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• 26 yaşında kadın hasta

• Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için
– Kadın Doğum polikliniğine başvurdu
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– Kadın Doğum polikliniğine başvurdu



Özgeçmişi

• Hastanın ikinci gebeliği idi

• İlk doğumunu sezeryan ile yapmıştı

• Birinci gebeliğinde özellik yoktu ve bebek
normaldi

• Hastanın ikinci gebeliği idi

• İlk doğumunu sezeryan ile yapmıştı

• Birinci gebeliğinde özellik yoktu ve bebek
normaldi



Muayene bulguları

• Fizik muayenesinde özellik yoktu

• US ’de patoloji saptanmadı

• Fizik muayenesinde özellik yoktu

• US ’de patoloji saptanmadı



Böyle bir gebeden kontrol amaçlı hangi
testleri istersiniz?

a) Tam kan

b) TİT

c) İdrar kültürü

d) TORCH serolojisi

a) Tam kan

b) TİT

c) İdrar kültürü

d) TORCH serolojisi



Laboratuvar test sonuçları

• Tam kan Normal

• TİT sonucu Normal

• İdrar kültürü Üreme yok

• Tam kan Normal

• TİT sonucu Normal

• İdrar kültürü Üreme yok



TORCH test sonuçları
TOXOPLASMA Hastanın test sonucu Normal değer
IgG 249 IU/ml (0-6 IU/ml)

IgG Avidite %0.01 (%0-0.2)

IgM >160 IU/ml (0-10 IU/ml)

RUBELLA

IgM NegatifIgM Negatif

IgG Pozitif

CYTOMEGALOVIRUS

IgM Negatif

IgG Pozitif

Herpes virüs Tip 1,2

IgM Negatif

IgG Pozitif



Bu aşamada yaklaşımınız ne olurdu?

a) Tekrar anamnez alırım

b) Toksoplazma testlerini tekrarlarım

c) Toksoplazma IgA isterim

d) Amniyosentez öneririm

e) a+b+c

a) Tekrar anamnez alırım

b) Toksoplazma testlerini tekrarlarım

c) Toksoplazma IgA isterim

d) Amniyosentez öneririm

e) a+b+c



• Hastadan yeniden anamnez alındı

• ‘Son zamanlarda evinde bir kedi beslediğini’
söyledi

• Toksoplazma testlerinin tekrarlanmasına
karar verildi

• Ayrıca IgA düzeyine bakıldı

• Hastadan yeniden anamnez alındı

• ‘Son zamanlarda evinde bir kedi beslediğini’
söyledi

• Toksoplazma testlerinin tekrarlanmasına
karar verildi

• Ayrıca IgA düzeyine bakıldı



Toxoplasma Hastanın test
sonucu

Normal değerler

IgG >400 IU/ml (0-6 IU/ml)

IgG Avidite %4.4 (%0-0.2)

IgM 63 IU/ml (0-10 IU/ml)

•IgA ‘nın pozitif olması ve IgG ’nin artışı son 6 haftada geçirilen
bir infeksiyonun varlığını doğruladı

IgM 63 IU/ml (0-10 IU/ml)

IgA 13 IU/ml



Fetusun etkilenip etkilenmediğini
anlamak için ne yaparsınız?

a) Amniyosentez

b) Kordosentez

c) a+b

a) Amniyosentez

b) Kordosentez

c) a+b



• 15.haftada amniosentez yapıldı

• Amnion sıvısında Toksoplazma DNA testi
istendi

• 15.haftada amniosentez yapıldı

• Amnion sıvısında Toksoplazma DNA testi
istendi



15 haftalık gebenin amniyon sıvısında PCR DNA
testinin sonucu ne olabilir?

a) Pozitif

b) Negatif

a) Pozitif

b) Negatif



• Vertikal geçiş kanıtı olmamasına rağmen
– Annede infeksiyon doğrulandı

• Vertikal geçiş kanıtı olmamasına rağmen
– Annede infeksiyon doğrulandı



Tedavi önerir misiniz?

a) Evet

b) Hayır

a) Evet

b) Hayır



Tedavide ne önerirsiniz?

a) Folinik asit

b) Sülfadiazin

c) Primethamin

d) Spiramisin

e) b+c

a) Folinik asit

b) Sülfadiazin

c) Primethamin

d) Spiramisin

e) b+c



Niçin spiramisin tedavisi önerirsiniz?

a) Annenin tedavisi için

b) Fetusun tedavisi için

c) Parazitin fetusa geçmesini engellemek için

d) Annede IgM oluşumunu engellemek için

e) Bebekte IgM oluşumunu engellemek için

a) Annenin tedavisi için

b) Fetusun tedavisi için

c) Parazitin fetusa geçmesini engellemek için

d) Annede IgM oluşumunu engellemek için

e) Bebekte IgM oluşumunu engellemek için



• Hastaya günde 3X1gr. spiramisin tedavisi
başlandı

• Hastaya günde 3X1gr. spiramisin tedavisi
başlandı



Bundan sonra yaklaşımınız ne olurdu?

