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ÖZET

Major depresif bozukluk gebelik sırasında ve doğum sonrası dönemde 
sıktır ve hiçbir antidepresan gebelikte kesin olarak güvenli kabul edilme-
diği halde birçok kadın reçeteli ya da reçetesiz olarak antidepresan ilaç 
kullanmaktadır. Önceki çalışmalar gebelik döneminde seçici serotonin 
geri alım inhibitörü (SSGİ) ya da serotonin ve norepinefrin geri alım 
inhibitörü (SNGİ) kullanımı ile bazı doğumsal kusurlar arasında bağ-
lantılar olduğunu düşündürmüştür. 
VACTERL asosiasyonu bazı doğumsal anomalilerin şans eseri olarak 
beklenenden daha sık birlikte olduğu nadir bir doğumsal anomaliler 
grubudur. Tanı için vertebral (V), anal (A), kardiyak (cardiac, C), trake-
oözofajiyel (TE), renal (R) ve ekstremite (limb, L) bölgelerinde en az üç 
doğumsal anomalinin bir arada bulunması gerekir. 
Bu yazıda, annesinin öyküsünden gebelikten önce venlafaksine başlayıp 
gebelik boyunca kullanmayı sürdürdüğü anlaşılan, VACTERL asosias-
yonu olan yenidoğan bir kız çocuğu bildirilmektedir. Bu bebekte anal 
atrezi, patent duktus arteriyozus, trakeoözofajiyel fistül ve üst ekstremite 
anomalileri vardı. 
Yazarların bildiği kadarıyla bu gebelik döneminde SSGİ ya da SNGİ 
kullanılması ile bağlantılı olabilecek ilk VACTERL asosiasyonu bildi-
rimidir.

Anahtar Sözcükler: Venlafaksin, VACTERL asosiasyonu, doğumsal 
anomaliler

SUMMARY 
Possible Relation Between Antenatal Venlafaxine Use and 

VACTERL Association in a Newborn: A Case Report 

Major depressive disorder is common during antenatal period and many 
women are prescribed antidepressant drugs despite no antidepressant 
can be regarded as definitely safe in pregnancy. Previous studies have 
suggested links between gestational use of selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRI) or serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors 
(SNRI) and certain birth defects. 
VACTERL association is a rare group of congenital malformations 
which were observed to occur together more often than would be 
expected by chance. Diagnosis requires coexistence of at least three 
congenital malformations from vertebral (V), anal (A), cardiac (C), 
tracheoesophageal (TE), renal (R), and limb (L) regions. 
Here,  a case of a newborn female whose mother’s gestational 
history revealed venlafaxine use before and during her pregnancy 
is reported. This newborn had anal atresia, patent ductus arteriosus, 
tracheoesophageal fistula, and upper limb anomalies. 
To the best of authors’ knowledge this is the first report of VACTERL 
association possibly related to gestational use of SSRI or SNRI.  
Keywords: Venlafaxine, VACTERL association, congenital 
abnormalities 

GİRİŞ

Daha önce depresyon geçirmiş kadınlarda gebelik sırasında 
ve doğumdan sonra depresyonun yineleme riski yüksektir 
(Marcus ve ark. 2003, Andersson ve ark. 2003). Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi ku-
rullar tarafından gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanıl-
mak için resmi onay almış olan hiçbir antidepresan bulunma-
makla birlikte birçok gebe kadın reçeteli ya da reçetesiz olarak 
antidepresan ilaçları kullanmaktadır. Kanada’da yapılan ve ge-
belik döneminde antidepresanlara maruz kalan 1243 kadın ve 
antidepresan almayan 1243 kontrolün gebelik sonuçlarının 

