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Tanım 

 Teratos: Canavar 

 Bir embriyo/fetusun normal fonksiyonel ve 

yapısal gelişimini engelleme potansiyeli 
olan etkenler. 

 Teratoloji 

Teratojen: Yapısal anomali 
Hadejen:Normal maturasyon ve fonksiyonu bozar 

Trofojen: Büyümeyi bozar 

 



 Canlı doğumda konjenital malformasyon: 
%2-3 

 İlerleyen dönemlerde ortaya çıkan anomali 
ve fonksiyonel defisit: %10 

 Malformasyon nedenleri: 

– Bilinmeyen 

– Genetik 

– Çevresel faktörler 



 Olası sebep  Sıklık 

Bilinmeyen 
Poligenik multifaktöriyel (gen çevre etkileşimi 
sonucu) 

Gelişmenin spontan olarak bozulması 
Teratojenlerin sinerjistik olarak etkileşimleri  
 

%65-70  



 

Olası sebep  Sıklık  
Genetik 

Otozomal ve cinsiyete bağlı genetik 
hastalıklar 
Yeni mutasyonlar 

Kromozomal 

 

%10-25  



Olası sebep      Sıklık 

Çevresel 

1. Anneye ait  

2. Enfeksiyonlar  

3. Mekanik nedenler (deformasyonlar)  

4. Kimyasal maddeler, ilaçlar, 

radyasyon, hipertermi   

%10 

%4 

%3  

%1-2 

<%1  



Teratojenler 

 İlaçlar 
 Kimyasal maddeler 

 Fiziksel veya çevresel etkenler (ısı, radyasyon, 
mekanik faktörler) 

 Maternal metabolik hastalıklar (diyabet, 
fenilketonüri) 

 Enfeksiyon 

 

 

 

 



Teratojenler 

 İlaçlar 
 Kimyasal maddeler 

 Fiziksel veya çevresel etkenler (ısı, radyasyon, 
mekanik faktörler) 

 Maternal metabolik hastalıklar (diyabet, 
fenilketonüri) 

 Enfeksiyon 

 

 

 

 



 

Malformasyonların <%1’inde neden ilaç (FDA 2005) 

 



Teratojenler 

 İlaçlar 
 Kimyasal maddeler 

 Fiziksel veya çevresel etkenler (ısı, radyasyon, 
mekanik faktörler) 

 Maternal metabolik hastalıklar (diyabet, 
fenilketonüri) 

 Enfeksiyon 

 

 

 

 



Meslek  

Temizlik personeli 

 

Berberler ve güzellik uzmanları  
 

Sağlık çalışanlar 
 

 

Boyacılar  
 

Fotoğrafçılar 
 

Plastik işçileri 
 

Matbaa personeli 

 

 

Tekstil çalışanları  
 

 

Ulaşım sektörü çalışanları  

Sabun, deterjan, çözücüler 

 

Saç sprayleri, çözücüler, boyalar 

 

Anestezik maddeler, x-ışınları, laboratuvar kimyasal 
maddeleri 

 

Kurşun, titanyum, toluen 

 

Kostikler, bromidler, iodidler, gümüş nitrat 
 

Formaldehit, vinil klorit 

 

Mürekkep, metanol, karbon tetraklorür, kurşun, 
çözücüler, trichloroethylene 

 

Formaldehit, boyalar, asbestoz, çözücüler, alev artıkları 
 

 

Karbon monoksit, kurşun 

Zararlı madde 



Teratojenler 

 İlaçlar 
 Kimyasal maddeler 

 Fiziksel veya çevresel etkenler (ısı, radyasyon, 
mekanik faktörler) 

 Maternal metabolik hastalıklar (diyabet, 
fenilketonüri) 

 Enfeksiyon 

 

 

 

 



Mekanik faktörler  

 

 Uterus malformasyonları  
 Büyük uterin myomlar 

 Oligohidramnios 

 Amniyotik bantlar 

 Çoğul gebelik 

 



Teratojenler 

 İlaçlar 
 Kimyasal maddeler 

 Fiziksel veya çevresel etkenler (ısı, radyasyon, 
mekanik faktörler) 

 Maternal metabolik hastalıklar (diyabet, 
fenilketonüri) 

 Enfeksiyon 

 

 

 

 



Diyabet ve teratojenite  

 Konjenital kalp 

hastalığı  
 Santral sinir sistemi 

(Nöral tüp defektleri) 

 Böbrek anomalileri 

 



Teratojenler 

 İlaçlar 
 Kimyasal maddeler 

 Fiziksel veya çevresel etkenler (ısı, radyasyon, 
mekanik faktörler) 

 Maternal metabolik hastalıklar (diyabet, 
fenilketonüri) 

 Enfeksiyon 

 

 

 

 



Enfeksiyöz etkenler 

 

 A- Virusler: Rubella, CMV, parvovirus B19 

 B- Bakteriler: Sifiliz  

 C- Parazitler: Toksoplasma. 



