,24 ).

Aminosentez işleminin transmisyon oranını arttırmadığı gözlense de 
bununla ilişkili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (1,17). Aminosentez 
işlemi yapılacaksa transplasental geçişten kaçınılmalıdır (1).CVS ile ilişkili 
yeterli veri bulunmamaktadır (1,25). Bu yüzden  genetik hastalıklar için kesin 
tanı yöntemi olarak  CVS yerine   aminosentez  önerilmelidir. Aminosentez 
gestasyonel yaşla transmisyon  riski arasında bir ilişki yoktur(1).

HCV RNA pozitif HIV negative gebelerde C/S ile doğum obstetrik 
endikayonlara bağlıyken ;HCV RNA pozitif HIV pozitif olan olgularda C/S 
ile doğumda  HCV ‘nin vertical  transmisyon oranını %60  oranında azaldığı 
görülmüştür(1,26,27).

Emzirme  HCV RNA pozitif HIV pozitif   hastalar için 
önerilmezken(1,23);HCV RNA pozitif HIV negative hastalarda vertikal  
transmisyon için risk teşkil etmez(1,28).

ABD’de bulaş için en fazla risk faktörü intravenöz ilaç kullanımıdır(1,23). 
Kan tranfüzyonu önemli bir bulaş sorunu iken; kan ürünlerinde HCV taranmasıyla 
HCV bulaş oranı düşmeye başlamıştır. İntranazal ilaç kullanımı, homoseksüel 
ilişki, HIV enfeksiyonu, dövme, vücut piercingi, organ transplantasyonu, 
peritonel diyaliz ve mesleki maruziyet diğer risk faktörleridir. Kişisel bakım 
ürünlerinin (jilet, diş fırçası, tırnak makası gibi) ortak kullanılması da HCV 
enfeksiyonu için risk teşkil etmektedir (1)

Cinsel yolla bulaş HCV enfeksiyonu için nadir görülen bir durum olmakla 
beraber kişide HIV enfeksiyonu varsa bulaş için risk artmaktadır (1). Diğer cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel tercihler (anal ilişki gibi) mukozal bariyerin 
bozulmasına neden olarak HCV geçişini kolaylaştırır(1,30). HCV (+) partnerle 
cinsel ilişki sonrası HCV enfeksiyonu bulaş oranı % 1-3’tür(1,30,31). HCV 
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enfeksiyonundan korunmak için aşı mevcut olmadığı için ,risk faktörlerinden 
kaçılmalıdır(1).

HCV İçin Risk Faktörleri Oran

İV  ilaç kullanımı %49.6

Kan transfüzyonu %10.9

İV  ilaç kullanımı olan partnerle cinsel ilişki %6.3

3 gün uzun süre hapis %2.9

Kesik %2.1

Vücut piercingi %2.0

İmmunglobulin enjeksiyonu %1.6

HCV enfeksiyonu için risk faktörleri (1,29)

6. GEBELİĞİN HEPATİT C ENFEKSİYONUNA ETKİSİ

Gebelik, kronik HCV enfeksiyonun klinik seyrini etkilemez.Gebelik sırasında  
ve  özellikle postpartum dönemde karaciğer  hasarını gösteren biyokimyasal 
belirteçlerde  (ALT) azalma görülebilir(1,32,33).HCV RNA düzeyi gebelik 
boyunca artarken; postpartum dönemde gerileyerek  başlangıç düzeyine 
döner(1,33). Bazı çalışmalarda gebelikte spontan klirens oranın %25 ‘i bulduğu 
gösterilmiş olup postpartum dönemde antiviral tedaviye başlamadan önce viral 
yük değerlendirilmelidir(1,34,35).

7. HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN GEBELİĞE ETKİSİ

Kronik HCV enfeksiyonu gebelikte preterm doğum, fetal gelişme geriliği, 
düşük doğum ağırlığı, neonatal yoğun bakım gereksinimi gibi durumlarla 
yakın ilişkilidir (1,19,21). Kronik HCV enfeksiyonuna bağlı siroz ve portal 
hipertansiyon gelişen vakalarda preeklampsi, preterm doğum, C/S ile doğum, 
düşük doğum ağırlığı ve maternal-neonatal mortalite gibi daha ağır sonuçlar 
gelişebilir (1,23,36).Ayrıca HCV enfeksiyonu olan gebelerde  intrahepatik 
kolestaz gelişme oranı yüksektir(1,37).

İlk prenatal muayenede HCV enfeksiyonu taraması daha önce HCV için 
risk faktörü olan gebelere (HIV enfeksiyonu, Hepatit B enfeksiyonu, intravenöz 
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ilaç kullanımı, kronik karaciğer hastalığı, birden fazla kan transfüzyonu 
öyküsü gibi) yapılırken; artık tüm gebelere HCV enfeksiyonu için tarama 
önerilmektedir (1,38). Tarama serumda  anti HCV antikorları ile yapılır. Anti 
HCV antikoru pozitif gelen gebelerde PCR ile HCV RNA bakılmalıdır. Ayrıca 
HCV enfeksiyonundaki tedaviler  spesifik genotip ve  alt  tipleri hedeflediği için 
genotip ve alt  tipleri ayrımı da yapılmalıdır. Koenfeksiyon açısından HIV (antı 
HIV),Hepatit A ,Hepatit B (HBsAg) ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
(gonore, chlamidya, sifiliz gibi) taranmalıdır. Kronik HCV enfeksiyonu 
olanlarda , viral hepatitite neden olan diğer virüs formlarının pozitif olması 
karaciğer yetmezliği için   riski arttırmaktadır. Hepatit A ve Hepatit B’ye karşı 
immune yanıt taraması yapılmalı, eğer immune yanıt yoksa aşılama yapılmalıdır. 
Karaciğer fonksiyonları için AST, ALT, bilirubin, platelet, protrombin zamanı 
ve INR değerlendirilmelidir. Karaciğerde fibrosise bağlı gelişen siroz gebelikte 
abdominal ultrasonla değerlendirilebilir(1). Sirozu olanlarda pnömokok 
aşılaması önerilmelidir(1,23).Hepatoloji ile birlikte  (riskler ,takip ve tedavi ) 
multidisipliner bir şekilde takip edilmelidir.

Gebelikte ilk değerlendirme

-  HCV RNA (viral yük) ve HVC genotip bakılmalı
-  Diğer enfeksiyonlar açısından taranmalı (HIV,hepatit A ,hepatit B ve diğer

cinsel yolla bulaşan hastalıklar  gonore  ve klamidya gibi)
-  Hepatit A ve Hepatit B’ye karşı immune yanıt taraması yapılmalı,eğer

immune yanıt yoksa aşılama yapılmalı,çünkü Hepatit C diğer enfeksiyonlarla
birlikte olduğu zaman karaciğerde daha ağır komplikasyonlara neden
olmaktadır.

-  Karaciğer fonksiyonları değerlendirilmeli (AST, ALT, total bilirubin,
albumin, platelet ve protrombin zamanı/INR)

-  Karaciğer görüntülemesi ile fibrosis değerlendirilmeli (ultrasonla)
-  Hepatoloji değerlendirilmesi (HCV RNA pozitifse tedavi postpartum

dönemde düşünülmeli)
-  Yüksek riskli gebelik değerlenmesi (prekonsepsiyonel dönemde

değerlendirip gebe kalması daha uygun olmakla birlikte gebelikte HCV
enfeksiyonunun komplikasyonları açısından takip

Antepartum değerlendirme

-  Genetik hastalıkların kesin tanısı için aminosentez işlemi tercih edilmeli
-  Fetal büyüme kısıtlığı açısından 3. trimesterde takip edilmeli
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İntrapartum değerlendirme

-  Membran rüptür süresi uzun olmamalı
-  Fetal scalp elektrolit uygulanmasından kaçınılmalı
-  C/S ile doğum obstetrik endikasyonlara göre değerlendirilmeli
Postpartum değerlendirme

-  Başka bir kontrendikasyon olmadığı sürece emzirme teşvik edilmeli
-  Uygun kontrasepsiyon tedavisi verilmeli (kontrasepsiyon tedavisine engel 

olabilecek diğer durumlar değerlendirilerek)
-   Hepatoloji takip ve değerlendirilmesi (Karaciğerin elastografi ile  

görüntülemesi ile sirozun değerlendirilmesi ve evrelemesinin yapılması, 
HCV RNA düzeylerine bakılması, spontan klirens olmazsa tedavi verilmeli)

-  Vertikal transmisyon açısından uygun pediyatrik takipler yapılmalı
Gebelikte HCV enfeksiyonu yönetimi (1)

8. TEDAVİ

HCV tedavisinde temel amaç kür sağlamaktır. Bu da tedavi tamamlandıktan 12 
hafta sonra HCV RNA ‘nın ≤25 IU/ml altında olması ile tanımlanmaktadır (1). 
Tedavi akut ya da kronik enfeksiyonu olan tüm gruplara tavsiye edilirken maliyet 
nedeniyle yüksek riskli gruplara öncelikli tedavi önerilmektedir. (Karaciğerde 
fibrosis  ve siroz,mevcut karaciğer hastalığı üzerine HCV enfeksiyonu, organ 
transplantasyonu ,ekstrahepatik bulgular , HIV,HBV gibi).

Üreme çağındaki HCV pozitif kadınlara prekonsepsiyonel danışmanlık 
verilerek 8-12 hafta antivirallerle tedavi edilmeli,böylelikle gebelikte vertikal 
transmisyon önlenmiş olmaktadır(1,39)

HCV enfeksiyonu tedavisi için pegile interferon(PEG-IFN), ribavirin 
ve proteaz inhibitörleri kullanılmaktayken ; son yıllarda direkt etkili antiviral 
ajanlar kullanılmaya başlanmıştır. Direkt etkili antiviral ajanlar NS3/4A proteaz 
inhibitörleri,NS5B  nükleosit analoğu polimeraz inhibitörleri ve yapısal olmayan 
protein inhibitörlerini kapsamaktadır(1,40). Günümüzde direkt etkili antiviral 
ajanlar ilk basamak tedavi olarak  kullanılmaktadır. Sirozu olmayan herhangi 
bir genotipe sahip olan hastalarda 8 hafta glekaprevir/pibrentasvir  tedavisi  ya 
da 12 hafta sofosbuvir/velpatasvir tercih edilirken ;sirozu olan genotipi 1 ile 6 
arasında olan grupta  8 hafta glekaprevir/pibrentasvir  tercih edilebilir. 12 hafta 
sofosbuvir/velpatasvir tedavisi sirozu olan ve genotipi 1,2,4,5, ve 6 olanlara 
verilebilir (1).Genotip 3 hepatosellüler karsinom için en önemli tip olduğu için  
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12 hafta sofosbuvir, ribavirin ve pegile interferon veya 24 hafta sofosbuvir, 
ribavirin tedavisi önerilmektedir(1,39).

Gebelikte HCV tedavisindeki  amaç  maternal enfeksiyonda kür 
elde etmenin yanında vertikal transmisyonla bebeğe enfeksiyon geçişini 
önlemektir. Gebelikte direkt etkili antiviral ajanlardan ledipasvir/sofosbuvir 
kombinasyonunun kullanımının hayvan çalışmalarında fetal zarara neden 
olmadığı gösterilmiştir (1). Genotip 1 HCV olan gebelerde ledipasvir/sofosbuvir 
kullanılarak  bu  antivirallerin farmakokinetiği üzerine yakın zamanda yapılan 
çalışmalar umut vericidir(1,41). Gebelerde direkt etkili antiviral ajanların 
kullanımı ve etkinliği ile ilgili yeterli bilgi olmadığı için kullanımı henüz 
önerilmemektedir. Gebelikte antiviral tedavi onaylanana kadar hasta uzun süreli 
komplikayon takibi ve postpartum dönemde antiviral tedavi için hepatoloji 
bölümüyle ortak takip edilmelidir. Ribavirin tedavisi de gebelikte teratojenite 
nedeniyle kontrendikedir (1).
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1. GİRİŞ

Dünyadaki toplam HIV/AIDS’li hasta sayısı 36.2 milyondur ve bunların 
yarısını kadınlar oluşturmaktadır. (1) Dünya genelinde kadınlar arasında 
HIV enfeksiyonunun en sık nedeni heteroseksüel cinsel ilişkidir, 

ikinci sırada intravenöz ilaç bağımlılığı gelmektedir. (2) Pediyatrik vakaların 
%90’ı perinatal geçişten ya da emzirmeyle bulaştan kaynaklanmaktadır, bu 
durum üreme çağındaki kadınların HIV durumunu bilmemesinden, iv ilaç 
kullanım fazlalığından ve prenatal kontrollerini düzenli yaptırmadıkların 
kaynaklanmaktadır. Emzirme döneminde tedavisini düzenli almayan hastalarda 
bulaş oranı artmaktadır. (1) Antiretroviral tedaviler, doğum şeklinin belirlenmesi 
ve emzirmenin engellenmesi sayesinde perinatal bulaş oranları ciddi oranda 
azalmaktadır. Bu yüzden tüm gebelerin ilk vizitte HIV enfeksiyonu açısından 
taranması önerilmektedir. (3) 

2. PATOFİZYOLOJİ

HIV enfeksiyonu T lenfositlerde bulunan CD4 antijenine bağlanarak bu 
hücrelerde azalmaya yol açar ve hücresel immuniteyi bozar. CD4 sayısına 
göre hastalık beş sınıfa ayrılır. CD4 sayısındaki azalmaya bağlı olarak fırsatçı 
enfeksiyonlar ve maligniteler ortaya çıkabilir. (4)
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3. RİSK FAKTÖRLERİ

Perinatal geçiş oranları viral yük, CD4 sayısı, antiviral tedavi alınmaması, 
virusun fenotipi, membran rüptür süresi, eş zamanlı HCV ve cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyon olması, preterm doğum ve koryoamnionit tablosunun eşlik etmesiyle 
ilişkilidir. (5)  

4. HIV ENFEKSİYONUNUN MATERNAL VE FETAL ETKİLERİ

Postpartum yara yeri enfeksiyonu, koryoamnionit ve endometrit riski CD4 
sayısındaki azalmaya bağlı olarak artmaktadır. (6)

Proteaz inhibitörü kullanan hastalarda preterm eylem riski artmaktadır fakat 
intrauterin gelişme geriliği, ölü doğum ve düşük APGAR skoru artmamaktadır. 
(7)

5. TANI VE TARAMA

HIV enfeksiyonu tanısı ve taramasında antikor, antijen/antikor ve nükleik asit 
testleri (NAT) kullanılmaktadır. Antikor testleri kandaki antikor seviyelerini 
saptamaktadır ve enfeksiyondan 23-90 gün sonra pozitifleşmektedir. Antijen/
antikor testlerinde antikor oluşmadan ortaya çıkan p24 antijenleri saptanmaktadır 
ve enfeksiyondan sonra 18-45 gün sonra testler pozitifleşmektedir. NAT testinde 
kandaki güncel virüs miktarına bakılmaktadır ve enfeksiyondan sonra 10-33 
gün sonra test pozitifleşmektedir. Antikor, antijen/antikor test pozitifliğinde 
ek testler yapılmalıdır. Ciddi enfeksiyon şüphesinde testler 3 ay içerisinde 
tekrarlanmalıdır. (8)

Hızlı tarama testleri HIV durumu bilinmeyen hastalarda doğum için 
geldiklerinde kullanılmaktadır. Test pozitifse doğrulayıcı test sonuçları çıkana 
kadar antiretroviral proflaksi başlanmalıdır. Hızlı testlerin duyarlılığı toplumdaki 
hastalık sıklığından etkilenmekle birlikte %95-100 arasında değişmektedir. (9)

6. GEBELİK YÖNETİMİ

Tüm gebelerin ilk vizitte antijen/antikor testleri ile taranması önerilmektedir. 
Riskli gruplar 36. haftada tekrar taranmalıdır. Test sonuçları pozitif çıkan 
hastalara doğrulayıcı testler yapılmalıdır. (10)

