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Gebelik döneminde, de¤iflik enfeksiyonlar anne ve/veya  fe-
tusu etkiler. Enfeksiyon hastal›klar› gebe ve/veya fetus için
önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu yaz›da ge-
belik döneminde enfeksiyon hastal›klar› yönetimine yar-
d›mc› olmak üzere, anne ve/veya  fetusu etkileyen ilgili en-
feksiyonlar›n epidemiyoloji, klinik, tan› ve tedavileri ele
al›nacak, gebelik döneminde antibiyotik kullan›lmas› ve
ba¤›fl›klama esaslar› özetlenecektir.

Gebelik dönemindeki ba¤›fl›kl›k sisteminin  geçici olarak
k›smen bask›lanm›fl olmas› ve hormon de¤ifliklikleri baz›
enfeksiyonlar›n daha a¤›r seyretmesine ve baz› latent en-
feksiyonlar›n nüksetmesine neden olur. Plasenta, fetusu
dolafl›ma kar›flan mikroorganizmalardan  koruyan önemli
bir engel görevi üstlenir. Fetal membranlar genital kanal-
daki mikroorganizmalar›n fetuse bulaflmas›na engel olur.
Gebelik geç döneminde amniyon kesesinin y›rt›lmas› s›k-
l›kla fetusun enfeksiyonuna neden olur.

Gebelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar›n fetusa etkisi
etkenin tipine , gebelik haftas›na (3-8 gebelik haftas›nda
daha s›k) ve di¤er baz› faktörlere ba¤l›d›r. Uterus içi en-
feksiyonlar perinatal mortalite ve morbiditenin önemli ne-
denleri aras›ndad›r. Gebelik dönemi enfeksiyonlar› hafif-
ten a¤›ra kadar de¤iflen fliddette bir klinik seyir gösterebi-
lir; anne ve fetusa hiçbir zarar vermeden geçirilebildi¤i gi-
bi; düflüklere, konjenital anomalilere, ölü do¤uma, erken
do¤uma, fetusun büyüme gerili¤ine, konjenital enfeksiyon-
lara(toksoplamoz, rubella, herpes virus enfeksiyonu, sito-
megalovirus enfeksiyonu, parvovirus enfeksiyonu vd) ve
yenido¤an›n enfeksiyonlar›na neden olabilirler(1,2). 

Gümüzde prenatal tan›da kay›t edilen geliflmeler ve özel-
likle klinik mikrobiyoloji tan› imkanlar›n›n art›fl› gereksiz
medikal abortuslar› önleyici etki göstermifltir. 
Gebelik döneminde geçirilen baz› enfeksiyonlar gebe ol-
mayan döneme göre daha a¤›r seyirli olur (su çiçe¤i, s›t-
ma, grip, E virusu hepatiti) veya baz› hastal›klar gebelik
döneminde yeniden aktive olur (herpes virus, sitomegalo-
virus, polioma virus enfeksiyonlar›); do¤um sonras› uterus
streptokok ve di¤er mikroorganizmalar›n yerleflmesine
hassas hale gelip puerperal sepsis geliflir. Do¤um  esnas›n-

da  bulaflan de¤iflik etkenler(B grubu streptokok, Neisseri-
a gonorrhoea, Chlamydia trachomatis, herpes simpleks tip
2, HIV ) yenido¤anda de¤iflik enfeksiyonlara neden olabi-
lir(1-4).

Bir gebede klinik veya asemptomatik geçirilen bir enfeksi-
yonun saptanmas› durumunda afla¤›daki sorular cevaplan-
mal›d›r(2)
1. ‹lgili enfeksiyonunun fetusa bulaflma riski ne kadard›r?
2. Bulaflt›¤› takdirde fetusdaki riskler nelerdir?
3. Fetusa bulaflma ve risk oluflturma aç›s›ndan gebelik

haftas›n›n önemi nedir?
4. Fetusda enfeksiyon tan›s› (Prenatal tan›) imkan› var-

m›; tan› konmas› pratikde bir katk› sa¤layacak m›?
5. Fetusa bulaflmay› önleyecek ve bulaflma olmuflsa fetu-

su tedavi edecek seçenekler varm›?
6. ‹lgili gebelik sonland›r›lmal› m›d›r? 

Testlerin yanl›fl yorumlanmas›, perinatoloji konusunda tec-
rübeli hekimlerden konsültasyon istenmemesi gereksiz ge-
belik sonland›rmalar›na neden olabilmektedir.

Konjenital enfeksiyonlar
Fetus enfeksiyonlara çok hassast›r; özellikle organogenez
döneminde geçirilen enfeksiyonlar düflük veya a¤›r anoma-
lilere neden olur. Fetusun IgG sentezi yoktur, ve gebelik
ikinci yar›s›na  kadar IgM ve Ig A sentezini yeterince ya-
pamaz ; hücresel ba¤›fl›kl›¤› yok veya çok yetersizdir; so-
nuçta fetusda gerekli sitokinlerin yap›m› yetersizdir(1,5) . 
Gebelik döneminde anneyi enfekte edip klinik semptom
oluflturarak veya bir belirti vermeden plasenta ile fetusa
bulaflan baz› enfeksiyonlar gebelik dönemine göre de¤ifl-
mek üzere düflük, konjenital anomaliler, ölü do¤um, erken
do¤um, “fetal hidrops”, membranlar›n erken y›rt›lmas› ve
do¤arken enfeksiyon hastal›kl› olma vb tablolara neden
olurlar(1,2,5). 

Bu hastal›klar uzun y›llard›r TORCH kompleksi bafll›¤› al-
t›nda ele al›nm›flt›r. Her bir hastal›¤›n isimlerinin bafl
harflerini temsil eden TORCH ; T:Toksoplazmoz; O:Ot-
her(Di¤er): Sifiliz, Parvovirus vs; R:Rubella(k›zam›kç›k);
C:Cytomegalovirus, H:Herpes simpleks virusu temsil et-



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 177

mektedir(5).
Gebelik döneminde TORCH taramas› konusunda de¤iflik
tart›flmalar vard›r. Daha önce hastal›k geçirmemifl ve afl›
olmam›fllarda rubella(k›zam›kç›k) taramas› önerilmekte-
dir. Ayr›ca HIV enfeksiyonu ve sifilizin de gebelik dönemin-
de onam al›narak taranmas› önerilmektedir(5-7). Di¤erle-
rinin rutin taranmas› maliyet etkin bulunmam›flt›r. Bunun-
la birlikte ülkemizde Kad›n Do¤um ve Enfeksiyon Hastal›k-
lar› ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanl›k alan› yetkilileri konu-
yu etrafl›ca inceleyip ülke koflullar›na göre hangilerinin  ge-
belik döneminde taranmas› gerekti¤ine karar vermelidir.
Ülkede prevalensi yüksek bulunan konjenital enfeksiyonlar-
dan taranmas› maliyet etkin bulunanlar›n gebelik dönemin
de taranma kapsam›na al›nmas› önerilebilir. 

Toksoplazmoz
Toxoplasma gondii isimli bir protozoonun doku kistlerini
içeren çi¤ veya iyi piflirilmemifl etlerle veya ookistlerin bu-
laflt›¤› y›kanmam›fl meyve ve sebzelerle veya kedi d›flk›s›n-
daki ookistlerle bulaflm›fl toprak veya di¤er eflya ile temas-
la bulaflma olur(ookistler toprakta aylarca canl› kalabilir).
Gebede akut enfeksiyon s›ras›nda geliflen parazitemi (üç
hafta sürebilir) ile T.gondii plasenta yoluyla fetuse bulafla-
bilir(5,8,9). Toksoplazmoz  s›kl›¤› bölgeler, ülkeler aras›n-
da de¤iflmektedir(%2-%90). Do¤urganl›k ça¤›ndaki ka-
d›nlarda %15-%87 toksoplazmoz seropozitifli¤i var-
d›r(8,9). Ülkemizde gebelerde %41,6-%54 IgG, %0,4-
%11 IgM pozitifli¤i saptanm›flt›r(10-13). Gebelik döne-
minde akut toksoplazmoz 1000 gebelikte 1-2’dir.

Gebelik s›ras›nda serokonversiyonu olan annelerin bebek-
leri %50 oran›nda enfekte olmakla birlikte bunlar›n sade-
ce %10’unda klinik bulgular geliflmektedir. Gebeli¤in er-
ken döneminde geçirilen akut maternal enfeksiyon düflük
oranda fetal enfeksiyona neden olmakla birlikte enfekte
fetuslarda daha yüksek oranda semptomatik hastal›¤a ne-
den olmaktad›r; gebeli¤in geç döneminde geliflen maternal
enfeksiyonlar ise fetuslar›n büyük bir k›sm›n› enfekte eder-
ken vakalar›n büyük k›sm›nda hastal›k asemptomatik-
tir(8,9).

Klinik 
Gebelerde hastal›k normal konaklarda oldu¤u gibi sessiz
geçirilebilir ve bazen gebelerde halsizlik, atefl, bafla¤r›s›,
k›rg›nl›k, myalji ve  a¤r›s›z, bilateral posterio- servikal
lenfadenopati geliflebilir. Heterofil antikor negatif mono-
nükleoz benzeri klinik tablosu olan gebelerde toksoplaz-
moz araflt›r›lmal›d›r. Gebelikte geçirilen primer enfeksiyon
sonucu  üçte bir oran›nda fetus enfekte olur. Fetusun en-
fekte olma ihtimal› gebelik yafl› ilerledikçe artar ve üçün-
cü trimestirde en yüksektir; bununla birlikte fetus ölümü
veya ciddi konjential enfeksiyon ilk trimestirde daha faz-
lad›r. Tedavi yoklu¤unda ilk trimestirde %14(10-25), ikin-
ci trimestirde % 29(30-54), üçüncü trimester de %59 (55-
65) , do¤uma yak›n % 80 bulaflma olmaktad›r(8,9). 

Etkilenmifl yenido¤anlarda koriyoretinit, BOS’da pleositoz
ve protein art›fl›, mikrosefali ve serebral kalsifikasyonlar
saptan›r. Petefli, hepatosplenomegali, sar›l›k, makülopapü-
ler döküntü ve intersitisyel pnömoni de bildirilmifltir(5).

Tan› 
Gebede afla¤›daki yöntemler kullan›lararak tan› konur:
De¤iflik immunolojik testler (indirekt hemaglütinasyon,
kompleman fiksasyon testi, indirekt flöresan antikor testi,
ELISA, immunsorbent aglütinasyon, Sabin Feldman boya
testi) tan›da kullan›lmakla birlikte en s›k enzim veya flu-
oresan temelli ELISA kullan›lmaktad›r(9,14). Toksoplaz-
ma IgM ve IgG antikorlar› ELISA vd immunolojik metot-
larla araflt›r›l›r. IgM tayini ELISA çift sandviç yöntemi ile
yap›lmal›d›r. IgM antikorlar› yeni bir enfeksiyona iflaret
etmekle birlikte, ilgili antikorlar hastal›k geçirildikten
sonra 12-18 ay pozitif kalabilir. Bu nedenle IgM pozitif
gebelerde olay›n yeni bir enfeksiyon sonucu oldu¤una, ar-
tan IgG titreleri veya IgG avidite testi ile karar verilir.
Avidite testi ile belirli de¤erlerin üzerindeki titre üç aydan
daha eski bir enfeksiyonu gösterir (14-16).

Fetusun enfekte oldu¤u amniyosentezle al›nan klinik ör-
nekte PZR ile DNA araflt›r›larak saptan›r. PZR duyarl›l›-
¤› %64-81, özgüllü¤ü %96-100; negatiflik tahmin de¤eri
%88, pozitiflik tahmin de¤eri %100 olarak saptanm›flt›r.
Amniyon s›v›s›nda PZR ile negatif sonuç al›nmas› konjeni-
tal toksoplazmoz ihtimalini d›fllatmaz(5,14,17). Amniyon
s›v›s› fareye inoküle edilip T.gondii üretilebilir. Kordosen-
tezle al›nan kanda özgül IgM (immunsorbent aglütinasyon
ile ) bak›labilir(duyarl›l›k %21-60); fareye inokülasyon
yap›labilir(duyarl›l›k %50-67). Prenatal tan› akut mater-
nal enfeksiyondan en az dört hafta sonra yap›lmal›-
d›r(2,9,14). 