Teratojenlerin etkileri 
 

1.Hücrelerin büyüme, farklılaşma ve migrasyonunu 
etkiler. 

2. Hücre ölümüne neden olabilir.  

3.Hücrenin fonksiyonunu geçici bir biçimde bozabilir. 

4.Hücre içinde lokal harabiyete neden olabilir. 

5.Hücre içi fonksiyon birimlerine etki edip kalıcı enzim 
defektlerine neden olabilir. 

6.Hücrenin kendini yenileme faaliyetlerine etkili 
olabilir. 

7.Hücreler arası ilişkiler bozulabilir.  

 

 



Teratojenlerin etkileri 

 Malformasyon (Gelişim sürecindeki intrinsik 
anormallik sonucunda organogenezde bozukluk) 

 Deformasyon (Normal gelişmiş bir fetusun 
anormal bir mekanik güç tarafından etkilenmesi) 

 Disrupsiyon (Normal gelişimin dış faktörlerden 
etkilenmesi sonucunda anormal yapının meydana 
gelmesi)  

 Abortus, fetal ölüm, intrauterin büyüme 

kısıtlılığı 



Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 
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Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 

 



Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 

 



Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 

 



Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 

 



Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 



Teratojeniteyi etkileyen 

faktörler 

 Maruziyet sırasındaki gelişimsel evre 

 Maruziyet süresi ve dozu 

 Genetik yatkınlık 

 İlacın alım şekli 
 İlaçlar arasındaki etkileşim 

 Maternal distrübisyon ve metabolizma 

 Plasentadan geçen miktar 



İlaçların etki mekanizmaları  
(van Gelder, 2010) 

Folat antagonizmi (valproik asid, 

karbamezepin, fenitoin, MTX, 

trimetoprim…) 
– NTD, orofasyal kleftler, ekstremite defektleri 



İlaçların etki mekanizmaları  
(van Gelder, 2010) 

Nöral krest hücre disrupsiyonu 

(bosentan, retinoik asidler…) 
– Aortik ark anomalileri, konotrunkal defektler, 

ösofageal atrezi… 

 



İlaçların etki mekanizmaları  
(van Gelder, 2010) 

Endokrin disrupsiyon: Cinsiyet 

hormonları (DES) 
– Vajinal adenokarsinom, hipospadias, 

kriptorşidizm.. 



İlaçların etki mekanizmaları  
(van Gelder, 2010) 

Oksidatif stres (talidomid, valproik 

asid, kemoterapi…) 
– İskelet displazisi, ekstremite defektleri, NTD, 

CVS, yarık dudak/damak  
 



İlaçların etki mekanizmaları  
(van Gelder, 2010) 

Vaskuler disrupsiyon 

(vazokonstriktörler; misoprostol, 

aspirin, ergotamin, psödoefedrin…) 
– Barsak atrezisi, gastroşisiz, terminal ekstremite 

redüksiyon defektleri, hidranensefali, 

porensefali.. 

 



İlaçların etki mekanizmaları  
(van Gelder, 2010) 

Spesifik reseptör veya enzim  

(ACE/ angiotensin II reseptörü: ACE inhibitörleri, 

cyclooxygenaz-I: NSAIDs, hidroksimetilglutaril-

coenzim A redüktaz: statinler…) 
 



Klinik Pratikte Teratojenite 

 Ciddi bir sağlık problemi 
 Birinci trimesterde %40-70 oranında 

vitamin dışı ilaç (Andrade 2004, Mitchell 2011) 

 Ortalama 2-3 ilaç (Mitchell 2011) 

 Güvenlik hakkındaki bilgiler çok yetersiz 

– Gerekli tedavi uygulanmıyor 
– Gereksiz terminasyonlar 

 



Klinik Pratikte Teratojenite 

 2000-2010 arasında FDA tarafından 
onaylanmış 172 ilacın %98’inin riski 

belirsiz (Adam 2011) 

 1980’den beri FDA tarafından onaylanmış 
olan 640 ilacın %9’unun riski belirlenmiş 
ve sadece 30 tanesinin gebelikte kullanımı 
güvenli bulunmuş 

 Riski belirsiz olan bir ilacın riskinin 
netleşmesi için ortalama 27 yıl (Adam 2011) 

 



Klinik Pratikte Teratojenite 

 Hayvan çalışmaları fikir verse de yeterli 
değil (talidomid!) 