Tanı konulan hastalarda antiretroviral tedavi planlanmalıdır. Tedavideki 
amaç HIV RNA seviyesini <1000 kopya/ml yapmaktır, böylece perinatal geçiş 
oranı %2’ ye düşmektedir. Kombine antiretroviral terapi gebelikte klinik ya da 
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immun durumdan bağımsız olarak verilmelidir. Hastanın CD4 sayısı veya viral 
yükün önemi yoktur çünkü amaç prenatal geçişi engellemektir. (11)

6.1	 PRENATAL	BAKIM

HIV tanısı konulan hastaların takibi multidisipliner olarak yapılmalıdır. 
Hastaların obstetrik ve medikal öyküleri ayrıntılı olarak alınmalıdır. Hastaların 
kullandığı antiretroviral tedaviler varsa ilaç rezistansı not edilmelidir. Hastalarda 
HIV enfeksiyonunun progresyonunu gösteren fiziksel muayene bulguları 
araştırılmalıdır (lenfadenopati, raş, HSV enfeksiyonu). Hastaların bazal 
laboratuvar testleri yapılmaldır. Hemogram, hepatitler, cinsel yolla bulaşan 
hastalık taraması, toksoplazma, tüberküloz, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, 
smear testi, CD4 sayısı ve viral yük çalışılmalıdır. (12,13)

7. TEDAVİ

Antiretroviral tedavi gebelik durumu, virüs rezistansına göre belirlenmektedir. 
Genel olarak tedavi gebe olmayanlara benzese de bazı ajanlar gebelikte 
kullanılamadığı için tercih edilmemektedir. Antiretroviral tedavi almakta olan 
hastalarda eğer kontrendikasyon yoksa aynı protokol devam edilebilir. Maternal 
kanda viral yük belli bir seviyenin üzerinde ise ilaç rezistansı çalışılabilir eğer 
viral yük <500-1000 kopya/ml ise ilaç rezistansı çalışılamamaktadır. (14)

7.1	 ANTİRETROVİRAL	TERAPİ

Gebelik dönemi, viral yük ve CD4 sayısından bağımsız olarak tüm gebeler 
antiretroviral tedavi almalıdır. Antiretroviral tedavinin önemi hastaya 
anlatılmalıdır ve prenatal geçişi azalttığı belirtilmelidir. Genel olarak 
hastalarda nükleozid transkriptaz inhibitörü (NRTI) proteaz inhibitörü 
(PI) ya da integraz transferaz inhibitörü (INSTI) ile kombine edilerek 
verilmektedir. Tek başına zidovudin tedavisi ya da ikili antiretroviral tedavi 
artık önerilmemektedir. (15) 

Hastalarda NRTI olarak Abacavir+lamuvidine ya da Tenofovir 
fumarat+emtrisitabin/lamuvidine tercih edilmektedir. INSTI olarak dolutegravir 
ya da raltegravir tercih edilirken PI olarak Atazanavir/ritonavir ya da darunavir/
ritonavir tercih edilmektedir. (14)

Tedavi başladıktan sonra 2-4 hafta aralıklarla HIV RNA seviyesi kontrol 
edilmelidir. 4 hafta sonra 1-2 logaritmik düşüş beklenmektedir. Tedaviye 
rağmen düşüş olmayan hastalarda virüs tiplemesi yapılmalıdır ve ilaç rezistansı 
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çalışılmalıdır. HIV RNA seviyesi saptanmayacak seviyeye geldiğinde 4 hata 
aralıklarla 36. Haftaya kadar takibe devam edilmelidir. (14)

7.2	 EK	TEDAVİLER

7.2.1	İMMUNİZASYON

Tüm hastalara pnömokok, hepatit A, hepatit B, influenza, tetanoz difteri, inaktif 
polio ve meningokok aşısı yapılmalıdır. (16)

Canlı aşılar HIV enfeksiyonunda yaygın hastalık yapabileceği için 
önerilmemektedir fakat kızamık- kızamıkçık-kabakulak ve varicella aşısı 
CD4>200 ise postpartum dönemde yapılabilir. BCG aşısı yaygın hastalık 
yapabileceği için kesinlikle önerilmemektedir. (17,18)

7.2.2	KEMOPROFLAKTİK	TEDAVİLER

Trimetoprim-sulfametoksazol proflaksisi Pneumocystis jirovecii pnömonisi ve 
toksoplazma reaktivasyonunda kullanılmaktadır. Alternatif olarak Atovaquone 
kullanılabilir. (19)

Mycobacterium avium kompleks (MAC) enfeksiyonu CD4 sayısı <50 ise 
disemine enfeksiyon yapabilir, hastalara haftalık 1200mg azitromisin tedavisi 
önerilmektedir. (19)

Mycobacterium tuberculosis proflaksisi için PPD testi >5mm olması ya da 
önceki test pozitifliğine rağmen uygun tedavi almayan hastalara İzoniazid (INH) 
proflaksisi 9 ay önerilmektedir. (12)

Varicella enfeksiyonu olan birisiyle temas durumunda temastan 48-96 saat 
içinde immunoglobulin tedavisi verilmelidir. (12)

Kandida enfeksiyonları CD4 sayısı <200 olduğu zaman HIV hastalarında 
sık görülmektedir. Orofaringeal ya da vajinal kandidiaziste ilk tercih 
lokal tedavilerdir. Oral enfeksiyonlarda nistatin süspansiyonları, vajinal 
enfeksiyonlarda azoller ile yedi günlük tedavi önerilmektedir. Dirençli 
enfeksiyonlarda tek doz oral flukonazol kullanılabilir. (20)

8. PRENATAL TESTLER

Hastalara fetal anatominin değerlendirilmesi ve fetal büyümenin takibi için 
ultrasonografi yapılmalıdır. (21) 

İnvaziv testler (amniosentez, koryon villus örneklemesi, kordosentez) 
fetal transmisyonu artırabilir. Tedavi altındaki hastalarda amniosentez sonrası 
fetal bulaş gösterilmemiştir fakat düşük bir ihtimal olsa da enfeksiyon riski 
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dışlanamaz, bu yüzden fetal invaziv işlemler tedavi altında ve viral yük düşükken 
yapılmaldır. (22)

9. DOĞUM

Viral yük sayısı <1000 kopya/ml olan hastalarda doğum şeklinden bağımsız 
olarak perinatal geçiş oranı <%2’dir. Viral yük sayısı >1000 kopya/ml olan 
hastalarda elektif olarak 38. Haftada sezeryan ile doğum planlanmalıdır. (23) 
Hastalar tedavilerine devam etmelidir ve operasyondan üç saat önce zidovudin 
başlanmalıdır ve kord klemplenene kadar devam etmelidir. CD4 sayısı düşük 
olan hastalarda operasyon sonrasında enfeksiyon riski artmaktadır, bu yüzden 
hastalara operasyon öncesi proflaktik antibiyotik tedavisi verilmelidir. (24)

10. POSTPARTUM BAKIM

Doğum sonrası hastaların bebeklerini emzirmesi kesinlikle önerilmez. Hasta 
tedavi altında bile olsa postnatal geçiş riski halen devam etmektedir. (25)

Doğum sonrasında bebek hemen yıkanmalıdır ve bazal hemogram 
değerlerinden sonra zidovudin proflaksisi 4-6 hafta kadar devam etmelidir. 
(26) Yenidoğan minimum altıncı aya kadar serolojik testlerle takip
edilmelidir. (27)
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1. GİRİŞ

Sifiliz, spiroket grubundan Treponema pallidum Subspecies Pallidum’un
neden olduğu sistemik enfeksiyöz bir hastalıktır. Cinsel ilişki ile
bulaşın yanısıra anneden fetüse transplasental geçiş riski nedeniyle de

konjenital enfeksiyona sebep olur. Cinsel yolla bulaş, bakterinin neden olduğu 
açık lezyonlara maruz kalma sonrası spiroketlerin vajinal mukozadaki küçük 
abrazyonlardan vücuda giriş yaparak lenfatik kanallar ile vücuda yayılması ile 
meydana gelir. Cinsel bulaşmanın etkinliğinin yaklaşık yüzde 30 olduğu tahmin 
edilmektedir (1). Fetal bulaş ise; genel olarak transplasental bulaşma ile meydana 
gelmekte olup doğumda lezyondan spiroketlerin teması ve membranlardan 
geçişi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Sifiliz daha çok düşük sosyoekonomik düzeye sahip, erken yaşta (29 yaş 
ve altı), çok sayıda kişi ile cinsel ilişki yaşayan, siyahi ırk, eroin, metamfetamin 
gibi uyuşturucu kullanan, hiv ile enfekte olan ve doğum öncesi bakımdan 
yoksun gebe kadınlar arasında daha yaygın olarak izlenmektedir. Son yıllarda 
(2015-2019) Amerika’da iki katından fazla artış göstermiştir. Bu oran 20 ila 
24 yaşlarında 100.000 kadın başına 11.6 vaka ve 25 ila 29 yaşlar arasında 
100.000 kadında 11.8 vaka olarak belirtilmiştir (2). Dünya genelinde ise, 
2016’da anne sifilizinin tahmini prevalansı ise; yüzde 0,69 (%95 CI 0,57-0,81) 
olarak raporlandı. Bu oran 100.000 canlı doğumda 473 (385-561) konjenital 
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sifiliz vakasını içermektedir (3). Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı verilerine göre 
de 78 ülkeden 38’ inde antenatal bakım için başvuran kadınların %1’i veya 
daha fazlasının sfiliz testi pozitiftir. Raporlama yapan bu 78 ülkede, antenatal 
bakım için başvuran kadınların ortalama %3,2’si arasında sifiliz testi pozitif 
bulunmuştur.

Sifiliz, tedavi ve izlemi yönlendiren klinik bulgular temelinde evrelere 
ayrılmıştır.

2. SİFİLİZDE EVRELEME

Sifiliz tarama testi pozitif çıkan kadınlar öykü ve fizik muayeneye göre 
evrelendirilmelidir.

2.1.	 Primer	sifiliz:	

Sifilizin ilk belirtisi, başlangıçta maküler olabilen ancak tipik olarak bulaş 
bölgesinde ağrısız bir papüle dönüşen bir deri lezyonudur. Bu lezyon, kısa süre 
sonra, genital veya ekstragenital olabilen, kabarık, sertleştirilmiş bir kenarı 
olan 1 ile 2 santimetre çapında, kabarık bir hal alır. Zamanla ülserleşen, ortası 
çukurlaşan bir yaraya dönüşür ve bu yaraya “şankr” denir. Şankrlar, tedavi 
olmasa bile üç ile altı hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Kadınlarda lezyon 
vajinal veya servikal epiteldeyse, sifilizin birincil aşaması farkedilmeyebilir. Bu 
evrede seroloji testleri negatiftir (4). 

2.2.	 Sekonder	sifiliz:

Sekonder sifiliz, tedavi edilmeyen hastaların yaklaşık yüzde 25’inde görülür. 
Genellikle birincil sifilizin ilk belirtisi olan şankrın ortaya çıkmasından altı 
hafta ile altı ay sonra başlayan yaygın sistemik bir süreçtir. Avuç içi, tabanları 
ve mukoza zarlarını içeren genel bir makülopapüler deri döküntüsü sekonder 
sifilizin karakteristiğidir (5). Döküntüye genel lenfadenopati eşlik edebilir ve 
ülserleşebilen kondiloma lata denilen lezyonlar izlenir (4, 5). 

Sekonder sifiliz döküntüsü tipik olarak iki ile altı hafta içinde kendiliğinden 
düzelir.

2.3.	 Latent	sifiliz:

Birincil, ikincil veya üçüncül sifiliz bulguları olmadan sifilizin serolojik 
olarak pozitif olmasıdır (4). Sessiz dönem de denilen bu dönemde hastalık 
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hiçbir şikâyete neden olmadan ilerlemeye devam eder. Bu dönemde kadınlar 
enfeksiyonu cinsel partnerlerine veya fetüse bulaştırabilir.

2.4.	Üçüncül	(geç)	sifiliz:

Üçüncül sifiliz nadiren teşhis edilir. Yavaş ilerleyen belirti ve semptomlarla 
karakterizedir. Bu evrede gom denilen ve bulaşıcı olmayan granülomatöz 
lezyonlar görülür. Merkezi sinir sistemi, kas iskelet sistemi ve kardiyovasküler 
sistem tutulumu belirgindir. Bu tür belirtiler genellikle hastalık latent hale 
geldikten 5 ile 20 yıl sonra ortaya çıkar (2, 4).

Nörosifiliz: T. pallidum hastalığın herhangi bir evresinde santral sinir 
sistemini enfekte edebilir ve bu nörosifiliz olarak adlandırılır (2,4). 

Erken nörolojik bulgular (örneğin; kraniyal sinir disfonksiyonu, menenjit, 
meningovasküler sifiliz, inme, akut bilinç bulanıklığı) veya sifilitik menenjit 
sıklıkla enfeksiyonun ilk dönemlerinde ortaya çıkar. 

Geç nörolojik bulgular; (örneğin; tabes dorsalis ve yaygın pareziler) ise 
sıklıkla enfeksiyondan 10-30 yıl sonra görülür.

Oküler sifiliz ve otosifiliz: Görme sisteminin tutulumu (oküler sifiliz) 
veya işitme sisteminin tutulumu (otosifiliz) hastalığın herhangi bir evresinde 
görülebilse de sıklıkla erken evrelerde saptanır (4). 

Oküler sifiliz vakaları sıklıkla panüveit tablosuyla başvurmaktayken; 
konjonktivit, anterior üveit, posterior intertisyel keratit, optik nöropati, nöro 
retinit, retinal vaskülit gibi gözün ön ve arka yapılarını içine alan yaygın 
spektrumdaki enfeksiyon tablolarıyla karşımıza çıkabilir. 

Otosifilizin tipik prezantasyonu kohleo-vestibular semptomlardır (tinnitus,         
vertigo, sensorinöral işitme kaybı). İşitme kaybı ani başlar ve hızlı ilerler, tek ya 
da çift taraflı olabilir. Oküler ve otosifiliz kalıcı görme ve işitme kaybına neden 
olabilir.

3. Sifilizli Olgularda Tanılama

Sifiliz olası teşhisinde iki tür serolojik test kullanılır. Bunlar treponemal olmayan 
ve treponemal testlerdir (4). Tanıda kullanılan testler ve algoritmalar Tablo 1 de 
gösterilmiştir.
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Tablo 1: Sifiliz Tanısında Kullanılan Testler ve Algoritmalar

Treponemal Olmayan Testler Treponemal Testler
Hızlı Plazma Reagini (RPR), Floresan treponemal antikor 

absorpsiyonu (FTA-ABS), 
Zührevi Hastalık Araştırma Laboratuvarı 
(VDRL),

T. pallidum’a karşı gelişen antikorlar için
mikrohemaglütinasyon testi (MHA-TP),

Toluidin Kırmızısı Isıtılmamış Serum 
Testi (TRUST) 

T. pallidum partikül aglütinasyon testi
(TPPA),
T. pallidum enzim immunoassay
(TP-EIA) ,
Kemilüminesans immünoanaliz (CIA)

Traditional Algorithm Reverse Sequence Algorithm

RPR ve VDRL en sık yapılan treponemal olmayan testler olup kardiyolipin 
antikorlarına karşı oluşan IgM ve ıgG tipi antikorları ölçmektedir. Sistemik 
lupus eritematozis, aşılanma, kanser gibi durumlarda yanlış pozitiflik ortaya 
çıkabilmektedir. Treponemal testler ise; hasta bir kez enfeksiyonla karşı karşıya 
geldiğinde ömür boyu pozitif kalması nedeniyle tedavi izleminde treponemal 
olmayan testler kullanılmaktadır (4).
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Değerlendirmede EIA/CIA sonucu pozitif ancak RPR veya VDRL negatif 
ise partikül aglünitasyon testi (TP-PA) ek test olarak değerlendirilir. TP-PA da 
negatif ise yanlış pozitif non-treponemal test olarak değerlendirilir. TP-PA testi 
pozitif sonuçlanırsa sifiliz tedavisine başlanır.