Yenido¤anda tan› serolojik olarak  IgM ve IgA  antikorla-
r›n›n saptanmas›; yaflam›n ilk 4 ile 6 ay›nda toksoplazma
özgül IgG titrelerinde art›fl ile konabilir. Ayr›ca plasenta
veya bebe¤in dokular›nda direkt olarak trofozoitlerin gös-
terilmesi; çcu¤un periferik kan, kordon kan›, plasenta,
BOS veya amniyotik s›v›s›nda T.gondii’nin kültürde üretil-
mesi veya fetal kan, amniyotik s›v›, yenido¤an kan› ve
BOS’unda PZR analizi ile yenido¤anda tan› ko-
nur(5,14,17). 

Tedavi
Akut toksoplazmoz tan›s› konan  gebelerde konjenital en-
feksiyonu önlemek için spiramisin (3 g/gün; 1 g 8 saate bir)
ile  tedavi edilmelidir. Tan›y› erken koyup tedaviye erken
bafllanmal› ve tedaviye gebelik dönemi boyunca devam edil-
melidir.  Bu tedavinin konjential bulaflma ihtimalini %50
kadar azaltt›¤› bildirilmekle birlikte bu konuda kontrollü
bir çal›flma yoktur(5,9). Spiramisin plasentadan geçmedi-
inden enfekte olan fetusu tedavi edici etki göstermez. 
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Amniyosentezle fetusun enfekte oldu¤u kan›tlan›rsa spira-
misin 1g 8 satte bir 3 hafta,  primetamin 50 mg/gün ile
birlikte sulfadiazin 3 g/gün (2-3 dozda) üç hatta dönüflüm-
lü olarak uygulan›r. Di¤er bir seçenek primetamin 25 mg
/gün+sulfadiazin 4 g/gün(2-4 dozda) do¤uma kadar sü-
rekli uygulan›r. Primetamin +sulfadiazin kullanan hasta-
lara folinik asit (lökovorin) 5-20 mg/gün verilir(1,2,9,18).
Ultrasoonografik anomalisi olmayan fetuslerde tedavi so-
nuçlar› baflar›l›d›r.  Di¤er antibiyotik seçenekleri azitromi-
sin, klaritromisin, kotrimokzasoldur. Primetamini tolere
edemeyenlerde kotrimoksazol bir seçenektir. Klaritromisin
spiramisine alternatif olarak kullan›labilir. Primeta-
min(100 mg yükleme dozu sonras› 25-50 mg/gün)+azit-
romisin(500 mg/gün) tedavide denenmifltir(9). Fetus en-
fekte oldu¤u kan›tlan›rsa ailenin istemi halinde gebelik
sonland›r›labilir. Yenido¤an toksoplazmoz tedavisinde de
primetamin +sulfadiazin+folinik asit kullan›l›r. Tedavi
edilmeyen yenido¤anlarda korioretinit, konvülzüyon-
lar,ciddi psikomotor gerilik görülür(5,9). 

Korunma
Bak›m için kedilerle mümkünse temas edilmemeli, zorun-
luluk halinde eldiven giyerek temas edilmeli, eldivenler ç›-
kar›ld›ktan sonra eller su ve sabunla y›kanmal›d›r.  Çi¤ et
veya iyi piflmemifl et yenmemelidir; etler en az 66 derece
üzerinde piflirilmelidir. Meyve ve sebzeler çok iyi y›kand›k-
tan sonra yenmelidir. Et ürünleri , meyve ve sebzelere do-
kunulan ellerle mukozalara dokunmamal›; temas sonras›
eller y›kanmal›d›r. Çi¤ yumurta ve pastörize olmayan süt
kullan›lmamal›d›r(9). 

K›zam›kç›k (Rubella)
Çocuklarda ve eriflkinlerde hafif seyirli bir enfeksiyona ne-
den olan togavirus ailesinden rubivirus ile oluflan  k›za-
m›kç›k gebelerde çok ciddi seyirli konjentiel k›zam›kç›k
hastal›¤›na neden olmaktad›r. Bulaflma enfeksiyonu geçi-
renlerle (genellikle kendi çocuklar›yla) uzun süreli yak›n
temas sonras› olur. Afl›s›z toplumlarda k›zam›k seropozitf-
li¤i %80-95 oran›ndad›r(7). Ülkemizde gebelerde k›za-
m›kç›k IgG %65-90 pozitif bulunmufltur; rubella IgM
%3,2 oran›nda pozitif saptanm›flt›r(12,19). Konjenital ru-
bella hala önemli bir sorundur. Gestasyonun ilk 2 ay›nda
geliflen fetal k›zam›kç›k enfeksiyonu teratogenez veya dü-
flük ile sonuçlanmaktad›r. Birinci trimestirden sonra geçi-
rilen enfeksiyon ise yayg›n hastal›k nedenidir. K›zam›kç›-
¤›n fetusa bulaflmas› gebeli¤in ilk trimestirinde  %90, 13-
16 haftada %50dir; 16. haftadan sonra bulaflma oran›
azal›r(%35); 36. gebelik haftal›k sonras›nda bulaflma ora-
n› tekrar artar(%90)(7).

Klinik
Düflük düzey atefl, konjuktivit, nezle, bo¤az a¤r›s›, bazen
öksürük, k›rg›nl›k ve bafla¤r›s› ile bafllar. Yüzden bafllay›p
gövdeye yay›lan makülopapüler döküntü, özelikle suboksi-

pital, postauriküler ve servikal olmak üzere yayg›n hassas
lenfadenopati ve eklem a¤r›lar› ile seyreder. Asemptoma-
tik seyredebilir(%25-50) Gebelik hastal›k seyri üzerine
olumsuz etki yapmaz(7).

Gebeli¤in ilk  haftas›nda enfekte olan gebelerin %36’s›
normal canl› do¤um yapar; %39’unda düflük veya ölü do-
¤um, %25 ciddi konjenital anomalili çocuk do¤urur. Gebe-
li¤in ilk dört haftas›nda k›zam›kç›k geçirenlerde fetusda
%61, 5-8 haftada %26, 9-12.haftada %8 konjenital de-
fekt geliflir. 13-16 hafta aras›nda enfekte olanlar›n
%50’sinde izole iflitme kayb› geliflebilir. 17.haftadan son-
ra önemli bir sekele neden olmaz(1,2, 5,7). 

Konjenital k›zam›kç›kta en s›k görülen üçlü bulgu kata-
rakt, kalp anomalileri ve sa¤›rl›kt›r. Yenido¤an enfeksi-
yonlar›n›n büyük k›sm› (%68) subklinik seyirlidir. Klinikte
trombositopenik purpuraya ba¤l› olarak geliflen k›rm›z›
mor lekeler, katarakt, kardiyak lezyonlar ve hepatospleno-
megali saptan›r. Pnömoni, metafizyal radyolusens art›fl› ve
fontanel bombeli¤i ile semptom veren merkezi sinir siste-
mi tutulumu da saptanabilir. Süt çocuklu¤unun ileri dö-
nemlerinde iflitme bozukluklar› ve mental retardasyon be-
lirgin hale gelir. Konjenital k›zam›kç›kl› çocuklar virusu
uzun süre tafl›y›p salar(5,7). 

Tan›
K›zam›kç›k flüphesinde annede serolojik metotlarla (ELI-
SA, floresan antikor tekni¤i veya hemaglütinasyon inhibis-
yon)  ile IgM ve IgG araflt›r›l›r; tan›da en s›k ELISA kul-
lan›l›r. IgM döküntü bafllang›c›nda düflüktür, 5-10 gün
sonra belirgin yükselir. IgM pozitif olgularda klinik bulgu-
lar varl›¤›nda akut enfeksiyon tan›s› konur. IgM yalanc›
pozitflikleri olabilmektedir. Klinik bulgular yoksa IgG tit-
re art›fl›yla daha iyisi IgG avidite testiyle tan› konur. IgM
pozitif, ama IgG avidite testi yüksek bulunursa hastal›¤›n
en az 3 ay önce bulaflm›fl oldu¤una karar verilir(5,7).
Fetusda tan› amniyon s›v›s›nda virus nükleik asiti PZR ile
amplifiye edilerek n› konur. Klinik örneklerde virusun üre-
tilmesi de mümkündür, ama ülkemizde virus kültür sistem-
leri tan› amac›yla kullan›ma sokulamam›flt›r.(7)

Tedavi ve Korunma
Tedavi semptomatiktir ve en iyi ve etkin tedavi korunmay›
sa¤layabilmektir. Gebeli¤in ilk 12 haftas›nda k›zam›kç›k
geçiren gebelerde gebelik sonland›r›l›r. 12-16 haftal›k dö-
nemde prenatal tan› uygulan›p fetusun enfete oldu¤u ka-
n›tlan›rsa gebelik sonland›r›labilir. 16 haftadan sonra fe-
tusun ciddi zarar görme riski düflüktür(5,7).  Gebeler k›-
zam›kç›k aç›s›ndan serolojik olarak taran›r. Hastal›¤› ge-
çirmeyen, daha önce afl› olmayanlar do¤urganl›k ça¤› ön-
cesi afl›lanmal›d›r. Ülkemizde son y›llara kadar rubella
afl›s› rutinde olmad›¤›ndan genç k›zlar›n afl›lanmalar›n›n
sa¤lanmas› önemlidir.  Afl› olanlar üç ay gebe kalmamal›-
d›r(son öneriler 28 gün)(5,7).
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Enfekte yenido¤anlar virusu aylarca etrafa saçt›klar›ndan
izolasyon önlemlerine özenle  uyulmal›d›r(7).

Cytomegalovirus
Herpesvirus ailesi üyesi olan cytomegalovirus, konjenital
enfeksiyonlara neden olabilmektedir; ba¤›fl›kl›k yetmezli¤i
olanlarda ciddi seyrili enfeksiyon yapar.  Bölgelere göre
seroprevalens pozitiflik oran› %40-100 aras›da de¤iflmek-
tedir(5, 20). Türkiye’de gebe kad›nlarda %74-91 seropo-
zitiflik saptanm›flt›r(12,13). Gebelik esnas›nda primer en-
feksiyon (1/250-300 seronegatif gebe) veya reaktivasyon
görülebilir; her iki durumda konjenital enfeksiyona neden
olabilir. Cytomegalovirus enfekte vücut at›klar›na temas-
la, sütle(emzirme), transplasental, kan ve organ nakliyle
ve cinsel yolla bulafl›r. Gebe kad›nlara ana bulaflma kayna-
¤› çocuklarla temas  ve cinsel iliflkidir(20). 

Gebeliklerin %0,2-2’sinde yenido¤anda konjenital CMV
enfeksiyonu saptan›r ve CMV enfeksiyonu en fazla rastla-
nan konjenital enfeksiyondur. Yenido¤anlarda en s›k sap-
tanan virus olup, transplasental, peripartum veya postna-
tal dönemde etken bulaflabilir. Gebe kad›nlar›n %4’ünde
sitomegalovirüri vard›r ve %10-%15’inde servikal kültür-
ler pozitiftir. ‹n utero enfekte olan çocuklar›n, etkeni da-
ha sonraki dönemlerde edinenlere göre daha fazla etkilen-
dikleri bilinmektedir. Yenido¤anlar›n %1’inde sitomegalo-
virüri gösterilmifltir (da¤›l›m %0.2-2.0) ve hastalar›n ço-
¤u etkeni transplasental olarak edinmifltir. Maternal anti-
korlar fetusu enfeksiyondan korumaz, ancak hastal›¤›n
ciddiyetini azalt›r. Primer CMV enfeksiyonu geçiren ve do-
lay›s›yla pasif antikorlar› olmayan annelerin çocuklar› da-
ha yüksek oranda semptomatik enfeksiyon geçirir(%20-
40) ve bunlarda daha yüksek oranda sekel geliflir(%10-
15). Sekonder enfeksiyonda annededen fetusa transplasen-
tal  bulaflma %1-2’dir; bunlarda fetusda uzun dönemde
%5 oran›nda hafif sekeller(tek tarafl› iflitme kayb›) gelifle-
bilir. Gebeli¤in erken dönemlerinde geçirilen enfeksiyon
fetusa daha fazla bulaflmaktad›r(5,20-22). 