incelendiği çalışmada venlafaksin dahil antidepresanların 
gebelikte kullanılması ile yenidoğanda doğumsal kusurlar 
olması arasında bir ilişki bulunamamıştır (Einarson ve ark. 
2009). Bununla birlikte aksi yönde sonuçlar da bulunmakta-
dır. Louik ve arkadaşları (2007) doğumsal kusuru olan 9849 
ve olmayan 5860 bebeği inceledikleri çalışmalarında gebelikte 
genel olarak SSGİ kullanılması ile doğumsal kusur arasında 
bir ilişki bulamamakla birlikte sertralin kullanılması ile omfa-
losel ve septal kusurlar ve paroksetin kullanılması ile sağ vent-
rikül çıkış traktusunda tıkanıklık arasında ilişki bulmuştur. 
Alwan ve arkadaşları (2007) da doğumsal kusuru olan 9622 
ve olmayan 4092 bebeği inceledikleri çalışmada genel olarak 
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SSGİ kullanılması ile doğum kusurları arasında ilişki bula-
masa da anensefali, kraniyosinostozis ve omfalosel oranının 
SSGİ kullanan annelerin bebeklerinde arttığını bulmuştur. 
Venlafaksin serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü 
(SNGİ) bir antidepresandır. Venlafaksinin FDA gebelik kate-
gorisi C’dir ve bu kategori “Hayvan üreme çalışmalarıyla fetüs 
üzerinde bir yan etki olduğu gösterilmiştir; insanlarda yeterli 
ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır ama olası yararlar, 
olası risklere rağmen, ilacın gebe kadınlarda kullanılması-
nı haklı kılabilir” şeklinde ifade edilmektedir (FDA, 1979). 
Gebelikte kullanılmasına bağlı teratojenik potansiyeli incele-
yen az sayıda çalışma bulunmaktadır.  Einarson ve arkadaşla-
rı (2001) gebelik sırasında venlafaksin kullanan 150 kadınla 
gebelik sırasında SSGİ kullanan 150 kadın ve gebelik sırasın-
da teratojenik olmadığı bilinen ilaçlar kullanan 150 kadını 
karşılaştırmıştır.  Venlafaksin grubunda anlamlı olarak artan 
herhangi bir doğum kusuru bulunmamıştır. Diğer yandan 
Polen ve arkadaşları (2013) Ulusal Doğum Kusurları Önleme 
Çalışması’nın (the National Birth Defects Prevention Study; 
NBDPS) verilerini inceleyerek gebelik sırasında venlafaksine 
maruz kalan kadınların bebeklerinde anensefali, atriyal septal 
defekt (ASD), aort koarktasyonu, yarık damak ve gastroşizis 
insidansının anlamlı arttığını bulmuştur. 

VACTERL asosiasyonu vertebral (V), anal (A), kardiyak (car-
diac; C), trakeoözofajiyel (TE), renal (R) ve ekstremite (limb; 
L) bölgelerinde en az 3 doğumsal anomali olması ile tanımla-
nır (Rittler ve ark. 1996). Bu durum ilk olarak VATER asosi-
asyonu olarak adlandırılmış ve aralarında vertebral defektler, 
anal atrezi, trakeoözofajiyel fistül ile birlikte özofagus atrezisi 
ve radyal ve renal displaziyi içeren bir grup doğumsal ano-
malinin istatistiksel olarak rastgele olmayan birlikte bulunuşu 
şeklinde tarif edilmiştir (Quan ve Smith 1973). Bu durumda 
anomaliler şans eseri olarak gözlenecek olandan daha sıklıkla 
bir arada bulunduğundan asosiasyon adı verilirken altta ya-
tan ortak bir mekanizma henüz açıklanamamış olduğundan 
sendrom olarak adlandırılmaz (Solomon 2011). Yazın tara-
mamızda antenatal dönemde antidepresan kullanımına bağlı 
VACTERL/VATER asosiasyonuna dair sadece 1 olgu sunu-
mu bulduk ki o bildirimde bir trisiklik ilaç olan dibenzepin 
kullanılmıştı (Merlob ve Naor 1994). Bu çalışmanın yazarla-
rının bildiği kadarıyla antenatal venlafaksin kullanımına bağlı 
VACTERL asosiasyonu daha önce hiç bildirilmemiştir. Bu 
yazıda annesinin öyküsünde gebelik öncesi ve sırasında venla-
faksin kullanımı olan ve VACTERL asosiasyonu tanısı konan 
yenidoğan bir kız olgu sunulmaktadır.  

