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Konjenital viral enfeksiyonlar 

CMV 
Rubella v. 
HSV 
VZV 
HIV 1, HIV 2 
Batı Nil virüsü  
Parvo virüs B 19 
Kızamık v. 

 

Dengue v.  
LCMV 
Echovirus 
HBV 
HCV 
Coxsackie v. 
Hanta v, 
HPV 

 



Z.A. 21 yaşında kadın  

ev hanımı   
 

5.05.2012’de 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Kadın Hastalıkları Doğum polk  başvuru  

8 haftalık gebe  

 

OLGU-1 



• Özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yok 

• Biyokimya testleri normal 

• Viral seroloji  

  Anti-HBs pozitif (HBV aşılı) 

  Rubella IgG pozitif (aşılı)  

  Anti-HIV negatif 

 Anti CMV IgM (+) 

 Anti CMV IgG  (-)  
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Sekiz haftalık gebe   Anti CMV IgM (+),  

     Anti CMV IgG (-)                    

Ne yapılmalıdır? 
 

a) CMV bulaşmasını önlemek için gerekli eğitim 
 

b) CMV Ig G avidite testi  
 

c) CMV IgM ve IgG testlerinin 3 hafta sonra tekrarı 
 

d) Hemen amnion sıvısı alınarak CMV DNA testi 
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JCM :2005:43:4713 

İzle, eğitim  Başka teste gerek 

yok 
3 hafta sonra 

tekrar 

IgM - IgG - IgM - IgG + 
 

 
IgM + IgG + IgM + IgG - 

 

CMV IgM ve Ig G 

Gebelik ve CMV  

Sonra 

tartışılacak 



CMV IgM (+):  primer enfeksiyon dışı nedenler 

• Gebelikte poliklonal B hücre aktivasyonu  
 

• Primer enf. sonrası % 5 olguda 2 yıla kadar 
uzayan pozitiflik  
 

• Reaktivasyon ve re-enfeksiyonda  
 

• Testlere bağlı yalancı pozitiflik 
 

• Otoantikor pozitifliğinde yalancı pozitiflik 
 

• Diğer herpes virüslerle ortak antijenik  
determinant nedeni ile yalancı pozitiflik 

 



Hasta 20 haftalık  gebelik döneminde 

tekrar hastaneye geliyor (12 hafta 

sonra) 
 

 Anti CMV Ig M: pozitif   
 

 Anti CMV Ig G: 126 RU/mL olarak 

bulunuyor. 
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CMV Ig M (+) ve Ig G (+) bulunan 20 haftalık gebe 

ilk kez başvursaydı  laboratuvar uzmanı olarak 

öneriniz? 
 

a) CMV Ig M ve Ig G testlerinin 3 hafta sonra 

tekrarı 
 

b) Hijyen konusunda bilgilendirme yaparım 
 

c) CMV Ig G avidite testi 
 

d) Fetal kanda Anti CMV Ig G 
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CMV IgG avidite testi: 

 

% 30 - Düşük IgG avidite indeksi 
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Hastaya 21 haftalık gebelik döneminde 

amniosentez yapıldı. Amnion sıvısında hangi 

laboratuvar testlerinin  yapılmasını önerirsiniz? 
 

a) Genetik hastalıkların araştırılması için testler 
 

b) CMV DNA 
 

c) 21 haftalık gebede tanı için amniosentez anlamlı 

değildir, amniosentez işlemi 1 ay sonra tekrarlanır 
 

d) VZV DNA, rubella RNA  
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 Hastadan  alınan amnion sıvısında CMV 

DNA araştırıldı. 
 

