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TEDAVİ BİLGİLENDİRME 

Teknik: Ultrason görüntülemesi yardımıyla iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden (uterus) geçilerek 

gebelik kesesine girilir ve kese içindeki amniyotik sıvıdan bir miktar (20 ml) alınır. 

 İşlem süresi 30-60 saniyedir. Nadiren ikinci giriş gerekebilir. 

Testlerin sonucu genellikle 2-3 hafta içinde çıkar. Nadiren laboratuvar sonuç veremeyebilir. Bu durumda 

girişim tekrarı gerekebilir. 

Amaç  

 Kromozomların sayısı ve yapısı ile ilgili hastalıkların tanısı 

 Ailede varlığı önceden bilinen genetik hastalıklardan mümkün olabilenlerinin tanısını koymak 

 Bazı enfeksiyonların bebeğe bulaşıp bulaşmadığını göstermek 

İşlemin faydaları: Amniyosentez, 16-20. gebelik haftalarında uygulanan, bebeğin rahim içindeki kesesinden 

sıvı alınarak, bebeğin kromozomal yapısının değerlendirilmesine olanak tanıyan bir tanısal testtir.  

Amniyosentez işlemi, doğum hekimliğinde invaziv ( girişimsel) yöntemlerden bir tanesidir. Ama kar zarar 

oranı düşünülerek, yapılması gereken yöntemlerden bir tanesidir. Tarama testleri kesin tanı koydurucu olmadığı 

için amniyosentez ile kesin tanıya varmak mümkündür. 

İşleminiz Uzman Doktorlar ve asistan doktorlar eşliğinde yapılmaktadır. 

Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: 

Önerilen tanısal erken gebelik girişimleri kabul edilmezse bebekteki genetik ve yapısal sorunların 

saptanabilen oranlarda önceden ortaya çıkarılmasının mümkün olamayacağı bana anlatıldı. 

Benim özel durumumdan kaynaklanan aşağıdaki sonuçlarla da karşılaşabileceğim bana anlatıldı. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bu işlemin alternatifi yoktur. 

Amniyosentezin Riskleri ve Komplikasyonları 

a. Gebelik kaybı: Amniyosentez’ e bağlı düşük oranı %0,5 (1/200) dür. Düşüğün en sık nedeni, gebelik 

kesesinde açılan delikten kese içindeki sıvının sızarak hastanın vajinasından boşalmasıdır. Ayrıca işlem 

sırasında mikropların rahim içindeki dokulara geçişi ve rahim duvarından kaynaklanan kanamalar da nadiren 

düşük nedeni olabilir. Amniyosentez yapılmayan gebelerde de çeşitli nedenlerle düşük olabileceği 

unutulmamalıdır. 

b. Vajinal yoldan su gelmesi: Bu durumdaki gebelerin %10-25 inde düşük gelişebilir. Çoğu kez gebelik 

sorunsuz devam eder. Seyrek olarak bebek suyu az ya da susuz bir ortamda gelişmesini sürdürmek zorunda 

kalabilir. Bebeğin akciğerleri bu durumdan zarar görebilir. 

c. Kanama: Genellikle kendiliğinden durur. 

d. Enfeksiyon: Ciddi bir durumdur. Gebeliğin sonlandırılması gerekir.  

e. İğnenin bebeğe değmesi ve zarar vermesi: Günümüz tekniği ile bu olasılık çok azsa da, iğnenin bebeğe 

değmeyeceği garanti edilemez.  

f. Kan uyuşmazlığı: Rh grup uyuşmazlığı olan gebelerde (anne Rh-, baba Rh+) amniyosentez izoantikorların 

oluşmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla amniyosentezden sonra anne adayına Anti D 

uygulanır.  

g. Annenin karın duvarında hematom (kan pıhtısı): Nadirdir ve çoğu kez kendiliğinden geçer. 

h. Anne ölümü: Tüm Dünyada bilinen nadir vakalar vardır. Görülebileceği ile ilgili anlaşılır açıklıkta bilgi 

verilmiştir. 
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HASTA ONAYI 

Doktorum .......................................…………………………………… bana içinde bulunduğum tıbbi durumu, 

bu durumun aydınlatılması için önerilen amniyosentezin uygulanması durumunda benimle ve karnımdaki 

bebeğimle ilgili oluşabilecek riskleri ve sonuçlarını anlattı. Uygulanacak bu yöntemin bebeği iyileştirmeye 

yönelik bir katkısının olmayacağını, sadece tanı için kullanılacağını belirtti. Ayrıca amniyosentezin 

uygulanmaması durumunda benimle ve bebeğimle ilgili karşılaşabileceğim olası riskleri ve sonuçlarını anlattı. 

Bana ve eşime sorularımızı cevaplamak ve anlamadığımız noktaları açıklığa kavuşturmak için zaman ve fırsat 

tanıdı ve bu konuda yardımcı oldu. Verilen bilgilerin ışığında özgürce, ilgili riskleri anlayarak ve bilerek 

amniyosentez girişiminin bana ...............................................................…………………….. tarafından 

yapılmasını kabul ediyorum. 

HastanınAdı-Soyadı : ….……………………………………İmzası:………….. Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:…………………………….İmzası:………….. Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı soyadı unvanı  imzası: ……………………………………………………………….. 

Rızanın Alındığı Tarih Saat: ………………………………………………………..  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