Klinik
Primer CMV enfeksiyonu gebe kad›nda hafif seyirli bir
ateflli hastal›k yapar ve sessiz seyreder. Semptomatik ol-
gularda grip benzeri bir tablo, lenfositoz ve karaci¤er en-
zim yüksekli¤i ile seyreder. Gebeli¤in CMV enfeksiyonu
seyri üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur(1,20-22).
‹ntrauterin CMV enfeksiyonu geçiren bebeklerin %80-
95’inin asemptomatik oldu¤u san›lmaktad›r. Olgular›n
%5-20 kadar› semptomatikolup bunlarda yayg›n intraute-
rin pulmoner tutulum,mikrosfefali, kororetinit, labirintit,
serebral kalsifikasyon gözlenebilir. 106 semptomatik va-
kan›n incelendi¤i bir çal›flmada do¤umda hastalar›n
%70’inde hepatosplenomegali, petefli ve sar›l›k; %53’ünde
ise mikrosefali saptanm›flt›r. Semptomatik çocuklar›n
%9’ü ölür; %80’inde ciddi nörolojik morbidite görü-
lür(20-22).

Tan›
Prenatal tan›da annede CMV IgM, IgG bak›l›r. IgM pozitf
olgularda IgG titre art›fl› yeni enfeksiyona iflaret eder. IgG
avidite testi de hastal›¤›n son üç ay içinde geliflip geliflme-
di¤ hakk›nda kanaat uyand›r›r(23,24). ‹drar, tükrük ve di-
¤er örneklerde CMV kültürü veya PZR DNA yap›labilir.
Gebeli¤in 20. haftas›ndan önce veya sonra al›nan örnekte
avidite testi düflük de¤erde bulunursa maternal viremi
varl›¤› idrar ve kanda PZR DNA ile araflt›r›l›r. Kan örnek-
lerinde CMV p65 antijeni araflt›r›lmas› da tan›da kullan›l-
maktad›r(20-24). ‹ntrauterin CMV hastal›¤›n›n tan›s›nda
amniyon s›v›s›nda virus kültürü veya  PZR ile viral
DNA’n›n gösterilmesi ile tan› konur. Her iki test %70-75
duyarl›; %100 özgül bulunmufltur. Yalanc› PZR DNA so-
nucu konjenital CMV hastal›¤›n› d›fllatmaz. Fetal kanda
özgül IgM tan› duyarl›l›¤› sorunluydu; fakat yeni gelifltiri-
len sentetik polipetid antijenlerle yap›lan testlerle yüksek
duyarl›(%94) ve özgül (%96) sonuçlar elde edilmektedir.
Prenatal tan› için amniyos s›v›s› materal enfeksiyondan 4-
6 hafta sonra al›nmal›d›r(2, 20-22).  Konjenital CMV en-
feksiyonu tan›s›nda ultrasonografik izlem yararl›d›r (se-
rebral ventrikülomegali, mikrosefali, hiperekojenik fetal
barsak, hepatosplenomegali, assit, intrakranial kalsifikas-
yonlar, fetal büyüme gerili¤i); ama belirtilenlerin görüle-
meyifli konjential enfeksiyon tan›s›n› d›fllatmaz(20-23). 

Korunma
El y›kama ve sekresyon temas kontrol önlemleri baflta ol-
mak üzere kiflisel hijyen kurallar›na özenle uyum gebeyi
CMV vd enfeksiyonlardan korur. Mononükleoz benzeri kli-
ni¤i olan gebede CMV araflt›rmas› yap›l›r. Randomize,
kontrollü olmayan bir çal›flmada CMV hiperimmunglobu-
lini CMV enfekte gebelerde fetusun enfekte olmas›n› azalt-
m›flt›r(25,26). Klorhekzidinin intrapartum vajinal, neona-
tal  silmede ve  göbek bak›m›nda kullan›lmas› cytomega-
lovirus ve di¤er enfeksiyonlar› azalt›c› etki gösterdi¤i bil-
dirilmifltir(27).

Su çiçe¤i ve zona
Her iki enfeksiyon da varicella zoster virusu ile oluflur; zo-
na su çiçe¤i sonras› latent hale gelen virusun yeniden ak-
tive olmas›yla geliflir. Bulaflma enfekte insanlarla ayn› or-
tam› paylaflma sonras› oluflur ve seronegatif kiflilere %90
üzerinde bulafl›r. Su çiçe¤i hava yoluyla bulafl›r ve en çok
bulafl›c› özelli¤i olan birkaç enfeksiyondan biridir. Bulafl-
ma döküntülerin ortaya ç›kt›¤› dönemden iki gün önceden
bafllar, son lezyonun kabuklanmas›na kadar sürer. Zona
lezyonlar› su çiçe¤inden daha az bulaflt›r›c›d›r. Zona lez-
yonlar›na temas eden seronegatif kiflilere bulaflma olur.
Seronegatif gebe su çiçe¤i geçirenle ayn› evde yafl›yorsa
%90, geçici temas ettiyse %18 bulaflma olur(3,28). Suçi-
çe¤i enfeksiyonu gebelik döneminde a¤›r seyreder. Enfek-
siyon sadece gebede de¤il, çocuklara göre eriflkinde daha
a¤›r seyretmektedir. Komplikasyon olarak pnömoni, vezi-
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küllerin superenfeksiyonu, artrit, glomerulonefrit, myo-
kardit, göz tutulumu, adrenal yetmezlik, benin serebellar
ataksi, Reye sendromu, Guillain-Barré sendromu görülebi-
lir(3,5,28). Anneden fetusa geçifl oran› ayr›nt›l›  çal›fl›lma-
m›flt›r. Onbin gebeden 1-5’inde varicella enfeksiyonu görü-
lebilir. Gebeli¤in 8.-20. haftas›nda su çiçe¤i geçiren gebe-
lerde fetusda konjenital enfeksiyon (sa¤›rl›k, psikomotor
gerilik, mikroftalmi, korioretinit; ekstremite hipoplazisi,
deride eskar) eski çal›flmalarda 9 kadar yüksek bildirilmifl
olmakla birlikte, daha yeni araflt›rmalar bu oran›n % 0,4-
2,2 oldu¤unu ortaya koymufltur(3,5). 

Do¤uma yak›n dönemde(son befl günde) geçirilen su çiçe¤i
yenido¤anlar›n %20-60’›nda görülen mortalitesi yüksek
(%20-30) yenido¤an enfeksiyonuna neden olur. Gebelikte
geçirilen zona, fetus için ciddi risk oluflturmaz ve ciddi ye-
nido¤an enfeksiyonuna neden olmaz; seyrek olarak düflük
ve erken do¤uma neden olabilir(3,5). Tan›da virus kültürü,
seroloji (ELISA floresan antimembran antikor, lateks ag-
lütinasyon) ile IgM, IgG veya PZR ile DNA amplifikasyo-
nu yap›labilir. Prenatal tan›da amniyosentez, perkütan
umbilikal kan örne¤i al›n›r; seroloji, nükleik asit amplifi-
kasyonu ve virus kültürü yap›l›r. Ayr›ca seri ultrason mu-
ayeneleri ile fetusun durumu takip edilir(3,28).

Seronegatif gebe su çiçe¤i geçirmekte olan hastayla temas
ederse ilk iki trimestirde izlenir. Varicella enfeksiyonu ge-
liflirse pnömoni aç›s›ndan özellikle takip edilir; varicella
pnömonisi gebede t›bbi acillerdendir ve mortalitesi %40
kadar yüksektir. Hemen ‹V asiklovir ve destek tedavisi (hi-
poksemide oksijen deste¤i) uygulan›r. Asiklovir uygulanan
varciella pnömonili gebe gruplar›ndan birinde mortalite
%14’e kadar düflmüfl; di¤er bir çal›flmada ölen olmam›flt›r.
Asiklovir deri lezyonlar›n da daha h›zl› iyilflemesini sa¤-
lar(3,28). 

Prenatal takip yap›l›r. Varicella zoster immun globulin
(VariZ‹G) uygulanmas› annede geliflebilecek suçiçe¤i sey-
rinin hafif geçirilmesine imkan verir. Ayn› flekilde serone-
gatif gebe, zonal› hastayla temas ederse 24-72 saat içinde
(96 saate kadar) VariZ‹G) uygulan›r. Do¤umdan 5-21 gün
önce temas varsa yenido¤an izlenir; gere¤inde asiklovir
kullan›l›r. Do¤umdam 4 gün önce veya 2 gün sonra temas
varsa yenido¤ana variZ‹G uygulan›r; yenido¤an ve lezyon
varsa annesi negatif bas›nçl› özel odada izole edilerek iz-
lenir(3,28).

13 yafl alt›ndaki çocuklara ve seronegatif eriflkinlere vari-
cella afl›s› 4-8 hafta arayla iki doz uygulan›r. Çocuklarda
koruyuculu¤u serokonversiyon sonras› %81-%92 aras›nda
oldu¤u gösterilmifltir. Ayr›ca gebe bak›m› veren sa¤l›k per-
sonelinin de afl›l› olmas› önerilmekte; hasta temasl› veya
hasta personel, gebe bak›m› veren servislerde hastal›¤›n
bulafl›c›l›¤› kaybolana kadar çal›flt›r›lmaz(3,28).

Herpes simpleks virus 
Herpes simpleks (HSV)  tip 1 genelde (%80) vücut üst k›s-
m›nda, tip 2 alt k›s›m ve genital bölgede hastal›k yapan iki
herpes grubu virustur. Bulaflma enfeksiyonlu kifliye do¤ru-
dan temas sonras›, oral-oral; genital-genital; oral –genital
yolla olur. Tip 2 genellikle cinsel temasla bulaflmaktad›r.
Ülserleflmifl lezyonu olanlarla temas edenlerde bulaflma
riski daha fazlad›r(1,2,5,29). 

HSV’de CMV gibi gebede primer veya sekonder enfeksiyo-
na neden olur. Sekonder enfeksiyon  yeniden aktivasyon
sonucu meydana gelir(5,29). Gebelikte herpes virus enfek-
siyonun seyri normal flah›slardaki gibidir(29). Transpla-
sental yolla bulaflma nadirdir; esas bulaflma do¤um esna-
s›nda olmaktad›r. Üçüncü trimestirde semptomatik enfek-
siyon geçiren annenin çocu¤unda vajinal do¤um s›ras›nda
%40-%50 neonatal herpes enfeksiyonu geliflir; bu oran
primer asemptomatik enfeksiyonda %33, tekrarlayan en-
feksiyonda %3-5% kadard›r(5,29).

HSV, yenido¤anda s›kl›kla peripartum edinilmekle birlik-
te nadiren transplasental veya asendan olarak da bulaflt›-
¤› bildirilmektedir. Yenido¤anlarda hem HSV tip 1 hem de
HSV tip 2 ile enfeksiyon geliflebilir(29).

Klinik 
Septik her yenido¤an›n izlemi s›ras›nda bu hastal›ktan da
flüphe edilmelidir. Herse simplex virusle klinik olarak ilifl-
kili üç tablo tan›mlanmaktad›r:1)deri, göz ve a¤›z hastal›-
¤›, 2)MSS hastal›¤› , ve 3)yayg›n hastal›k (sar›l›k, hepato-
megali, pnömonit, kanama diyatezi ve MSS bulgular› gö-
rülür; mortalite %80 olup yaflayanlar›n büyük k›sm›nda
sekel geliflir)(29). 

Tan›
Deri, rektum, bo¤az, nazofarenks, konjunktiva, idrar, d›fl-
k› ve BOS’un viral kültürü yap›l›r. BOS’da   PZR ile her-
pes virus DNA araflt›r›l›r; makroskopik kanl› örnekte ve
hastal›¤›n ilk birkaç gününde PZR ile yalanc› negatif so-
nuç al›nabilir(29). Deri lezyonlar› Tzanck yaymas›nda si-
tolojik incelenme ile multinükleer dev hücrelerin varl›¤›
tan›y› düflündürtür(29).  Tipe özgül  IgM ve IgG antikor-
lar› tipe özgül glikoprotein antijenlerinin kullan›ld›¤› ELI-
SA ile araflt›r›l›r(29). 