a) Serolojik testleri tekrarlarım

b) Amnion sıvısında Toksoplazma DNA çalışırım

c) Kordosentez yaparım

d) a+b

e) a+b+c

a) Serolojik testleri tekrarlarım

b) Amnion sıvısında Toksoplazma DNA çalışırım

c) Kordosentez yaparım

d) a+b

e) a+b+c



Toxoplasma Hastanın test
sonucu

Normal değerler

IgG 440 IU/ml (0-6 IU/ml)

IgG Avidite %23 (%0-0.2)

•Testler 20.haftada tekrarlandı

•Amniyon sıvısında Toksoplazma DNA pozitif idi

IgG Avidite %23 (%0-0.2)

IgM 51 IU/ml (0-10 IU/ml)

IgA Negatif



Bu durumda ne yaparsınız?

a) US ile takip ederim

b) Kordosentez yaparım

c) 4 hafta sonra amniyosentezi tekrarlarım

d) a+b

e) a+c

a) US ile takip ederim

b) Kordosentez yaparım

c) 4 hafta sonra amniyosentezi tekrarlarım

d) a+b

e) a+c



• US bulguları normaldi

• 23. haftada kordosentez yapıldı

• US bulguları normaldi

• 23. haftada kordosentez yapıldı



23. haftada kordosentez sonuçları

Toxoplasma Hastanın test
sonucu

Normal değerler

IgG 310 IU/ml (0-6 IU/ml)

IgG Avidite %16 (%0-0.2)

IgM Negatif (0-10 IU/ml)

IgA Negatif

•Fetal kanda Toksoplazma DNA negatif idi



•35.haftada gebede

Toxoplasma Hastanın test
sonucu

Normal değerler

IgG 84 IU/ml (0-6 IU/ml)

IgM 17 (0-10 IU/ml)

IgA Negatif



• Ultrason muayenesi aylık olarak yapıldı ve fetal
anomali saptanmadı

• 36. haftada sezeryana karar verildi

• 2880 gr. ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu doğdu

• Ultrason muayenesi aylık olarak yapıldı ve fetal
anomali saptanmadı

• 36. haftada sezeryana karar verildi

• 2880 gr. ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu doğdu



Umblikal kord kanından yapılan
serolojik testlerde…

Toxoplasma Hastanın test
sonucu

Normal değerlerHastanın test
sonucu

IgG 74 IU/ml (0-6 IU/ml)

IgG Avidite %64 (%0-0.2)

IgM Negatif (0-10 IU/ml)

IgA Negatif



• Testler bir ay sonra tekrarlandı ve aynı
sonuçlar elde edildi

• Testler bir ay sonra tekrarlandı ve aynı
sonuçlar elde edildi





Toksoplazmoz

• Etken
– Tek hücreli protozoon olan T.gondii’dir

• Son konak kedigiller
• İnsan arakonak (tesadüfi)

• İnsana bulaş
– Ookist içeren infekte su ve besinlerin ağız yolu ile

alınması
– Az pişmiş et (bradizoit-kist)
– Transplasental (takizoit)
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Toksoplazmoz

• Erişkinlerde seropozitiflik %50-90

• Gebelikten önce geçirilen akut maternal
infeksiyon
• Fetus için risk oluşturmaz

• Şayet gebelikte primer infeksiyon geçirilirse
– Konjenital infeksiyon gelişebilir
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infeksiyon
• Fetus için risk oluşturmaz

• Şayet gebelikte primer infeksiyon geçirilirse
– Konjenital infeksiyon gelişebilir



Toksoplazmoz

• Fetusun infeksiyon riski
• Gebelik haftası ile artar, ancak fetusdaki hasarın

şiddeti azalır

– 1. trimesterde %15
– 2. trimesterde %44
– 3. trimesterde %71

• Fetusun infeksiyon riski
• Gebelik haftası ile artar, ancak fetusdaki hasarın

şiddeti azalır

– 1. trimesterde %15
– 2. trimesterde %44
– 3. trimesterde %71



Toksoplazmoz

• İmmun sistemi sağlıklı gebelerde
– asemptomatik seyreder (%85-90)

• Semptomlu hastalar
– Mononükleoz benzeri bulgular

• Kas ağrısı
• Uyuşukluk
• LAP

• İmmun sistemi sağlıklı gebelerde
– asemptomatik seyreder (%85-90)

• Semptomlu hastalar
– Mononükleoz benzeri bulgular

• Kas ağrısı
• Uyuşukluk
• LAP



Toksoplazmoz

• Konjenital infeksiyon
– Koriyoretinit
– Hidrosefali
– İntrakraniyel kalsifikasyonlar
– Hepatosplenomegali
– Mikrosefali

• Konjenital infeksiyon
– Koriyoretinit
– Hidrosefali
– İntrakraniyel kalsifikasyonlar
– Hepatosplenomegali
– Mikrosefali



