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Embriyonik veya fetal dönemde etki ederek 
kalıcı yapı veya fonksiyon kaybına yol açan her 
türlü ajana teratojen adı verilir. 



İlaç – Anomali İlişkisi 
• ACE İnhibitörleri: Oligohidramniosa bağlı Potter yüz 

ve pulmoner hipoplazi, hipokalvarium, böbrek 
yetmezliği 

• Warfarin: Nazal hipoplazi, optik atrofi, mikroftalmi, 
ekstremite hipoplazisi, fetal ve neonatal kanama 

• Methotrexate: Özellikle ilk trimester maruziyet 
sonrası kardiyovasküler, kraniofasiyel, iskelet ve 
gastrointestinal malfarmasyon riski artar. 

• SSRI: Özellikle paroksetine bağlı kardiyovasküler 
hastalık riski artar. 

• Retinoidler: Kraniofasiyel, kardiyovasküler 
anomaliler ve mental retardasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perinatoloji Konsey Kararı 

• Başka bir merkezden ikinci bir görüş 
alabileceğine 

• Gebelik terminasyonunun bir seçenek olarak 
sunulmasına 

• Gebeliğin devamı halinde perinatoloji tarafından 
takibine ve ayrıntılı ultrason ve fetal 
ekokardiyografi yapılmasına oy çokluğu ile karar 
verildi. 

• Hasta terminasyon seçeneğini kabul etti.    



Teratojenite mekanizması 
 

1. Folik asit metabolizmasında aksaklıklar: Nöral tüp 
defektleri başta olmak üzere kardiyak defektler, yarık 
damak-dudak anomalileri folik asit metabolizmasındaki 
aksaklıklar sonucu oluşabilir.  

2. Fetal genetik yapı: MTRF genindeki mutasyonlar 

                          Fetal epoksit hidroksilaz seviyesi 

                          TGF-1 geninde polimorfizm 

3. Paternal maruziyet:  Spermlerde gen mutasyonu sonucu  

4. Homeobox genleri: Önemli genlerin ekspresyonunu 
kontrol eden proteinleri kodlar. Retinoik asitler bu gen 
üzerinde teratojen etki ile anomalilere neden olur. 

 



Teratojenite de başlıca mekanizmalar 

• Onarım mekanizmalarını aşan nitelikte 
hücre ölümü 

• Mitotik gecikme 

• Diferansiasyonun gecikmesi/durması 

• Fiziksel baskı ya da vasküler yetmezlik 

• Hücre azalması ile histogenesizin 
bozulması 

• Hücre iletişimi ve migrasyonun inhibisyonu 

 

 

 

 

 

 

 



Plasental transferi etkileyen faktörler 

Büyük molekül ağırlıklı 

Yağda az çözünen                           

İyonize olan 

Plazma proteinlerine fazla bağlanan 

Plasental geçiş az 



 
Ajanın özellikleri  

 

• Doz 

• Veriliş yolu 

• Maruz kalma süresi 

• Maruz kalma sıklığı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teratojen etki 3 farklı zaman diliminde incelenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

• 1. Preimplantasyon dönemi: Fertilizasyondan sonraki iki 
haftalık süredir. Organogenez öncesinde teratojen etkide ya 
hep ya da hiç kuralı geçerlidir. Teratojen etki varsa fetüs 
kaybedilir. Fetal malfarmasyon riskinde artış olmaz. 

• 2. Embriyonik dönem (Organogenez dönemi): Fertilizasyondan 
sonraki üç ve sekizinci haftalar arası dönemdir. Bu dönemde 
birçok organ sisteminde farklılaşma gerçekleşmektedir. 
Teratojenlere en hassas olunan dönemdir. Nöral tüpün 
kapanmasındaki yetersizlik genelde 17-30. postfertilizasyon 
gün arasında alınan teratojene, kardiyak malformasyonlar ise 
6.5-8 haftalar arasında alınan teratojen ajana bağlı meydana 
gelir. 

• 3. Fetal dönem: Sekizinci haftadan gebelik sonuna kadar olan 
dönemdir. Fetüsün büyüme ve gelişimini etkiler. 