Korunma
Efllerin seropozitifliklerini bilmesi önemlidir. Kad›n HSV
II aç›s›ndan seronegatif , erkek seropozitifse üçüncü tri-
mestirde cinsel iliflkide bulunulmaz. Kad›n HSV I aç›s›n-
dan seronegatif , erkek seropozitifse 3. trimestirde cinsel
iliflkiden kaç›n›l›r; oral genital temas önlenir. Ayn› durum-
larda 1. ve 2. trimestirde cinsel iliflki kondomla yap›l›r,
ama bu önlem kesin koruycu de¤ildir(5,29). Korunma
amac›yla 500 mg/gün valasiklovir etkili bulunmufltur(29).
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Kad›n seropozitifse eflinin durumu dikkate al›nmaks›z›n
gebeli¤in 36.haftas›ndan bafllanarak supresif tedavi uygu-
lan›r(29). Do¤um s›ras›nda veya su kesesi aç›ld›¤›nda ge-
nital kanalda herpes lezyonu varsa sezaryen uygulanmas›
yenido¤an herpes enfeksiyon riskini azalt›r. Aktif genital
HSV enfeksiyonu oldu¤u kan›tlanan bir annede sezaryan
uygulanmas› ile yenido¤an enfeksiyonu görülme oran›
azalt›labilmifl, örne¤in bir çal›flmada %7,7’den %1,2’ye
düflürülmüfltür. Genital kanalda aktif herpes lezyonu olma-
yan, daha önce hastal›k geçirmifl olanlarda veya seropo-
zitflerde do¤um vajinal yolla yapt›r›l›r(29).

‹nsan parvovirus B19 virus enfeksiyonu
Bir DNA virusu olan parvovirus B19, eritema infeksiyozu-
mun (beflinci hastal›k:atefl, halsizlik, myalji, üst solunum
yolu ve sindirim sistemi yak›nmalar›, özellikle her iki ya-
nakta(tokatlanm›fl yüz görünümü)  ve vücutta maküler dö-
küntü) etkeni olup maternal enfeksiyonu izleyerek fetusta
ciddi sonuçlar do¤uran bir tabloya neden olabilir(30). 
Eriflkinlerin %30-%60’›nda seropozitiflik vard›r. Gebelere
genellikle akut enfeksiyon geçiren çocuklardan bulafl›r.
Anneden fetusa viremi esnas›nda tranplasental yolla bula-
fl›r(risk:%33)(5,31). 

Klinik
Eriflkinlerde %20 asemptomatik seyreder ve %50 olguda
döküntüye neden olmaz; eriflkinlerde bilateral artralji/ar-
tirt  s›k görülür. Virus, kemik ili¤ine afinite gösterir. Ba-
¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl konakta ve fetusda uzun sürebilir ve
ciddi sonuçlar do¤urabilir. Gebelerde % 25 asemptomatik-
dir; deri döküntüleri, eklem a¤r›lar›, solunum sistemi bul-
gular› yapabilir. Gebelik döneminde ço¤unlukla so¤uk al-
g›nl›¤› veya grip gibi de¤erlendirilir. Gebelerde seyrin cid-
diyeti di¤er  eriflkinlerden farkl› de¤ildir(30,31). 

En önemli fetal bulgu maternal enfeksiyon sonras› normal
bebeklerin do¤umunun yan› s›ra spontan düflükler, nonim-
mun hidrops fetalis (akut maternal enfeksiyonda % 3,6
s›kl›kta görülür; fetusta eritrosit ana hücrelerinin tahrip
olmas› anemiye, bu da yüksek debili kalp yetmezli¤ine, ge-
nel ödeme  ve hidropsa neden olur) ve ölü do¤umlar (s›k-
l›k <20 hafta % 10, >20 hafta %0.9; ortalama %5,5) da
bildirilmektedir. Maternal akut parvovirus B19 infeksiyo-
nu sonras› fetal morbidite ve ölüm riskini kesin olarak ta-
n›mlayabilmek için yeterli veriler yoktur. Yap›lan çal›flma-
lara göre gestasyonun ilk 20 haftas›nda geçirilen akut ma-
ternal enfeksiyon sonras› fetal ölüm %3-%9 iken, serolo-
jik durumu bilinmeyen annenin hastal›k ile ev içi temas›n-
da ise risk %1-% 2’dir ( 30,31)

Tan›
Kordon veya fetus kan›nda özgül IgM (temastan 10 gün
sonra, beliritlerden hemen önce pozitifleflir; duyarl›l›k
%80-90’d›r ve üç ay veya daha fazla pozitif kalabilir) ve

IgG(IgM geliflminden birkaç gün sonra pozitifleflir y›llar-
ca pozitiflik devam eder) tayini; viral DNA için PZR uygu-
lan›r(30,31).  Amniyon s›v›s›nda PZR ile DNA bak›lmas›
duyarl› sonuç verir. Fetal kan örne¤inde 22 haftadan son-
ra IgM bak›labilir; PZRye göre duyarl›l›¤› daha düflük-
tür(31). Bu test sonuçlar› ve baflka ek bulgular elde edile-
ne kadar maternal ·-fetoprotein düzeylerinde art›fl (olum-
suz perinatal sonucu tahmin ettirir), hidrops fetalis ve fe-
tal aplastik kriz varl›¤› parvovirus B19 enfeksiyonu lehine
de¤erlendirilmelidir(30). Ultrasonografik incelemede no-
nimmunhidrops fetalisi varsa görülür.

Takip
Temasl› gebe takibe al›n›r; IgM ve IgG bak›l›r. IgM nega-
tif, IgG pozitifse anne ba¤›fl›kt›r, yapacak bir fley yoktur.
IgM pozitif, IgG negatifse akut parvovirus B 19 enfeksi-
yonu düflünülür. Gebelik 20. haftas› öncesinde düflük oran-
da saptanan riskler hastaya anlat›l›r; 20. haftadan sonra
benzer seropozitiflik durumunda peryodik USG takibine
bafllan›r ve takip akut enfeksiyondan sonra 8 hafta kadar
devam ettirilir(31). Temas öyküsü olan, ‹gG ve ‹gM par-
vovirus antikorlar› negatif gebede 3-4 hafta sonra anti-
korlar tekrar bak›l›r; halen negatifse anne korunma hak-
k›nda bilgilendirilir. Gebeler so¤uk alg›nl›¤›, grip benzeri
hastal›¤› olanlardan, deride döküntüsü olanlala yak›n te-
masta bulunmaz; ilkö¤retim ö¤retmenlik, bak›m evinde
çal›flma gibi riskli mesleklerden gebelik süresince uzuk du-
rulur. El y›kamaya özenle dikkat edilir.  Fetusda ciddi ane-
mi varsa ( hidrops bulgular›, yükselmifl Doppler fetal orta
beyin arteri(MCA), “zirve/tepe” sistolik h›z›(“PSV=peak
systolic velocity”; Hb<5 g/dl) uterus içi kan transfüzyonu
uygulan›r; uygulama esnas›nda olas› fetal trombositopeni
dikkate al›n›r ve fetal yüklenmeyi önlemek için verilecek
kan miktar› en düflük düzeyde tutulur(31). 
Hidropslu bir çocuk yenido¤anc›, perinatolog ve do¤um
uzman› ifl birli¤i içinde mekanik ventilasyon dahil solunum
deste¤i imkanlar› olan bir ünitede do¤urtulur(31).

Sifiliz 
Treponema pallidum’un neden oldu¤u sifiliz, 1980’li y›l-
lardan beri tüm dünyada artmaktad›r. Eriflkindeki primer
vakalar›n artmas›na paralel olarak konjenital sifiliz vaka-
lar›n›n say›s› da artmaktad›r; bu nedenle klinisyenler
önemli sekelleri olan bu intrauterin enfeksiyon konusunda
dikkatli olmal›d›rlar. T. pallidum, esas olarak cinsel yolla
bulaflmakla birlikte,  fetusa s›kl›kla transplasental yolla
bulafl›r, ancak nadir olarak intrapartum enfeksiyon geliflti-
¤i de bildirilmektedir. Perinatal bulaflma primer ve sekon-
der sifiliz döneminde %50’dir (erken latent %40; geç la-
tent %10). Tedavi edilmemifl tersiyer dönemdeki sifilizde
fetusa  bulaflma nadirdir. Tedavi edilmemifl primer veya se-
konder sifilizli bir annenin normal bir çocuk do¤urma ola-
s›l›¤› %20 kadard›r. Gestasyonun geç dönemlerinde geli-
flen maternal enfeksiyonda ise %10 perinatal ölüm ve %10
konjenital sifiliz görülmektedir. Tedavi edilmemifl gebeler-
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den do¤an yendio¤anlar›n %70-100 kadar› sifilizli do¤ar-
ken, gebelikte uygun tedavi edilelenlerde bu oran %1-2
kadard›r(1,2,5,6). 

Klinik 
Konjenital sifiliz, perinatal ölüm, erken do¤um, düflük do-
¤um a¤›rl›kl› bebek, konjental anomaliler, yendio¤anda
aktif konjenital sifilize neden olur. Fetal hasar ve kongeni-
tal enfeksiyon bulgular› 18-20. gebelik haftas›ndan sonra
görülür(6). Enfekte yenido¤anlar›n %50’si bafllang›çta 
asemptomatiktir. Konjenital enfeksiyonu olan çocuklarda
el ayalar› ve ayak tabanlar›nda da görülebilen veziküler
veya büllöz döküntüler saptanabilir; ayr›ca kronik rinit,
makülopapüler döküntü, anormal BOS bulgular›, pnömo-
ni, miyokardit, nefroz, psödoparalizi, nonimmun hidrops,
“condylomata lata”, hepatosplenomageli ve yayg›n lenfa-
denopati olabilir. Bu bulgular do¤umda olmayabilir; s›k-
l›kla yaflam›n ilk haftalar›nda geliflmektedir(6).
Kemik lezyonlar› röntgende 1.-3. ayda saptanabilir; peri-
osteumun elevasyonuna neden olan metafizyal tutulum ve
s›kl›kla humerus ve tibiay› tutan osteomiyelitik lezyonlar
konjenital sifilize özgül olup, konjenital sifilizli çocuklar›n
%90’›nda görülürler. Osteokondrit ve periostit a¤r›l›d›r;
a¤r› ilgili ekstremitenin hareket ettirilmemesine neden
olabilir (Parrot’un psödoparalizisi)(1, 6).

Tan›
Bütün gebeler, özeliklike riskli olanlar onamlar› al›narak
HIV ve sifiliz aç›s›ndan taranmal›d›r( kan›t düzeyi IB).
Lezyonu olanlar (flankr, burun ak›nt›s›) dan al›nan örnek
karanl›k alanda incelenir ve hareketli spiroketler görülür.
Özgül olmayan serolojik testlerle (VDRL, RPR) tarama
yap›l›r. VDRL ve RPR testleri in kullan›lan antijenler kar-
diyolipindir; yalanc› pzotif sonuçlar verebilir. Pozitif so-
nuçlar TPHA, FTA-ABS yöntemlerle do¤rulan›r(6). 

Yenido¤anda tan› annede oldu¤u gibi karanl›k alan incele-
mesi, serolojik inceleme ile yap›l›r. Maternal öykü, mater-
nal seroloji veya fizik muayene bulgular› nedeniyle konje-
nital sifiliz tan›s›ndan flüphe edilen tüm yenido¤anlar, (a)
sifilizin klinik bulgular› aç›s›ndan ayr›nt›l› fizik muayene,
(b) seroloji (mümkünse özgül IgM dahil), (c) uzun kemik-
lerin radyolojik tetkiki ve (d) lomber ponksiyon yap›larak
BOS’un hücre, protein, karanl›k alan incelemesi ve VDRL
testi (RPR de¤il) ile de¤erlendirilmelidir. Plasenta, lokal
villit bulgular› ve spiroketler aç›s›ndan incelenmeli-
dir(2,5,6).

