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Olgu 

•  gü lük kız e ek  
 

•Yakı ası yok  
 

•Anne gebelikte sifiliz ta ısı ile tedavi edil iş.  
 

•Başka ir sağlık erkezi de e ek  gü dür 
doğuşta  sifiliz ta ısıyla tedavi al akta  
 

 

 



Olgu  

Doğu  ö esi öyküsü: 
• A e i  ge eliği  . ayı da ruti  tetkikleri de sifiliz testleri 

pozitif sapta ış  
• A ede elirgi  ir yakı a ya da kli ik ulgu yok  
•  hafta ara ile  defa pe isili  tedavisi uygula ış.  
• . ge elik haftası da tekrarla a  tetkikleri de sifiliz 

serolojisinin pozitif sapta ası ede iyle pe isili  tedavisi 
tekrarla ış  
• Doğu  ö esi USG değerle dir eleri de e ekle ilgili soru  

izle e iş. 
 



Olgu  

Doğu  öyküsü: 
 

• +  ge elik haftası da sezaryanla  gr olarak doğ uş 

• Doğu  so rası soru u ol a ış 

• Annenin sifiliz öyküsü ede iyle değerle dir e, izle  ve 
tedavi a a ıyla hasta eye yatırıl ış.  
 

Özgeç iş: 
 

• A e,  yaşı da, ge elikte sifiliz ta ısı ile tedavi edil iş  
• Ba a,   yaşı da, diya et ve hiperta siyo  hastası  



Olgu 

Fizik akı: 
• Genel durumu iyi 

• Fizik muayenesinde patolojik bulgu yok  

 

Laboratuvar: 

• Hbg: 14,7 g/dl, MCV:112 

• Beyaz küre: 15000/mm³ (%51 nötrofil, %39 lenfosit) 

• Trombosit: 289.000/mm³ 

• Biyokimyasal tetkiklerinde özellik yok  

 



Olgu  

• Transfontanel USG: Normal  

• Karı  USG: Nor al  
• EKO: Patent foreman ovale 

 

• Treponema pallidum hemaglutinasyon: 1/160 (pozitif) 

 

• Bebek 7 gündür damar yoluyla penisilin tedavisi almakta 



 

 

 

                       ? 
Ta ı? 

Ek 
tetkik? 

Tedavi 
yeterli mi? 

İzle ? 



Sifiliz  

• Hastalık ilk kez . yy da  Avrupa da 
ta ı la ış. 
• Bir fre gi salgı ı a yö elik ilk yazılı 

kayıtlar /  yılları da ir 
Fra sız işgali sırası da Napoli İtalya’da 
tutul uştur. 
• Geri dö e  Fra sız askeri irlikleri 

tarafı da  yayıldığı da  aşla gıçta 
Fra sız hastalığı  olarak 

bilinmekteydi 

•  Türkçedeki fre gi  keli esi de 
Fre k hastalığı  a la ı a 

gelmektedir.  
 



Sifiliz  

• . yy a kadar  hastalığı  i sel yolla ulaştığı ili iyor.  
 
• Hastalığa ede  ola  orga iz a Treponema pallidum ilk kez 

 yılı da tespit edil iştir. 
 
• ’lü yılları  aşı da hastalığı  farklı evreleri olduğu 

gösteril iş.  
 
•  so rası da pe isili leri  yaygı  olarak kulla ı ıyla 

hastalığı  görül e sıklığı azal ış, a ak  so rası da olgu 
sayıları da ye ide  artış görül üştür. 

  

 
 



Sifiliz 

• Etken Treponema pallidum, Spirochaetaceae ailesinden  
•Gram boyama yöntemi ile boyanmaz.  
• Klasik ışık ikrosko u ile görüle ez.  
• Kültürlerde la oratuvar orta ı da üretile ez.  
 
• Kara lık ala  ya da faz ko trast ikrosko u ile gösterile ilir.  
• İ ü -florasan oya a yö te leri kulla ıla ilir.   
 
• Bulaş doğruda  te as yoluyla 
• Bulaştırı ılık ora ı çok yüksek   
• Etke  ısıya, ki yasallara ve kuruluğa çok duyarlı olduğu içi  

ko ak dışı da uzu  süre a lı kala az.  
 