VDRL/RPR sonuçları ile EIA/CIA sonuçları pozitifse ya hastalık aktif 
fazda sifiliz ya titre cevabı tedaviye rağmen oluşmamış ya da tedavi edilmesine 
rağmen persiste titrasyonla devam eden sifiliz olarak kabul edilir (1,4).

3.1.	 Beyin	Omurilik	Sıvısı	İncelemesi

Sifiliz tanısı konan her hastada rutin BOS örneklemesi gerekmemektedir. 
Özellikle erken sifiliz döneminde BOS örneklem sonuçlarında anormallikler 
olabilmektedir ama klinik önemi tartışmalıdır. Nörosifiliz kliniği (kraniyel 
sinir disfonksiyonu, menenjit, inme, akut veya kronik mental durum değişiliği, 
motor veya duyu kaybı vb.) ile başvuran ve/veya üçüncül sifiliz tanısı konan 
her hastaya tedavi öncesinde BOS incelemesi şarttır. Oküler sifiliz bulguları 
olan hastalarda tam oküler muayene ve kraniyel sinir muayenesi (özellikle 2-6. 
kafa sinir çiftleri) yapılmalıdır. Kraniyel sinir tutulumu olan kişilerde BOS 
incelemesi mutlaka yapılmalıdır. İzole işitsel anormallikleri olan ve reaktif 
sifiliz serolojisine sahip bireylerde BOS incelemesi şart değildir.

Nörolojik belirti veya semptomları olan bir kişi için, reaktif bir BOS-
VDRL (kan kontaminasyonu yokluğunda) nörosifiliz tanısı olarak kabul edilir.

Klinik nörosifiliz belirtilerine, reaktif serolojik test sonuçlarına, lenfositik 
pleositoza veya proteine varlığında, BOS-VDRL negatif olmasına rağmen 
nörosifiliz düşünülmelidir (2,4).

4.  ifiliz Tanısı Konulan Hastanın Tedavisi

Penisilin G klinik iyileşme (lezyonların kaybolması, cinsel bulaşın önlenmesi) 
ve sekel oluşumunun önlenmesinde kısacası tüm evrelerdeki hastaları tedavi 
etmek için efektif olarak kullanılmaktadır. Kullanılan preparasyon (yani, 
benzatin, sulu prokain veya sulu kristal), dozaj ve süre, hastalığın evresine ve 
klinik belirtilerine bağlıdır (4). 

	 Yetişkinler arasında primer, sekonder ve latent sifiliz için önerilen 
yaklaşım;

 Tek dozda penisilin G benzatin 2.4 milyon ünite IM (intra müsküler) 
önerilmektedir (4).
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 Geç latent ve üçüncül sifiliz için önerilen yaklaşım;
Üç doz penisilin G benzatin 2,4 milyon ünite IM önerilir. Herhangi bir
tedavi dozunda dozlar arasında >9 gün gecikme olan hamile kadınlar,
tedavinin tamamını tekrarlamalıdır (4-6). Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
geç sifilizin penisilin dışı tedavisi için 30 gün boyunca günde dört kez
ağızdan 500 mg eritromisin tedavisini önermektedir (7).

 Bebekler ve çocuklarda frengi için önerilen yaklaşım;
Penisilin G benzatin 50.000 ünite/kg vücut ağırlığı IM, tek dozda yetişkin
dozu olan 2.4 milyon üniteye kadar önerilmektedir.Bu ajan, intravenöz
uygulamada kardiyopulmoner arrest ve ölüm ile ilişkilendirildiğinden
sadece intramüsküler yoldan verilmelidir (4).

 Yetişkinlerde nörosifiliz, oküler frengi veya otosifiliz için önerilen
yaklaşım
Aqueous crystalline penicillin G günde 18–24 milyon ünite, (her 4 saatte
bir 3-4 milyon ünite IV) veya 10–14 gün boyunca sürekli infüzyon şeklinde
uygulanır. Bu tedaviye olumlu yanıt verildiği taktirde alternatif olarak;
(10-14 gün boyunca)
Procaine penicillin G 2,4 milyon ünite IM günde bir defa + Probenesid 500
mg oral günde 4 defa önerilir (4).

 Maruziyet sonrası profilaksi;
Bilinen veya şüphelenilen sifilizli partnerlerin cinsel teması olan
kadınlar, tek doz IM2.4 milyon ünite penisilin G benzatin ile tedavi
edilmelidir (4).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) penisilin duyarsızlaştırmasının mümkün

olmadığı bölgelerinde, penisilin dışı tedavisi için aşağıdaki alternatif
yaklaşımlardan birinin kullanılmasını önermektedir (4).
Gebe olmayan geç latent ve ya süresi bilinmeyen sifilizli kişilerin
tedavisinde;
- Doksisiklin 100 mg oral 28 gün boyunca günde 2 defa veya
- Tetrasiklin 500 mg oral günde 4 defa önerilir.

5. GEBELİK VE SİFİLİZ

5.1.	 Gebelikte	Tarama

Sifiliz enfeksiyonu ilk prenatal muayenede mutlaka taranması gereken cinsel 
yollu bulaşan hastalıklardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve diğer birçok küresel ve ulusal kuruluş, 
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ilk doğum öncesi ziyarette tüm hamile kadınların sifiliz için taranmasını 
önermektedir (8-12). Antepartum tarama, geleneksel sifiliz tarama algoritması 
kullanılarak manuel treponemal olmayan antikor testi (örn., RPR) veya ters 
sekans algoritması kullanılarak treponemal antikor testi (örn. immünolojik 
testler) ile gerçekleştirilebilir.

Önerilen tarama takvimi;

- Tüm gebe kadınlarda; doğum öncesi ilk karşılaşmada,
- Enfeksiyon riski yüksek kadınlar; 28 ila 32. haftalarda ve doğumda,
- Gebeliğinde tarama yapılmamış veya 20. gebelik haftasından sonra ölü

doğum yapan kadınlar doğumda taranmalıdır.

Doğumda antepartum fetal enfeksiyon veya konjenital sifiliz riski, hamilelik 
sırasındaki sifiliz evresiyle ilişkilidir ve en yüksek risk birincil ve ikincil 
evrelerde ortaya çıkar. Birlikte var olma riskinin yüksek olması nedeniyle, sifiliz 
gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğu bilinenler için HIV testi şiddetle 
tavsiye edilir. Tekrar sifiliz taraması sırasında HIV testi tekrarlanmalıdır. 

5.1.1.	Gebeler	için	önerilen	tedavi	yaklaşımı;

Gebelikte de penisilin G benzatin tedavisi, maternal hastalığın tedavisinde, fetüse 
bulaşmanın önlenmesinde ve fetal hastalığın tedavisinde etkilidir. Penisilin 
alerjisi olan hamile kadınlar duyarsızlaştırılmalı ve penisilin G benzatin ile 
tedavi edilmelidir. Duyarsızlaştırma, geçmiş reaksiyonun ciddiyet derecesine 
ve mevcut kaynaklara bağlı olarak ayaktan veya yatan hasta ortamında 
yapılabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) penisilin duyarsızlaştırmasının 
mümkün olmadığı bölgelerinde, gebelerin erken sfilizin tedavisinde penisilin 
dışı tedavisi için aşağıdaki alternatif yaklaşımlardan birinin kullanılmasını 
önermektedir (4, 7 ).

- Eritromisin 500 mg oral 14 gün boyunca günde 4 defa veya
- Seftriakson 10 ila 14 gün boyunca günde bir kez IM 1 g veya
- Azitromisin 2 g oral olarak (azitromisine lokal duyarlılık muhtemel ise)

Eritromisin ve azitromisin plasenta bariyerini tamamen geçmez, bu nedenle 
fetüs etkili bir şekilde tedavi edilmez. Bu nedenle DSÖ, hamilelik sırasında 
penisilin içermeyen rejimlerle tedavi edilen kadınlardan doğan bebeklerin 10 ile 
15 günlük bir penisilin tedavisi almasını da tavsiye etmektedir (4).
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5.1.2.	Tedavi	Sonrası	Anne	Takipleri

Gebe hastalarda izleme sıklığı gebe olmayan hastalardaki ile aynıdır ve 
hastalığın evresine ve HIV koenfeksiyonunun varlığına bağlıdır. Bu hastalarda 
treponemal olmayan titreleri izlerken, her seferinde VDRL/RPR testi ideal 
olarak aynı laboratuvarda aynı test yapılmalıdır. Tedaviden sonra treponemal 
olmayan titrede dört kat artış, tedavi başarısızlığının kanıtıdır. Titrede, iki 
dilüsyon değişikliğine (örneğin 1:16’dan 1:4’e veya 1:32’den 1:8’e) eşdeğer 
dört kat düşüş, sifiliz tedavisine kabul edilebilir bir yanıt olarak kabul edilir. 
Bununla birlikte gebelikte altı ay içinde tedavi öncesi titreden dört kat bir düşüş 
meydana gelmemişse yeniden tedavi mantıklıdır. Fakat bu düşüş, fetal tedavinin 
yeterli olduğunu garanti etmez. Bu nedenle 

yenidoğanlar doğumdan sonra konjenital sifiliz açısından 
değerlendirilmelidir. Hastalarda, erken sifilizli hastalar için 12 ay ve geç sifilizli 
hastalar için 24 ay boyunca tedaviye yeterli bir yanıt beklenir (4).

5.1.3.	Potansiyel	Advers	Gebelik	Sonuçları

Sifilizli gebeler, plasental ve fetal enfeksiyondan kaynaklanan çeşitli olumsuz 
sonuçların yüksek riski altındadır (5,13-20). Anne tedavisi olumsuz sonuç riskini 
azaltır, ancak Jarisch-Herxheimer reaksiyonu erken doğumu hızlandırabilir. 
Ayrıca; düşük, erken doğum, ölü doğum, gelişme geriliği, konjenital enfeksiyon 
oranlarını arttırarak yenidoğan mortalitesinde yükselme izlenebilmektedir (20,21).

5.1.3.1.	Jarısch-Herxheımer	Reaksiyonu

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, herhangi bir sifiliz tedavisinin başlangıcından 
sonraki ilk 24 saat içinde ortaya çıkabilen, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateşin eşlik 
ettiği tedaviye karşı akut bir reaksiyondur (22). Erken sifiliz dönemindeki 
hastalarda bakteri yüklerinin daha yüksek olması nedeniyle Jarisch-Herxheimer 
reaksiyonu daha sık görülür. Antipiretikler semptomları yönetmek için 
kullanılabilir. Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, hamile kadınlarda erken doğumu 
tetikleyebilir veya fetal sıkıntıya neden olabilir. (23). Reaksiyon, tedaviden 1-2 
saat sonra başlar, sekiz saatte zirve yapar ve tipik olarak 24 ila 48 saat içinde 
düzelir. Reaksiyon, HIV pozitif kadınlarda daha yaygın olabilir. 

5.1.3.2.	Plasental	Geçiş

Yetersiz anne taraması ve/veya yetersiz anne tedavisi konjenital sifilize neden 
olabilir. Antenatal bakım alamayan ve üçüncü trimesterde ve doğumda yeniden 
tarama yapılmayan gebelerde daha sık görülür
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Konjenital enfeksiyonun patogenezi: T. pallidum plasentayı kolayca 
enfekte eder. Fetüse transplasental bulaşma, gebeliğin yaklaşık 9. ile 10’uncu 
haftasında (24) ve maternal hastalığın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. 
Konjenital enfeksiyonun belirtileri gebelik yaşı, maternal sifiliz durumu, anne 
tedavisi ve fetüsün immünolojik tepkisinden etkilenir. Fetal anormallikler, T. 
pallidum’a karşı güçlü bir inflamatuar yanıttan kaynaklanır; bu nedenle, fetal 
immünolojik yanıt gebeliğin ilk yarısında zayıf bir şekilde geliştiğinden, en çok 20. 
gebelik haftasından sonra belirginleşirler (25). Plasenta enfekte olduktan sonra, 
spiroketlerin fetal dolaşıma transplasental geçişi, fetal karaciğer enfeksiyonu ve 
disfonksiyonuna yol açar, bunu amniyotik sıvı enfeksiyonu, fetal hematolojik 
anormallikler (anemi, trombositopeni), asit, hidrops ve fetal immünoglobulin 
M (IgM) üretimi izler (26). Hepatomegalinin inflamasyon, ekstramedüller 
hematopoez ve hepatik konjesyondan kaynaklandığı düşünülmektedir (21). 
Yenidoğanlar ayrıca doğum sırasında anne salgıları veya kan içeren spiroketler 
ile temastan enfekte olabilirler.

6. PRENATAL TANI:

Anormal bir ultrason bulgusu, fetal enfeksiyonun teşhisi değilken; normal bir 
ultrason bulgusu, fetal enfeksiyonu dışlamaz. Amniyotik sıvı veya fetal kanın 
tanısal testi, kesin olarak intrauterin enfeksiyonu saptar, ancak bu örnekleri 
almak için yapılan invaziv prosedürler komplikasyonlarla ilişkilendirilebilir. 
Hastalığın yönetimi değişmediğinden invaziv prosedür önerilmez. 

Tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş sifilizli bir kadında 20. 
gebelik haftasından sonra ultrason muayenesinde aşağıdaki bulgular varsa fetal 
enfeksiyondan şüphelenilmelidir (25,26,27):

· Gestasyonel yaşa göre karaciğer uzunluğunun >95 persentil den büyük
olması (hepatomegali yüzde 70-80)

· Plasentomegali, plasenta kalınlığının gebelik yaşı ortalamasının >2
standart sapma üzerinde olması (yüzde 27)

· Anemi, Doppler orta serebral arter tepe sistolik hızına göre medyanın>1.5
katı olması (yüzde 33)

· Polihidramnios (yüzde 12)
· Asit veya hidrops (yüzde 10)

Hepatomegali ve plasentomegali erken bulgulardır. Anemi, asit ve hidrops 
enfeksiyonun seyrinde daha sonra ortaya çıkar.18 ile 20’nci haftadan önce, fetal 
immünolojik immatürite nedeniyle fetal anormallikler genellikle görülmez.  
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Başarılı fetal tedavi ile; orta serebral arter doppler anormallikleri, asit ve 
polihidramnios (genellikle yaklaşık bir ay içinde), ardından plasentomegali ve son 
olarak hepatomegali düzelir. Hepatomegali maternal tedaviden sonra düzelmesi 
aylar alabilir (27).Maternal penisilin tedavisi çoğu durumda fetal enfeksiyon 
için iyileştiricidir. Fetal anemi konjenital enfeksiyonun olumsuz sekellerinden 
biri olmasına rağmen, maternal enfeksiyonun uygun tedavisi genellikle anemiyi 
tersine çevirdiğinden intrauterin transfüzyon nadiren gereklidir (25). Gebelik 
sırasında yeterince tedavi edilen gebelerin bebeklerinde yüzde 1 ila 2’sinde 
konjenital enfeksiyon teşhis edilirken, tedavi edilmeyen gebelerin bebeklerinde 
yüzde 70 ile 100’ünde konjenital enfeksiyon teşhis edilmiştir. Tedavinin erken 
fetal ölümleri veya ölü doğumları yüzde 82, erken doğum veya düşük doğum 
ağırlığını yüzde 65, yenidoğan ölümlerinin yüzde 80 ve bebeklerde klinik 
hastalıkları yüzde 97 oranında azalttığı raporlanmıştır (28).
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1. GİRİŞ

Zika Virüs Flavivirüs ailesinden genellikle Aedes cinsi sivrisineklerle
taşınan ancak insandan insana da cinsel temas yoluyla bulaşabilen 
bir virüstür. Henüz etkili ve güvenli bir aşısı bulunmamaktadır. 2015-

2016 yıllarında ZIKV epidemisi olan bölgelere gebelerin seyahat etmekten 
kaçınması, bu bölgelere seyahat eden hem kadın hem erkeklerin 6 ay boyunca 
gebelikten korunmaları önerilmekteydi. (1) 

2. TANI

Zika virüsü ile enfekte hastaların % 80’ine kadarı herhangi bir semptom 
vermeden hastalığı geçirmektedir. (2) Genellikle kendini sınırlayan bir hastalık 
olmakla beraber, hafif ateş, deri döküntüsü, konjonktivit, kas ve eklem ağrıları, 
halsizlik ve baş ağrısı eşlik edebilecek semptomlardır. Gullian Bare sendromu 
gelişimiyle ilişkili olabilmektedir. (3)  İnkübasyon periyodu 3 ila 12 gün arasında 
değişmektedir. (7)

Zika Virüs enfeksiyonundan şüphelenilen hastalara öncelikle endemik 
bölgeye seyahat öyküsü veya seyahat öyküsü olan biriyle cinsel temas öyküsü 
olup olmadığı sorgulanmalıdır. ZIKV enfeksiyonunda öncelikli test kan ve 
idrarda rRT-PCR bakılmasıdır. Antikor cevabı hastalık görüldükten 1 hafta 
kadar sonra olmaktadır. Serolojik testler ise diğer flavivirüs enfeksiyonları ile 
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oluşan çapraz reaksiyon nedenli yanlış pozitif sonuçlar verebilmektedir. Ancak 
negatif seroloji hastalığı dışlamak için yeterince güvenli kabul edilmektedir. (4)

Maternal Zika virüs enfeksiyonu tanısında öneriler;

· Gebelikte seyahat öyküsü sorgulanmalı
· Şüpheli semptomlarda, ZIKV açısından yüksek ve orta riskli bölgeye

seyahat öyküsü veya bu bölgelere seyahat öyküsü olan biriyle cinsel ilişki
öyküsü sorgulanmalı

· Zika Virüs enfeksiyonlarında öncelikli test Real Time Reverse Transkriptaz-
PCR (rRT-PCR)

Fetal Zika Virüs enfeksiyonu tanısında öneriler;

· Potansiyel maternal maruziyet sonrası temel ultrason muayenesini takiben
fetal tıp ile ilgili uzmana refere edilmesi uygundur.

