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OLGU 

•  Yirmi dört yaşında 39 haftalık gebe   

• Bebek hareketlerinde azalma yakınmasıyla 
hastaneye başvuruyor 

• Muayenede hastanın vücudunda kaşıntılı, 
veziküler lezyonlar izleniyor. 

• Döküntüler; çevresi eritematöz, küçük, yuvarlak 
ve yaygın veziküler karakterde idi. 

• Karakteristik lezyonlar nedeniyle suçiçeği tanısı 
konularak asiklovir 5x800 mg başlanıyor. 



• Alınan anamnezden hastanın döküntülerinin 
hastane başvurusundan yaklaşık 12 saat önce 
başladığı öğreniliyor. 

•  Çevresinde döküntüleri olan herhangi bir 
kişiyle teması yok(?) 



• Takibinin 3. gününde amniyotik membranı 
spontan açılan ve koyu mekonyumlu izlenen, 
NST’de variabilite kaybı olan hasta fetal distres 
tanısıyla sezaryene alınıyor. 

• 1. dk. APGAR skoru 8; 5. dk. APGAR skoru 9 
olan 2870 g fetüs doğurtuluyor.  



• Postoperatif dönemde antiviral tedavisi devam 
eden ve suçiçeği pnömonisi izlenmeyen hasta 
postoperatif 3.günde taburcu ediliyor.  

 

 



• Yenidoğan, postpartum dönemde çocuk 
hastalıkları kliniğinin önerisiyle yoğun bakım 
ünitesine alınarak gerekli medikal tedaviye 
başlanıyor.  

• On dört gün boyunca takip edilen yenidoğanda 
herhangi bir patoloji tespit edilmiyor. 

• YD kontollere gelmek üzere taburcu ediliyor. 
•  YD’nın poliklinik takipleri 30. güne kadar, annenin 

poliklinik takibi postpartum 10. güne kadar 
sürdürülüyor. 

•  Anormal herhangi bir bulgu izlenmiyor. 



• Gebelikte suçiçeği enfeksiyonu insidansı 0.7–
3/1.000 ‘tür   

• İntrauterin gelişme geriliği, düşük doğum 
ağırlığı ve preterm doğuma neden olabilir . 

• Gebelikte transplasental geçiş oranı % 25-
50’tır.  

• Postnatal dönemde anne-bebek arasında hava 
yoluyla bulaş öne çıkmaktadır.  



Varicella (Suçiçeği) ve Zona (Herpes zoster)  

• Aynı evde yaşama…. %90 bulaşır  

• Geçici veya kısa temas………%18 bulaşır  

• Döküntü çıkmadan 2 gün önce ile kurutlanma 
olana kadar bulaştırıcı 



• Konjenital varicella sendromu, maternal 
varicella pnömonisi ve neonatal varicella 
yüksek mortalite ve morbiditeyle seyreden 
durumlardır.  

• Gebeliğin ilk 20 haftası içerisinde geçirilen 
suçiçeği enfeksiyonuna bağlı konjenital 
varisella sendromu insidansı % 0.91 iken, 28 
hafta sonrasında sendrom izlenmemiştir  



• Konjenital varisella sendromunda;  
         -Cilt lezyonları  % 70  
         -Ekstremite hipoplazisi % 46-72 
         -Kortikal atrofi, mikrosefali, mental reterdasyon 
gibi sinir sistemi anomalileri % 48-62  
         -Mikroftalmi, katarakt, korioretinit gibi göz 
anomalileri % 44-52 
        - Kas hipoplazisi, gastrointestinal, genitoüriner ve 
kardiovasküler sistem anomalileri ile gelişme geriliği 
% 7-24  

 



• Konjenital varisella sendromu en çok  8.-20. 
gebelik haftaları arasında oluşur.  

• 20-28. gebelik haftaları arasında geçirilen 
enfeksiyonlarda konjenital varisella sendromu 
izlenmiş ancak 28 hafta sonrasında rapor 
edilmemiştir.  



• Suçiçeği geçiren gebelerin %10-20’sinde  
maternal pnömoni gelişir.  

• Mekanik ventilatör gereksinimi olan ağır 
olgularda mortalite %3-14’tür. 

•  Pnömoni riski gestasyonel yaşla artar. 



• 1. ve 2. trimestre de %2 oranında varicella 
embriyopatisi gelişebilir  

• Doğumdan önceki 5 gün içerisinde geçirilen 
enfeksiyonlarda %20-60 neonatal enfeksiyon 
riski vardır  

• Herpes zoster (Zona) enfeksiyonu fetus 
açısından risk taşımaz 



Prenatal tanı önerilir mi? 

• Prenatal tanı için invazif girişimlere gerek yok 

• Detaylı US ile anomaliler taranabilir  

• Varicella infeksiyonunun prenatal tanısında 
yeterli deneyim yoktur  

• Gebeliğin sonlandırılmasına gerek yoktur 



Varicella-zoster ile temas etmiş gebe 

• IgG pozitif……..öncen geçirmiş 

• IgG negatif…... Duyarlı birey  

         – VarZIG (24-72 saat) en geç 96 saate kadar 



Maternal suçiçeği  

• Birinci ve İkinci trimester  

        – Konjenital infeksiyon riskinin %2 den az olduğu 
aileye bildirilir  

        – Anne varicella pnömonisi yönünden takip edilir  

        – Aktif lezyonların varlığında kısa süreli asiklovir 
verilebilir  

         – Prenatal tanı yapılabilir  

• Amniyosentez mayiinden PCR, kordon kanından IgM 
bakılır 

• US ile seri takip yapılır 



Maternal suçiçeği 

• 3. trimester  

         – Doğuma 5-12 gün varsa  

            . Hasta gözlenir  

            . Asiklovir tedavisi verilebilir 

         – Doğuma 4 gün var veya doğumdan 2 gün 
sonra ise; 

           . Yenidoğana VarZIG verilir  

           . Yeni doğan ve anne izole edilir 



ZONA (HERPES ZOSTER) 

• Varicella zoster virüsünün dorsal kök 
gangliyonlarında ve bazı kafa çiftlerinde latent 
kalarak oluşturduğu klinik bir tablodur. 