Sifiliz 

  Edi il iş sifiliz 

   Etke i  i sel yolla alı ası 
ve hastalığı  ortaya çık ası  
 

Birincil sifiliz 

İki il sifiliz   

Latent (gizli) sifiliz  
 Erken gizli dönem  

 Geç gizli dönem  

Üçüncül sifiliz  

   

 

Doğuşta  sifiliz  

A ede ta ı al a ış ya da 
yeterli ve etkin tedavi 
edil e iş sifiliz hastalığı 

e ekte doğuşta  sifiliz 
hastalığı a ede  olur  
 



Birincil Sifiliz  

• Kuluçka süresi ortalama 3 hafta (10-90 gün)   
 
• Sı ırları elirgi  ve yüzeyde  ka arık, ağrısız 

ve sert, kır ızı, ülserleş e göstere  
genellikle tek bir lezyon (Şa kır) 

 
• Birkaç hafta içinde ke diğili de  düzelir. 
 
• Kadı larda ge elde vaji a duvarları da ve 

servikste ol ası ede iyle fark edil eye ilir. 
 
• Siste ik yakı a ve ulgular eşlik et ez. 
 
• Lezyo  ölgesi deki le f düğü leri de 

ağrısız üyü e görüle ilir. 

 
 



İki il Sifiliz  

• İlk lezyo u  ortaya çık ası da  -  hafta so ra yakı a ve 
bulgular görülür.  

• Ateş, oğaz ağrısı, aş ağrısı, kas ağrısı, yaygı  le f 
düğü leri de üyü e ve dökü tü gi i özgül ol aya  
yakı a ve ulgular  
• İki i  dö e de görüle  ütü  deri ve ukoza lezyo ları 

ulaştırı ıdır.  
• Erke  ço ukluk dö e i de görüle  edi il iş sifiliz 

olguları da der atolojik ulgular elirgi  değildir.   
• Bu dönem tedavisiz 3-  haftada ke diliği de  so la ır. 



İki il Sifiliz  

• Ge ellikle avuç içi ve ayak ta a ları da 
bulunan makülo-papüler döküntü 

 

• Bedenin özellikle nemli bölümlerinde 
ortaya çıka  kondiloma lata 

 

• Beyaz ya a şekli de plaklar  



Gizli (latent  hastalık 

• İlk  yıl: Erke  gizli sifiliz dönemi  

• Biri i yılda  so ra: Geç gizli sifiliz dönemi  

 

• Serolojik incelemeler pozitif, klinik bulgu yok 

• Özellikle erke  dö e de ki i za a  yakı a ve ulgular 
ye ide  ortaya çıka ilir. 
• Geç gizli sifiliz dö e i de aralıklı olarak ka da etke  

sapta a ilir  ve plase ta yoluyla a ede  e eğe ulaş 
gerçekleşe ilir  
 



Üçüncül Sifiliz 

 

•Tedavi edil e iş olguları  % ’u da iri il 
hastalıkta  -  yıl so ra ortaya çıkar.  

 

•Üçü ü dö e  ulguları vü udu  ağışıklık ya ıtı 
ve ge ik iş tip aşırı duyarlılık tepki esi so u u 
oluşur 

 

• Lezyo lar ulaştırı ı değildir a ak kalı ı doku 
hasarı a ede  olur. 
 



Üçüncül Sifiliz  
 

Nörosifiliz  
 

Kişilik değişiklikleri, duygu duru  ozuklukları, aşırı 
aktif refleksler, ko uş a ozuklukları, 
halüsi asyo lar, işit e kay ı, i e, 
meningoensefalit, tabes dorsalis, Argyll Robertson 
pupilleri….. 
 

Kardiyo-vasküler 
sifiliz  
 

10-  yıl so ra ortaya çıka  yakı alar, hastaları  
% ’u da görülür: Çıka  aortada anevrizma, aort 
yet ezliği, koro er arter hastalığı 
 

Gom                               

 

Deri, ke ik ve seyrek olarak diğer orga larda 
ortaya çıka  süpüratif olmayan granülomatöz 
lezyonlar 
Lezyonlar doku hasarı a  ede  ola ilir, ke ik 
lezyo ları ağrılı ola ilir. 