Tedavi
Sifiliz erken tan›n›p gebeli¤in 18. haftas›ndan önce tedavi
edilebilirse fetusun zarar görmesi ve kongenital enfeksiyon
bulgular›n›n geliflmesi %98 oran›nda önlenir. ‹lk üç aydan
sonra yani geç bafllanan tedavi durmunda %14 oran›nda
baflar›s›zl›k olur. Tarama ve do¤rulama testleri pozitif

olanlar ve sifilizli biriyle cinsel iliflkisi olanlar hemen teda-
vi program›na al›n›r. Tedavide ilk tercih edilecek antibiyo-
tik penisilindir(kan›t düzeyi IA). T.pallidum’da penisiline
karfl› henüz direnç geliflmemifltir(6,18). 

Primer, sekonder ve erken latent sifilizde benzatin penisi-
lin G, 2.4 milyon Ü, IM tek doz (her iki kalçaya 1,2 mil-
yon Ü fleklinde) kullan›l›r(6). Geç latent, tersiyer ve süre-
si bilinmeyen sifilizde benzatin penisilin G, toplam  7.2
milyon U  (haftada bir 2.4 miyon Ü, ‹M, her iki kalçaya
1,2 m Ü fleklinde) uygulan›r(6,18). Nörosifilizde ise kris-
talize penisilin G, 12 -24 milyon Ü gün (2 - 4 milyon Ü ‹V
infüzyon, her 4 saatte bir) 10- 14 gün müddetle veya pro-
kain penisilin G, 2.4 milyon Ü IM (+probenesid 500 mg
PO /gün ; ülkemizde preparat› yok ) 10- 14 gün müddetle
uygulan›r. Seftriakson di¤er bir seçenektir; 250 mg /gün,
‹M, 10 gün müddetle baflar›l› sonuçlar al›nmaktad›r. Teda-
vi esnas›nda erken dönem sifilizli hastalar›n %50 kadar›n-
da Herxheimer reaksiyonu (ilk penisilin dozundan 6 ile 8
saat sonra yüksek atefl  atefl, genel k›rg›nl›k, bafl a¤r›s›,
terleme, sifiliz lezyonlar›nda aevlenme)  geliflebilir (6,18).
fiüpheli veya kan›tlanm›fl hastal›¤› olan çocuklara 10-14
gün süre ile kristalize penisilin G tedavisi uygulan›r;
50,000 ünite/kg/doz 12 saatte bir kristalize penisilin ya-
flam›n ilk haftas›nda 12 saatte bir, 7. günden sonra 8 sa-
atte bir olacak flekilde 10-14 gün ‹V olarak verilir. Baz›
çocuklarda Herxheimer reaksiyonu geliflmektedir(6,18).
Normal BOS bulgular› ve normal uzun kemik grafileri
olan asemptomatik vakalara yaklafl›m da annenin tedavi
uyumuna göre yap›lmaktad›r. Annenin do¤umdan önce en
az bir ay süre ile uygun dozlarda penisilin tedavisi ald›¤›
kan›tlan›rsa ve bebe¤in uzun süreli izlemi yap›labilecek ise
tedavisiz izlem uygulanabilir. Olgular›n büyük k›sm›n›
oluflturan di¤er durumlarda ise 10-14 günlük ‹V  kristali-
ze penisilin tedavisi önerilmektedir.

‹zlem
Özgül olmayan antikor testleri (VDRL, RPR ) tedavi son-
ras› 1, 3, 6, 12 ve  24 . aylarda kontrol edilmelidir. Teda-
vi sonras› 6. aya kadar titre 4 kat düflmeli, 12-24 ay son-
ra negatif olmal›d›r. Dört kat düflmeyen veya negatifleflme-
yen testler, tedavi yetmezli¤i veya yeniden tekrarlayan en-
feksiyona iflaret eder. Bunlarda tedavi rejimi tekrarlan-
mald›r. MSS tutulum ihtimalini de¤erlendirmek için  lom-
ber ponksiyon yap›lmas› gerekebilir(1,6).  
Tedavi edilen bebekler 3 ayl›k iken ve daha sonra RPR ve
VDRL titreleri düflene kadar her 6 ayda bir görülmeli ve
serolojik testler, BOS incelemesi (bafllang›ç BOS bulgula-
r› anormal ise) ve klinik de¤erlendirme yap›lmal›d›r. Teda-
vi edilmeyen veya benzatin penisilin ile tedavi edilen vaka-
lar ise 1, 2, 4, 6 ve 12 ayl›k iken görülmelidir. RPR ve
VDRL titreleri 3 ayl›k iken, FTA-ABS titreleri ise 6. ay-
dan itibaren düflmeye bafllamal›d›r. Antikor titreleri yük-
sek kal›rsa veya art›fl gösterirse yeniden de¤erlendirme ve
tedavi flartt›r(6).
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B grubu streptokok enfeksiyonlar›
B grubu streptokok(BGS)’lar perinatal morbidite ve mor-
talitesi yüksek olan enfeksiyonlara neden olan gram pozi-
tif koklard›r. Annede barsaklarda, anorektal bölgede, va-
gina ve servikste , yenido¤anlarda ve küçük süt çocukla-
r›nda  üst solunum yollar›nda kolonize olur. Bat› ülkelerin-
de ve ABD’de %40’lara kadar yükselen vajinal kolonizas-
yon oranlar› bildirilmektedir(32-35). Ülkemizde vaginal
kolonizasyon %0,4-13 oran›nda saptanm›flt›r (36-39).
Vajina kolonizasyonu gebelik döneminde sürekli, aral›kl›
veya geçici flekilde görülebilir. Kolonize gebelerde koloni-
zasyon %30 oran›nda spontan olarak ortadan kalkar, bun-
lar›n %10 kadar› yeniden kolonize olur(2,35). Yo¤un BGS
kolonizasyonu ile düflük do¤um tart›l› bebek aras›nda ilifl-
ki oldu¤u bildirilmifltir. BGS kolonizasyonu olan annelerin
bebeklerinde %1-2 oran›nda BGS enfeksiyonu geliflebil-
mektedir. A¤›r vajinal kolonizasyon durumunda BGS sep-
sis riski daha yüksek olup 1000 canl› do¤umda 45 kadar
olabilmektedir( 2,32-34). BGS kolonizasyonu korioamni-
yonit ve endometrit riskini de art›r›r.

Yenido¤anlarda BGS enfeksiyonlar› erken enfeksiyon ve
geç enfeksiyon fleklinde görülür. Erken enfeksiyon genel-
likle do¤umdan sonraki 12 saat içinde, en geç 6 gün için-
de görülür; en s›k odaks›z bakteremi, sepsis , pnömoni ve
menenjite neden olur. Erken BGS enfeksiyonunda de¤iflik
risk faktörleri saptanm›flt›r: do¤umda annenin vajina kolo-
nizasyonu, gestasyonel yafl(<37 hafta), membranlar›n
uzun süreli y›r›tlmas› (?18 saat), korioamniyonit, intra-
partum atefl, anne yafl›, enfeksiyona nende olan serotipe
karfl› düflük düzeyde antikor titresi(32-35).

Do¤um haftas› ile BGS enfeksiyon mortalitesi çok iliflkili
olup 37. haftadan önce do¤anlarda daha yüksektir( <37
hafta: %25-30; miad›nda do¤um: %2-8). Erken enfeksi-
yonda mortalite %10-20 oran›nda olup, erken tan› ve te-
davi ile azalt›labilir. Yenido¤andan BGS ayn› zamanda
kronik morbidite nedeni olup en s›k mental retardasyon ve
nörolojik sakatl›klar görülür.  Geç enfeksiyon do¤umu iz-
leyen ilk 6 günden sonraki zamandaki 3 ay içinde görülür
ve genellikle sa¤l›k çal›flanlar›yla temasla bulafl›r, ki sa¤-
l›k çal›flanlar›n›n %45 kadar›n›n ellerli  BGS ile kolonize
olabilmektedir. Geç enfeksiyonda en s›k odaks›z baktere-
mi(%60), menenjit (%35) ve fokal enfeksiyonlar fleklinde
görülür.  En s›k enfeksiyon yapan BGS serotipleri Ia, III
ve V’dir.Geç enfeksiyonda en s›k (%75) IIIB serotipi ne-
den olmaktad›r. 37 haftadan daha önce do¤anlar geç BGS
enfeksiyonlar›na e¤ilimlidir(32-34). 

Gebelerde BGS en s›k asemptomatik bakteriüri, ÜSE, ko-
rioamniyonit, postpartum endometrit, do¤um(özellikle se-
zaryan)  sonras› atefl, taflikardi, kar›nda distansiyona ne-
den olur ; nadiren pelvik tromboflebit ve endokardit yapa-
bilir. Obsterik hastalarda baktereminin ikinci en s›k nede-
nidir( 32-35).

Uzmanlar grubu bütün gebelerin 35-37. haftada BGS ko-
lonizasyonu aç›s›ndan taranmas›n› önerir. Geçici veya ara-
l›kl› kolonizasyon nedeniyle  bu dönemde saptanan pozitif-
lik do¤um an›nda olmayabilir veya bunun tersi durumla da
karfl›lafl›labilir(35). 

Tedavi
Eriflkinde penisilin, ampisilin kullan›l›r. Gebelerde asemp-
tomatik bakteriüride  10 gün süreyle penisilin veya sefa-
leksin kullan›l›r. Pyelonefritte ampisilin+gentamisin veya
penisilin G kullan›l›r. Yenido¤an sepsis ve menejitlerinde
ampisilin+gentamisin kullan›l›r(35,36).

Korunma 
Yenido¤an BGS enfeksiyonlar›n›n önlemenin en etkin yolu
annede kolonizasyonu belirleyip (35-37 gebelik haftas›n-
da, alt vagina “serviksten de¤il” ve rektumdan), intrapar-
tum antimikrobik profilaksi uygulama gereklidir(32,
40,41). Ülkemizde BGS vagina kolonizasyon oran› düflük
oldu¤undan tarama riskli hastalar için önerilebilir; bunun-
la birlikte konuyla ilgili uzmanlar ve uzmanl›k dernekleri
bu konuda bir fikir üretmelidir. Kolonizasyon saptanan ge-
be annelerde intrapartum profilaksi baflar›l› bulunmufl ve
erken BGS enfeksiyonunun 1000 canl› do¤umda 1,7den
0,6’ya kadar düflürmüfltür(40,41).  

Profilakside en s›k önerilen antibiyotik ampisilindir. Etki-
li bir koruma için do¤umdan en az dört saat önce antibi-
yotik bafllanm›fl olmal›d›r. Do¤um bafllad›¤›nda ‹V infüz-
yonla 5 milyon ünite kristalize penisililn veya 2 g ampisi-
lin bafllan›r; do¤uma kadar dört saatte bir 2, 5 milyon üni-
te kristalize penisilin veya 1 g ‹V ampisilinle devam edilir.
Penisiline alerjik olan ama anafilaksi riski düflük olanlar-
da bafllang›çta sefazolin 2 g ‹V(sonra 8 saatte bir 1 g) ve-
rilir. Penisilin anafilaksi riski yüksek olanlara klindamisin
(900 mg ‹V 8 saate bir) veya eritromisin (500 mg IV 6 sa-
atte bir;Türkiye’de yok, yerine azitromisin kullan›labilir
)(32-34, 40,41) BGS afl› çal›flmalar› devam etmektedir.
De¤iflik kapsül polisakakrit antijenleri ve   protein antijen-
leri afl› aday› olarak denenmektedir.  Çok say›da serotipe
ait de¤iflik antijenleri içerecek afl›lar ümitle beklenmekte-
dir(35).

Listeria monocytogenes
Gram pozitif bir çomak olan L. monocytogenes, yendi-
o¤anlar, yafll›lar, hücresel  ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hastalar
ve gebelerde enfeksiyonlara neden olur. Genelde gebeli¤in
26-30. haftalar›nda enfeksiyonlara neden olur, ki bu dö-
nemde gebede  hücresel ba¤›fl›kl›k nispeten bask›lanm›fl
durumdad›r( 1,42). 