 

 



FDA (Food and Drug Administration) 
gebelikte ilaç kullanımıyla ilgili risk 

• Kategori A: Kontrollü çalışmalarda ilk trimesterden başlayarak 
gebelik boyunca, fetüse zararlı etkisi olmadığı gösterilen ilaçlardır. 

• Kategori B: Hayvan çalışmalarında fetüs için riskli olduğu 
gösterilememiş, ancak insanlarda yapılmış yeterli ve kontrollü 
çalışma yok. 

• Kategori C: Deney hayvanlarında yan etki görülmüş, insanlarda 
kontrollü çalışma yok, ilacın hastaya potansiyel faydası nedeniyle 
riskli olmasına ragmen kullanılabilir. 

• Kategori D: Fetus üzerine zararlı etkileri kanıtlanmış, yarar-zarar 
oranı dikkate alınarak olası riskler hakkında anne adayı detaylı 
bilğilendirilerek kullanılabilir. 

• Kategori X: İnsan ve hayvanlarda ilacın fetüse zararı gösterilmiş, 
gebelikte kullanımı kontrendike ilaçlardır. 



Olgu 3 

• 34 yaşında, G2P1, Paranoid şizofreni  

• Usg: CRL: 75 MM( 13 Hafta 5 gün) 

• Klozapin, Essitalopram kullanımı 

• Kombine test: Düşük risk 

• Ayrıntılı USG: Major anomali izlenmedi. 

•  Fetal EKO: Olağan 



Talidomid faciası 
• Talidomid 1954 yılında Almanya da sedatif-hipnotik ve 

anksiyolitik olarak üretildi. Daha sonra gebelerde bulantı 
ve kusma tedavisinde kullanılmaya başlandı. 

• Sadece Almanya’ da 5000-7000 arasında bebek 
ekstremite malformasyonu (fokomeli v.b) ile doğdu. 

• Dünya da 10000’ in üzerinde talidomid kullanımı sonucu 
ekstemite malformasyonlu bebek doğdu ve bunların %50’ si 
hayatta kalabildi. 

• 1961 yılında talidomid ve ekstemite malformasyonları 
arasında ki ilişki kanıtlandı.  

• Talidomid etki mekanizması anjiogenesizi inhibe ederek 
yeni damar oluşumunu ve damarların gelişimini engeller.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         46 ülkede 10.000’den fazla bebek 
etkilendi 



Anti-epileptikler 

• Konjenital anomali riskini 2-3 kat arttırıyorlar. (Multi-
ajan kullanımında risk daha fazla artıyor) 

• Yarar> Zarar 

• En teratojen olan Valproik asit(%15), mümkünse başka 
antiepileptik kullan 

• Nöral tüp defektleri, kraniyofasiyal anomaliler 

• Yarık damak-dudak 

• Kardiyak ve ürogenital sistem anomalileri 

• İskelet sistemi anomalileri 

• Gelişme geriliği 

 



     

 

• Gebelik öncesi folik asit desteği  

• Son 4 hafta içerisinde K vit. desteği 

• Doğum sonrası yenidoğana 1 mg İ.M K vit. 

• Antiepileptikler süte geçer fakat emzirmeyi 
kesmek için endikasyon değildir. 

• 20-22 gebelik haftalarında detaylı ultrason ve 
fetal ekokardiyografi 

• Nöral tüp defektleri için 16-18. gebelik 
haftalarında MSAFP düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 











Spina bifida, ayaklarda 
PEV deformitesi 





İniensefali 





Romatizmal ilaçlar ve gebelik 
• Kortikosteroidler: Yarık damak-dudak riskini 3-6 kat 

arttırır. İntrauterin gelişme geriliği riski yüksek 
dozlarda kullanımında gözlenir. Prednizolon gibi kısa 
etkili olanlar fetüse %10 oranında geçtiğinden daha 
güvenlidir. 

• NSAİ: Son trimesterde kullanımında en önemli risk 
duktus arteriozusun erken kapanması ve bunun 
sonucunda gelişen pulmoner hipertansiyondur. 
İbuprofenin gastroşisizi arttırdığını gösteren 
çalışmalar var ancak bunu doğrulamayan çalışmalarda 
vardır. Bazı çalışmalarda NSAİ’ lerin erken dönemde 
kullanımının kardiyak defekt riskini arttırdığı 
gösterilmiştir. 