· Temel tarama normalse, 3. trimesterde tekrar tarama önerilebilir.
· 3. trimester döküntüsü olan annelerin taramalarında fetal kafa çevresi

normal ise doğum sonrası tarama yapılabilir.
· Erken haftalarda Zika Virüs enfeksiyonu geçiren gebelerde konjenital

sakatlıklar maternal semptomların derecesinden bağımsız olarak artmış
olarak düşünülmektedir. (5)

Maternal etkilenme sonrası yapılan temel taramada fetal büyüme ve anatomi 
anormal iste fetal tıp uzmanına yönlendirmek gerekir. Eğer bir anormallik yok 
ise 3. trimesterda tekrar tarama önerilmektedir. (6) 72 hastayla yapılan sistematik  
bir çalışmada ZIKV’nin beyin anomalilerine neden olduğuna dair kanıtlar 
bulunmaktadır. (3) Konjenital ZIKV sendromu (CZS) mikrosefali, kranio-fasyal 
orantısızlık, beyin anomalileri, nörolojik semptomlara neden olmaktadır. 

Konjenital Zika Virüs Sendromu tanısında öneriler;

· Mikrosefali beyin anomalileri açısından yüksek risk oluşturmaktadır.
· Enfekte gebelerde HC gestasyonel yaşı belirlemek için kullanılmamalıdır.
· Maternal ZIKV tanısından sonra fetal beyinin tarandığı anomali taraması

ve biyometrik ölçümler yapılmalıdır.
· CZS belirtileri olan herhangi bir gebelik mümkünse deneyimli bir fetal tıp

merkezinde değerlendirilmelidir.
· Şüpheli bulgular olduğunda fetal mr incelemesi düşünülebilir.
· 20 hafta sonrasına kadar amniosentez yapılmamalıdır. (5)
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3. YÖNETİM

Konjenital Zika Virüs Sendromunda (CZS) öneriler;

· Zika Virüs ile etkilenen gebelerin seri ultrason taramaları ve ileri tetkiklerin
yapılabileceği merkezlerde değerlendirilmesi

· Uygun olduğu durumlarda gebeliğin terminasyonu tartışılabilir
· Seri ultrason taramalarında etkilenme saptanmaması durumunda CZS

gelişme ihtimali düşük olarak kabul edilmektedir.
· CZS şüpheli gebeliği devam ettirme kararı alan gebeler yakın perinatoloji

ve veya radyoloji takibi, doğum sonrası neonatoloji mümkünse doğum
sonrası 1 yaşına kadar da takiplerin uzatılması önerilmektedir. (5)

Hastalar seri ultrason takipleriyle mümkünse fetal tıp kliniklerinde 
değerlendirilmelidir. Mikrosefali ve diğer kranial anomalileri oluşturabilecek 
nedenler ekarte edilmelidir. Uygun haftalarda gebelerle terminasyon konusu 
tartışılmalı karşılaşılabilecek problemlerle ilgili danışmanlık verilmelidir. 

Takiplerde anormallik saptanmayan hastalarda ciddi hastalık gelişme 
ihtimalinin düşük olduğu hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. (8) Diğer 
konjenital enfeksiyonlar, Toxoplasmosis ve CMV gibi, mikrosefali ve çeşitli 
beyin anomalileri izlenen hastalarda kötü prognoz beklenirken normal ultrason 
bulguları içeren hastalar daha iyi prognozlu olduğu düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ

Konjenital enfeksiyonlar intrauterin ya da doğum esnasında bebeğe 
bulaşabilir ve yenidoğan döneminde önemli morbidite ve mortalite 
nedeni olabilirler. Konjenital enfeksiyon geçiren bebeklerde anormal 

büyüme, gelişme geriliği, klinik ve laboratuvar anormallikleri olabilir. (1)
Yenidoğan döneminde tüm bebeklerin enfeksiyon açısından taranması 

önerilmez. Bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı 
eyaletlerinde Toksoplazma ve Cmv taraması yapılsa da genel olarak kabul 
edilen görüş semptomatik bebeklerde enfeksiyon taraması yapmaktır. (2)

2. YENİDOĞAN DÖNEMİNDEKİ ENFEKSİYON BULGULARI

Yenidoğan döneminde hidrops fetalis, mikrosefali, nöbet, katarakt, işitme kaybı, 
hepatosplenomegali, sarılık, raş, trombositopeni, konjenital kalp hastalıkları, 
iskelet anormallikleri gibi bulgularda konjenital dönemdeki enfeksiyondan 
şüphelenilebilir. Klinik duruma göre enfeksiyon ajanına yönelik testler 
istenebilir. (3)

3. İLK DEĞERLENDİRME

Klinik ya da fiziksel muayenede enfeksiyon şüphesi varsa aşağıdaki 
değerlendirmeler hızlıca yapılmalıdır. (3,4)
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· Ayrıntılı maternal öykü (intrauterin enfeksiyon durumu, seroloji, geçirdiği
hastalıklar)

· Konjenital enfeksiyonlar açısından ayrıntılı fizik muayene
· Tam kan sayımı
· Karaciğer fonksiyon testleri
· Uzun kemiklerin radyolojik olarak değerlendirilmesi
· Göz muayenesi
· İşitme testleri
· Santral sinir sistemi görüntülenmesi
· Lumbal ponksiyon

4. AJANA YÖNELİK TANI TESTLERİ

4.1	 KONJENİTAL	TOKSOPLAZMOZİS

4.1.1	KLİNİK

Toksoplazma gondi’nin neden olduğu paraziter bir enfeksiyondur. Yenidoğanların 
çoğu asemptomatiktir fakat doğumdan sonra ateş, makulopapuler raş, 
hepatosplenomegali, mikrosefali, nöbet, sarılık, lenfadenopati ve trombositopeni 
durumunda toksoplazma enfeksiyonu düşünülmelidir. Klasik bulguları 
koryoretinit, hidrosefali ve intrakranial kalsifikasyonlardır. Tanı konulup tedavi 
başlanmazsa uzun dönem sekelleri ortaya çıkabilir. Uzun dönem en sık bulgusu 
görme kaybıyla giden koryoretinittir. (5)

Yenidoğan döneminde konjenital toksoplazma enfeksiyonundan 
şüphelenildiğinde aşağıdaki değerlendirmeler yapılmalıdır. (6)

· Maternal öykü ve seroloji
· Fiziksel muayene
· Toksoplazma serolojisi
· Göz muayenesi
· Lumbal ponksiyon
· Santral sinir sistemi görüntülenmesi
· İşitme testleri

4.1.2	TANI	TESTLERİ

I. SEROLOJİ
İlk test olarak toksoplazma IgG, spesifik IgM ve spesifik IgA istenmelidir. IgA tanı
için her zaman gerekli değildir fakat referans laboratuvarlarda IgM ile beraber
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kullanılmaktadır. Toksoplazma spesifik IgE, IgM ve IgA kombinasyonuna ek 
fayda sağlamamaktadır. (7)

Serolojik testlerle ilgili bazı durumlar sonuçları etkileyebilir. Toksoplazma 
IgG plasental geçişten kaynaklanabilir ve yenidoğan döneminde kanda yüksek 
saptanabilir. IgM doğumdan önce prenatal dönemde kaybolmuş olabilir ya da 
doğumdan sonra günler ya da aylar içinde pozitifleşebilir. Maternal tedaviler 
serolojik profili etkileyebilir. Özellikle primetamin ve sulfodiazin tedavisi IgM 
ve IgA seviyelerini azaltabilir. IgM ve IgA plasentadan geçmediği için yeni 
doğan döneminde kanda düşük saptanabilir. (8)

II. TEST TEKRARI
· Asemptomatik bebekte IgM ya da IgA pozitifliği varsa test 10 gün sonra

tekrarlanmalıdır.
· Test sonuçlarında belirsizlik varsa ilk yıl boyunca seri testler yapılmalıdır.

Transplasental geçen antikorlar her ay %50 azalarak 6-12 ay içinde
saptanmayacak seviyeye inecektir.

· Klinik şüphe olmasına rağmen seroloji sonuçları negatif ise 2-4 hafta
aralıklarla üçüncü aya kadar testler tekrarlanmalıdır. (9)

Seroloji testleri ile tanı konulamazsa PCR ile tanı konulabilir. PCR testi periferik 
kan dışında idrar, bronkoalveolar lavaj sıvısında, kord kanında, serebrospinal 
sıvıda ve plasentada çalışılabilir. (10)

4.2	 KONJENİTAL	SİFİLİZ

4.2.1	KLİNİK

Erken sifiliz 2 yıl içinde enfeksiyon başlamasıyla oluşan tabloyu ifade etmektedir 
ve genellikle doğumdan sonra beş hafta içinde semptomlar başlar. (11)

Yenidoğanların yaklaşık olarak % 60-90’ı asemptomatiktir. Semptomlar 
intrauterin enfeksiyonun zamanına ve tedavi durumuna göre doğumda 
ortaya çıkabilir. Erken sifilizde yenidoğan döneminde en sık hepatomegali, 
sarılık, raş, generalize lenfadenopati, iskelet anomalileri ve burun akıntısı 
olabilir. (12) 

İki yıldan sonra enfeksiyon tablosu gelişirse geç sifiliz olarak 
adlandırılmaktadır. Geç dönem sifilizde frontal bossing, intertisyel 
keratit, sensörinöral işitme kaybı, hutchinson dişleri, kutanöz raş, gom, 
hidrosefali, intellektüel disabilite, kemiklerde eğrileşme ve eklem ağrısı 
ortaya çıkabilir. (13)
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4.2.2	TANI	TESTLERİ

En kesin tanı yöntemi karanlık saha mikroskopisiyle Treponema pallidum 
spiroketlerinin gösterilmesidir. Bunun yanında non-treponemal testleri (VDRL, 
RPR) ve treponemal testleri (T.pallidum hemaglutinasyon testi, T. pallidum 
agglunitasyon testi ve FTA- ABS) de tanıda yardımcıdır. (14)

1 aydan küçük bebeklerde non- treponemal testler bebekten çalışılabilir. 
Umblikal korddan çalışılması maternal antikor geçişinden dolayı önerilmez. 
Klinik konjenital sifilizi düşündürüyorsa karanlık saha mikroskobisi şüpheli 
lezyon ya da sıvılardan çalışılabilir. (15)

1 aydan büyük bebeklerde serolojik test pozitifliği varsa, konjenital ya da 
kazanılmış sifiliz olabilir. Bu yüzden maternal seroloji testleri istenmelidir. Ayrıca 
serebrospinal sıvıda VDRL, tam kan sayımı, HIV, akciğer filmi, uzun kemik 
filmleri, göz muayenesi, işitme testleri, santral sinir sistemi görüntülemesi, batın 
ultrasonografisi ve karaciğer fonksiyon testleri çalışılmalıdır. Serebrospinal sıvı 
ve tam kan sayımının etkilenmesi konjenital ve kazanılmış sifilizde de olabilir 
fakat iskelet anormallikleri daha çok konjenital enfeksiyonu düşündürmektedir. 
(16)

4.3	 KONJENİTAL	VARİSELLA	SENDROMU	

4.3.1	KLİNİK	

Konjenital varisella sendromu gelişme ihtimali maternal enfeksiyon gebeliğin 
8-20. Haftasında ise yüksektir. Diğer virüslerle karşılaştırıldığında vertikal geçiş
oranı düşüktür. 20. Hafta öncesinde geçirilen enfeksiyonlarda konjenital varisella
sendromu gelişme ihtimali %2’nin altındadır. Etkilenen yenidoğanlarda gelişme
geriliği, karakteristik cilt lezyonları, oküler defektler, katarakt, koryoretinit,
Horner sendromu, mikroftalmus, nistagmus, ekstremite anormallikleri, kortikal
atrofi ve nöbetler görülebilir. (17)

4.3.2	TANI

Konjenital varisella sendromu klinik olarak karakteristik cilt lezyonlarının 
görülmesiyle konulabilir. Kesin tanı cilt lezyonlarından alınan örnekten 
PCR çalışılarak konulabilir. PCR testinin konjenital varisella sendromu için 
sensivitesi çok yüksektir, diğer serolojik testler hızlı tanı için çok duyalı değildir 
çünkü maternal geçen antikorlar titreyi etkileyebilir ve yenidoğana spesifik olan 
IgM yanlış sonuç verebilir. (18)
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4.4	 KONJENİTAL	ZİKA	SENDROMU	

4.4.1	KLİNİK	

Konjenital zika sendromunda yenidoğanda ciddi mikrosefali, kafa derisinde 
lokalize kollaps, serebral kortekste incelme ve kalsifikasyon, makular skar, 
retinal pigmentesyon, artrogripozis ve erken hipotoni görülebilir. (19)

4.4.2	TANI

Konjenital zika enfeksiyonun tanısı serum, idrar ya da serebrospinal sıvıda 
virüs RNA’sının saptanması ile konulur. Negatif real time revers transkriptaz 
polimeraz reaksiyon (rRT-PCR) testi konjenital enfeksiyonu dışlamaz. IgM 
pozitifliğinde PCR negatif bile olsa konjenital enfeksiyon düşünülmelidir. Her 
ikisinin negatifliği konjenital enfeksiyonu dışlar. (20)

4.5		 KONJENİTAL	RUBELLA

4.5.1	KLİNİK

Rubella enfeksiyonu intrauterin fetal kayıba, preterm doğuma ve konjenital 
defektlere yol açabilir. Konjenital Rubella enfeksiyonu kronik bir enfeksiyon 
olarak ömür boyunca bulgulara yol açabilir.  Yenidoğan döneminde bebeklerin 
çoğu asemptomatiktir. Konjenital Rubella enfeksiyonunda erken dönemde 
gelişme geriliği, sensorionöral işitme kaybı, mikrosefali, mental-motor 
gelişimde gerilik, konjenital kalp hastalıkları (patent duktus arteriozus, 
pulmoner arter hipoplazisi), katarakt, glokom, retinopati, hepatosplenomegali, 
sarılık, lenfadenopati. peteşi ve purpura (blueburry muffin) ve miyokardit 
görülebilir. (21)