L.monocytogenes çevrede (toprak ve çürümüfl bitkiler)
yayg›n bulunur. ‹nsanlara g›dalarla (sebzeler, et ve çiftlik
ürünleri)  bulafl›r. Bakteriyi tafl›yan havyanlar›n d›flk›s› ve-
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ya ç›kart›lar›yla bulaflan sebze ve meyvelerde (lahana, p›-
rasa) , pastörize edilmemifl sütte, k›rm›z› ette, tavuk etin-
de, deniz ürünlerinde ve yeterince ifllenmemifl sütlerden
yap›lan peynirlerde bulunan bakteriler insanlarda listeria
enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Salg›nlara neden ola-
bilmektedir. Gebede yapt›¤› bakteriyemi sonras› transpla-
sental yolla fetusa geçer veya daha az oranda asendan yol-
la bulaflabilir(1,2, 42). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada
gebelerden %2 oran›nda izole edilmifltir(43).

Klinik
Annede en s›k grip benzeri bir klinik tablo görülür; üflüme,
titreme, atefl yükselmesi, bel-s›rt a¤r›s›na neden olur(42).
Anne aç›s›ndan kendili¤inden iyileflen bir hastal›kt›r. Ge-
belik döneminde geçirilen listeria enfeksiyonu fetüs ölümü,
erken do¤um veya yenido¤an enfeksiyonuna neden olur.
Özgül, ciddi uterus içi bir klinik tablo olan “granulomato-
zis infantiseptica”, enfeksiyonun transplasental bulaflmas›
sonucu geliflir. De¤iflik organlarda (karaci¤er, dalak, böb-
rekler, beyin) yayg›n abseler ve/veya granülomlar oluflur.
Deride papül veya ülseratif lezyonlar geliflebilir. Granulo-
matozis infantiseptikal› çocuklar ya ölü do¤ar veya do-
¤umdan hemen sonra ölürler. Yenido¤an döneminde erken
(do¤umdan sonraki ilk 2 günde belirti verir)  veya geç en-
feksiyonlara(do¤umdan sonraki 1-8 hafta içinde görülür)
neden olur. Perinatal enfeksiyonlar›n %22’si ölü do¤um,
yenido¤an ölümü veya erken do¤uma neden olur(42). 

Tan›
Tan›, klinik örneklerde (kan, BOS) kültür yap›larak konur;
sa¤l›kl› insanlar›n %1-5’inde d›flk›da saptanabildi¤inden
d›flk› tan› için kullan›lmaz. PZR duyarl› sonuçlar vermek-
tedir. Serolojik tan› sorunludur; bütün hücrelerin antijen
olarak kullan›ld›¤› aglütinasyon testinin yorumu kolay de-
¤ildir. Anti-listeriolizin O antikorlar›n›n tayin edilmesi ge-
lecek için ümit vericidir(42).

Tedavi
Gebede özgül olmayan bir klinik tablo yapt›¤›nda pek
araflt›r›lmaz; bununa birlikte flüpheli g›da al›m› olanlarda
veya araflt›rma sonucu saptanan her enfeksiyon mutlaka
tedavi edilir. Tedaviye ne kadar erken bafllan›rsa bebe¤e
bulaflmas›n›n önlenme flans› o kadar yüksektir. Tedavide
ampisilin kullan›l›r. Sefalosporinler etkisizdir(42). 

Viral hepatitler
Hepatit B virusu ve  Hepatit C virusu vertikal yolla bula-
flabilmektedir . Hepatit A virusu akut dönemdeki viremi
esnas›nda trasnplasental yolla bulaflabilir; ama konjential
anomali veya önemli bir hastal›k yapmaz. Sadece do¤um
esnas›nda akut A hepatitli anneden do¤an çocu¤a korun-
ma amac›yla 0,02 ml/kg standart immunglobuin uygula-
n›r(44-46). Hepatit B gebede normal toplumdan farkl›
seyretmez. Hepatit B uterus içi yaflamda %5-10 bulaflabi-

lir; ama bulaflma esas olarak do¤um s›ras›nda gerçekleflir;
do¤um sonras› ilk 2 ay içinde de bulaflma olabilir(44,45).
Türkiye’de gebelerin %3,2-12’si tafl›yc› olarak saptanm›fl-
t›r(47,48). Vertikal yolla bulaflan hepatit B %85-90 kro-
nikleflmektedir(44).

Do¤um öncesi tüm gebelerde HBsAg ve anti-HBs bak›lma-
l›d›r. HBeAg pozitif hepatit B tafl›y›c›lar› çok daha fazla
bulaflt›r›c› olur. HbsAg pozitif bulunanlarda  do¤umdan
sonra ilk 12 saat içinde bebeklere hepatit B hiperimmn-
globulin uygulanmal› ve ayn› anda hepatit B afl›s› bafllan-
mal›d›r(44,45). Delta hepatiti vertikla yolla bulaflmaz.
Emzirme esnas›nda ek önlem almaya gerek yoktur(44).
Hepatit C peripartum dönemde bulaflabilmektedir. Bulafl-
ma oranlar› annenin viral yüküyle do¤ru orant›l›d›r. En-
fekte annelerden çocuklar›na bulaflma %5-10 oran›ndad›r;
HIV ile koenfekte olanlarda bulaflma oran› daha yüksek-
tir(%20). Hepatit C’nin sütle bulaflabildi¤i da bildirilmek-
tedir(44,46). Ülkemizde gebelerde hepatit C s›kl›¤› yap›-
lan çal›flmalarda %0 olarak saptanm›flt›r(47,48). Sezar-
yanla do¤um HIV de oldu¤u gibi HCV enfeksiyonundan ye-
nido¤an› koruyucu etki göstermektedir(44,46). Gebelik
esnas›nda riski olanlar(‹V madde ba¤›ml›lar›; 1992 y›l›n-
dan önce kan transfüzyonu al›fl› olanlar, kan ve kan ürün-
leriyle temas riski olanlar)  hariç rutin HCV taramas› öne-
rilmemektedir. Emzirme esnas›nda meme bafl›nda süte
kan kar›flmas›na neden olan çatlaklar olmad›¤› hallerde
emzirmeye devam edilir(44). 

Hepatit E tranplasental geçmez, vertikal yolla bulaflabilir.
Üçüncü trimstirde gebeye bulafl›rsa mortalite oran› yüksek
bir akut hepatite neden olur. Bu dönemdeki gebelerde %20
fulminan hepatit görülebilmekte ve gebe ölümlerin %50
nedeni bu sebeple olmaktad›r(49). 

HIV enfeksiyonu
Pandemik bir durum gösteren ve 40 milyondan fazla kifli-
yi etkileyen HIV enfeksiyonu bugüne kadar 20 milyondan
fazla kiflinin ölümüne neden olmufltur. HIV enfeksiyonu-
nun ilerlemesi sonras› geliflen AIDS y›lda 3 milyondan faz-
la ölüme neden olmaktad›r. Baflta sahra alt› Afrika ve
uzak do¤u ülkeleri olmak üzere dünyada de¤iflik ülkelerde
s›kl›¤› giderek artmaktad›r. Baflta Sahra alt› Afrika ülke-
leri olmak üzere çocuklarda HIV enfeksiyonu art›fl göster-
mektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü verilerine göre 2004 y›l›n-
da 640.000 HIV-1 ile enfekte çocuk do¤mufltur(50).
HIV enfeksiyonu olan ve genel kurallara göre yüksek et-
kinlikli antiretroviral (HAART) bafllanan gebede HIV en-
feksiyonu normal konaktaki gibi seyreder. Semptomatik
olmayan HIV enfeksiyonu üzerine gebeli¤in olumsuz bir
etkisi yoktur.  Tedavide  efavirenz (FDA kaegorisi D), sta-
vudin/didanozin(d4T/ddI) kombinasyonu, nevirapin (CD4
say›s› >250/mm3 olanlarda), delavirdin(FDA:C) ve zalsi-
tabin (teratojeniktir) hariç di¤er antiretroviral ilaçlar kul-
lan›labilir(50-52). 
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Yenido¤anda antikor testleri (ELISA, ‹FA, western blot)
anneden geçen antikorlar nedeniyle 18 aya kadar bir de-
¤er tafl›maz. Tan›da 1 veya 2.aylarda ve 3 ile 6.aylarda
HIV RNA/DNA PZR kullan›l›r(50,51).

Perinatal bulaflma süt çocu¤u ve büyük çocuklarda en s›k
görülen bulaflma fleklidir. Amerika Birleflik Devletleri
(ABD)’de 13 yafl›ndan küçük AIDS’li olgular›n %90’dan
fazlas›nda bulaflman›n bu flekilde oldu¤u bildirilmifltir. ‹n-
travenöz ilaç kullan›m›, HIV enfeksiyonu için sabit bir risk
faktörü olarak kal›rken, heteroseksüel iliflki ile HIV bulafl-
mas›n›n 1982’de %14 iken 2000 y›l›nda %40’a kadar ar-
t›fl gösterdi¤i bildirilmektedir. Bu nedenle ABD’de hetero-
seksüel bulaflma, perinatal HIV enfeksiyonlar› için en
önemli risk faktörü olmaya devam etmektedir(51). 

Yap›lan prospektif çal›flmalar ile vertikal perinatal HIV
bulaflmas›n›n %13 ile %30 aras›nda oldu¤u bildirilmekte-
dir. HIV ile enfekte bir anneden fetus veya yenido¤an be-
be¤ine üç  flekilde HIV bulaflabilir(50,51):
1. ‹nutero-Transplasental enfeksiyonla
2. ‹ntrapartum - Do¤um eylemi veya do¤um s›ras›nda

maternal kan ile temas sonucu
3. Postpartum – HIV pozitif annenin emzirmesi sonu-

cu(virus sütle bulaflmaktad›r)

Perinatal enfeksiyon en s›k intrapartum yol ile bulaflmak-
la birlikte, Afrika’da yap›lan çal›flmalarda postpartum an-
ne sütü ile HIV bulaflma oran›n›n %30’lara vard›¤› göste-
rilmifltir. Antiretroviral tedavi almayan veya kanda HIV-1
yükünün yüksek oldu¤u hamile kad›nlarda da sezaryen ile
do¤umun vajinal yolla do¤uma göre perinatal HIV bulafl›-
m›n› azaltt›¤› bildirilmektedir.

Perinatal enfeksiyon oran›n› etkileyen pek çok maternal,
perinatal ve viral faktörler bulunmaktad›r. 
1. Maternal faktörler: Annenin klinik durumu(HIV en-

feksiy›nu devresi), CD4 ve CD8 say›lar› ve HIV’e özgül
nötralize edici antikorlar›n konsantrasyonu; di¤er cin-
sel temasla bulaflan hastal›klar›n varl›¤›

2. Perinatal faktörler: Primer enfeksiyon varl›¤›, mem-

branlar›n 4 saatten fazla süren rüptürü, koriyoamnio-
nit, invazif obstetrik giriflimler, gestasyonel yafl ve do-
¤um flekli

3. ‹nfantla iliflkili faktörler:37 haftadan daha küçük pre-
matürite, ikiz bebeklerin sonra do¤an›

4. Viral faktörler: Anne kan›nda HIV-1 düzeyleri(virus
yükü) ve virüs kökeninin özellikleri

Bu faktörlere dayanarak bebe¤e HIV bulaflmas›n› art›ran
faktörler: Annede ilerleyici AIDS semptomlar›n›n olmas›,
gebelik s›ras›nda akut HIV enfeksiyon varl›¤›, düflük ma-
ternal CD4 say›s›, HIV’e karfl› nötralize edici antikor var-
l›¤›, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile artm›fl viral yük
saptanmas›, bebe¤in prematüre do¤mas› olarak s›ralana-
bilir. Buna karfl›l›k perinatal HIV bulaflma olas›l›¤›n› en
çok art›ran faktörün annenin serumunda HIV-1 RNA dü-
zeyi oldu¤u gösterilmifltir(51).