 CMV DNA: 1140000 kopya /mL 

 

 Hasta 21 hafta gebelik ve CMV enfeksiyonu tanısı 

ile perinatoloji sevisine yatırıldı 

 

 Bebek kaybı: Apgarı 0/0, 430 gr ağırlığında, erkek 

bebek müdahaleli doğum ile doğurtuldu 
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Cytomegalovirus (CMV) 

• Genellikle immün yetmezliği olanlar ve 
gebeler dışında problem yaratmıyor  

 

• Konjenital viral enfeksiyonların en sık etkeni 

 

• Genetik olmayan işitme kayıplarının en sık 
etkeni 

 



CMV: Viroloji 

• Herpesviridae ailesi 

• Betaherpesvirinae 

• HHV5 

• Zarflı, çift iplikli DNA virüsü 

• 120-200 nm 

• 240 kb 

• İnsan tek konak 

 



CMV: Patogenez 

• Primer enfeksiyon  

-Replikasyon 
-Klinikte asemptomatik / enfeksiyöz mononükleozis  
 benzeri tablo 

- İmmün yanıt 
- Latent enfeksiyon           
  

- Reaktivasyon        
  



CMV: Patogenez 

• Primer enfeksiyon  

-Replikasyon 
-Klinikte asemptomatik / enfeksiyöz mononükleozis  
 benzeri tablo 

- İmmün yanıt 
- Latent enfeksiyon           
  

- Reaktivasyon        
  

• Re-enfeksiyon      



CMV: Epidemiyoloji 

• Bulaşma 

– Horizontal 

• Vücut sıvılarında bulunur 
– Tükrük, idrarla direkt temas 

– Cinsel ilişki 

– Vertikal 

• Gebelikte anneden    bebeğine  

– Transplantasyon, transfüzyon 



CMV: Epidemiyoloji 

• Bulaşma 

 

– Gebeler için en önemli bulaş yolu; 

 CMV enfeksiyonu olan çocukların tükrük ve 
idrarları ile temas etmeleridir. 

 

• Küçük çocuğu olanlar ! 

• Kreş, çocuk yuvalarında çalışanlar ! 

 



CMV: Epidemiyoloji 
• CMV seroprevalansı 

– Gelişmiş ülkelerde  %50 

• Seropozitiflik ileri yaşlarda artıyor 

 

– Gelişmekte olan ülkelerde  %90-100 

• Seropozitiflik çok erken yaşlarda başlıyor 

• Türkiye’de toplumda % 93.6 

          fertil dönemdeki kadınlarda %97.4 

          gebelerde %98.5      

     <7 yaş %82.1;  ≥7 yaş %96.8 (p<0.001, OR=6.6) 

Ataman Ş ve ark. Mikrobiyoloji Bülteni 2007 
Satılmış A, et al. Turk J Pediatr 2007 



Konjenital CMV: Epidemiyoloji 

• İntrauterin bulaş; 

– Gebeliğin erken dönemlerinde  

Primer enfeksiyon sırasında              %30-35  

Reaktivasyon/Re-enfeksiyon sırasında  %1.1-1.7 

 

 

 



Konjenital CMV: Epidemiyoloji 

İntrauterin dönemde CMV ile enfekte olan bebekler 

 

Doğum 

 

 

%10 semptomatik    %90 asemptomatik 

 

 
 

Abdel-Latif ME, et al. N Engl J Med 2010. 

Asemptomatiklerin %10-15’inde ileri 

dönemde nörolojik sekel gelişir 



Konjenital CMV: Epidemiyoloji 

Gebenin CMV seroimmün olması intrauterin bulaşı 

önlüyor mu? 

 
  

 

 

 
 



Konjenital CMV: Epidemiyoloji 

Gebenin CMV seroimmün olması intrauterin bulaşı 

önlüyor mu? 

 

CEVAP:  
Hayır  

Konjenital CMV enfeksiyonu maternal 

seroprevalans ile doğru orantılı 
• Gelişmiş ülkelerde %0.6 – %0.7 

• Gelişmekte olan ülkelerde %1-5 

  

 

 

 
Sarıtaş ZE. Uzmanlık Tezi. 2013. Antalya 

 Türkiye’de ilk çalışma        %0.9 konj CMV enf oranı 

       “972 yenidoğan       9 konj CMV enf. “ 



Konjenital CMV: Klinik 

Semptomatik  YD (%10)  Asemptomatik YD (%90)   

 

 
 

SSS - mikrosefali, mental 

retardasyon, spastisite, epilepsi, 

periventriküler kalsifikasyon. 

Göz – Koroidoretinit ve optik atrofi 

Kulak – Sensörinöral işitme kaybı 

KC  - Hepatosplenomegali ve 

sarılık (hepatit) . 