 



Doğuşta  Sifiliz  

 

• Dü yada hala yaygı  ola  ir halk sağlığı pro le i  
 
• Dü ya sağlık örgütü DSÖ  her yıl ir ilyo  ge e i  sifilizden 

etkile iş olduğu u ildir ektedir. 
 
• A e kar ı daki e eği  plase ta yoluyla  T. pallidu ’u 

al ası; düşük, erke  doğu , hidrops fetalis ya da doğuşta  
sifiliz hastalığı ile so uçla a ilir  
 
• A e i  doğu  ka alı da ve peri e ölgesi de etki  lezyo u 

varsa doğu  eyle i sırası da ulaş ola ilir.  
 
•Me ede etki  lezyo  ol adığı süre e a e sütü de  ulaş 

olmaz.  



Doğuşta  Sifiliz 

Hastalığı  evresi 
• Erken sifiliz plase ta yoluyla ulaş riski daha yüksek 

• Birincil ya da ikincil enfeksiyonun üzerinden ne kadar çok 
za a  geçerse e eği  e feksiyo u al a riski o kadar düşük 

 

• Be eğe e feksiyo u  geçişi içi  e  yüksek risk a ede 
birincil ya da ikincil sifiliz hastalığı ı  ol ası % -90) 

• Erken latent (gizli) sifilizde ulaş riski %  

• Geç latent dö e de ise ulaş riski % ’da  daha az  
  

 

 



Doğuşta  Sifiliz 

Ge elik yaşı 
• Ge eliği  herha gi ir dö e i de a e kar ı daki e ek 

e feksiyo u ala ilir. Ge elik yaşı ı  üyü esi ile ulaş riski 
artar. 

 

• Özellikle ge eliği  . haftası da  so ra görüle  düşüklerde 
sifiliz akla gelmelidir.  

 

• Ge eliği  .- . haftaları a ait düşük ateryalleri de etke  
gösteril iştir.  

 

 



Doğuşta  Sifiliz 

 

• Etkilenenen e ekleri  üyük ölü ü %  doğu da 
belirtisiz 

 

• Plasenta ve göbek kordonunda makroskopik ve mikroskobik 
değişiklikler görüle ilir.  
 

• Haftalar ya da aylar içi de kli ik ulgular ortaya çıkar. 
 

• Doğuşta  sifiliz klinik olarak ikincil sifilizle benzerlik gösterir. 

 

 

 



Doğuştan sifiliz  

 

• İlk  yıl içi de ortaya çıka  elirtiler: Erken belirtiler 

 

• İlk  dekatta ortaya çıka  elirtiler:   Geç belirtiler  

 

 

 



Doğuşta  Sifiliz-Erken dönem klinik bulgular  

• Kara iğer ve dalak üyü esi 
• Sarılık 

• Le f düğü leri de yaygı  
büyüme  

• Osteokondrit ve periostit, 
yala ı paraliziler 

•Mukoza ve deride döküntü  

• Sürekli uru  tıka ıklığı ve 
ka lı uru  akı tısı  
• Kondilomlar  

•Merkezi sinir sistemi 
tutulumu  

 

 

• Büyü e  geriliği 
• Koryoretinit , glukom  

• Nefrit, nefrotik sendrom  

• Gastroenterit 

• Peritonit  

• Pankraetit 

• Pnömoni  





Doğuşta  Sifiliz-Erken dönem laboratuvar 
ulguları  

• Akyuvar sayısı da artış monosit hakimiyetinde) 

• Coombs negatif hemolitik anemi  

• Trombositopeni (dalak büyümesine ikincil) 

• Alkalen fosfataz ve transaminaz enzim düzeylerinde 
yükselme 

 

• BOS incelemesinde;  
   Hü re ve protei  artı ı  
  VDRL pozitifliği  
Belirtisiz olguları  % ’u u da, elirtili olguları  %5 ’si de 

BOS ulguları pozitif sapta ır.  



Doğuşta  Sifiliz-Erken dönem radyolojik 
bulgular  

• Belirtili olguları  % ’i de, elirtisiz olguları  % ’si de 
ke ik değişiklikleri izle ir 

• Uzun kemiklerde simetrik lezyonlar  

• Alt ekstremite kemikleri hemen hemen her zaman etkilenir. 