Geç dönemde kalıcı sağırlık, görme problemleri, endokrin problemler, 
sklerozan arteritler, immun defektler ve panensefalit karşımıza çıkabilir. (22)

4.5.2	TANI

Serolojik olarak IgM ve IgG ile konulur. IgM 2 aydan küçük bebeklerde tanı 
için değerlidir. 12 aya kadar pozitifliği devam edebilir. (23) IgG testinin pozitif 
kalma süresi önemlidir çünkü maternal kandan geçen antikorlar 6-12 ayda 
kaybolur ve antikorların yarılanma ömrü 30 gündür. Arada kalan vakalarda IgG 
avidite testi istenebilir. (24) 

Doğrulama testi olarak faringeal, solunum sistemi salgıları, serebrospinal 
sıvı ve idrardan elde edilen materyallerden PCR çalışılabilir. (25) 
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4.6		 KONJENİTAL	CMV	

4.6.1	KLİNİK

Yenidoğanların yaklaşık olarak %10’u doğumda semptomatiktir. Semptomatik 
yenidoğanlarda en sık semptomlar peteşi, sarılık, hepatosplenomegali, gelişme 
geriliği, mikrosefali, sensorinöral işitme kaybı, letarji, hipotoni, emmede 
zayıflık, koryoretinit, nöbet, hemolitik anemi ve pnömonidir. (26)

Semptomatik yenidoğanların yaklaşık olarak %8-10’unda sepsis, 
miyokardit, hemofagositik lenfohistiositoz ve end organ hasarı gibi hayatı 
tehdit edici tablolar gelişebilir. Bu hastalarda tedaviye rağmen mortalite oranı 
%30’lardadır.  (27)

Doğumdaki semptomatik hastaların %70-80’ninde işitme kaybı, görme 
bozuklukları, dental problemler, psikomotor gelişme geriliği, hiperaktivite, 
davranış problemleri ve serebral palsi gibi nöromuskuler hastalıklar geç 
dönemde ortaya çıkabilir. (28)

4.6.2	TANI

Hastaların laboratuvar bulgularında karaciğer enzimlerinde yükselme, 
trombositopeni ve bilirubin yüksekliği saptanabilir. (29)

Santral sinir sistemi görüntülenmesinde intrkranial kalsifikasyonlar, beyaz 
cevher hastalıkları, ventrikülomegali, migrasyon anomalileri, periventriküler 
lökomalazi ve kistik anormallikler saptanabilir. (30)

Hastaların tanısı CMV’nin idrar ya da tükrükte saptanması ile konulmaktadır. 
Tükrük testlerinde yalancı test sonuçları daha fazla olduğu için idrar testleri daha 
çok tercih edilmektedir. Kan testleri CMV enfeksiyonunda tercih edilememelidir 
çünkü enfekte yenidoğanların hepsinde viremi gelişmemektedir. Şüpheli 
sonuçlarda kan ya da plazmada PCR testleri yapılarak doğrulama yapılabilir. 
IgM testleri yenidoğan döneminde tanıda önerilmemektedir çünkü maternal IgG 
seviyeleri neonatal dönemi etkileyebilir. (31)

4.7		 HSV	ENFEKSİYONU

4.7.1	KLİNİK

Yenidoğan döneminde Herpes Simpleks Virus (HSV) enfeksiyonu bulguları üç 
gruba ayrılır. (32)

1. Lokalize cilt, göz ve ağza sınırlı hastalık
2. Santral sinir tutulumu +/- cilt,göz ve ağız bulguları
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3. Dissemine hastalık (cilt,göz ve ağız+/- santral sinir sistemi tutulumu ve ek
organ tutulumu )

Yenidoğan dönemindeki çocuklarda mukokütanöz veziküller, sepis benzeri 
tablo, nöbet, fokal nörolojik bulgu, respiratuvar distres, ilerleyici pnömoni, 
trombositopeni, karaciğer enzimlerinde yükseklik ve konjuktivit gibi semptomlar 
karşımıza çıkabilir. (33)

4.7.2	TANI

HSV tanısı virüsün viral kültür, PCR ya da direkt immunflorasan analizinde 
(DFA) saptanmasıyla konulmaktadır. Serolojik testler HSV tanısında yardımcı 
değildir. HSV enfeksiyonu düşünülen yenidoğanda mukozal membranlar, cilt 
lezyonları, serebrospinal sıvı ve ek tutulum olan organların (trakeal aspirasyon, 
periton sıvısı) değerlendirilmesi gerekmektedir. (33)

KAYNAKLAR

1. TORCH infections. Neu N, Duchon J, Zachariah P Clin Perinatol. 2015
Mar;42(1):77-103, viii. Epub 2014 Dec 20.

2. How to use... neonatal TORCH testing. De Jong EP, Vossen AC, Walther
FJ, Lopriore E Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2013 Jun;98(3):93-8. Epub
2013 Mar 7.

3. Cherry JD, Adachi K. Rubella virus. In: Feigin and Cherry’s Textbook of
Pediatric Infectious Diseases, 7th ed, Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL,
et al (Eds), Elsevier Saunders, Philadelphia 2014. p.2195

4. Neuroimaging of pediatric intracranial infection--part 2: TORCH, viral,
fungal, and parasitic infections. Nickerson JP, Richner B, Santy K,
Lequin MH, Poretti A, Filippi CG, Huisman TA SOJ Neuroimaging. 2012
Apr;22(2):e52-63. Epub 2012 Feb 6.

5. Toxoplasmosis: maternal and pediatric findings in 23,000 pregnancies.
Sever JL, Ellenberg JH, Ley AC, Madden DL, Fuccillo DA, Tzan NR,
Edmonds DM Pediatrics. 1988;82(2):181.

6. Peyron F, Wallon M, Kieffer F, Garweg J. Toxoplasmosis. In: Remington
and Klein’s Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant, 8th
ed, Wilson CB, Nizet V, Maldonado YA, Remington JS, Klein JO (Eds),
Elsevier Saunders, Philadelphia 2016. p.949.

7. Laboratory Diagnosis of Congenital Toxoplasmosis. Pomares C, Montoya
JG J Clin Microbiol. 2016;54(10):2448. Epub 2016 May 4.8. Congenital



128    PERİNATAL ENFEKSIYONLAR

toxoplasmosis in the United States: clinical and serologic findings in 
infants born to mothers treated during pregnancy.  Olariu TR, Press C, 
Talucod J, Olson K, Montoya JG Parasite. 2019; 26:13. Epub 2019 Mar 6. 

9. Contopoulos-Ioannidis D, Montoya JG. Toxoplasma gondii (toxoplasmosis).
In: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 4th, Long
SS, Pickering LK, Prober CG (Eds), Elsevier Saunders, Edinburgh 2012.
p.1308.

10. Maternal and Congenital Toxoplasmosis: Diagnosis and Treatment
Recommendations of a French Multidisciplinary Working Group.Peyron
F, L’ollivier C, Mandelbrot L, Wallon M, Piarroux R, Kieffer F, Hadjadj E,
Paris L, Garcia-Meric P Pathogens. 2019;8(1) Epub 2019 Feb 18.

11. Dobson SR, Sanchez PJ. Syphilis. In: Feigin and Cherry’s Textbook of
Pediatric Infectious Diseases, 8th ed, Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL,
et al (Eds), Elsevier Saunders, Philadelphia 2019. p.1268.

12. Increase in incidence of congenital syphilis - United States, 2012-2014.
Bowen V, Su J, Torrone E, Kidd S, Weinstock H MMWR Morb Mortal
Wkly Rep. 2015;64(44):1241.

13. Centers for Disease Control and Prevention. Syphilis (Treponema
pallidum) 2018 Case Definition. https://ndc.services.cdc.gov/case-
definitions/syphilis-2018/ (Accessed on June 17, 2021,

14. Clinical and serologic evaluation of neonates for congenital syphilis:
a continuing diagnostic dilemma. Stoll BJ, Lee FK, Larsen S, Hale E,
Schwartz D, Rice RJ, Ashby R, Holmes R, Nahmias AJ J Infect Dis.
1993;167(5):1093.

15. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015.Workowski KA,
Bolan GA, Centers for Disease Control and Prevention MMWR Recomm
Rep. 2015;64(RR-03):1.

16. American Academy of Pediatrics. Syphilis. In: Red Book: 2021-2024
Report of the Committee on Infectious Diseases, 32nd ed, Kimberlin
DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH (Eds), American Academy of
Pediatrics, Itasca, IL 2021. p.729.

17. Gershon, AA. Chickenox, measles, and mumps. In: Infectious Diseases of
the Fetus and Newborn Infant, 7th ed, Remington, JS, et al. (Eds), Elsevier
Saunders, Philadelphia 2010. p.661.

18. American Academy of Pediatrics. Varicella-zoster virus infections. In:
Red Book 2018: Report of the Committee on Infectious Diseases, 31st
ed, Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA (Eds), American Academy of
Pediatrics, 2018. p.869.



KONJENITAL ENFEKSIYONLARIN YENIDOĞAN DÖNEMINDE TANISI     129

19. Characterizing the Pattern of Anomalies in Congenital Zika Syndrome 
for Pediatric Clinicians. Moore CA, Staples JE, Dobyns WB, Pessoa A, 
Ventura CV, Fonseca EB, Ribeiro EM, Ventura LO, Neto NN, Arena JF, 
Rasmussen SA JAMA Pediatr. 2017;171(3):288.

20. Update: Interim Guidance for the Diagnosis, Evaluation, and Management 
of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection - United States, 
October 2017. Adebanjo T, Godfred-Cato S, Viens L, Fischer M, Staples JE, 
Kuhnert-Tallman W, Walke H, Oduyebo T, Polen K, Peacock G, Meaney-
Delman D, Honein MA, Rasmussen SA, Moore CA, Contributors MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(41):1089. Epub 2017 Oct 20. 

21. Clinical manifestations of postnatal and congenital rubella.Cooper LZ, 
Krugman S Arch Ophthalmol. 1967;77(4):434. 

22. Delayed manifestations of congenital rubella.Sever JL, South MA, Shaver 
KA Rev Infect Dis. 1985;7 Suppl 1:S164. 

23. Plotkin, SA, Reef, et al. Rubella. In: Infectious Diseases of the Fetus and 
Newborn Infant, 7th ed, Remington, JS, Klein, JO, Wilson, CB, et al (Eds), 
Elsevier Saunders, Philadelphia 2011. p.861

24. Immunoglobulin G avidity in the serodiagnosis of congenital rubella 
syndrome.Herne V, Hedman K, Reedik P Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 
1997;16(10):763. 

25. PCR for detection of rubella virus RNA in clinical samples.Bosma 
TJ, Corbett KM, O’Shea S, Banatvala JE, Best JM J Clin Microbiol. 
1995;33(5):1075. 

26. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity 
and mortality.Boppana SB, Pass RF, Britt WJ, Stagno S, Alford CA Pediatr 
Infect Dis J. 1992;11(2):93. 

27. Britt W. Cytomegalovirus. In: Remington and Klein’s Infectious Diseases 
of the Fetus and Newborn Infant, 8th ed, Wilson CB, Nizet V, Maldonado 
YA, Remington JS, Klein JO (Eds), Elsevier Saunders, Philadelphia 2016. 
p.724.

28. Britt W. Cytomegalovirus. In: Remington and Klein’s Infectious Diseases 
of the Fetus and Newborn Infant, 8th ed, Wilson CB, Nizet V, Maldonado 
YA, Remington JS, Klein JO (Eds), Elsevier Saunders, Philadelphia 2016. 
p.724.

29. Snider M, Noyola D, Griesser C, Demmler GJ. Congenital cytomegalovirus 
disease (C-CMV-D) Registry 1990-2007: Targets for treatment and 
prevention revealed. Abstract Presentation at Pediatric Academic Societies 
Annual Meeting, Honolulu, Hawaii May 1, 2008.



130    PERİNATAL ENFEKSIYONLAR

30. Clinical, biochemical, and neuroimaging findings predict long-term
neurodevelopmental outcome in symptomatic congenital cytomegalovirus
infection.Alarcon A, Martinez-Biarge M, Cabañas F, Hernanz A, Quero J,
Garcia-Alix A J Pediatr. 2013 Sep;163(3):828-34.e1. Epub 2013 Apr 13.

31. Contribution of Breastfeeding to False-Positive Saliva Polymerase Chain
Reaction for Newborn Congenital Cytomegalovirus Screening.Ross SA,
Michaels MG, Ahmed A, Palmer AL, Sánchez PJ, Bernstein DI, Feja K,
Stewart A, Boppana SB, Fowler KB J Infect Dis. 2018;217(10):1612.

32. Neonatal herpes simplex infection.Kimberlin DW Clin Microbiol Rev.
2004;17(1):1.

33. American Academy of Pediatrics. Herpes simplex. In: Red Book: 2021-
2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, 32nd ed, Kimberlin
DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH (Eds), American Academy of
Pediatrics, Itasca, IL 2021. p.407.



131

B Ö L Ü M  X I I I

KONJENİTAL ENFEKSİYONLARIN 
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE 

TEDAVİSİ

Treatment	of	congenital	infections	in	the	neonates

Murat SUMAN
(Uzm. Dr.) Afyon Çay Devlet Hastanesi/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

E-mail: muratsuman@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7078-9970

1. KONJENİTAL RUBELLA TEDAVİSİ

Konjenital rubella için destekleyici bakım tedavinin temelini oluşturur. 
İntrauterin yada sonrasında oluşan konjenital kızamıkta antiviral yada 
herhangi bir başka bir ajan ile tedavinin akut yada uzun dönemde herhangi 

bir etkisi yoktur. Konjenital rubella tanısı alan  bebeklerin çoğunun birden fazla 
tıbbi problemi vardır ve multidisipliner yaklaşım gerektirir.1Konjenital rubella 
‘da ortaya çıkabilecek tıbbi problemler genellikle  diğer hastalarda olduğu 
gibi yönetilir .2 Bu çocuklara işitme kaybı ve işitme cihazları kullanımı için 
erken müdahale edilmelidir.3Katarakt, retinopati, infantil glokom ve diğer göz 
komplikasyonları için pediatride deneyimli bir göz sağlığı uzmanı tarafından 
görülmeleri gerekir. Erken postnatal dönemde meningoensefalit (örneğin, 
anormal nörolojik bulgular, nöbetler) olarak ortaya çıkabilir. Beyin omurilik 
sıvısında bakteriyel ve viral patojenler için kültür veya polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) sonuçları elde edilene kadar ampirik olarak antimikrobiyal 
tedavinin başlanması ve  destekleyici bakım yenidoğanlarda meningoensefalit 
tedavisinin temel taşlarıdır.4 Destekleyici bakım önlemleri, genel durumun 
stabilizasyonunu ve nöbetlerin tedavisini içerir. Erken bebeklik dönemi sonrası 
oluşan mental retardasyon, otizm ve serebral palsi gibi hastalıkların destek 
tedavisi özel eğitim hizmetleri , konuşma ve dil terapisi, mesleki  eğitim ve fizik 
tedavi gerektirebilir.3Konjenital kalp hastalığı açısından kardiyak değerlendirme 
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ve yönetim, konjenital rubella tanısı olmayan bebeklerle aynıdır. Patent duktus 
arteriyozus ve pulmoner stenoz ise en sık görülen lezyonlardır.5

2. KONJENİTAL SİFİLİZ TEDAVİSİ

Konjenital sifilizin tedavisi annenin hikayesinin değerlendirilmesi ile başlamalıdır. 
Konjenital sifiliz tanısının atlanmasının olası  sonuçları ile birlikte yenidoğanda 
maternal öykünün değişkenlikleri ve net olmayan bulgu ve belirtiler , hem tanı 
hem de tedavi için çok tedbirli hareket edilmesini gerektirmektedir.6 Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) 
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, konjenital sifilizin değerlendirilmesi ve yönetimi 
için kılavuzlar oluşturulmuştur ve bu algoritma maternal nontreponemal test 
sonuçları ile başlamaktadır. Bu nedenle konjenital sifilizde tanı anneden başlar. 
Tarama testleri sonrasında trepenomal testlerin annede negatif olması bebeğin 
ileri değerlendirmesini gereksiz kılar. Eğer trepenomal testler pozitif izlenir ise 
annenin hikayesine göre tedaviyi şekillendirmek gerekir. Annenin tedavi öyküsü 
yok ya da soru işaretleri içeriyorsa buradan çocuğun ileri değerlendirilmesine 
geçilir.(Hemogram; BOS incelemesi, klinik gerekliliği olabilecek diğer testler 
(örneğin, göğüs radyografileri, uzun kemik radyografileri, göz muayenesi, 
karaciğer fonksiyon testleri, nörogörüntüleme ve işitsel beyin sapı yanıtı). Bu 
değerlendirmeye göre fizik muayene normal ,ileri değerlendirme normal ve 
VDRL,RPR testleri anne değerlerinden dört kattan daha az ya da anne ile benzer 
seviyede ise hastamıza klinisyenin uygun gördüğü tedavi başlanır. 