• Methotrexate: Kalvaryum ossifikasyonunda ciddi 
eksiklik, kol ve bacak anomalileri, düşük yerleşimli 
kulaklar, mikrognati  gibi anomalileri yol açabilir. 
Riskin 10 mg/hafta’ dan daha yüksek dozlarda ve 
özellikle 6-8. gebelik haftalarında kullanımında 
yüksek olduğu düşünülmektedir. 

• Hidroksiklorokin: Bildirilmiş malformasyon riski yok. 
Teratojenik riski olmadığı düşünülüyor. 

• Leflunomid: DNA ve RNA sentezini bozması ve 
hayvanlarda konjenital malformasyona neden 
olduğundan X kategorisinde sınıflandırılmış. Uzun 
yarı ömürlü bir ilaçtır. 

• Sulfasalazin: Teratojen olmadığı düşünülüyor. Folik 
asit antagonisti olduğundan folik asit kullanımı 
öneriliyor.  



• Azatioprin: Plasentayı geçmesine rağmen fetüs 
tarafından aktif formuna metabolize edilemez. Gebelik 
sırasında kullanımıyla yapısal defekt riskinde artış 
saptanmamış. 

• Siklofosfamid: Büyüme geriliği, yüz ve kranium 
deformiteleri, el-ayak parmağında eksiklikler 
bildirilmiştir.  

• Kolşisin: Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında yarar-zarar 
oranı göz önüne alındığında güvenli olduğu 
düşünülmektedir.  Bir çalışmada kolşisin kullanan 500 
gebenin 4’ ünde, başka bir çalışmada 55 gebenin 1’ inde 
Trizomi 21 saptanmıştır.  

• TNF-α: İnfliximab, etanercept, adalimumab ‘ın gebelikte 
kullanımı ile ilgili bilgiler sınırlıdır. VACTERL anomalisi 
sıklığının arttığını bildiren çalışmalar var. 



Gebelikte Psikotrop ilaç kullanımı 

• FDA 2005 yılında büyük bir retrospektif analize 
dayanarak en sık kullanılan SGİ’ lerden biri olan 
paroksetinin fetal yapısal malformasyon, 
özellikle de kalp anomalileri riskini arttırdığı 
şüphesi üzerine teratojenite riskini C den D’ ye 
yükseltmiştir. En son retrospektif İsveç Sağlık 
Kayıtları da paroksetine prenatal maruziyet ile 
hipospadias riskindeki artış arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki göstermektedir. 

• Gebelikte SGİ’ leri özellikle de fluoksetin, 
sertralin ve essitalopram ilk seçenek ilaçlar 
olarak düşünülmelidir. 



LİTYUM 

Plasentadan fetüse geçer, ancak fetüsün 
böbrek gelişimi yeterli olmadığı için annenin 
serum lityum düzeyleri terapötik düzeyde olsa 
bile fetal serum lityum düzeyi toksik düzeylere 
çıkabilir. 

Ebstein anomalisi 

Gevşek bebek sendromu (siyanoz ve hipotoni) 

Apne ve dispne, bradikardi 

Hipotiroidi , nefrojenik diabetes insipidus  

Prematür doğum 
 

 





Yüksek teratojenite riski olan ilaçlar 
• Androjenler (danazol) 

• Antiandrojenler(finasterid) 

• Anti-metabolitler(methotexate) 

• Hipolipidemik ilaçlar(statinler) 

• Oral antikoagulanlar(warfarin) 

• Östojenler(DES) 

• Mizoprostol 

• Talidomid 

• SERM(goserelin) 

• Retinoidler 

• Ribavirin, Radyoaktif iyot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLGU 1 

• 22 yaşında G1P0 

• SAT: 01-01-2013 

• USG: CRL: 45 mm (11 Hafta 1 gün), FHR+ 

• 14/01/2013 tarihi ile 26/03/2013 
tarihleri arasında Zoretanin tablet 
(izotretionin) sabah 10 mg akşam 20 mg 
kullanımı 



Farmakoloji Konsultasyonu 
• İsotretionin: A vitamini anoloğu bir ilaçtır. Sistemik olarak kullanılan 

retinoid, asiretin, etretinat, isotretinion ve tretinoin kontrendikedir. 
Konjenital malformasyonla ilişkisi gösterilmiştir. Hayvan çalışmalarında da 
benzer etkiler gözlenmiştir. 