•Wimberger çizgileri ( ti ia ı  proksimal medial yüzeyinde 
ke ik yapısı da ozul a  

 

• Ke ik lezyo ları ağrılıdır pseudoparalizi)  

 

 



Doğuşta  Sifiliz-Geç dönem klinik bulgular  

• Hayatı  iki i yılı da  so ra ortaya çıka  ulgular  
 

• Ke iklerde, dişlerde ve erkezi si ir siste i de kro ik 
granülomatöz reaksiyo  so u u kli ik elirtiler ortaya çıkar.  

 

• Aşırı duyarlılık reaksiyo u  
 

• Hastalar ulaştırı ı değildir. 
 

 

 

 



Doğuşta  Sifiliz-Geç dönem klinik bulgular  

• İ tertisyel keratit (5-  yaş  

• Si irsel tipte işit e kay ı -  yaş                 HUCTHİNSON TRİADI 
• Hucthinson dişleri 
 

• Clutton eklemleri  

• Se er uru  ,kılıç kı ı tibia, alı  ke ikleri de elirgi leş e 
(olympian grow), klavikula ı  sternoklavikular ölü ü de kalı laş a 
(Higoumenakia sign) 

• Seyrek olarak erge lik dö e i de kişilik değişiklikleri, fokal nöbetler 
ve ilişsel işlevlerde azal ayla seyrede  meningovasküler sorunlar 

• Aorta ı  inflamasyonu 

• Spinal kanal etkilenimi, denge problemleri 

 

 

 







Laboratuvar  

Treponemal olmayan  testler  

• Venereal Disease Research 
Laboratory (VDRL) 

 

• Rapid Plasma Reagin (RPR) 

 

 

Treponemal testler  

• TP-PA, treponema pallidum 
particle agglutination  

• TP-HA, treponema pallidum  
hemagglutination 

• FTA-ABS  

Serolojik testlerden (treponemal ve treponemal olmayan) 
sade e tek ir gru u  kulla ıl ası ta ıda yetersiz kal aktadır. 
Hastalığı  ta ısı içi  karar her iki testi  de kulla ıl ası a 
daya alıdır. 





Treponemal olmayan testler – VDRL, PRP 

 

• T. Pallidu ’u  ko ak hü re yüzeyi de oluşturduğu hasar 
sonucu antijenik  özellik kazanan lipid yapıdaki hü re zarı 
parça ıkları a karşı oluşa  a tikorları  sapta ası  
• Etke i  alı ası da  -  hafta so ra pozitifleşir.  
• İki il evrede e  yüksek titreye ulaşır 

 

• Duyarlılığı yüksek tara a testleridir. 
Pozitif sonuçlar titre edilerek verilmelidir.  
Pozitif so uçlar doğrula alıdır.   
Titre taki i i  ay ı la oratuvarda, ay ı yö te le yapıl ası 

 

• Antikor titreleri, etki  hastalık dö e i de, ye ide  e feksiyo   
ya da tedavi aşarısızlığı duru u da yüksek sapta ır.  
• Tedavi ya ıtı ı  değerle diril esi de ve izle i de kulla ılır 



Treponemal olmayan testler – VDRL, PRP 

• Birincil sifiliz olguları da 
tedavi so rası  yıl içi de  
• İki il sifiliz olguları da 

tedavi so rası  yıl içi de  
• Doğuşta  sifiliz olguları da 

etki  tedavi so rası irkaç ay 
içinde 

 

                       Negatif 

• Kimi zaman antikor titreleri 
düşük düzeyde uzu  süre 
pozitif kalabilir  

Yala ı pozitiflik  
• Enfeksiyöz mononükleoz 

• Virüs e feksiyo ları hepatit, 
suçiçeği gi i  

• Oto-immün hastalıklar  
• Gebelik  

 Yala ı egatiflik  
• Erken birincil sifiliz  

• Gizli (latent) sifiliz  

• Doğuşta  sifiliz – geç dönem  

• Antikor titresinin çok yüksek 
ol ası prozone etkisi) 



Treponemal testler 

• T. pallidu ’a karşı oluşa  IgM, IgG ve IgA yapısı da a tikorlar  
• Treponemal ol aya  testlerde  daha erke  pozitifleşir.  
• Hayat oyu pozitif kalır.  
• Antikor titrelerinin düzeyi hastalığı  aktivetisiyle ilişkili 

değildir.  
• Birincil sifiliz ta ısı da ve yala ı pozitif treponemal olmayan 

testleri  gösteril esi de kulla ılır. 
• Diğer spiroket e feksiyo ları da Borrelia burgdorferi gibi) 

çapraz reaksiyo  ede iyle yala ı pozitif olarak sapta a ilir. 
Bu durumda da treponemal ol aya  testler egatif sapta ır.  