Anneden Çocu¤a HIV Bulaflmas›n›n Azalt›lmas›
Anneden çocu¤a geçifli azaltacak 3 önlem mevcuttur 
(Tablo.1).
1. Antiretroviral profilaksi
2. Sezaryen ile do¤um
3. Do¤um sonras› anne sütünün verilmemesi

HIV enfeksiyonu olan gebelere 14. hafatadan bafllayarak
zidovudin profilaksisi verilmesi, do¤um eylemi s›ras›nda
do¤um gerçekleflene kadar profilaksiye devam edilmesi ve
do¤umdan itibaren bebe¤in ilk 6 haftas›nda bebe¤e oral
zidovudin verilmesi anneden bebe¤e HIV bulaflma olas›l›-
¤›n› üçte iki oran›nda azaltmaktad›r. Gebe kad›nlardaki
antiretroviral tedavi, gebe olmayanlardaki gibidir. Bu ne-
denle HIV enfeksiyonu olan hasta gebelere de antiretrovi-
ral tedaviler kombinasyon tedavileri fleklindedir ve zidovu-
din ile tek bafl›na profilaksi önerilmemektedir (51,53). 

Do¤umdan 48 saat sonra bafllanan zidovudin tedavisi bu-
lafl›m› azaltmak konusunda etkili de¤ildir. Bulaflmay› ön-
lemek amac›yla gerekli tedbirlerin al›nabilmesi için HIV
enfeksiyonunun gebelikte erken tan›s› sa¤lanmal›d›r. Anti-
retroviral profilaksi için zidovudin, lamivudin ve nevirapi-

Verilme zaman› Verilifl yolu Doz
Hamilelik s›ras›nda gebeli¤in 14. haftas›ndan sonra Oral Günde 3 kez 200 mg veya günde 2 kez 300 mg
bafllan›r ve gebelik boyunca devam eder1

Do¤um eylemi s›ras›nda2 ‹ntravenöz ‹lk saat 2 mg/kg, sonra do¤uma kadar 1 mg/kg/saat
Do¤umdan hemen sonra mümkün oldu¤u Oral Hayat›n ilk 6 haftas›nda 
kadar erken bebe¤e3 günde 4 kez 2 mg/kg/doz

1 Geliflmifl ülkelerde pek çok kad›n HAART protokolünün bir parças› olarak 3’lü antiretroviral tedavi almaktad›r. Oral zi-
dovudin de bu tedavinin bir parças› olarak uygulan›r. 

2 Sezaryen öncesi 3 saat  zidovudin uygulan›r.  
3 Do¤umdan sonra zidovudin tedavisinin gecikmesi ilaç etkinli¤ini azaltmaktad›r. 

Tablo.1) Perinatal HIV bulafl›m›n› azaltmak için uygulanan zidovudin tedavisi(51)
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ni tek bafl›na ya da kombinasyonlar halinde uygulam›fl
olan de¤iflik uluslararas› klinik çal›flmalar vard›r. Anneye
zidovudin profilaksisi verilmemifl olsa bile bebe¤e do¤um-
dan sonra mümkün olan en erken dönemde zidovudin bafl-
lanmal›d›r. Bebe¤e do¤umdan 2 gün sonra bafllanacak
olan zidovudin tedavisi bebekte bulaflmay› önlemekte ye-
terli olmayacakt›r ve bu bebeklerde 14. günde HIV enfek-
siyonu pozitif olarak tespit edilebilir(50,51).

Yap›lan bir meta-analizde anne antiretroviral profilaksi
almam›flsa do¤um eylemi bafllamadan ve membran rüptü-
rü gerçekleflmeden HIV ile infekte gebeye sezaryen yap›l-
d›¤›nda bulaflma olas›l›¤›n›n %50 oran›nda azald›¤›, anti-
retroviral profilaksi uyguland›¤›nda ise bu riskin %87 ora-
n›nda azald›¤› gösterilmifltir(54). A.B.D.’de HIV ile infek-
te olan ve periferik kanda viral yükü ?1000 kopya/mL
olan gebelere do¤um eylemi ve membran rüptürü gerçek-
leflmeden önce sezaryen yap›lmas› önerilmektedir(51). 

Anne Sütü ile Besleme
Özellikle postpartum dönemde HIV ile infekte olan anne-
lerden bebeklerine anne sütü yolu ile HIV bulaflmas› oldu-
¤u bilinmektedir. Özellikle Afrika ülkelerinde anne sütü ile
geç postnatal HIV bulaflma olas›l›¤› yüksektir. Alternatif
güvenilir bebek beslenme yöntemlerinin uyguland›¤› gelifl-
mifl ülkelerde HIV ile enfekte kad›nlara do¤um sonras› be-
beklerini anne sütü ile beslememeleri ve anne sütü banka-
lar›na ba¤›fl yapmamalar› mutlaka önerilmelidir(50,51). 

Grip (influenza)
‹nfluenza virusun neden oldu¤u grip, tüm dünyada yayg›n
görülen bir hastal›kt›r. Virusun yap›s›ndaki küçük antije-
nik de¤ifliklikler(drift) y›ll›k salg›nlara neden olur; 20-40
y›lda bir görülen büyük antijenik de¤ifliklikler(shift) dünya
çap›nda salg›na(pandemi) neden olur. Son y›llarda kufl gri-
bi etkeni H5N1 influenza virusunun insana uyum sa¤lama-
s› ihtimali yeni bir pandemi pani¤i do¤urmaktad›r(55).

‹nflueza salg›nlar s›ras›nda gebelerde ölüme neden olabil-
mektedir. Özellikle altta baflka hastal›¤› (diabetes melli-
tus, kronik akci¤er ve kalp hastal›¤›, böbrek yetmezli¤,
ba¤›fl›kl›k sistemi bozuk olanlar)  olan gebeler risk alt›n-
dad›r. Grip salg›nlar› s›ras›nda ölü do¤um, erken do¤um ve
kongential anomali oranlar›n›n artt›¤› bildirilmifl olmakla
birlikte aksini gösteren yay›nlar da vard›r(56). Virus
tranplasenter yolla bulaflabilir, ama fetal enfeksiyon çok
nadirdir. Salg›nlar esnas›nda ikinci ve üçüncü trimestirde-
ki gebeler için grip afl›s› önerilmektedir(55).

S›tma
S›tma gebelikte (özellikle ilk gebelikte) yüksek parazite-
miye ve daha a¤›r bir klinik tabloya neden olur ve annede
belirgin anemi, artm›fl ciddi hastal›k riski ve ölüme neden
olabilir. Gebelerde malaria parazitemi oran› özellikle ikin-

ci timestirde daha yüksektir. Gebelerde hipoglisemi ve so-
lunum yolu komplikasyonlar› (pulmoner ödem, akut solu-
nun “distrres” sendromu) daha s›kt›r. S›tma ile birlikte
HIV varl›¤› perinatal sonuçlar› daha da kötülefltirir.  Tro-
foblastik hücrelere parazitin aderensi sonras› bafllayan
inflamasyon plasentada nekrozlara neden olur. Sonuçta
s›tma geçiren gebelerin bebeklerinde uterus içi geliflme ge-
rili¤i ve erken do¤um ve düflük do¤um a¤›rl›¤›  görülebil-
mektedir. Kongenital malarya ba¤›fl›k olan gebelerde
%0,3, olmayanlarda %7,4 oran›nda görülmektedir. Özel-
likle ba¤›fl›k olmayanlar›n s›tma geçirmesi durumunda
spontan düflükler, fetal geliflme gecikmesi, düflük do¤um
a¤›rl›kl› bebek, perinatal ölüm ve konjential enfeksi-
yon(P.vivax ve P. falciparum’da daha s›k) söz konusudur.
Endemik ülkelerde s›tman›n görüldü¤ü dönemlerde anne
mortalitesi anlaml› orada yükselmektedir(4,57).  

‹nce ve kal›n damla yaymalar›n Giemsa ile boyanmas› ve
tecrübeli kiflilerce incelenmesi ile tan› kolayca konabilir.
Yaymalar özellikle örneklik s›tma nöbeti bafllang›c›nda
üflüme titreme döneminde yap›lmal›d›r. Yeni tan› testleri
aras›nda immunokromatografik temelli antijen testi ve
PZR ile nükleik asit amplifikasyonu toplu taramalar için
ümit vericidir(57).  Endemik alana seyahat edecek gebe-
ler mümkünse seyahatlerini do¤um  sonras›na ertelemeli-
dir; seyahat zorunluysa s›tmadan korunma önlemleri-
ne(sivrisinekten korunma: permetrinli cibinlik, kapal› elbi-
seler giyme; vektör uzaklaflt›r›c›(repellent) uygulama vb)
dikkat etmelidir. Gebeli¤in ilk 4 ay›nda klorokin önerilir.
Sulfadoksin –primetamin kombnasyonu da önerilmekte-
dir(4).  Tedavide klorokin kullan›l›r. Klorokine dirençli bir
bölgede edinilen s›tmada kinin+klindamisin uygulan›r.
Artemisinin de de¤iflik ülkelerde kullan›lmaktad›r. Çok ila-
ca dirençli bölgede edinilen s›tmada amodiaküin tek bafl›-
na veya sulfadoksin-primetamin ile kombine edilerek kul-
lan›l›r(4). 

Üriner sistem enfeksiyonlar›
Gebelik döneminin en önemli enfeksiyonlar› üriner sistem
enfeksiyonlar›(ÜSE)’d›r. Gebelik döneminde sistit, pyelo-
nefrit ve asemptomaik bakteriüri sorunlar›yla karfl›lafl›l›r.
Gebelikte oluflan hormonal de¤ifliklikler ve mekanik bask›-
lar bu durumun en s›k nedenidir. Gebeli¤in 7. haftas› son-
ras›nda oluflan fizyolojik de¤ifliklikler (ureterin 1/3 alt k›s-
m›n› çevreleyen Waldeuer halkas›n›n  hipertrofisi ve ute-
rus büyümesi ureteri geniflletir; progesteron art›fl› sonucu
mesane ve ureter tonusu azal›r; östrojen art›fl› bakterilerin
üst üriner sistem adezyonunu kolaylaflt›r›r) üriner enfeksi-
yonlara yatk›nl›¤› art›r›r. Asemptomatik (beliritisiz) bak-
teriüri(AB), klinik bulgu olmamas›na karfl›n idrar kültü-
ründe 1ml’de 105 bakteri saptanmas› durumudur.  AB ge-
beliklerin %5-10’unda saptan›r ve  %25-30 olguda ilerle-
yerek semptomatik ÜSE oluflur. AB, genellikle gebeli¤in
9-17. haftalar› aras›nda ortaya ç›kar. AB’nin semptoma-
tik duruma dönüflmesi gebe olan kad›nlarda 3-4 kez daha
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s›k görülen bir durumdur. Gebelik döneminde AB tedavi
edilmezse bir çal›flmada  %14, di¤er bir çal›flmada %20-
57 pyelonefrite neden oldu¤u bildirilmifltir.  Gebelikteki
ÜSE’n›n fetus üzerine olumsuz etkisi vard›r. Erken do¤um
ve düflük do¤um a¤›rl›kl› bebek bakteriürisi olan gebeler-
de daha yüksektir(1,2,58).

Gebelikte AB, sistit ve pyelonefritin s›n s›k nedeni E.co-
li’dir(%65-80).   Di¤er enterik bakteriler(Klebsiella, Pro-
teus, Enterobacter), enterokoklar ve BGS’lar da etken
olarak saptan›r(58). 
Klinik
Sistit olgular›nda idrar yaparken yanma, s›k idrara ç›kma
ve gece idrar yapma ihtiyac›  görülür.
Pyelonefritte atefl, yan a¤r›s› ve sistit bulgular› vard›r.
Üflüme tireme, atefl, bulant› ve bitkinlik hissi görülür. Ba-
z› hastalarda sepsis geliflebilir. 

Tan›
Piyüri, pozitif lökosit esteraz testi,  idrar Gram›nda bak-
teri görülmesi ve kültürde anlaml› say›da bakteri üretilme-
si ile tan› konur.

Tedavi
AB dahil di¤er enfeksiyonlar tedavi edilir. Tedavi edilme-
yen AB’li  annelerde erken do¤um ve düflük do¤um tart›l›
bebek do¤urma oranlar› yüksektir. Etkin tedavi pyolenef-
rit geliflmesini %80-90 önler. Ayr›ca postpartum ÜSE ge-
liflmesi önlenmifl olur(58).