AC - pnömoni 

Kalp - myokardit 

Trombositopenik purpura,  

Hemolitik anemi 

Erken doğum 

Düşük doğum ağırlığı 

Ölüm 

%10-15’inde geç dönem 
komplikasyonları ortaya çıkar: 
    - Sensörinöral işitme kaybı  
    - Görme bozukluğu 
    - Kognitif bozukluklar 
    - Zeka geriliği 
    - Nöbetler 
 

Semptomlar çok hafif  
olup  
gözden kaçabiliyor 



Konjenital CMV: Klinik 

   

 

 
 

• En sık görülen komplikasyon sensörinöral işitme kaybı (SNİK): 
 
•Doğumda semptomatik bebeklerin ancak %50’sinde saptanıyor 
•%30-50 geç başlangıçlı, bu bebekler doğumda YD işitme tarama 
testini geçiyorlar. İşitme kaybı progresif gelişiyor:  
  Ortanca 27. ay (aralık 25-62 ay) 
 
 
  Asemptomatik bebeklerin takibi çok önemli 
   - Duymaya yardımcı cihazlar 
   - Antiviral tedavi ?? 

Fowler KB, et al. J Pediatr 1997 
Fowler KB, et al. J Clin Virol 2006 



Konjenital CMV: Klinik 

Gebenin CMV seroimmün olması asemptomatik konjenital  
CMV enfeksiyonuna mı yol açıyor?  
 

• CEVAP: 
– Hayır 
– Semptomatik konjenital CMV enfeksiyonunun şiddeti ve 

prognozu, primer ve sekonder maternal CMV 
enfeksiyonlarında farklı bulunmamış, daha da önemlisi 
sensörinöral işitme kaybının primer ve sekonder maternal 
CMV enfeksiyonu sonrası benzer oranlarda görüldüğü 
gösterilmiştir  

 

Boppana SB, et al. Pediatrics 1999. 
       Ross SA, et al. J Pediatr 2006. 

 



Prenatal tanı 

Maternal enf. ile fetal örnek alma arasındaki zaman önemli 

 

 Maternal enf.dan 6-8 hafta sonra örnek alınmalı  

 (yalancı negatif sonuç olasılığı azalır) 

 

 Fetal IgM 21-22.haftadan sonra saptanabilir 

    Fetal enfekte böbrekten amniyon sıvısına virüs ekskresyonu, 

21.haftadan sonra gerçekleşir 

 

 21. haftadan önce alınan amniyon sıvısı CMV DNA PCR 

duyarlığı ancak % 30 



Konjenital CMV: Tanı 

Ne zaman ? 

– Hayatın ilk 3 haftası içinde alınmalı  

– Daha geç dönemde  

     perinatal/postnatal CMV enfeksiyonu ve 

     konjenital CMV ayrımı mümkün değil 

 

- Perinatal/postnatal CMV enf inkübasyon: 4-12 hf   



Konjenital CMV: Tanı 

Hangi örnek ? 

– İdrar 

– Tükrük 

– Kan  

 
- CMV idrar, tükrük gibi vücut sekresyonlarında bol miktarda bulunur 

- Yenidoğanlarda metabolik hastalık ve hipotiroidi taraması için alınan,  

  kurutma kağıdına (Guthrie kartı) emdirilmiş topuk kanı örneklerinde  

  CMV DNA bakılabilir. Ancak duyarlılığı ve özgüllüğü daha düşük  

  bulunmuştur. 

-CMV’nin anne sütünde bulunmasından dolayı, emzirmeden hemen    

  sonra alınan örneklerde yalancı pozitiflik olabilir 

- Antijenemi testi asemptomatik bebeklerde negatif olabilir.   

  Yenidoğanda konjenital CMV enf. tanısında duyarlılığı düşüktür 

Hangi test? 

- Hücre kültürü 

- Gerçek zamanlı PZR 

- Antijenemi testi?? 

- Seroloji?? 



Konjenital CMV: Tanı 

Tanıda serolojinin yeri nedir? 



Konjenital CMV: Tanı 

Tanıda serolojinin yeri nedir? 