Doğuşta  Sifiliz 

• Erke  ge elik dö e i de ve doğu da tara a testi  
• A e yüksek riskli ise ge eliği  so   ayı da serolojik olarak 

ye ide  değerle diril eli  
• Be ekte pozitif sapta a  testler a e kay aklı ola ilir. 
• Bebekte IgM a tikor pozitifliği doğuşta  sifiliz hastalığı ı 

gösterir a ak hasta e ekleri  ta a ı da IgM pozitif 
saptanmaz. 

• A e kay aklı treponemal olmayan antikorlar genellikle ilk 6 
ay içinde kaybolurken, treponemal antikorlar bazen 12 aydan 
daha uzun süre pozitif saptanabilir.  

 

 



Doğuşta  Sifiliz 

• Doğu da  ö eki  ay içi de tedavi edil iş a eleri  
e ekleri yetersiz tedavi al ış ka ul edilir ve doğu da  

he e  so ra e eğe tedavi verilir.  
 

• Doğu da  ö eki  gü  içi de a e i  iri il ya da iki il 
sifiliz  hastalığı ola  kişiyle karşılaş a öyküsü varsa ve uygu  
şekilde tedavi edil ediyse, e ek doğu da elirtisiz ve 
annede seroloji incelemeleri negatif bile olsa bebek tedavi 
edilmelidir.  

 
 



Ta ı  

Kesi  ta ı  
• Bebekteki herhangi bir lezyonda, plasentada, amniyon 

sıvısı da, umbilikal kord ka  ör ekleri de kara lık saha  
mikroskopuyla etkenin gösterilmesi  

 

• Serolojik incelemeler, fizik muayene, laboratuvar ulguları, 
kemik grafileri ve etke i  vü ut sıvıları da gösteril esi 
 

 

 



Ta ı  

• Serolojik i ele eleri pozitif sapta a  a ede  doğa  tü  
bebeklerde treponemal olmayan testlerle antikor titresi 

akıl alı, e ekle eş za a lı olarak a ede de a tikor 
titresi ölçülmeli 

     

• Fizik muayene bulgusu olmayan, antikor titresi annenin 
antikor titresinden 4 kat ya da daha çok yüksek saptanmayan 
bebeklerde tedavi kararı a e i  yeterli ve etki  tedavi 
edilip edil ediği e akılarak verilir. 
 



Doğuşta  sifiliz 

A ede tedavi i  yeterli ka ul edil ediği duru lar 
Pe isili  dışı daki ilaçlarla tedavi veril esi 
A e i  HİV +  ol ası  
Tedavi so rası treponemal olmayan antikor titrelerinin 

uygu  şekilde izle e esi 
Trepenomal olmayan antikor titrelerinde tedavi so rası  

kat azalma izlenmemesi  

Trepenomal olmayan antikor titrelerinde tedavi so rası  
kat artış görül esi ye ile e  e feksiyo ? Tekrarlaya  
enfeksiyon ?) 



 

Fizik akıda doğuşta  sifiliz 
düşü düre ek ulgular  

ulguları ı  ol ası 
   
Treponemal olmayan  
antikor titrelerinin annedeki 
titrelerden 4 kat daha fazla 
ol ası 
 
Bebekteki herhangi bir 
lezyonda, plasentada, amniyon 
sıvısı da kara lık saha  
mikroskopuyla etkenin 
gösterilmesi  

 
 

 

• Ta  ka  sayı ı 
• Kara iğer işlev testleri 
• BOS incelemesi  
• BOS VDRL 
• Kemik grafileri 
• Gör e ve işit e i  

değerle diril esi 
• Beyin görüntülemesi 



Tedavi 

•Kristalize penisilin G  
 

50.000 U/kg  12 saatte bir damar yoluyla   (ilk 7 gün) 

50.000 U/kg   8  saatte bir damar yoluya    (>1 hafta) 

Toplam tedavi süresi: 10 gün  

 