AB ve sistit tedavisinde ampirik olarak 3-7 gün süreyle
amoksilin klavulanik asit, 2.-3. kuflak sefalosoprinler, ko-
ritmoksazol , nitrofurantoin kullan›l›r. Tek doz fosofmisin-
de bir seçenektir. Kotrimoksazol ve nirotrofurantoin hiper-
bilirubinemi, G6PD eksikli¤i olanlarda hemolitik anemi,
folat eksikli¤i yapar ve ilk trimestirde tercih edilmezler.
Tekrarlamalar postkoital sefaleksin ile önlenebilir. Pyelo-
nefritte, ampisilin+gentamisin, seftriakson, piperasilin
tazobaktam, imipenem kullan›labilir(58).

‹ntraamniyotik enfeksiyon
‹ntraamniyotk enfekisyon (‹AE), do¤um eylemi s›ras›nda
veya do¤umdan hemen önce geliflen , amniyon s›v›s› enfek-
siyonu, koryoamnionit ve amniyonittir. Gebeliklerin %1-4
kadar›nda görülür. Normal ve zaman›nda olan do¤umlar-
da bu oran %1-2 iken, erken do¤umlarda %25-%50’ye
kadar ç›kmaktad›r(59). 

Etyoloji
‹AE etkenleri genellikle polimikrobiktir.  De¤iflik ae-
rop(Escherichia coli, B grubu sterotokok (S.agalactiae)
Enterococcocus spp), anaerop bakteriler, Mycoplasma ho-
minis ve Gardnerella vaginalis en s›k etkenler aras›nda yer
al›r. Anaerop bakteriler, M.hominis ve G. vaginalis vagina-

dan kaynak al›r. E.coli ve enterokoklar kolon kaynakl›d›r.
E.coli ve GBS’lar en s›k bakteriyemi nedenidir(2,59). 

Epidemiyoloji
‹AE, bulaflma yolu genellikle ç›kan yollad›r. Tan› ve teda-
vi amaçl› de¤iflik giriflimler ( amniyosentez, uterusiçi
transfüzyon, uterus ve fetusua yap›lan perkütan baz› giri-
flimler) de nadir olarak bulaflma nedenidir. Baz› etkenler
ise hematojen yolla bulaflabilir ki Listeria monocytogenes
bunun bir örne¤idir. 

‹AE için de¤iflik risk faktörleri vard›r (tablo 2 ). 
De¤iflik nedenlerle vagina floras› bozulunca; Lactobacil-
lus’lar azal›r, vagina pHsi de¤iflip hidrojen peroksit azal›r ve
sonuçta vaginadaki bakterisidal etki azal›p, kolonizasyon
artar ve ç›kan yolla enfeksiyonlar›n geliflmesi kolaylafl›r. 
Bask›n B grubu streptokok kolonizasyonu olanlarda ‹A-
E’lar›n daha fazla oldu¤u gösterilmifltir(60). 

Tablo 2.‹AE için risk faktörleri

Uzam›fl do¤um 
Erken membran rüptürü
S›k yap›lan vagina muayenesi
Annenin genç olmas›
‹lk gebelik 
Düflük sosyoekeonomik düzey
N.gonorrhoeae veya Chlamydia trachomatis 
koenfeksiyonu
Bakteriyel vaginozis

Klinik
Klinik bulgular genellikle annede izlenir. Yüksek atefl(%85),
taflikardi(%32,9), uterus bölgesinde duyarl›l›k(%12,9), sey-
rek olarak kötü kokulu vaginal ak›nt›(%9,6), pürülan amni-
yotik s›v› ve membran rüptürü görülebilir. 

Bebekte en s›k taflikardi(>160/dak) saptan›r

‹AE yenido¤an sepsislerinin önemli bir nedenidir. ‹AE ta-
n›l› annelerin bebeklerinde antibiyotik verilen grupta
%2,8; verilmeyen grupta %19,6 oran›nda neonatal sepsis
geliflti¤i, yenido¤an mortalitesinin s›ras›yla %0,9 ve %4,3
oldu¤u  gösterilmifltir. ‹AE, yenido¤an menenjiti ve  pnö-
monisine de yol açabilir. Ayr›ca periventriküler lökomala-
zi, serebral palzi ve solunum zorlu¤u (distress) sensdromu-
na da neden olabilir. (59, 61). 

Tan›
Klinik bulgular yan›nda annede lökositoz saptan›r. Amni-
yon s›v›s›nda Gram boyamada %60 etken gösterilebilir.
Amniyon s›v›s› kültürü ve kan kültüründe etken üretilebi-
lir. Amniyon s›v›s›nda lökosit yüksek(>30 hüre/mm3; lö-
kosit esteraz pozitif) olup, glukoz düflük(<15 mg/dl), pro-
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inflamatuar sitokinler( TNF-·, ‹L-1, ‹L-6:?7,9 ng/ml, ‹l-8)
artm›flt›r(59).

Tedavi
Uygun antibiyotikler intrapartum olarak verilir. En s›k et-
ken olan E.coli ,BGS, anaeroplar  kapsan›r. Ampisi-
lin+gentamisin, sulbaktam ampisilin±gentamisin,  klin-
damisin+gentamisin, sefoksitin  kullan›labilir. Tedavi en
az 10 gün sürdürülmelidir. Beta-laktam alerjisi varsa van-
komisin seçilebilir(59). Oksitosin ve sezaryenle do¤um
h›zland›r›l›r. Kord klampe edildikten sonra anaerop etkin-
li¤i olmayan antibiyotik tedavisine 900 mg klindamisin
‹V eklenmesi cerrahi sonras› komplikasyonlar› azal-
t›r(59).
Enfekte düflük
De¤iflik endikasyonlarla yap›lan yasal medikal düflüklerde
enfeksiyon geliflme riski fazla de¤ildir. Hekim kontrolünde
olmayan ve kiflinin kendi ve yak›nlar›n›n yard›m›yla yap›-
lan uyar›ml›, yasad›fl› düflüklerde enfeksiyon oranlar› yük-
sektir. Etkenler genellikle aerop ve anaeroplar› kapsar, po-
limikrobiktir; bazen Clostridium perfringens etken olabi-
lir(1). Enfeksiyon geliflmesi için de¤iflik riskler vard›r:
1)Tam olmayan düflük(plasenta veya düflük materyelinden
parça kalmas›); 2) Uterus perforasyonu, 3)Yabanc› cisim-
le uyar›mla düflük yap›lmas›, 4)Üç aydan daha uzun gebe-
liklerde düflük, 5)Hastada daha önce cinsel yolla bulaflan
bir enfeksiyon varl›¤›1,59).

Klinik
Genellikle giriflimin 4. gününden sonra bafllayan üflüme,
titreme, atefl yükselmesi, kar›n a¤r›s›, vaginal kanama
olur; do¤um kanal›nda plasenta parças› görülebilir. Enfek-
te düflüklerden sonra ciddi sepsis ve septik flok geliflebilir.
Taflikardi, takipne, hipotansiyon geliflebilir. C.perfrin-
gens’in etken oldu¤u durumlarda h›zl› seyirli damar içi he-
moliz, anemi, maun a¤ac› renginde idrar dikkat çeker.

Tan›
Klinik bulgular yan›nda lökositoz, servikal ak›nt›da lökso-
it ve bakteri görülür.

Tedavi
Hastan›n atefli 38 derece üstünde ve toksik bir tablosu var-
sa hastaneye yat›r›l›r. Uterus küretajla boflalt›l›r. Genifl
sepktrumlu antibiyotikler verilir. Klindamisin + gentami-
sin, sefoksitin seçeneklerdir. Destek tedavisi uygulan›r. 

Gebelikte antibiyotiklerin kullan›lmas›nda temel
esaslar
Gebelikteki baz› fizyolojik de¤ifliklikler antibiyotiklerin bi-
yoyararlan›m›n›  azalt›r. Oral ilaç emilimi, gastrointesti-
nal motilite ve mide boflalmas›n›n de¤iflmesiyle birlikte
farkl›l›klar gösterebilir. Kan hacmi %50 kadar geniflledi-

Tablo 3. Antimikrobik maddelerin gebelik için risk gruplar›

Antimikrobik Risk grubu Antimikrobik Risk grubu
Penisilinler, Penisilin + B Metronidaol B
Beta-laktamaz inhibitörleri
Sefalosporinler B Amfoterisin B B
Meropenem, ertapenem B Flukonazol, itrakonazol C
‹mipenem C Vorikonazol D
Aztreonam B Terbinafin B
Gentamisin C Kaspofungin C
Amikasin-netilm-tobramisin D Asiklovir B
Eritromisin-azitromisin B Foskarnet, gansiklovir C
Klaritromisin C Lamivudin C
Telitromisin C Abakavir, zalsitabin,
Zidovudin,delavirdin C
Klindamisin B Efavirenz D
Nitrofurantoin B Ritonavir, Sakünavir B
Fosfomisin B Enfuvirtid B
Florokinolonlar C Ribavirin X
Tetrasiklin, tigesklin D Oseltamivir C
Kotrimoksazol vd sulfonamidler C Albendazol, mebenazol C
Vankomisin C Atovaküon/proküanil C
Linezolid C Klorokin, meflokin C
Metronidazol B Kinidin C
‹NH, pirazinamid, rifampin C Kinin X
Etambutol Emniyetli Primetamin C
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¤inden ilaç da¤›l›m hacmi de genifller. Böbrekten at›l›m
gebelikte böbrek kan ak›m›n›n ve glomerül filtrasyonunun
artmas› sonucu artar. Artan progesteron düzeyleri baz›
ilaçlar›n karaci¤er metabolizmas›n› etkiler.   Bunlar dik-
kate al›narak gebelik esnas›nda antibiyotik dozlar› düflü-
rülebilir. Antibiyotikler bütün vücut k›s›mlar›na da¤›l›r.
Konsantrasyon “gradyenti”, düflük molekül a¤›rl›¤›, pro-
teine düflük oranda ba¤lanma antibiyotiklerin plasenta ve
süte geçiflini art›r›r.  Antibiyotiklerin fetus üzerindeki etki-
lerini esas alarak ABD G›da ve ‹laç Kurumu(FDA) tercihi
belirleyen öneriler yapm›flt›r. A,B;C,D ve X risk grubu be-
lirlenmifltir(Tablo 3).  A:risk yok, yeterli çal›flma ile do¤-
rulanm›fl; B:hayvan çal›flmalar› yeterli, risk yok;C:hayvan
çal›flmalar›nda toksisite var, insan çal›flmalar› yetersiz,
kullan›m faydas›>risk;D:insan için risk bulgular› var, ama
fayda zarardan fazla olabilir;X: insanda fetus anormallik-
leri saptanm›fl; risk>fayda(18).

Gebelik döneminde afl›lama
Gebelik döneminde canl› afl›lar(k›zam›k, k›zam›kç›k, ka-
bakulak, varicella)  kontrendikedir. ‹lk trimestirde di¤er
tüm ilaçlar gibi afl›lardan da kaç›n›l›r; ilk trimestrden son-
ra gereken inaktif afl›lar uygulanabilir(62,6). Rubella afl›-
s› uyguland›ktan sonra üç ay sonra gebe kal›nabilir öneri-
si, son yay›nlarda 28 gün olarak önerilmektedir(63). Poli-
o ve sar› humma riski yüksekse bu afl›lar uygulanabilir
Daha önce afl›lanmam›fllarda do¤um öncesi 2 doz, tetanoz
difteri toksoid afl›s›(Td) verilir. Do¤umdan önce 2 doz te-
tanoz toksoidi neonatal tetanoz riskini minimale indirir
(2. doz do¤umdan en az 3 hafta önce yap›lmal›d›r; bir son-
raki doz gebelikten sonra uygulan›r)(62,63). Td 10 y›lda
bir uygulanmaya devam edilir.

‹naktive afl›lar risksizdir, ama annenin atefllenmesi fetus
için riskli oldu¤undan elden geldi¤ince bu afl›lardan  kaç›-
n›l›r. Gerekti¤inde influenza (gebeli¤in 14. haftas› ve
sonras›nda) ve riskli kiflilere  HBV, HAV, pnömokok ve
meningokok afl›lar›  uygulanabilir(62,63).
Gebelikte immunglobulinler gerekti¤inde uygulanabilir.
Emziren anneye canl› veya inaktif afl›lardan gerekenler
uygulanabilir.
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