Tedavi seçenekleri 1(Kristalize penisilin g 50.000 ünite/kg i.v,(1 haftadan 
küçük ise 12 saatte 1 kez )(1 hafta ve üzerinde ise 8 saatte 1 kez uygulanır.)ve 2 
(benzatin penisilin G 50.000 ünite/ kg i.m  tek doz olarak)olarak tanımlanmıştır. 
Alternatif olarak prokain penisilin g 50.000 ünite/kg i.m 10 günlük doz olarak 
bir kez uygulanabilir, birçok uzman tedavi seçeneği 1’i önermektedir. Tek doz 
benzatin penisilin G kullanılıyorsa, bebek tam olarak değerlendirilmeli, tam 
değerlendirme normal olmalı ve takiplerin devamlılığı kesin olmalıdır. Bebeğin 
değerlendirmesinde  herhangi bir anormallik var  ise   veya yapılamıyorsa  BOS 
analizi yorumlanamaz durumda ise , 10 günlük bir penisilin kürü gereklidir. 
Değerlendirmede bir anormallik saptanıyorsa birinci tedavi seçeneği tercih edilir. 
Anne gebeliğinde penisilin tedavisi almış ve tedavi doğumdan 4 hafta önce ise 
ve relaps ya da reinfeksyona yönelik bir bulgu yoksa bebek değerlendirilir ve 
4 kat ve daha fazla VDRL/RPR titresine sahip ise birinci tedavi seçeneği tercih 
edilir.6 7Daha az ise bu kez muayeneye göre normal ise ikinci tedavi seçeneği 
tercih edilir. Ama muayeneye göre bir anormallik saptanır ise ileri değerlendirme 
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sonucunda tedavi seçeneği olarak birinci seçenek tercih edilmelidir. Annenin 
trepenomal testleri pozitif olmasına rağmen hikayesinde yeterli tedavi gördüğü 
anlaşılıyor ve serofast olarak değerlendiriliyorsa çocuğun değerlendirmesinde 
anormallik saptanmaz ise bir tedaviye gerek yoktur. T. pallidum ile enfekte olmuş 
çocukların  en iyi şekilde tedavisini sağlamak için CDC, yüksek olasılıkla hasta 
olan  bebeklerin yanı sıra herhangi bir klinik enfeksiyon kanıtı olmayan  konjenital 
sifiliz riski altında olanları da kapsayan konjenital sifiliz enfeksiyonu tedavisi 
algoritmasını ortaya koymuştur. Konjenital sifiliz riski altındaki bebeklerin dahil 
edilmesi, olası vakalarında tedavi edilmesini sağlar, ancak bu durumda tedavi 
edilen tüm bebekler enfekte olmayacaktır.6 Olası konjenital sifiliz  tanımlaması 
normal fizik muayene ve serum VDRL veya RPR titreleri maternal titrenin dört 
katından daha az, ancak anneleri tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi alan 
yenidoğanları kapsar.68Konjenital sifiliz düşük risk tanımlaması ise yenidoğanın 
fizik muayenesi normal, serum VDRL veya RPR titrelerinin maternal titrenin 
dört katından düşük , annenin doğumdan en az  4 hafta öncesinde uygun tedaviyi 
aldığı ve annede re enfeksiyon veya nüks olmadığı durumları kapsar. Bununla 
birlikte, bu yenidoğanlar risk altındadır ve tek doz intramüsküler penisilin G 
benzatin ile tedavi edilmelidir.[9] Ancak ek bir değerlendirmeye gerek yoktur 
.8Yenidoğanın normal bir fizik muayenesi varsa, serum VDRL veya RPR 
titreleri maternal titrenin dört katından düşük, anne gebelikten önce yeterince 
tedavi edilmiş ve annenin titreleri düşük kalmışsa konjenital sifiliz tanısı olası 
değildir.[8] Bu bebeklerde genellikle herhangi bir ek değerlendirme veya tedavi 
gerekli değildir. Konjenital nörosifiliz düşünüldüğünde merkezi sinir sistemi 
(CNS) sifilizini değerlendirmek için lomber ponksiyon yapılmalıdır. Konjenital 
nörosifiliz olduğu varsayılan çocuklar 10 günlük parenteral penisilin ile tedavi 
edilmelidir.9

3. KONJENİTAL CMV TEDAVİSİ

Konjenital sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu, kalıtsal olmayan sensörinöral 
işitme kaybının önde gelen nedenidir ve serebral palsi, zihinsel engelli, görme 
bozukluğu ve nöbetler dahil olmak üzere diğer uzun vadeli nörogelişimsel 
bozukluklara neden olabilir. 

CMV ile enfekte doğan bebeklere tedaviye yaşamın ilk ayı içinde 
başlanırsa, antiviral tedaviden fayda görebilir. İntravenöz (IV) gansiklovir 
ve oral olarak temin edilebilen ön ilacı olan valgansiklovir, konjenital CMV 
hastalığının tedavisi için tercih edilen birinci basamak antiviral ajanlardır. 
Semptomatik konjenital CMV enfeksiyonu olan yenidoğanlarda çok merkezli, 



134    PERİNATAL ENFEKSIYONLAR

randomize klinik çalışmalarda değerlendirilmiş ve bu ilaçlar  yaşamın ilk ayı 
içinde başlandığında fayda sağladığını göstermiştir .10 Foscarnet ve cidofovir, 
dirençli CMV hastalığı, gansiklovir direnci, gansiklovir toksisitesi ve adenovirüs 
ile koenfeksiyon vakaları için ayrılmıştır. Enfekte bir bebeği antiviral tedaviye 
alma  kararı, semptomlara ve bebeğin bağışıklık durumuna bağlıdır. Semptomatik 
konjenital CMV enfeksiyonu olan bebekler için antiviral tedavi önerilmektedir.11 
Fetal CMV’nin önlenmesi veya tedavisi için maternal antiviral tedavi rutin 
olarak önerilmemektedir. Normal işitmeye sahip konjenital CMV enfeksiyonu 
olan asemptomatik bebekler için antiviral tedavinin odyolojik sonuçları 
iyileştirdiği kesin olarak gösterilmemiştir.12,13Antiviral tedavi, virolojik testler 
doğrulanır doğrulanmaz başlatılmalıdır.Antiviral tedaviye başlamadan önce, 
enfekte yenidoğan kapsamlı olarak değerlendirilir. Kapsamlı fizik muayene 
ve temel seviyeleri belirlemek için tam kan sayımı yapılmalıdır. Karaciğer 
transaminazları ve bilirubin seviyeleri kontrol edilmelidir. Antiviral ilaçların 
doz ayarlamasının gerekli olup olmadığını belirlemek için kan üre azotu (BUN) 
ve kreatinin değerleri bilinmelidir. Odyolojik test tedavi öncesinde yapılmalıdır. 
Oftalmolojik muayene tecrübeli bir göz hekimi tarafından yapılmalıdır. CMV-
DNA PCR, vireminin varlığı ve tedavi öncesinde bazal değer elde edebilmek 
için yapılmalıdır. Antiviral ajanın seçimi (IV gansiklovir ve oral valgansiklovir) 
hastalığın ciddiyetine bağlıdır. Genellikle parenteral  gansiklovir aşağıdaki 
komorbiditeler mevcutsa tercih edilir.

- Viral sepsis
- Viral-indüklenen hemofagositik lenfohistiyositoz
- Pnömoni
- Miyokardit
- Şiddetli hepatit
- Enterokolit
- Şiddetli ve refrakter trombositopeni
- Görmeyi tehdit eden retinit
- Şiddetli nörolojik hastalık
- Altta yatan primer immün bozukluk (örneğin, şiddetli kombine immün

yetmezlik [SCID]) semptomların derecesine bakılmaksızın

Ayrıca enteral ilaçların emilimini engelleyen gastrointestinal problemlerde IV 
gansiklovir kullanılmalıdır.14 Görmeyi tehdit eden ciddi CMV ile ilişkili retiniti 
olan bebeklerde sistemik antiviral tedavi yeterli olmayabilir ve göz içi antiviral 



KONJENITAL ENFEKSIYONLARIN YENIDOĞAN DÖNEMINDE TEDAVISI     135

tedavi gerekebilir. Primer immün bozukluğu olan bebekler ciddi bulgulara 
sahip olma ve dirençli CMV suşları geliştirme riski altındadır. Hastada yakın 
gelecekte kemik iliği nakli planlanıyorsa , direncin ortaya çıkmasını önlemek 
için başlangıçta ikili antiviral (gansiklovir ve foskarnet) başlanması uygundur. 
Hastalar iyi görünüyorlarsa ve hafif semptomları varsa, stabil bir solunum 
durumuna sahiplerse, oral beslenmeyi tolere ediyorlarsa ve kilo alıyorlarsa, oral 
valgansiklovir tercih edilebilir. Gansiklovir dozu, her 12 saatte bir IV uygulanan 
doz başına 6 mg /kg’dır.15  Doz böbrek yetmezliği olan yenidoğanlarda 
ayarlanmalıdır. Doz başına 6 mg / kg’lık bir dozu korumak için, doz bebek kilo 
alımı ile arttırılmalıdır. Direnci önlemek için yeterli antiviral dozu kullanımı 
önemlidir. Subterapötik dozlama, dirençli suşların ortaya çıkmasına yol açar.16 
Gansiklovir mümkün olduğunda santral venöz kateter yoluyla uygulanmalıdır.  
Fakat kısa bir gansiklovir tedavisi (<2 hafta) planlanıyorsa, gansiklovir infüzyonu 
için periferik damar yolu stabilse ve iyi takip edilebilecekse kullanılabilir.  Hasta 
klinik olarak stabilse ve oral ilaç alabiliyorsa,  genellikle iki ila altı hafta sonra 
oral valgansiklovire geçirilebilir.17 Tedavide toksisite riskleri nedeniyle rutin 
olarak altı haftadan fazla parenteral tedavi  önerilmez. Oral valgansiklovire 
geçişten sonra çoğu durumda tedaviye toplam altı ay devam edilmelidir.Kalıcı 
viremi, persistan retinit , persistan karaciğer hastalığı olan bebeklere ve primer 
immün bozukluğu olanlara  altı aydan fazla valgansiklovir tedavisi verilebilir. 
Ciddi semptomatik bebeklerde CMV DNA PCR ‘ın izlenmesi  ve altı ay sonra 
viremi halen  düzelmemişse antiviral tedavinin uzatılmasını önerilir. CMV 
viremi devam eder ve özellikle CMV viral yük seviyeleri yeterli antiviral tedavi 
rağmen düşmez ve anlamlı bir şekilde artarsa, antiviral direnç akla gelmelidir. 
Hayatı tehdit etmeyen hastalığı olan bebekler valgansiklovir oral solüsyon ile 
tedavi edilir ve klinik yanıt açısından yakından izlenir. Önerilen valgansiklovir 
dozu, her 12 saatte bir oral yoldan uygulanan doz başına 16 mg / kg’dır.17 Doz, 
böbrek yetmezliği olan yenidoğanlarda ayarlanmalıdır. Doz başına 16 mg / 
kg’lık bir dozu korumak için doz, bebek kilo alımı ile arttırılmalıdır. Klinik 
çalışmalarda, oral valgansiklovir, IV gansiklovire benzer plazma düzeylerine 
ve klinik etkinliğe ulaşmıştır.17 Tedavi yanıtı, klinik semptomları ve viremi 
seviyesini izleyerek değerlendirilebilir.  Takiplerimizde büyüme parametreleri 
ve baş çevresi dahil olmak üzere düzenli genel fizik muayene, nörolojik 
muayene,her üç ila altı ayda bir işitme değerlendirmesi, her üç ila altı ayda 
bir göz muayenesi ile değerlendirilir. Koryoretinitli bebeklerde ise daha sık 
değerlendirme gereklidir. Viremi düzeyi tam kan veya plazmada kantitatif CMV 
DNA PCR  ile takip edilir. Tedavi başarısızlığında yeterli tedaviye rağmen 
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ilerleyici son organ hastalığı oluşur, iki haftalık tedaviden sonra yükselen CMV 
DNA seviyeleri saptanır, ilk düşüşten sonra CMV DNA seviyelerinde sürekli 
anlamlı artış mevcut ise akla gelmelidir. Tedavi başarısızlığı, hastanın tedaviye 
yanıtı, gansiklovire dirençli CMV suşunun ortaya çıkması veya her ikisinin bir 
kombinasyonu nedeniyle ortaya çıkabilir. Gansiklovire dirençli CMV suşlarının 
çoğu foskarnete duyarlıdır, ancak cidofovire karşı çapraz direnç gösterebilir.18  
Gansiklovir, cidofovir ve foskarnete aynı anda dirençli suşlar nadiren ortaya 
çıkabilir. Direnci önlemek için yeterli antiviral dozlama önemlidir; subterapötik 
dozlama, dirençli suşların ortaya çıkmasını teşvik eder. Foscarnet ve cidofovir 
konjenital CMV enfeksiyonunun tedavisinde rutin olarak kullanılmamaktadır 
ve kullanımlarına ilişkin veriler sınırlıdır.10 Bu ajanlar, gansiklovir direncinden 
şüphelenilen veya doğrulanan veya gansiklovir veya valgansiklovir tedavisi 
sırasında önemli toksisiteye rastlanan seçilmiş vakalarda kullanılabilir.  Önerilen 
foskarnet dozu, iki ila üç hafta boyunca her sekiz saatte bir IV uygulanan doz 
başına 60 mg / kg’dır, ardından iki ila üç hafta boyunca günde bir kez doz başına 
90 mg / kg’lık bir dozda idame tedavisi uygulanır. Foskarnet ile ilişkili toksisite, 
böbrek yetmezliği ve elektrolit bozukluklarını (özellikle hipokalsemi veya 
hiperkalsemi, aynı zamanda metabolik asidoz, hiper / hipofosfatemi, hipokalemi, 
hipomagnezemi ve hiponatremi) içerir. Foskarnet ile tedavi edilen bebeklerde 
haftada en az iki kez BUN, kreatinin ve serum elektrolitleri (sodyum, potasyum, 
kalsiyum, magnezyum ve fosfor seviyeleri dahil) izlenmelidir.14 Öncesinde 
hidrasyonun sağlanması, foskarnet uygulamasının renal toksisite etkilerini en 
aza indirebilir. 