•  Kontrasepsiyonlar acitretin ve etritinat dan sonra en az 2 sene, 
isotretinoin için en az 1 ay sonrasında bırakılmalıdır. Major doğum 
defektleri %35 sıklıkta görülmektedir. Kulak ve yüz bölgesinde 
malformasyonlar gözükebilir. Özellikle erken dönem hamilelik döneminde 
ilaca maruz kalınması sonucu; embriyonik gelişim hasarları, spontan düşükler 
meydana gelebilmektedir.  

• Hamileliğin sonlandırılması bir seçenek olarak hastaya sunulabilir. Hasta 
ikinci bir görüş isteyebilir. Verilen risk değerlendirilmesi ile terminasyon 
seçeneği hastaya sunulabilir. 

     1.Drugs During Pregnancy and Lactation. Christof Schaefer, Paul Peters,            

     Richard K. Miller. 2nd Edition. 2007. Sayfa: 452-457. 

     2. Reprotox websites. Isotretionin. 



Perinatoloji Konsey Kararı 

• Başka bir merkezden ikinci bir görüş 
alabileceğine 

• Gebelik terminasyonunun bir seçenek olarak 
sunulmasına 

• Gebeliğin devamı halinde perinatoloji tarafından 
takibine; ayrıntılı ultrason ve fetal 
ekokardiyografi yapılmasına oy çokluğu ile karar 
verildi. 

• Hasta terminasyon seçeneğini kabul etti. 
Gebelik sonlandırıldı.   



OLGU 2 
 

• 40 Yaşında, G5P1 

• Epilepsi nedeniyle karbamazepin ve valproik asit 
kullanımı mevcut. 

• USG: 1. Fetus: CRL: 26 mm(9 hafta 3 gün), FHR+ 

         2. Fetus: CRL: 24 mm(9 hafta 1 gün), FHR+ 

         Diamniotik dikoryonik ikiz gebelik (Spontan) 

    11-12 Hafta NT değerleri 1.2 mm ve 1.5 mm 

    Fetal anatomik tarama ve Fetal EKO: Normal 

    Nöroloji konsultasyonu: Valproik asitin kesilmesi ve 
karbamazepimin devamı  



Farmakoloji Konsultasyonu 
• Valproik asit ve karbamazepin gebelik risk kategorisi D'dir.  

• Gebeliğinde valproik asit monoterapisi almış olan kadınlarda olası doğum 
defekti görülme riski, tedavi edilmemiş, epilepsisi olmayan kadınlara 
nazaran 2-3 kat daha fazladır.  Ayrıca, gebeliğinde valproik asit 
monoterapisi almış olan kadınlarda olası doğum defekti görülme riski, 
gebeliğinde başka bir antiepileptik monoterapisi almış kadınlardan daha 
fazladır.  

• Gebelik çağında ve gebe kalmayı düşünen kadınlara VPA reçete ederken 
dikkatli olunmalıdır mümkünse daha düşük teratojenik etki potansiyelleri 
olan başka antiepileptikler tercih edilmelidir. Ancak valproik asit 
monoterapi şeklinde verilmelidir (Bu bilgi, tüm antikonvülzanlar için 
geçerlidir). VPA günde 3 ile 4 doz olacak şekilde ve mümkün olduğu 
kadar düşük dozda (1000 mg/gün'ü geçmeyecek şekilde) uygulanmalıdır.  

• Gebelikte valproik aside maruz kalmış olmak gebeliğin terminasyonu için 
endikasyon teşkil etmemektedir. Ancak, gebeliğin 2. trimesterinde 
detaylı USG ve 16. haftada nöral tüp defektleri açısından anne kanında 
alfa feto protein tayini yapılması önerilmektedir.   