OLGU

Yenidoğan bir kız çocuğu doğum öncesi ultrasonografide 
(USG) tespit edilen ventrikülomegalinin değerlendirilmesi için 
pediatri bölümüne danışıldı. Babası 40 annesi ise 30 yaşında idi 
ve üçüncü derece akraba idiler. Annede diyabet, obezite (Beden 
kitle endeksi: 23.4), fertilite tedavisi, alkol, reçeteli ya da yasa-
dışı ilaç kullanımı veya sigara kullanımı öyküsü yoktu. Hasta, 
ailenin iki sağlıklı çocuğunun ardından doğan üçüncü çocuğu 
idi. Anne gebelikten üç ay önce moral bozukluğu, can sıkıntısı, 

isteksizlik, uykuya dalmada zorlanma ve iştahsızlık şikayetleri 
ile bir psikiyatr tarafından değerlendirilmiş. Major depresif bo-
zukluk tanısı konarak venlafaksin 75 mg/gün başlanmış. Anne 
gebe olduğunu öğrendikten sonra psikiyatri polikliniğine git-
memiş ancak venlafaksin ile iyi hissettiği için doğuma kadar 
venlafaksin kullanmaya devam etmiş. Kadın doğum polik-
liniğinde gebelik sırasında 4 kez görülmüş ancak venlafaksin 
kullanımından bahsetmemiş. Doğum öncesi yapılan USG’de 
intrauterin gelişme geriliği tespit edilmiş.

Bebek 38 haftalık iken sezaryen kesi ile dünyaya gelmiş ancak 
doğum öncesi yapılan ultrasonografi ölçümleri 32. hafta ile 
uyumlu imiş. APGAR skoru doğum sonrası 1. dakikada 5 
ve 5. dakikada 7 olarak kaydedilmiş. Doğum ağırlığı 1880g 
(<3 persentil), boyu 46 cm (3-10 persentil) ve baş çevresi 32 
cm (3-10 persentil) imiş. Muayenede hastanın ellerinde oli-
godaktili olduğu (başparmaklar yoktu), ulnar kemiklerin iki 
taraflı bulunmadığı ve radyal kemiklerin iki taraflı kısa oldu-
ğu görüldü (Şekil 1). Ayrıca anal atrezi ve rektovajinal fistül 
de görüldü (Şekil 2). 

ŞEKİL 1. VACTERL asosiasyonu tanısı konan bebekte üst ekstremite 
anomalileri.

ŞEKİL 2. VACTERL asosiasyonu tanısı konan bebekte anal atrezi.
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Hastaya nazogastrik tüp takılmak istendi ancak tüp ilerle-
tilemeyince sorunu anlamak için yapılan baryumlu grafide 
özofagus atrezisi ile birlikte trakeoözofajiyel fistül tespit edildi 
(Şekil 3). Karyotip analizi 46 XX normal dişi olduğunu gös-
terdi. G bandı boyamasında yapısal ya da sayısal bir kromo-
zom anormalliği tespit edilmedi.

Kardiyak dinlemede sürekli sistolik üfürüm vardı ve ekokardi-
yografide patent duktus arteriyozus (PDA; 4 mm boyutunda) 
ve orta dereceli (10-20 mm) perikardiyal efüzyon görüldü.  
Hastanın genel durumu kötü olduğundan PDA için müda-
hale yapılmadı. Hastaneye yatışın ilk haftası içinde kardiyo-
pulmoner arest gelişen hasta kaybedildi. 