•Prokain penisilin G  
 

50.000 U/kg/doz  IM  

Toplam tedavi süresi: 10 gün  

 



Bebekte; 
• Fizik akı or al  
• Treponemal olmayan 

antikor titreleri 
annenin antikor 
titresine eş ya da daha 
düşük 

 
Annenin tedavisi yeterli 
değil  

• Ta  ka  sayı ı  
• BOS incelemesi( hücre 

sayısı, protei  düzeyi, 
VDRL  

• Uzun kemik grafileri 

• Kristalize penisilin G,  toplam tedavi süresi 10 gün 
• Tedaviye 1 günden fazla ara verilirse 10 günlük tedaviye 

e  aşta  aşla alı.  
• Prokain penisilin G, IM, toplam tedavi süresi 10 gün  
• Benzatin penisilin G, IM, tek doz  
 



Bebekte; 
• Fizik akı or al  
• Treponemal olmayan 

antikor titreleri 
annenin antikor 
titresine eş ya da daha 
düşük 

 
Annenin tedavisi yeterli  

Klinik ve serolojik izlem 
Ek i ele e gerekli değil  

50.000 U/kg IM, benzatin penisilin tek doz 



Tedavi  

• Penisilin G 

• Tedavi süresi hastalığı  evresi e, kli ik ulgulara göre 
farklılık göster ekte 

• Nörosifiliz, doğuşta  sifiliz, gebelikte sifiliz ve HİV +  
hastada sifiliz tedavisi de kulla ıla ile ek tek etki  tedavi 
damar yoluyla penisilin G 

• Bu hastalarda penisilin alerjisi varsa, desensitizasyon 
yapılarak pe isili  tedavisi veril eli  
• Diğer hastalarda  gü lük  tetrasiklin  ya da  doksisiklin 

tedavisi pe isili  alerjisi varlığı da seçe ek  
• Erke  edi il iş sifiliz tedavisinde seftriakson? 

 



Sifiliz ta ılı a eleri  e ekleri i  izle i 

Treponemal testler (TP-PA)  
• . ayda yapılır, pozitif sapta ırsa  ve . aylarda tekrarla ır.  
• E feksiyo lu ço ukları   % ’u da . ayda  so ra test pozitifleşir. 

Bu so uç doğuşta  sifiliz ta ısı doğrular. Hasta daha ö e tedavi 
al adıysa utlaka tedavi edil elidir. 
• A e kay aklı a tikorlar ede iyle sapta a  pozitifliği  . aya 

kadar ortada  kalk ası ekle ir.  
BOS inlecelemesi 

• Ta ı sırası da BOS ulguları sapta ışsa, . ayda BOS i ele esi 
tekrarla ır  
• İki i i ele ede BOS ulguları deva  ediyor ve aşka ir 

ede le açıkla a ıyorsa hasta ye ide  tedavi edilir.  
 

 



İzle  

• Yıllık işit e, gör e ve örolojik uaye e ile izle   
• Gelişi sel duru u u  ve okul aşarısı ı  izle i  

 

 

• Bütün sifiliz hastaları da HİV tara ası yapıl alı 
• Ci sel istis ar kuşkusu da sifiliz ve diğer i sel yolla ulaşa  

hastalıklar açısı da  tara alı  
• Etke i  alı ası da  so raki ilk -6 ayda seroloji 

incelemeleri negatif saptanabilir. 

 



Olgu 

BOS incelemesi: 

• Protein: 107,6 mg/dl 

• Glikoz:  g/dl, eş za a lı ka  glikozu:  g/dl 
• BOS VDRL: Negatif  

 

• Bebek VDRL-RPR: Zayıf pozitif     A e VDRL-RPR: Zayıf pozitif 
• Bebek TPHA: Pozitif                       Anne TPHA: Pozitif 

• Bebek sifiliz ELİSA: .  S/CO      A e sifiliz ELİSA: .  S/CO 



Olgu  

• İşit e testi  or al  
• Göz muayenesinde patolojik bulgu yok  

 

• Kristalize Pe isili  G tedavisi  gü e ta a la dı  
 

• Ço uk e feksiyo  hastalıkları polikli ik izle i 



                      

 

 

                              Teşekkürler…. 