 
 

 

    



Antiepileptik ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili olarak  şu 
noktalara dikkat edilmelidir:  

1) Epilepsisi olan  gebelerde malformasyon görülme sıklığının 
normal popülasyona göre 2-3 kat daha fazla olduğu bilgisi 
verilmelidir; ancak bu 2-3 kat artışa yüzde olarak bakıldığında 
epilepsisi olan bir kadının sağlıklı bir çocuk dünyaya getirme 
ihtimalinin % 90 'dan daha fazla olduğu da hatırlatılmalıdır.  

2) Eğer hastanın AEİ kullanması kesinlikle gerekiyorsa bu 
mümkünse monoterapi şeklinde verilmelidir, kombinasyon 
tedavisinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Eğer günlük 
yüksek doz ihtiyacı var ise kan seviyelerinin ani şekilde 
yükselmesini engellemek için sık ve küçük dozlarda (günde 3-4 
doz şeklinde) bölünmeli ya da yavaş salınımlı türü bir tablet 
kullanılmalıdır. Doz, istenen klinik yanıtın sağlandığı en düşük 
seviyede tutulmalıdır.  

 



• 3) İlaç seçimi açısından valproik asitten kaçınılmalıdır.  
Karbamazepin (KBZ) gebeliğin erken dönemindeki 
kullanımlarda nöral tüp defektleri ile ilişkili bulunmuştur. 
Yapılan bazı çalışmalarda diğer AEİ'larda olduğu gibi 
kraniyofasiyel anomaliler ve gelişme gerilikleri ile KBZ'nin 
ilişkisi saptanmıştır.  

• Antiepileptik tedavi gören gebelerde bu tedaviye bağlı bir 
diğer komplikasyon doğumu izleyen ilk 24 saatte oluşabilen 
yenidoğan kanamalarıdır.  Fenobarbital ve primidon kullanan 
annelerin çocuklarında bildirilmekle birlikte daha sonra 
fenitoin, karbamazepin bağlı II., VII., IX. ve X. faktörlerin 
eksikliği sonucu oluşan bu kanamaların tedavisinde 
yenidoğana doğumda ve doğumdan sonra ilk 2 hafta K 
vitamini desteği önerilmektedir. 

    



 

• ÖNERİLER: Hastaya riskler hakkında ayrıntılı bilgi 
verilmiştir. Gebeliğin devamı düşünüldüğü takdirde 
antiepileptik tedavi monoterapi şeklinde yapılmalıdır. 
Hastanın 5 mg/gün folik asit kullanılması ve ilaç 
seçiminin yeni jenerasyon antiepileptiklerden 
(levetirasetam, lamotrijin vb.) yapılması önerilir. 
Gebeliğin takibinde detaylı usg ve fetal eko önerilir.  

       Kaynaklar 

• 1. Drugs During Pregnancy and Lactation. Christof 
Schaefer, Paul Peters, Richard K. Miller. 2nd Edition. 
2007, S:255- 280 

• 2. REPROTOX® Website Copyright © 1994-2013 
Agent Detail - valproic acid, carbamazepine 



Perinatoloji Konsey Kararı 

• Başka bir merkezden ikinci bir görüş 
alabileceğine 

• Gebeliğin perinatoloji ve nöroloji 
tarafından takibine ve ayrıntılı ultrason ve 
fetal ekokardiyografi yapılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 

• Hasta 35. gebelik haftasında Sectio ile 
2100 gr ve 2200 gr canlı sağlıklı bebek 
doğurdu. 



Olgu 3 
• 34 yaşında, G2P1, Paranoid 

şizofreni  

• USG: CRL: 75 mm( 13 Hafta 5 gün) 

• Klozapin, Essitalopram kullanımı 

• Kombine test: Düşük risk 

• Ayrıntılı USG: Major anomali 
izlenmedi. 

• Fetal EKO: Normal 



• Klozapin: Risk klasifikasyonu B, Essitalopram: Risk klasifikasyonu C 

• ATİPİK ANTİPSİKOTİKLER:  Atipik antipsikotikler gebelikte 
akut psikozda ya da kronik psikotik rahatsızlık durumunda 
kullanılabilirler.  Mümkünse olanzapin ya da ketiapin tercih 
edilmelidir, çünkü bu ilaçların gebelikte kullanımları ile ilgili 
dokümente edilmiş bilgi daha fazladır.  