• CEVAP: 

 

Clin Microbiol Infect 2011;17:1285 
 

-Yenidoğan kanında CMV IgM pozitifliği tanı koydurur 

- Ancak konjenital CMV enfeksiyonu olan yenidoğanların  

  ancak %20-70’inde CMV IgM (+)’tir 

- Bu nedenle konjenital CMV enfeksiyonu şüphesinde  

  CMV IgM (-) ise idrarda CMV DNA araştırılmalıdır 
 



CMV: Yenidoğanda Tanı  

 

 

 

Negatif sonuç   Pozitif sonuç  

 

Enfekte değil                Konjenital CMV enf 

Başka teste gerek yok     

                                      Asemptomatik        Semptomatik  

 

Yaşamın ilk 3 haftası idrar ve/veya 

tükürükten CMV izolasyonu 



Konjenital CMV: Tedavi 

• SSS semptomlu olgular:  Gansiklovir veya 
Valgansiklovir  

 

• SSS dışı semptomlu olgularda antiviral 
tedavi önerenler var 

 

• Asemptomatik olgularda antiviral tedavi ile 
ilgili yeterli veri yok 

 

 
 

Fowler KB, et al. J Clin Virol 2006 

Çiftdoğan YD, et al. J  Trop Ped 2011 



Konjenital CMV: Türkiye’de durum 

• Tatli B, et al. Not a new leukodystrophy 

but congenital cytomegalovirus infection. J 

Child Neurol 2005. 

• Olukman Ö, ve ark. Rekürren maternal 

infeksiyon sonrası gelişen semptomatik 

konjenital sitomegalovirus infeksiyonu: 

Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik 

Derneği Dergisi 2005. 

• Koklu E, et al. Congenital cytomegalovirus 

infection associated with severe lung 

involvement in a preterm neonate: a 

causal relationship? Eur J Pediatr 2009. 

• Özbek E ve ark. Konjenital 

sitomegalovirüs infeksiyonu tanısı almış 

bebeklerde gelişimsel sorunlar. İzmir Dr. 

Behçet Uz Çocuk Hast Derg 2013. 

• Isik DU, et al. Severe leukomoid reaction 

in a preterm infant with congenital 

cytomegalovirus infection. J Pediatr 

Hematol Oncol 2013. 

• Tuncer S, et al. Bilateral intraocular 

calcification in necrotizing cytomegalovirus 

retinitis. Int Ophthalmol 2014. 

 

Genel olarak ülkemizde çocuklarda işitme 
kaybı 

•Bolat H, et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 
2009 (2004-2008 yılları arasında YD işitme 
taraması sonuçları (T.C.S.B.) 

     1370/764352 (%0.18) işitme azlığı  

•Ataş B, et al. J Pak Med Assoc 2011; 

     2006-2011 arasında Konya’da 43503 
YD’ın 216’sında (%0.49) işitme kaybı + 

•Tokgöz-Yılmaz S, et al. Turkish J Pediatr 
2013; 

   3-5 yaşında 239 çocuğun 26’sında işitme 
kaybı; 1’inde (%0.4) sensörinöral işitme 
kaybı + 

•Genç GA, et al. Auris Nasus Larynx 2013; 

   Tek taraflı işitme azlığı olan 123 YD’ın 
115’inde sensörinöral işitme kaybı 
 



21 yaşında kadın 

12 haftalık gebe 

 

Rutin kontrolde 
 

 Rubella IgM  sınır değer 
 

 Rubella IgG  pozitif 

                                     

                                      ÖNERİNİZ? 