TARTIŞMA

VACTERL asosiasyonu tanısı koymak için belirlenmiş olan 
bölgelerin (vertebral, anal, kardiyak, trakeoözofajiyel, renal ve 
ekstremite) en az üçünde anomali olması gereklidir (Solomon 
ve ark. 2011, Shaw-Smith 2010). Bizim olgumuzda bilateral 
oligodaktili ve ulnar agenezi, anal atrezi ve rektovajinal fistül, 
özofagus agenezisi ve trakeoözofajiyel fistül ve PDA vardı. Bu 
4 bölgedeki anomaliler sebebiyle VACTERL asosiasyonu ta-
nısı koyduk. 

Ayırıcı tanıda nadir görülen başka sendromları değerlendir-
dik ve Alagille sendromunu (karakteristik yüz görünümü ya 
da oftalmik anomaliler yoktu), Baller-Gerold sendromunu 
(deri anomalileri ya da kraniyosinostozis yoktu), CHARGE 
sendromunu (koloboma, kulak anormallikleri ya da yüz 
özellikleri yoktu),  Currarino sendromunu (presakral kitle 
yoktu), 22q11.2 delesyon sendromunu (karyotipleme nor-
maldi), Fanconi anemisini (pigmentasyonda ve hematolojik 
anormallik yoktu), Feingold sendromunu (ayak parmakla-
rında sindaktili yoktu), Fryns sendromunu (diyafram ku-
surları ve yüz anomalileri yoktu), MURCS asosiasyonu-
nu (sindaktili yoktu), okülo-aurikülo-vertebral sendromu 
(mikrotia ya da hemifasyal mikrozomi yoktu), Opitz G/
BBB sendromunu (sindaktili ya da hipertelorizm yoktu), 

ŞEKİL 3. VACTERL asosiasyonu tanısı konan bebekte baryumlu grafi 
özofagus atrezisi gösteriyor.

Pallister-Hall sendromunu (tırnak hipoplazisi ya da bifid 
epiglottis yoktu), ve Townes- Brocks sendromunu (displas-
tik kulak yoktu) dışladık. 

VACTERL asosiasyonun etiyolojisi bilinmemektedir ve çoğu 
olgu sporadik olarak oluşur (Solomon 2011). Çeşitli organ 
sistemlerindeki anomalilerin birlikte bulunmasını açıklama-
ya çalışan bazı yazarlar gelişimsel alan defekti (developmen-
tal field defect) kavramını ortaya atmıştır (Opitz 1985). Bu 
görüşe göre blastogenez evresi sırasında yaşanan sorunlar 
mezodermal hücrelerin göçünü bozabilir ve böylece birden 
fazla organ sistemini etkileyen doğum kusurlarına sebep olur 
(Martinez-Frias ve ark. 1998). VACTERL olgularının küçük 
bir kısmında ailesel kümelenme oluşur ki bu da kalıtımsal 
faktörlerin rol oynayabildiğini düşündürür (Brown ve ark. 
1999). Ayrıca, annede diyabet, infertilite tedavisi, anne rah-
minde östrojen ve/veya progesterona maruz kalmak gibi bazı 
çevresel faktörlerin VACTERL asosiasyonu için riski artırdı-
ğı bildirilmiştir (Nora ve Nora 1975, Castori ve ark. 2008). 
Bazı hastalarda VACTERL asosiasyonu için tanımlayıcı olan 
özelliklerin mitokondriyal işlev bozukluğuna (Damian ve ark 
1996), kromozomal silinme ya da trizomi 18’deki gibi dupli-
kasyona (van der Veken ve ark. 2010) ve HOXD13 (Zhao ve 
ark. 2007) ve ZIC3 (Gebbia ve ark. 1997) genlerindeki mu-
tasyonlara bağlı olarak görüldüğü bildirilmiştir. Sunduğumuz 
olguda annenin tıbbi öyküsüne bakarak diyabeti, progesteron 
ve/veya östrojene maruz kalmayı ve karyotip analizi sonucun-
da kromozomal silinme/duplikasyonları dışladık. Ayrıca aile 
öyküsünde anomali olan bir akraba da yoktu. 