• Diğer bir antipsikotiğin gebelikte kullanılmış olması gebelik 
terminasyonu endikasyonu olarak kabul edilmemektedir. Eğer 
hasta başka bir antipsikotik tedavi ile stabil ise tedavi 
değiştirilmemelidir.  

• Antipsikotiklerin doğuma kadar kullanıldığı durumlarda yenidoğan 
çekilme ve adaptasyon sorunları  gözlenebilir.  

• Klinik durum izin verdiği takdirde neonatal adaptasyon 
bozukluklarını önlemek için, doğumdan hemen önceki günlerde 
dozun azaltılmasına ya da tedavinin kesilmesine hastanın da fikri 
alınarak karar verilebilir; ancak doğumdan hemen sonra tedaviye 
tekrar gebelik öncesi dozla devam edilmelidir. 
 

 

 

 



    Öneriler: Hastanın kullandığı ilaçların doz, 
maruziyet süresi ve zamanı değerlendirildiğinde, 
teratojenik etki riskinin önemli ölçüde artmadığı 
düşünülmüştür.  

     Kaynaklar 

• 1. REPROTOX® Website Copyright © 1994-
2012. Agent Detail - CLOZAPINE, 
ESCITALOPRAM  

• 2. Drugs During Pregnancy and Lactation. 
Christof Schaefer, Paul Peters, Richard K. 
Miller. 2nd Edition. 2007. S: 302- 304 



Perinatoloji Konsey Kararı 

• Başka bir merkezden ikinci bir görüş 
alabileceğine 

• Gebeliğin Perinatoloji ve Psikiyatri 
tarafından takibine ve ayrıntılı ultrason ve 
fetal ekokardiyografi yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

• Sectio abdominalis ile 3370 gr canlı sağlıklı  
kız bebek doğurtuldu ve BTL yapıldı. 



Olgu 4 

•  31 yaşında, G2P1 

• Ultrasona göre 19 haftalık gebe (SAT ?) 

• Sigara 15 adet/gün, alkol kullanımı var. 

•  Folik asit kullanmıyor. Radyasyon 
maruziyeti yok. Gebeligin 16. haftasına 
kadar Desolett tb (desogestrel, östrojen) 
1x1 kullanımı mevcut. 

• Düzensiz olarak Atarax (hidroksizin) tb 
1x1 kullanımı  haftada 1 adet Biprofenid 
tb (ibuprofen) kullanımı  

• Kombine ve üçlü test yaptırmamış 

 

 



Farmakoloji Konsultasyonu 
FDA göre hidroksizin, ibuprofen C, diğer ilaç X kategorisine aittir. 

Geçmişte OK'lerin vacterl (vertebra, anüs, trake, böbrek ve ekstremite)  

anomalilerine neden olabilecekleri önerilmiş olsa da, bu tip bulguların tespit  

edildiği çalışmalara alınan gebelerin OK kullanma nedenlerinin kanama sonrası  

düşük tehdidini önlemek olduğu, kullanılan OK'lerin tek tip olmadığı ve bu  

durumun kendi içinde ilaç dışı riskler barındırabileceği belirtilmiştir. 

 Bazı çalışmalarda konjenital kalp defektleri riskinde artışa  rastlanmıştır. 

Uriner sistem anormallikleri görülmüş olgu raporları mevcuttur.  

1. Trimesterin geç döneminde maruz kalan fetüslerin % 1'inde genital 

anomaliler (dişi fetüslerde klitoral hipertrofi) ortaya çıkarabilir. 

2.  Hipospadias görülme ihtimali açısından çelişkili veriler mevcuttur. 

 

 

 

 



 Erken gebelikte kazara ya da bilmeden oral kontraseptif (OK) kullanmak 

gebeliği sonlandırma ya da ek diagnostik prosedürlerinin uygulanması için 

bir neden oluşturmamaktadır.  

Yüksek doz uygulamalarda fetüsün morfolojik gelişimini değerlendirmek 

açısından detaylı USG ve fetal Eko incelemesi önerilir. 