 Gebelik özel bir populasyon ve ilaç 

çalışmalarına alınmıyor 
 Gebelik fizyolojisi farmakokinetiği ve fetal 

maruziyeti etkiliyor 



Klinik Pratikte Teratojenite 

 Olgu sunumları 
 Gözlemsel kohort 

 Veritabanı kohort 
 Vaka kontrol (OR >3-4) 

 Gebelikte maruz kalanların kaydedilmesi 
(pregnancy registries) 



 Teratojen diyebilmek için : 

– Maruziyet sonucunda spesifik bir 

malformasyon gelişmeli 
– Kritik zamanda, ilgili organın gelişimi sırasında 

maruz kalınmalı 
– En az iki epidemiyolojik çalışmada benzer 

sonuçlar elde edilmeli 

– Deneysel hayvan çalışmalarında malformasyon 
elde edilmeli 

– Neden sonuç ilişkisi kurulabilmeli 



FDA’in gebelikte ilaç 

kullanımı risk kategorisi 
 A:  İnsanlar üzerinde yapılmış kontrollü 

çalışmalarda fetal risk yok.  

     İlaçların <%1. Prenatal vitamin, levotiroksin, potasyum…  
 B:  İnsanlar üzerinde çalışma yapılmamış ve 

hayvan çalışmalarında fetal risk yok 

    veya 

Hayvan çalışmalarında risk var, ama insanlar 
üzerinde yapılmış iyi kontrollü çalışmalarda risk 
yok.  

Çoğu antibiyotik 

 



FDA’in gebelikte ilaç 

kullanımı risk kategorisi 
 C:  Hayvan çalışmalarında risk var, ama 

insanlar üzerinde iyi kontrollü çalışma 
yapılmamış 

   veya 

Hayvan ve insanlar üzerinde yapılmış iyi         
kontrollü çalışma yok.  

      İlaçların üçte ikisi. Zidovudin, Ca kanal blokeri… 



FDA’in gebelikte ilaç 

kullanımı risk kategorisi 
 D:  Risk mevcuttur ancak kullanıma bağlı 

sağlanan faydalar nedeniyle potansiyel riski 
dengeleyebilir. Hasta riskler konusunda 

bilgilendirilmelidir.  

 Potansiyel olarak hayat kurtaran ilaçlar;  karbamezepin, 

azotiopürin, lityum… 

 X:  Gebelikte kullanılmaması gereken ilaçlar. 
Riskler faydasına göre ağır basmaktadır  
İzotretinoin 

    

 



Danışmanlık 

 FDA sistemi maruziyeti çok basitleştiriyor 
(doz, süre, alınma şekli, hafta…) 

 Aynı kategorideki ilaçların birçoğu farklı 
risklere sahip 

 Farklı kategorilerdeki ilaçlar benzer risklere 
sahip olabilir 

 Hayvan çalışmaları insanlar üzerindeki 
etkileri doğru yansıtmayabilir 



Danışmanlık 

 FDA harflerle kategorizazyonu kaldırdı  
    (30 Haziran 2015) 

 Gebelik, Laktasyon, Erkek ve Dişi 
Reprodüktif Potansiyeli 

 Fetal Risk 

 Klinik bilgiler (gebeliğin farkında olmadan 
kullanım, gebe ve laktasyonda kullanım) 

 İnsan ve hayvanlarla ilgili veriler 



Danışmanlık 

 TERIS: Teratology Information Service 

 ENTIS: European Network of Teratology 

Information Services 

 MothertoBaby-OTIS: Organization of 

Teratology Information Services 

 

 



Danışmanlık 

 FDA: Pazarlanmadan önceki hayvan 

çalışmaları, yayınlanmamış çalışmalar, 
tedavinin faydaları da dahil 

 TERIS: Sadece insanlar üzerindeki çalışmalar, 
sadece teratojenik potansiyel 

 Korelasyon zayıf 
 FDA’de X kategorisindeki 12 ilaç TERIS’de 

belirlenmemiş grupta 



Danışmanlık 

 Teratoloji veritabanları:  
– REPRORIKS System,  

– REPROTEXT,  

– REPROTOX,  

– TOXNET 

 



Danışmanlık 

 Genel popülasyondaki bazal anomali riski 

unutulmamalı (%2-3) 

 Teratojene maruz kalındığında risk 
genellikle %1-2 oranında artmaktadır  

 Risk artışı yerine mutlak risk tercih edilmeli 
(yarık damak riskinin x3: 1/1000’den 3/1000’e artış. 
%99.7 sağlıklı olacak). 



Danışmanlık 

 İlacın verildiği hastalığın ve tedavi 
edilmediği durumlarda oluşacak riskler 
hakkında bilgi verilmeli 

 Risk-fayda dengesi gözetilmeli 



Danışmanlık 

 Gebe bir kadına ilaç verirken: 
– İmplantasyondan 8. haftaya kadar olan 

dönemde ilaç vermekten kaçınılmalı 
– Gebelikte yaygın kullanımı olan ve 

güvenilirliğiyle ilgili verilerin olduğu ilaçlar 
tercih edilmeli 

– Minimum etkin doz kullanılmalı 
 



 

 

 

TEŞEKKÜR EDERİM 