Önerilen cidofovir dozu, iki hafta boyunca her yedi günde bir, daha sonra 
dört hafta boyunca her iki haftada bir uygulanan doz başına 5 mg / kg›dır. Haftada 
üç kez doz başına 1 mg / kg›lık alternatif bir dozlama rejimi de kullanılmıştır. 
Renal ve metabolik yan etkileri azaltmak için, cidofovir sidofovir dozundan 
bir saat önce ve sekiz saat sonra probenesid ile beraber uygulanmalıdır.15 Ek 
olarak, cidofovir infüzyonundan bir saat önce ve sonrasında  IV sıvı bolus 
verilmelidir.  Cidofovir alan bebeklere  her dozdan önce toksisite takibi için 
kan tetkikleri yapılmalıdır. Renal ve metabolik yan etkilere ek olarak cidofovir 
nötropeni ve hepatotoksisite yapar. İzlemde serum BUN, kreatinin, kalsiyum, 
magnezyum, fosfor ve ürik asit seviyeleri bakılır. Ek olarak idrarda protein; 
karaciğer fonksiyon testleri, ve tam kan sayımı yapılır. Bebekler sidofovir 
alırken her hafta  veya iki haftada bir oftalmolojik bir değerlendirme yapılır. 
Konjenital CMV enfeksiyonunun  uzun dönem sekelleri arasında işitme kaybı, 
mental retardasyon, nöbetler, diş hastalığı, görme bozukluğu ve serebral palsi 
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sayılabilir. Sekeller doğumda semptomatik enfeksiyonu olan bebeklerde daha 
sık görülür. Doğumda asemptomatik olan bebekler geç başlangıçlı işitme 
kaybı riski altındadır, ancak diğer komplikasyonlar nadirdir. Konjenital 
CMV’li çocuklar çocukluk ve ergenlik döneminde ve yetişkinliğe kadar takip 
edilmelidir. 

4. ZİKA VİRÜS ENFEKSİYON TEDAVİSİ

Zika virüsünün anneden-fetal geçişi doğum eylemi ve doğum sırasında
meydana gelebilir. Doğumdan sonraki iki ila üç gün içinde enfekte olmuş 
annelerden bebeklere intrapartum iki  Zika virüs vakası bildirilmiştir. Bildirilen 
vakalardan birinin klinik belirtisi yoktu, diğerinde trombositopeni ve yaygın 
bir döküntü vardı.19 Doğum sırasında anneden bebeğe Zika virüsü enfeksiyonu 
bulaşı bulunmamaktadır.20 Anne sütünde Zika virüsü tespit edilmesine 
rağmen bu yolla bulaşın gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine dair kesin bir veri 
yoktur.21Annenin doğumdan sonraki iki hafta içinde virüse maruziyeti ve Zika 
virüsü enfeksiyonunun belirtilerinden(döküntü, konjonktivit, artralji veya ateş) 
iki veya daha fazlası mevcut ise doğumdan sonraki ilk iki hafta boyunca anne ve 
yenidoğanın laboratuvar testleri yapılmalıdır.

Her ikisinde de gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir 
reaksiyonu (rRT-PCR) ile serum ve idrar Zika virüsü RNA’sını kontrol edilir.22 
Pozitif bir test, tanı koydurur. Anne semptomların başlaması üzerinden 4 ve 
daha fazla  gün geçmişse ve  rRT-PCR negatifse  , Zika virüsü IgM’sini ve 
nötralize edici antikor titreleri kontrol edilir. Pozitif bir test olası enfeksiyonu 
gösterir. Yenidoğan semptomatik ise ve anne asemptomatik ise, maternal Zika 
virüsü IgM’si ve nötralize edici antikor titreleri kontrol edilir.23 Yenidoğan beyin 
omurilik sıvısı (BOS) başka nedenlerle alınmışsa, Zika virüs RNA’sı için BOS 
testi (rRT-PCR yoluyla) bakılabilir; ama olası Zika maruziyeti için lomber 
ponksiyon yapılması gerekmez. Doğumdan sonra Zika virüsü enfeksiyonunu 
bulaşan bebekler ve çocuklar, yetişkinlerdekine benzer şekilde hafif geçirirler. 
Tipik semptomlar ateş, döküntü ve konjonktivittir.  Zika virüsüne karşı aşı 
yoktur. Önleme çalışmaları hamilelik sırasında Zika enfeksiyonunu azaltmayı 
amaçlamaktadır. Zika virüs enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur ve tedavi 
destekleyicidir. Doğrulanmış veya muhtemel Zika virüsü enfeksiyonu olan 
bebekler için yakın takip gereklidir. Uygun takip değerlendirmesi klinik bulgulara 
bağlıdır. Tüm bebeklerde büyüme ve gelişme yakından izlenmelidir.  Konjenital 
Zika enfeksiyonu olan yenidoğanların prognozu belirsizdir. Canlı doğan bebekler 
arasında bildirilen ölüm oranları yüzde 4 ila 6 arasında değişmektedir.20 Zika 
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virüsü ile ilişkili mikrosefali ve şiddetli serebral anormalliklerin kombinasyonu 
genellikle kötü bir prognoza sahiptir, ancak doğumda daha az şiddetli veya 
belirgin anormallikleri olmayan konjenital olarak enfekte olmuş bebeklerin 
prognozu hakkında çok az şey bilinmektedir. Zika virüsünün maternal-fetal 
geçişi doğum eylemi sırasında meydana gelebilir. Ancak doğum sırasında 
bebek tarafından edinilen Zika virüsü enfeksiyonuna ilişkin kanıt yoktur. Virüs 
anne sütünde tanımlanmış olmasına rağmen, emzirmenin kontrendike olmasını 
sağlayacak veri yoktur.24 Annenin doğumdan sonraki iki hafta içinde ilgili 
epidemiyolojik maruziyeti ve Zika virüsü enfeksiyonunun klinik belirtileri (örn. 
döküntü, konjonktivit, artralji veya ateş) varsa, yaşamın ilk iki haftasında anne 
ve yenidoğanın testleri yapılmalıdır. Doğum sonrası Zika virüs enfeksiyonu 
bulaşan bebekler ve çocuklar, yetişkinlerde görülene benzer şekilde hafif bir 
seyir izler. Doğrulanmış veya olası konjenital Zika enfeksiyonu olan bebeklerin 
takipleri yapılmalıdır.20

- Doğumdan sonraki en az ilk altı ay boyunca  hasta aylık olarak görülmelidir.
- Baş çevresi dahil olmak üzere büyüme parametrelerinin izlemi yapılmalıdır.
- Rutin aşı şeması uygulanır.
- Aileye psikososyal destek sağlamak ve bebek için  gerekli testler için

yönlendirilmelidir.
- Doğum sonrasında hastanede yapılmadıysa, doğumdan sonraki bir ay

içinde işitsel beyin sapı yanıt testi ve kapsamlı göz muayenesi yapılmalıdır.
Göz hekimi tarafından ilk bulgulara göre muayenelerinin zamanlaması
planlanmalıdır.

- Doğum sonrasında hastanede yapılmadıysa, hasta doğumdan sonraki bir
ay içinde kapsamlı nörolojik muayene ve ek nörogörüntüleme ve/veya
elektroensefalogram ihtiyacının belirlenmesi için bir Çocuk nöroloğuna
yönlendirilmelidir.  Aile hekimi daha sonra nörogelişimsel sorunlar
gelişebileceğinden nörolojik muayeneyi yakından izlemeye devam
etmelidir.

- Bebekler, doğumdan sonraki ilk yıl içinde gelişebilecek veya
kötüleşebilecek konjenital Zika sendromunun diğer klinik özellikleri
(örneğin, beslenme güçlüğü, nöbetler, hidrosefali) açısından izlenmelidir:

- Bebek beslenmesi yakından izlenmeli ve yutma disfonksiyonu belirtileri
varsa (örneğin, uzamış beslenme süreleri, nefes alma güçlükleri, boğulma
veya beslenirken öksürme), disfaji için gerekirse çocuk gastroentoroloji ile
bir değerlendirme yapılmalıdır.
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- Artan intrakraniyal basınç belirtileri (örneğin, artan baş çevresi, sinirlilik 
veya kusma), doğum sonrası hidrosefaliyi akla getirmelidir.

5. KONJENİTAL TOKSOPLAZMA TEDAVİSİ

Antiparaziter tedavi genellikle konjenital toksoplazmoz tanısının doğrulandığı 
veya yüksek olasılıkla olduğu bebekler (<12 aylık) için uygundur. Doğum öncesi 
konjenital toksoplazmoz teşhisi konan bebekler, annenin hamilelik sırasında 
tedavi görüp görmediğine bakılmaksızın doğum sonrası tedavi edilir. Tanı, bir 
referans laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen seroloji veya polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) ile doğrulanır. Annede  yakın zamanda belgelenmiş T. gondii 
enfeksiyonu varsa bebeklerde T. gondii enfeksiyonu doğrulanmalıdır (anne ve 
bebek serolojisi ve bebek beyin omurilik sıvısı [BOS] PCR ile) ve bebekte testler 
negatif ise  alternatif etiyolojiler dışlanmalıdır. Yenidoğandan ilk alınan seroloji 
sonuçları şüphelidir, kesin test sonuçları beklenirken, şüpheli serolojiye sahip 
semptomatik bebeklerde tedaviye başlanmalıdır. Asemptomatik veya preklinik 
enfeksiyonu destekleyici klinik bulguları olmayan, ancak doğrulanmış T. gondii 
enfeksiyonu olan (seroloji veya PCR ile bir referans laboratuvarı ile) bebekler 
için antiparaziter tedavi önerilir. Ek olarak, kesin testler beklenirken, şüpheli 
yenidoğan serolojisine sahip asemptomatik bebekler tedavi edilmelidir. Bu grubu 
tedavi etmenin mantığı geç sekel riskini azaltmayı amaçlar. Gözlemsel veriler, 
asemptomatik bebeklerin erken ve uzun süreli tedavisinin uzun vadeli sekelleri 
azaltabileceğini düşündürmektedir. Bu bebeklerde tedavinin ertelenmesi makul 
bir alternatiftir; ancak tedavi edilmeyen konjenital toksoplazmozda geç sekel 
riski vardır. 

Tercih edilen antiparaziter rejim, pirimetamin artı sülfadiazin (veya 
sülfamerazin veya sülfametazin) ve folinik asitten ( leucovorin ) oluşur.23 Tedavi 
protokolleri standardize edilmemiştir ve dünyanın farklı yerlerinde uygulamada 
önemli farklılıklar vardır. Doğum sonrası farklı tedavi protokollerinin 
karşılaştırmalı etkinliğine ilişkin veriler eksiktir ve seçim ilacın mevcudiyetine 
ve klinisyenin veya merkezin deneyimine bağlıdır.20 Pirimetamin iki gün 
boyunca günde bir kez 2 mg/kg (maksimum 50 mg/doz), ardından altı ay 
boyunca günde bir kez 1 mg/kg (maksimum 25 mg/doz) ve daha sonra üç kez 
1 mg/kg (maksimum 25 mg/doz) bir yıllık terapiyi tamamlamak için haftada 
3 kez verilir. Ek olarak sülfadiazin her 12 saatte bir 50 mg/kg dozunda verilir.  
Folinik asit ( leucovorin ) pirimetamin tedavisi sırasında ve sonrasında bir hafta 
boyunca haftada üç kez 10 mg olarak verilir. Bebek haftalık olarak tartılmalı 
ve dozlar kilo alımına göre ayarlanmalıdır.20 Mutlak nötrofil sayısı (ANC) 500 
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hücre/mikroL’nin altına düşerse pirimetamin geçici olarak kesilmelidir . Bazı 
merkezler tedaviyi iki yıla kadar uzatsa da birçok uzman tarafından bir yıllık 
tedavi önerilmektedir.20 Glukokortikoidler ( prednizolon günde iki kez 0,5 mg/
kg) BOS proteini >1 g/dL ise veya aktif koryoretinit görmeyi tehdit ediyorsa 
eklenir . Glukokortikoidlere yüksek BOS proteini veya aktif koryoretinit 
lezyonları çözülene kadar devam edilir. Glukokortikoidlerin faydası veriler 
ile desteklenmektedir.20Sülfadiazin böbrekte atılır ve böbrek yetmezliği olan 
bebeklerde dozun ayarlanması gerekebilir. Sülfadiazin , G6PD eksikliği olan 
bebeklerde hemolize neden olabilir; G6PD eksikliği olan bebeklerde sülfadiazin 
yerine klindamisin (dört doza bölünmüş 20 ila 30 mg/kg) kullanılabilir. 
Sülfadiazin alerjisi gelişen bebekler için klindamisin verilebilir. Sülfadiazin 
, fenitoinin yarı ömrünü uzatabilir ve klonazepamın atılım hızını azaltabilir . 
Bu ajanlar için doz ayarlamaları gerekli olabilir.  Pirimetaminin ana yan etkisi, 
genellikle viral bir hastalıkla birlikte ortaya çıkan nötropenidir.19,21 Nötropeni 
genellikle folinik asit dozu artırıldığında düzelir. Bazı durumlarda pirimetamin 
dozunun değiştirilmesi gerekir. Diğer yan etkiler aplastik anemi, hepatotoksisite 
ve aşırı duyarlılığı içerebilir. Deri döküntüleri sülfadiazin için en yaygın alerjik 
reaksiyonlardır . Sülfadiazin ile ilişkili nötropeni nadiren ortaya çıkabilir ve 
artan folinik asit dozlarına veya pirimetaminin geçici olarak kesilmesine rağmen 
nötropeni devam ederse düşünülmelidir.23,24

Pirimetamin-sülfadiazin ile kombinasyon tedavisi sırasında ikinci bir 
sülfonamid ilacının (örn., trimetoprim-sülfametoksazol ) uygulanmasından 
kaçınılmalıdır, kemik iliği baskılanmasına neden olabilir.23,24 İlaca bağlı 
nötropeni ve hemolizi (G6PD eksikliği olan hastalar için) değerlendirmek için 
tedavi sırasında tam kan sayımları (CBC’ler) izlenmelidir. Günlük pirimetamin 
başladıktan sonra haftada bir bakılır. Sayımlar sabit kalırsa, CBC iki haftada 
bir bakılabilir. Her gün pirimetamin alırken ayda bir kez bakılır.  Hastalık veya 
nötropeni varsa daha sık aralıklarla kullanılmalıdır. ANC 1000 hücre/microL’nin 
altına düşerse folinik asit ( leucovorin ) dozu arttırılmalıdır. ANC, 500 hücre/ 
microL’nin altındaysa , pirimetamin geçici olarak kesilmelidir. Pirimetamin 
kesilmesine rağmen kalıcı nötropeniye sülfadiazin neden olabilir . Karaciğer 
ve böbrek fonksiyon testleri (aspartat transaminaz ve alanin transaminaz 
veya gama-glutamil transferaz, bilirubin, alkalin fosfataz, kan üre nitrojen 
ve kreatinin) her üç ila altı ayda bir ve anormal sonuçların takibi için izlenir. 
Tedavinin başlangıcından sonra ortaya çıkan yeni başlangıçlı aktif koryoretinit, 
kombine olarak pirimetamin (artı folinik asit) ve sülfadiazin tedavisi ile tedavi 
edilmelidir . Birçok uzman ayrıca akut inflamasyon düzelene kadar görmeyi 
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tehdit eden lezyonları glukokortikoidlerle ( prednizolon,prednizon ) tedavi eder. 
Bununla birlikte, tedavi rejimine bir glukokortikoid eklenmesinin etkinliği 
iyileştirip iyileştirmediği belirsizdir; bazı oftalmologlar glukokortikoidleri 
yalnızca vitreus (vitreit) bulanıklığı varsa kullanırlar. Pirimetamin ve 
sülfadiazin , akut inflamasyon düzeldikten yaklaşık iki hafta sonrasına kadar 
sürdürülür.22 Pirimetamin tedavisi sırasında ve pirimetamin kesildikten sonra 
bir hafta süreyle folinik asit tedavisine devam edilir. Prednizolon , inflamasyon 
azalana kadar sürdürülür ve daha sonra hızla azaltılır (tipik süre iki ila dört 
hafta). Erken ve uzun süreli tedavi, yukarıda tartışıldığı gibi, olumsuz nörolojik 
ve görme sonuçları riskini azaltır fakat ,tedavi edilen bebekler daha sonraki 
yaşamlarında sekel geliştirme riski altındadır.19,21,23,24 Mevcut antiparaziter 
ilaçlar, T. gondii’nin takizoit formuna karşı aktiftir ancak bradizoit formunu göz 
ve merkezi sinir sisteminden (CNS) etkili bir şekilde yok etmez. Bu nedenle, 
tedavinin kesilmesinden sonra göz ve CNS hastalığının tekrarlaması meydana 
gelebilir. Koryoretinit, yakından izlenmesi gereken retina hasarına ve görme 
kaybına neden olabilir.