ÖNERİLER: Hastanın kullanmış olduğu ilaçların maruziyet zamanı, süresi, 

 dozu ilgili literatür eşliğinde değerlendirildiğinde teratojenik etki 

 riskinde ciddi artış beklenmemektedir. Perinatoloji takibi (detaylı usg ve 

 fetal eko) önerilir. Hastaya ayrıntılı bilgi verilmiş, ikinci bir görüş 

 alabileceği belirtilmiştir.  
KAYNAKLAR:  

1.REPROTOX® Website Copyright © 1994-2013 Agent Detail - ORAL CONTRACEPTİVES, hyrdoxizine  

2. Drugs During Pregnancy and Lactation. Christof Schaefer, Paul Peters, Richard K. Miller. 2nd Edition. 2007. S: 405- 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Fetal Eko 

• Bilateral plevral effüzyona bağlı kalp normalden 
küçük görünümde 

• A-V kapak morfolojisi ve fonksiyonu normal 

• 4.5 mm çapında VSD 

• Sağ atrium dilate, aort dekstrapoze ve 
ventriküler septum üzerine oturmuş 

• Pulmoner arter sağ ventrikülden daha apikal 
çıkıyor 

• Perikardial effüzyon 

  Sonuç: Fallot tetralojisi, hidrotoraks, cilt altı     
ödem (nonimmun hidrops fetalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perinatoloji Konsey Kararı 

• Başka bir merkezden ikinci bir görüş alabileceğine 

• Gebelik sonlandırılmasının hastaya bir seçenek olarak 
sunulmasına 

• Fetal karyotipleme yapılmasına 

• TORCH, Parvovirus B19 ve 22q11 delesyonu bakılmasına 

• Gebeligin devamı halinde perinatoloji ve pediatrik 
kardiyoloji tarafından takibine oy birliği ile karar verildi. 

• Hasta ve eşi gebelik terminasyon seçeneğini istedi. 
Gebelik termine edildi. 

 

 

 

 

 

 









Hedef organ taraması 



11-14. gebelik haftasında tarama 

 Baş popo mesafesi 45-84 mm olmalı 

 Baş ve üst toraks tüm ekranı kaplamalı 

 Gerçek  sagital kesit alınmalı 

 NT, Nazal bone, Duktus Venosus ve 
Fasial açı                      

 

 

 



11-14 hafta anomali taraması 

• Tanı koyulamayanlar 
– Ventikülomegali 

– CCA, Serebellum 

– Sulcus, gyrus 
anomalileri 

– Hipoplastik sol kalp 

– Kapak hastalıkları 

– GIS obstrüksiyonları 

– Hidronefroz 

 

• Tanı koyulanlar 

– NT artışı 

– Kistik higroma 

– Akrani 

– Holoprozensefali 

– Majör kalp 
anomalileri 

– Batın duvarı 
defektleri 

– Mesane  çıkış obst. 

– İskelet ve ekstremite 

 

 











 



 





 
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Perinatoloji Bilim Dalı   

 

Adı-Soyadı:  Protokol No: 
 
……………..... 

TARİH: 
SAT: 

     W    D           W    D            W    D DÜZELTİLMİŞ SAT: 

 

  
Tarih Tarih Tarih 

……/……/…..… ……/……/…….. ……/……/…..… 

Anatomik Tarama 11-14 hafta 20-23 hafta 30-32 hafta 

Cranium 

Göz 

Yüz 

Dudak, Damak 

Boyun 

Toraks 

Costa 

FCW 

LVOT 

RVOT 

V Sign 

Diyafram 

Mide 

Karaciğer 

Safra Kesesi 

Umblikal Ven 

Sağ Böbrek 

Sol Böbrek 

Karın Duvarı 

Mesane 

Umblical Arter 

Üst Ekstremite 

Alt Ekstremite 

Eller 

Ayaklar 

Plesental Disk 

Cord İnsersiyosu 

Columna Vertebralis 

Ek Bulgular 
  
  

  