OLGU-2 



a) Anti rubella IgG avidite testi 
 

b) Anti rubella IgM ve IgG testlerini 3 hafta 

sonra tekrar 
 

c)  Hemen amnion sıvısı alınır- rubella 

RNA  

OLGU-2 12 haftalık gebe 
 

Rubella IgM sınır değer 
 

Rubella IgG  pozitif 



Rubella  

Rubella IgM  + 

               IgG + 

 

AVİDİTE TESTİ 

 

CMV 

CMV   IgM + 

    IgG  + 

 

AVİDİTE TESTİ  

 

 

 

KLİNİK +/- 

Düşük  avidite indeksi : Akut enfeksiyon 

Yüksek avidite indeksi : Geçirilmiş enfeksiyon    KLİNİSYEN 

Sınır avidite indeksi   : 



Gebelikte CMV ve rubella serolojisi 

• Ülkemizde gebelikte seroprevelans yüksek   
 (> % 90) 
• Prevalans yüksekliği ve rubella aşılaması gebelikte 

geçirilecek primer enfeksiyon riskini azaltıyor 
• Avidite testlerinde gereksiz istekler  
• Avidite çalışılan testlerde düşük avidite sonuçları 
• Sınır değer IgM sonuçlarında da Kadın Doğum 

hekimleri legal sorunlar nedeni ile avidite testi 
istiyor 
 



Rubella : Viroloji 

      Primer enfeksiyon 

                                      

GEBE 

Kızamıkçık        Konjenital 

                   rubella sendromu 

 

               

               Re-enfeksiyon   

 

• Togaviridea 

     Rubivirüs 

• Zarflı,  

 tek iplikli RNA 

virüsü 

• İnsan tek konak 

 



Bulaşma 
• Damlacık enfeksiyonu 

• Vertikal 

Gebelikte-bebekte KRS: Ciddi fetal anomali 

Dünyada 100.000 olgu/yıl 

İlkbahar aylarında artış gösterir 

 
Kızamık, Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı, 

Daimi Genelgesi. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, 2010/20 
 

Rubella seroprevalansı 
Ülkemizde erişkin: %65- 98 

Seropozitiflik ileri yaşlarda artıyor 

 
 

Rubella : Epidemiyoloji 



Konjenital rubella sendromu-KRS  

 Damarlarda sitopatik hasar ve etkilenen 
organlarda buna bağlı iskemi  

 

 Enfekte hücrelerde doğrudan viral hasar 

 

 Kromozomal kırılma veya mitozu inhibe 
eden protein sentezine bağlı baskılanmış 
mitotik aktivite 



Konjenital Rubella: Epidemiyoloji 

İntrauterin bulaşma; 
 

Gebeliğin ilk  2 ayında             % 40-60 

                       3 ayında               % 30-35 

                       4. aydan sonra      %10      (sağırlık)    

 

 Primer enfeksiyonun asemptomatik/ semptomatik 
olması KRS açısından anlamlı değildir. 
 

 Gebelikte 12 haftadan sonra maternal reinfeksiyona 
bağlı KRS riski yok 
 

 Reinfeksiyon kızamıkçık geçiren olgularda nadir 
görülüyor. Aşılama sonrası reinfeksiyon daha sık   

         
Mendelson ve ark  Reproductive toxicology 2006;21;350-382 

 



Konjenital Rubella Sendromu için Klinik 
Tanımlama 

A grubu 
•Sensorinöral işitme 
kaybı 
•Konjenital kalp hastalığı 
•Pigmenter retinopati 
•Katarakt 
•Konjenital glokom 

B grubu 
•Purpura  
•Splenomegali 
•Mikrosefali 
•Gelişme geriliği 
•Meningoensefalit 
•Radiolusent kemik 
hastalığı 
•Doğumdan sonraki ilk 
24 saat içinde  başlayan 
sarılık 

 

 

Şüpheli KRS: 1 yaşından küçük bir çocukta,  A grubu bulgulardan en az  bir 
tanesinin bulunması  durumu 
 
Kesin KRS Vakası: Laboratuvarla Doğrulanmış KRS Vakası 
  

 



Rubella : Tanı 
Virüs izolasyonu 

Nazofarengeal sekresyonlar, kan, idrar, BOS, göz 
örnekleri 
 

 

Seroloji – Rubella Ig M 

Enfeksiyon sonrası 12 aya kadar pozitif kalabilir 
 
 

Enfeksiyonda % 20 bebekte (1 aya kadar) yalancı 
negatiflik 
 

Şüpheli olguda 1 ay sonra tekrar edilmeli 
 
 

 EBV ve parvovirüs enf, RF pozitifliğinde yalancı 
pozitiflik 
 

 

Rubella virüs RNA 
 