6. HERPES SİMPLEKS VİRÜS ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Yenidoğan HSV enfeksiyonunun tedavisi, destekleyici önlemleri ve antiviral 
tedaviyi içerir. Tüm neonatal HSV hastalığı kategorilerinin tedavisinde tercih 
edilen antiviral ajan olarak asikloviri önerilir.  Neonatal HSV hastalığının 
antiviral ile tedavisi, özellikle hastalığın seyrinde erken başlanırsa, sağkalımı 
ve sonucu iyileştirir.26 Antiviral tedavi mevcut olmadan önce, dissemine ve 
CNS tutan HSV hastalığı olan yenidoğanlar için bir yıllık mortalite oranları 
sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 50 idi .27 Antiviral tedavi sonrasında, ölüm oranları 
sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 4’e düştü.27,28 Antiviral tedavi normal nörolojik 
gelişimi olan yaygın hastalıktan kurtulanların oranını artırmıştır.26,28,29 Ancak 
Antiviral tedavi, normal nörolojik gelişim gösteren ve CNS hastalığından sağ 
kalanların oranını etkilemememiştir. (antiviral tedavinin kullanıma girmesinden 
önce ve sonra yaklaşık yüzde 30).26,27,29 SEM(skin-eye-mouth)  hastalığı olan 
bebeklerin erken antiviral tedavisi, CNS’ye veya yaygın hastalığa ilerlemeyi 
önler.27,30 Antiviral tedavi almayan SEM’li bebeklerin yüzde 50 ila 60’ı 
CNS’ye veya yaygın hastalığa ilerler. Randomize kontrollü bir çalışmada, 
asiklovir ve vidarabin ile tedavi edilen bebeklerde morbidite ve mortalite 
benzerdi.31 Bununla birlikte vidarabine, sistemik toksisiteye ve 12 saatlik 
infüzyon gerektiren bir doz programına sahiptir. Asiklovir tedavisine  bebeğin 
genel durumu ve risklere göre karar verilir.28Virolojik olarak kanıtlanmış 
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HSV hastalığı olan bebeklere, klinik olarak şüphelenilen HSV hastalığı olan 
fakat henüz testleri sonuçlanmamış hastalar,asemptomatik ancak maruziyet 
nedeniyle risk altında bulunan hastalarda asiklovir tedavisi başlanmalıdır. 
Ampirik asiklovirin başlatılması için endikasyonlar standardize edilmemiştir. 
Çoğu uzman, ampirik asiklovirin, mukokutanöz vezikülleri içeren HSV 
enfeksiyonunu düşündüren klinik özellikleri olan yenidoğanlarda endike olduğu 
konusunda hemfikirdir. Birçok uzman, HSV test sonuçları çıkana kadar , ateşi 
veya aseptik menenjiti olan genel durumu  kötü görünen yenidoğanlar için 
ampirik tedavi önermektedir.  Bununla birlikte, diğer klinik durumlarda virolojik 
doğrulamadan önce ampirik asiklovirin nispi yararları, riskleri ve maliyet 
etkinliği konusunda uzman görüşleri farklıdır.27,28  Asiklovir tedavisi , pozitif 
HSV kültürleri veya deoksiribonükleik asit (DNA) polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR)  pozitif olan bebeklere ve neonatal HSV’den kuvvetle şüphelenilen 
fakat virolojik çalışmaları negatif olan bebeklere uygulanmalıdır. İntravenöz 
(IV) asiklovir , neonatal HSV tanısından şüphelenildiği anda uygulanmalıdır
. Hızlı uygulama sonucu iyileştirir.26–29 Asiklovir tedavisine klinik gözlem,
laboratuvar ve görüntüleme değerlendirmelerinin sonuçları tamamlanana kadar
devam edilmelidir.  Asiklovir tedavisine başlamadan önce HSV için kapsamlı
bir laboratuvar değerlendirmesi yapılmalıdır . Konjonktiva, ağız, nazofarenks
ve rektumdan yüzey HSV kültürleri veya HSV PCR yapılır. Varsa, deri ve
mukoza lezyonlarının swabları/kazımalarının HSV kültürü veya HSV PCR’si
yapılır.  Hızlı sonuç almak için  kültüre ek olarak doğrudan immünofloresan
testi kullanılabilir. Bu testler dışında tam kan sayımı ,transaminazlar ve total ve
direkt bilirubin dahil olmak üzere karaciğer fonksiyon testleri; bunlar anormal
ise, fulminan karaciğer yetmezliğini ve metabolik hastalığı dışlamak için hepatik
sentetik fonksiyonu ve amonyağı değerlendirmek için ek testler ve koagulasyon
testleri (protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı) yapılmalıdır.
Kan üre nitrojeni (BUN), kreatinin ve idrar tahlili ,BOS hücre sayısı ve diğer
analizler, glukoz, protein değerlerine bakılmalıdır. Oftalmolojik muayene,
nörogörüntüleme ,CNS hastalığı olduğundan şüphelenilen yenidoğanlarda
elektroensefalogram (EEG), Solunum sıkıntısı olan yenidoğanlar için göğüs
radyografisi ,bakteriyel sepsisin değerlendirilmesi için kan ve BOS kültürleri
alınmalıdır. Yenidoğan HSV’nin tüm formları için asiklovir dozu, sekiz saatte bir
günde 60 mg/kg’dır.27,28 Böbrek yetmezliği olan yenidoğanlarda asiklovir dozu
ayarlanmalıdır. Bebek ≥3 aylık olduğunda, daha düşük bir doz (günde 45 mg/
kg) kullanılır. Yenidoğanlar için 60 mg/kg dozlamanın etkinliği, CNS tutulumu
olan  veya yaygın HSV›li 72 yenidoğanın 21 gün boyunca günde 60 mg/kg
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asiklovir ile tedavi  verilmiştir .26 Sonuçları, daha önceki bir çalışmada 10 gün 
boyunca günde 30 mg/kg asiklovir ile tedavi edilen yenidoğanların sonuçlarıyla 
karşılaştırılmış ve,kıyaslamada daha yüksek doz alan bebeklerin  hayatta kalma 
sürelerinin daha uzun olduğu görülmüştür.  Neonatal HSV enfeksiyonu için 
asiklovir tedavisinin süresi, hastalığın modeline ve tedaviye verilen cevaba 
bağlıdır.26 Lokalize SEM hastalığı,CNS hastalığı dışlanmışsa en az 14 gün tedavi 
edilmelidir.  Dissemine ve CNS hastalığı en az 21 gün tedavi edilmelidir. BOS’ta 
HSV DNA’nın kalıcılığı kötü sonuçlarla ilişkili olduğundan, BOS HSV PCR’nin 
negatif olduğundan emin olmak için tedavinin sonuna doğru lomber ponksiyon 
tekrarlanmalıdır.26,29 21 günlük asiklovir tedavisine rağmen sürekli pozitif 
BOS HSV PCR’si olan bebeklerde antiviral tedaviye devam edilir ve negatif 
olana kadar BOS HSV PCR testi haftalık olarak tekrarlanır.26–28  Sürekli pozitif 
BOS veya kan HSV PCR durumlarında bir pediatrik enfeksiyon hastalıkları 
uzmanına konsulte edilmelidir. Kalıcı pozitif kan PCR›sinin klinik önemi 
belirsizdir. Tedavi sırasında seri plazma HSV PCR seviyeleri ile izlenen yaygın 
HSV hastalığı olan küçük bir bebek kohortundan (n = 6) elde edilen veriler, 
asiklovir tedavisinin başlangıç   viral seviyesinden bağımsız olarak plazma HSV 
seviyesi üzerinde tek tip ve tahmin edilebilir bir etkiye sahip olduğunu ve bunun 
izleme, tedavi süresini yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini 
göstermiştir.27 Viremi klerensini değerlendirmek için 21 günlük tedavi sonunda 
kan HSV PCR’sini tekrarlanmalıdır.  Kan HSV PCR’si kalıcı olarak pozitifse, ek 
IV asiklovir tedavisi ve birincil bağışıklık bozukluğu (örn., T hücresi veya NK 
hücre bozuklukları) için değerlendirme yapılır. Ek olarak, yüksek HSV viremi 
seviyeleri ciddi hastalıklarla ilişkili olduğundan ve tedaviyi yönlendirmeye 
yardımcı olabileceğinden, kantitatif plazma veya tam kan PCR düzeylerini 
izlenmelidir.27  Sistemik asiklovir tedavisi çoğu yenidoğan tarafından iyi tolere 
edilir ve yan etkiler sık görülmez. Ancak yenidoğanın dehidratasyonunda  
ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olan renal tübüllerde kristalleşmenin neden 
olduğu böbrek hasarı olabilir. Doza bağlı geri dönüşümlü nötropeni.26Periferik 
ekstravazasyon bölgesinde ülserasyon oluşumu. Nöbetler, özellikle böbrek 
yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmazsa oluşabilir. BUN ve kreatinin, 
hastanın klinik durumuna bağlı olarak haftada bir veya iki kez bakılmalıdır. 
Akut böbrek hasarı ve/veya ciddi yaygın HSV hastalığı olan hastalar için BUN 
ve kreatinin günlük olarak izlenmelidir. Ek olarak, bebeğin hidrasyon durumu 
,idrar dansitesi, aldığı ve çıkardığı  takip edilir. Renal toksisiteyi azaltmak 
için asiklovir tedavisi sırasında idrar dansitesi <1.010 tutmak hedeflenir . 
Kreatinin klirensi hastanın yaşına göre beklenenden düşükse asiklovir dozu 
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ayarlanmalıdır. Mutlak nötrofil sayısı (MNS),tedavi süresince yaklaşık olarak 
haftada iki kez izlenmelidir.26,27Nötropeni için alternatif bir açıklama olmaksızın 
uzun bir süre boyunca ANC <500/mikroL kalırsa asiklovir dozu azaltılmalı veya 
granülosit koloni uyarıcı faktör uygulanmalıdır. İnfüzyonda kullanılan damar 
yolu önemlidir, olası kaçaklarda yüzeysel veya derin ülseratif lezyonlara neden 
olabileceğinden, infüzyon bölgesinin izlenmesi önemlidir. Mümkünse, merkezi 
erişim veya periferik olarak yerleştirilmiş bir merkezi kateter yoluyla uygulama 
tercih edilir.

İntravenöz asiklovir mevcut değilse, Amerikan Pediatri Akademisi 
Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi  alternatif olarak IV gansiklovir’i 
önermektedir;26,27 90 günden büyük bebekler için IV her 12 saatte bir 6 mg/kg 
ve >90 günlük bebekler için 12 saatte bir 5 mg/kg’dır. İkinci alternatif olarak ise 
IV foscarnet’i önerilir ; doz, her 12 saatte bir IV 60 mg/kg’dır. Yenidoğan HSV 
enfeksiyonu için parenteral tedaviyi takiben (SEM, CNS ve yaygın hastalık) , altı 
ay boyunca günde üç kez doz başına 300 mg/m2 oral asiklovir ile supressive tedavi 
önerilir; doz, büyümeyi hesaba katarak için her ay güncellenir.26,28Baskılayıcı-
supressive tedavinin kutanöz nüksleri azalttığı ve CNS hastalığı olan bebeklerde 
daha iyi nörolojik sonuçlarla ilişkili olduğu randomize bir klinik araştırmaya 
dayanmaktadır.27–29 HSV keratiti mevcutsa, birçok uzman nüksler için dikkatli 
takip ile bir yıla kadar oral supresyonu önermektedir.26,27 Asiklovir ,valasiklovire 
tercih edilir, çünkü valasiklovirin güvenliliği ve etkinliği iki yaşından küçük 
bebeklerde belirlenmemiştir. Ayrıca, sadece tablet formu mevcut olduğundan, 
bebekler için çözündürerek bir valasiklovir oral süspansiyon (25 ila 50 mg/
mL) hazırlanmalıdır.26,28,29 Pediyatrik hastalarda valasiklovirin farmakokinetiği 
ve güvenliliğine ilişkin sınırlı verilere dayalı olarak, günde iki kez uygulanan 
10 ila 20 mg/kg’lık valasiklovir oral süspansiyon dozları, uygun asiklovir 
kan konsantrasyonlarına ulaşır ve çoğu çocukta iyi tolere edilmektedir.27–29 
Yenidoğan HSV hastalığından sonra CNS nüksü riskini azaltmada oral 
asiklovir ile uzun süreli baskılamanın etkinliği bilinmemektedir. Uzun süreli 
oral supresyon uygulanan yenidoğanlarda CNS nüksü mevcuttur.26 Fakat oral 
asiklovir ile baskılama tedavisi,daha iyi nörogelişimsel sonuç ile ilişkilidir. 
Oral asiklovir supresyon tedavisinin yan etkileri arasında doz bağımlı, geri 
dönüşümlü nötropeni ve asiklovire dirençli HSV mutantlarının ortaya çıkması 
sayılabilir27. Oral supresyon tedavisi alan yenidoğanlarda ANC aylık olarak 
izlenir.  Deri nüksünün optimal yönetimi belirlenmemiştir. Bununla birlikte, oral 
asiklovirin tedavi dozları ( küçük bebekler için günde üç kez 10 ila 20 mg/kg 
veya daha büyük bebekler ve çocuklar için günde dört ila beş kez doz başına 10 
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ila 15 mg/kg) erken dönemde uygulanabilir. Ağrılı veya günlük yaşamı bozan 
sık kutanöz nüksü olan hastalarda, uzun süreli oral supresyon yararlı olabilir. 
Genellikle günde iki kez doz başına 20 mg/kg asiklovir tercih edilir , ancak 
bazı hastalarda günde iki kez doz başına 10 mg/kg yeterli gelecektir . 12 aylık 
bir sürenin sonunda kutanöz nüks oluşmaz ise , tedavi kesilebilir ve hasta 
aralıklı olarak takip edilir.  Keratit gibi oküler HSV tutulumu olan yenidoğanlar, 
sistemik asiklovir tedavisine ek olarak topikal bir oftalmik solüsyon (örn., %1 
trifluridin , %0.1 idoksuridin veya %0.15 gansiklovir) ile tedavi edilir . 27Ayrıca 
hasta  konusunda tecrübeli bir göz doktoruna yönlendirilmelidir. Gözde HSV 
tutulumu olan hastalarda oral asiklovir (günde üç kez doz başına 300 mg/m2 
veya günde üç kez doz başına 10 ila 20 mg/kg ) ile uzun süreli baskılayıcı tedavi 
(bir yıla kadar) önerilir. , özellikle keratiti olan hastalarda reaktivasyon ve  görme 
bozukluğu riski daha yüksektir. 27,28 Neonatal HSV hastalığında prognoz kliniğe 
bağlıdır. HSV enfeksiyonu, uygun tedaviyle bile ömür boyu sürer. Mukokutanöz 
lezyonlar, göz hastalığı ve/veya merkezi sinir sistemi (CNS) hastalıkları  
tekrarlayabilir.  Yaygın hastalık için bir yıllık ölüm oranı yaklaşık yüzde 25 ila 
30’dur.  Doğum sırasında genital HSV öyküsü ve aktif genital lezyonları olan 
kadınlardan doğan asemptomatik yenidoğanlar için rutin profilaktik asiklovir 
önermiyoruz.26,28,29 Bununla birlikte, bulaşma için ek risk faktörleri varsa (örn. 
>4 ila 6 saat membran rüptürü, gebelik <37 hafta, deri laserasyonları) profilaktik 
tedavi verilebilir.26,28,29 Her durumda, bebek semptomatik hale gelirse veya HSV 
değerlendirmesi anormal ise (pozitif PCR, kültür, anormal BOS veya ALT 
normalin üst sınırının >2 kat), asiklovire en az 14 gün devam etmeniz önerilir. 
Göz ve ağız enfeksiyonu veya merkezi sinir sistemi [CNS] veya dissemine 
hastalık için  en az 21 gün tedavi verilir.
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