Venlafaksinin olası teratojenik etkileri hakkında sonic hedge-
hog (SHH) sinyal yolu makul bir aday gibi görünmektedir. 
Örneğin, mutasyona uğradığında VACTERL asosiasyonunun 
özellikleri oluşan HOXD13 geni, SHH sinyal yolunda yer 
almaktadır (Agochukwu ve ark. 2011). SHH gen ifadesinin 
aktifleşmiş B hücrelerinin nükleer faktör kappa hafif zinciri 
NFkappaB tarafından düzenlendiği bildirilmiştir (Kasperczyk 
ve ark. 2009). NFkappaB ise TNF alfa tarafından düzenlen-
mektedir (Fitzgerald ve ark. 2007). TNF alfa inhibitörleri-
nin teratojenik etkilerini araştıran çalışmalar VACTERL 
asosiasyonu patogenezinde TNF alfanın rolü olduğunu 
desteklemiştir. Carter ve arkadaşları (2009) FDA veri taba-
nından TNF alfa inhibitörlerine antenatal dönemde maruz 
kalan kadınların verilerini gözden geçirmiş ve bunların be-
beklerinde VACTERL asosiasyonunun bileşenlerinin anlamlı 
olarak daha sık gözlendiğini bulmuştur. Son olarak, venlafak-
sinin TNF alfa artışını inhibe ettiği bilinmektedir (Li ve ark. 
2013). Bu şekilde değerlendirildiğinde gebelikte venlafaksin 
kullanımı ile yenidoğanda VACTERL asosiasyonu görülmesi 
arasındaki bağlantı TNF alfa, NFkappaB ve SHH yolu üze-
rinden olabilir.

Bir olgu bildirimi neden-sonuç ilişkisini açıklamak için elbette 
yeterli değildir ve bu olguda venlafaksin kullanımı ile VACTERL 
asosiasyonu tesadüfen bir arada görülmüş olabilir. Yine de he-
kimler, özellikle VACTERL asosiasyonunun bileşenlerini içeren 
anomalileri olan bebeklerin annelerinde antidepresan kullanma 
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öyküsüne daha fazla dikkat etmelidirler. Bu konuda yapılacak 
çalışmalarda gebelikte antidepresan kullanan annelerin bebekle-
rinde, VACTERL asosiasyonu tanısı konmasa da bu bileşenlerin 
biri ya da birkaçının varlığı pozitif kabul edilerek anlamlı istatis-
tiksel sonuçlar elde edilmesi mümkün olabilir. 

Gebelik sırasında antidepresan kullanımının riskleri değerlen-
dirilirken tedavi edilmeyen depresyonun fetüs üzerindeki olası 
zararlarının da hesaba katılması gerekmektedir. Gebelikte te-
davi edilmemiş depresyonun düşük oranında artma (Michel-
Wolfromm 1968), düşük Apgar puanları (Zax ve ark. 1977), 
bebeklerde düşük doğum ağırlığı (Preti ve ark. 2000), doğum 

komplikasyonları (Paarlberg ve ark. 1995) ve miadından önce 
doğum (Chung ve ark. 2001) ile ilişkili olduğunu bildiren 
çalışmalar bulunmaktadır. Hem bu riskler sebebiyle gebelikte 
antidepresan başlanması gereken hem de gebelik öncesi dö-
nemde başlanan antidepresanı kullanırken hamile kalan ge-
beler sebebiyle gebelikte antidepresan kullanımı önemli bir 
sorundur. Üreme dönemindeki kadınlara antidepresan ve-
rirken dikkatli olunması, hastaların gebelikteki olası etkiler 
konusunda bilgilendirilmesi ve ilk trimesterde antidepresan 
kullanımı öyküsü olan gebelerin yakın ve ayrıntılı takibi risk-
leri en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır. 
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