İmmunolojik yanıt
• İnfeksiyonu geçirenlerde

– IgG, IgM ve IgA gelişir

• IgM antikorları
– İnfeksiyondan 10-14 gün sonra gelişir, 6-18 ay pozitif

kalır
– Nadiren ömür boyu (%5 olguda) kalabilir

• IgG antikorları
– 1-2 hafta sonra oluşur ve uzun yıllar kalır
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Toxoplasma gondii
Tanı

• Olgular genellikle asemptomatik
– İyi bir anamnez alınmalı
– Laboratuvar tanı önemli

• Akut primer infeksiyon ile
– geçirilmiş infeksiyonu ayırt etmek güçtür

• Olgular genellikle asemptomatik
– İyi bir anamnez alınmalı
– Laboratuvar tanı önemli

• Akut primer infeksiyon ile
– geçirilmiş infeksiyonu ayırt etmek güçtür



Toxoplasma gondii
Tanı

• Etkenin
– Deney hayvanında üretilmesi
– Dokuda histopatoloji ile gösterilmesi

• Serolojik tanı

• PCR

• Etkenin
– Deney hayvanında üretilmesi
– Dokuda histopatoloji ile gösterilmesi

• Serolojik tanı

• PCR



Serolojik Tanı

1. Sabin-Feldman dye testi (IgG)
2. Aglütinasyon testleri (IgG)
3. ELISA (IgM, IgG, IgE ve IgA)
4. IFAT (IgM, IgG)

1. Sabin-Feldman dye testi (IgG)
2. Aglütinasyon testleri (IgG)
3. ELISA (IgM, IgG, IgE ve IgA)
4. IFAT (IgM, IgG)



Serolojik tanı

• Yeni infeksiyon
– IgM pozitif, IgG negatif  ise
– Gebelikten önce IgG negatif iken, gebelikte pozitif

saptanırsa
– 15 gün ara ile yapılan testlerde, IgG pozitifliğinde 4 kat titre

artışı varsa

• IgM türü antikor
– Her zaman akut primer infeksiyonu göstermez

• Yeni infeksiyon
– IgM pozitif, IgG negatif  ise
– Gebelikten önce IgG negatif iken, gebelikte pozitif

saptanırsa
– 15 gün ara ile yapılan testlerde, IgG pozitifliğinde 4 kat titre

artışı varsa

• IgM türü antikor
– Her zaman akut primer infeksiyonu göstermez



IgG avidite

• Akut primer infeksiyonda
– avidite düşük

• Geçirilmiş infeksiyonda yüksek
– 3-5 aydan önce

• Akut primer infeksiyonda
– avidite düşük

• Geçirilmiş infeksiyonda yüksek
– 3-5 aydan önce



Amniyon sıvısında DNA bakılması

• Transplasental geçişi %98-100 oranında
belirler

• Parazitin belirlenmesinde en iyi yöntem
• 24 saatte sonuç alınır
• Fetal kan örneklerine gerek kalmaz
• Gebeliğin 18.haftasından önce etkinliği

tartışmalı
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• 24 saatte sonuç alınır
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tartışmalı



Kordosentez ile serolojik tanı

• Prenatal tanıda 22.haftadan sonra bakılır

• Anneden IgG pasif olarak geçer ve yeni doğanı 6-8 ay
korur

• Fetusda IgM 22. haftadan itibaren gelişir

• Yenidoğanın serolojik tanısında
– IgA ve IgM antikorlarının gösterilmesi esas alınmalıdır
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Gebelikte tedavi

• Tedavi
1. Parazitin fetusa geçmesini engellemek
2. İnfekte fetusda ise doku hasarını önlemek amacı ile

önerilir

• Gebelikte akut toksoplazmoz tanısı konar konmaz
– Tedaviye başlanmalı ve gebelik boyunca devam

edilmelidir
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Gebelikte tedavi

• Anne akut toksoplazmoz tanısı alırsa
– Parazitin fetusa geçmesini engellemek için

• Spiramisin tedavisine başlanır (2-3 gram/gün)

• Prenatal tanı uygulanır
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– Parazitin fetusa geçmesini engellemek için

• Spiramisin tedavisine başlanır (2-3 gram/gün)

• Prenatal tanı uygulanır



Gebelikte tedavi

• Eğer fetusda infeksiyon saptanırsa
– Primethamin+sulfadiyazin+folinik asit tedavisine başlanır

• Fetusda infeksiyon saptanmaz ise
– Spiramisin tedavisine devam edilir

• Gebelikte akut toksoplazmoz geçiren annelerden doğan
çocukların tedavilerine
– doğumdan sonra 1 yıl devam edilir
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– doğumdan sonra 1 yıl devam edilir



Gebeliğin sonlandırılması

• Prenatal tanı ile fetusta infeksiyon saptanan
olgularda düşünülmeli

– Birinci trimesterda fetal infeksiyon geçirdiği
bilinenlerde

– Antiparazitik tedavi yapılan fakat US ’de patoloji
saptanan olgularda
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– Birinci trimesterda fetal infeksiyon geçirdiği
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Teşekkürler…