Gender     

Prezentasyon   

    
Biyometri mm Hafta 

CRL     
NT     
NB     
FA    
TR VAR       YOK  

              PI      RI 
            FHA 

20-23 HAFTA BİYOMETRİ 

BPD     
HC     
AC     
FL     
HL     

TCD     
CM     
NF     
AW     
CSP     
NB     

EFW     
ASI     
CL     

Doopler Çalışması 

  PI DN PI DN 

Sağ Uterin Arter         
Sol Uterin Arter         

  S/D RI S/D RI 
Umblical Arter         

          
  PI    PSV 

MCA     
Ductus Venosus 

  S      cm/sn 

  D cm/sn 

  A cm/sn 

PIV     

FHR     

               
  N

o
rm

a
l       

 D
e
ğ
e
rle

n
d
irile

m
e
d
i      

 P
a
to

lo
jik

     

 

 







 





 







 







 



 
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 
Perinatoloji Ünitesi 

 
 

   
 

 
Adı-Soyadı:  Protokol No: 

 
…………………… 

SAT: …….…./…….…./…………..……. (……..hf...…g) Tarih: 
 

………../………./…… 

 
 

 Situs  Solitus  Situs İnversus  Situs Ambigus  Değerlendirilemedi 

 Pozisyon  Levocardi  Dextrocardi  Mesocardi  Değerlendirilemedi 

 Büyüklük  Normal  Kardiyomegali  Rölatif Kardiyomegali  Değerlendirilemedi 

 Aks  Normal  <20°  >70°  Değerlendirilemedi 
 

 

 Dört Odacık Görünüm (FCW)    Apikal  Lateral  

 Odacık Morfolojisi   Normal  
Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 Venoatrial Bağlantı   Normal  
Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 Atrial Septum Ve Foramen Ovale 
Morfolojisi   Normal  

Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 AV Kapaklar Morfolojisi Ve Fonksiyonu  Normal  
Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 Ventriküler Septum Morfolojisi   Normal  
Anormal 

………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 Ventriküler Duvar Kalınlığı  Normal  
Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 Ventrikül Fonksiyonu   Normal  
Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 Kalp Hızı  ………………./dk    

 Kalp Ritmi   Ritmik  Aritmik   

 Perikardiyal Effüzyon  Yok  Var  Değerlendirilemedi 

 Beş Odacık (LVOT)  Normal  
Anormal 
…………………………………………………. 

 Değerlendirilemedi 

 Üç Damar Görünümü (RVOT)  Normal  
Anormal 
…………………………………………………. 

 Değerlendirilemedi 

 3 Damar Trakea Görünümü (3VT)  Normal  
Anormal 
………………………………………………….  Değerlendirilemedi 

 ARSA  İzlenmedi  Var  Değerlendirilemedi 
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Birinci trimester: %16-84 (%50) 

İkinci Trimester: %48-100 (%75) 



Perinatoloji Konseyi 

•Perinatoloji yandal uzmanı 
•Çocuk hastalıkları uzmanı 
•Farmakoloji uzmanı 
•Genetik hastalıkları uzmanı 
•Radyoloji uzmanı 
•Vakanın durumuna göre ilgili dal 
uzmanı 



 

 
 
 

 
PERİNATOLOJİ KONSEY FORMU 

Hastanın Adı Soyadı:   

Dosya (HIS)No: Yaş: 

Cinsiyet:BAYAN 

Obstetrik öykü  

  

Gravida:               Para:                   Yaşayan:                            Abortus:                DC: 0                    

Özgeçmiş. 

 

 

Tanı/Ön Tanı: 

 

 

Obstetrik USG:     

  

  

  

  

Laboratuar Bulguları: 

 

 

 

Konsültasyonlar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR : 

  

 

 

 

        Konuyla ilgili bir başka merkezde ikinci bir görüş alabileceğine oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi 

 

         Üye                                   Üye                                          Üye                                               Üye  



 

 

 
 

 

          TARİH:……/…… 

 

 

                                      
 

T.C S.B. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ   

ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 
 

PERİNOTOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

 

Bebeğim  / Kendimin hastalığı ve hastalığın gidişatı hakkında detaylı olarak ilgili olarak ilgili doktor tarafından 

bilgilendirildim.Kendi isteğim ve konsey önerisi doğrultusunda gebeliğin sonlandırılması istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

Eş Ad Soyad :         Ad Soyad 

 

 İmza             İmza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres : 



 