HZ RİSKİ 

VZV seropozitif kişilerde; 

• 20-50 yaş arası 2.5/1000 

• 50-60 yaş için 5/1000 

• >65 yaş için 10/1000  



HZ RİSKİ 
 

• İmmunsupresyon 

• Stress 

• Major depresyon 

                                         artar. 

 



PRODROM 

• Baş ağrısı 

• Fotofobi 

• Keyifsizlik 

• Döküntüden günler önce dermatomal ağrı ve 
kaşıntı 



KLİNİK 

• Genellikle tek taraflı bir veya birbirine komşu 
birden fazla dermatomal tutulum  

• Veziküler lezyonlar 

• Nevralji  

• Döküntüden 2-4 gün önce tutulan segmentte 
ağrı ve parestezi 

 

 



DÖKÜNTÜ 

• Kırmızı 

• Veziküler 

• Unilateral 

• Dermatomal 

• Genellikle  T3-L4 arası tutulum 

• Döküntüler temasla  çok bulaşıcıdır 

 



DERMATOMLAR 





OFTALMİK ZONA  

Trigeminal sinirin oftalmik dalını tutarsa oftalmik 
zona gelişir. 

• Sıklıkla ağır sekellere neden olur 

• Burun kenarını tutan lezyonlar korneal lezyonların 
habercisidir. 

• Keratit 

• İridosiklit 

• Sekonder glokom 

• Nöroparalitik keratit  





• Trigeminal sinirin maxiller ve mandibuler 
tutulumu daha az görülür. 

• Damak, tonsiller fossa, ağız tabanı, dilde, ağız 
içi lezyonlar olur. 

• Fasyal sinir tutlumu ile Ramsay Hunt 
sendromu oluşur:Bu tabloda dış kulak yolunda 
ağrı, veziküller, dilin 2/3 ön bölümünde tad 
alma kaybı ve ipsilateral fasiyal paralizi gelişir. 



İYİLEŞME 

 

•  Sıklıkla 2-4 haftada skar / pigment 
değişiklikleri ile iyileşme olur. 

• Ağrı döküntüler iyileşirken geriler. 

• Bazen aylar hatta yıllar süren kronik ağrılar 
kalabilir. 

• Postherpetik nevralji sıktır (>50 yaş hastalarda 
%50  gelişir). 

 



KOMPLİKASYONLAR 

• Deri enfeksiyonları 

• Göz komplikasyonları (iridosiklit,sekonder 
glokom,optik nörit v.s) 

• Nörolojik komplikasyonlar (PHN, aseptik 
menenjit, meningoensefalit, transvers myelit, 
asendan myelit, periferik sinir paralizisi) 



TANI 

• Klinik  

• Laboratuvar: 

                -Virüsün izolasyonu 

               -PCR/Direk immunfloresan 

                -ELISA  



TEDAVİ 

• Asiklovir (5x800 mg/gün, po,  ya da ağır 
olgularda 5-10 mg/kg/8 saatte bir iv, 5-7 gün) 

• Famsiklovir (3x500 mg/gün, 7-10 gün) 

• Valasiklovir (3x1 gr/gün, 7-10 gün) 

• Foskarnet (180 mg/kg/gün, günde 2-3 kez) 



TEDAVİ 

• Döküntüler çıktıktan sonraki 24 saat içinde 
verilirse en etkili olur. 

• Tedavinin lezyonlar çıktıktan 48-72 saat içinde 
başlanması gerekir. 



KORUNMA 

• VZV aşısı(tekli aşı- KKK suçiçeği aşı kombinasyonu 
aşısı) 

• VZV immunglobulini 

• İzolasyon önlemleri 



AŞI 

• Aşı sonrası serokonversiyon gelişme oranı %90-
100 

• Temas sonrası aşı koruyuculuğu %70-90 

• Rutin aşılama 12-18 aylık çocuklarda tek doz 
önerilir. 

• 13 yaşına kadar tek doz  

• >13 yaş 4-8 hafta arayla 2 doz  

• Kombine aşı(KKK ve su çiçeği) sadece 12 ay-12 yaş 
arası yapılır 



Varicella Zoster Immunglobulin(VZIG) 

• Temastan sonra 96 saat içinde verilirse su 
çiçeğini önleyebilir/etkisini azaltabilir. 

 



Temas sonrası VZIG endikasyonları 

• Bağışıklığı baskılanmış kişiler 

• Doğumdan 5 gün önce ve 48 saat sonra 
suçiçeği geçiren annenin bebeğine 

• Postanatal teması olan prematür bebek 

• Gebe kadınlar 

• Duyarlı erişkinler 

 

 



• VZIG 125-625 ünite içeren şişelerde bulunur. 

• 10 kilo için 125 ünite olarak hesaplanır, en 
fazla 625 ünite verilir. 



Temas sonrası profilaksi 

• Aşı önerilir 

• Temas sonrası 3 gün içinde aşı yapılırsa etkinlik 
%70-100’dür. 

• Canlı aşı olduğundan gebelikte kontendikedir 



İzolasyon önlemleri 

• Standart önlemler, temas ve solunum 
izolasyonu uygulanmalıdır. 

 


