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NORMAL GEBELİKTE FETAL DAVRANIŞ 
Fetusun gözlenebilen 

aksiyonu veya dış uyarana 
verdiği reaksiyondur.  

anne tarafından 
algılanabilir  

ultrasonla kaydedilebilir  

qalitatif ve kantitatif yönleri  



Prenatal hareketler 

 Gelişmekte olan nörolojik 
sistemi yansıtır. 

 Fetal hemodinamizmin  
  Fetal müsküler sistemin  
 fonksiyon ve 

maturasyonunu gösterir. 
 1980 li yıllarda de Vries ve 

arkadaşları tarafından 2D 
US ile yapılan çalışmalarda  
geç embryonik dönemde 
motor aktivitenin başladığı 
gösterilmiştir 



Fetal davranışı değerlendirmek  
neden değerlidir? 

 Bu sayede de çoğunlukla 
prenatal dönemden 
kaynaklanan serebral palsi  ve 
diğer nörolojik hastalıkları 
önceden tanıyabilmemiz 
mümkün olabilecektir 

 Fetal hareketler ve yüz 
mimikleri  santral sinir 
sistemi gelişiminin bir 
göstergeci olarak kabul 
edilmiştir . 

 Fetal hayattan neonatal 
hayata davranış devamlılığı  

SP veya diğer nörolojik 
hastalıkları önceden 
belirleyebilecek bir prenatal 
tanı yöntemi veya  tanısında 
kullanılabilen bir fetal 
nörolojik bir test 
bulunmamaktadır. 



Neredeyse eş zamanlı 
Fetal Yüz hareketleri, 
Fetal mimikler 
Daha az subjektif 
4D US teknolojisinin en faydalı 
olduğu alanlardan biri  
Fetal maternal bağlılık etkisi  
Gelişmekte olan bir hareketi 
baştan sona izleyebilmekte  
Hareketlerin kalitesini güvenilir bir 
şekilde gösterir 

4 BOYUTLU US VE FETAL DAVRANIŞ 

Gövde hareketleri 7. haftada , ekstremite hareketleri 8 ve 9. haftalarda 
 4D USG ile neredeyse 2D USG den 2 hafta önce izlenebilmektedir.  



 6. haftada motor 
aktivite 2 veya 4 
boyutlu ultrasonla 
izlenemez.  



 İkinci ve üçüncü trimesterlerde gelişen çeşitli davranış şekilleri 
yapılan farklı çalışmalarla standardize edilmeye çalışılmıştır.  
 



İlk trimesterda fetal 
hareketler 

 Genel hareketler 
 İrkilme 
 Esneme 
 İsole kol hareketleri 
 İsole bacak hareketleri 
 Baş retrofleksiyonu 
 Baş rotasyonu 

 Baş antefleksiyonu 



Yüz mimikleri  

 
 Izole göz kırpma 
 Yüz ekşitme 
 Esneme 
 Dil çıkarma 
 Dudak büzme 
 Yutkunma 
 Emme 

Gebeliğin 2 ve 3. trimesterında en sık analiz edilen fetal yüz mimikleri 
 



El ve baş 
hareketleri 
 Baş retrofleksiyonu 
 Baş rotasyonu 
 Baş antefleksiyonu 
 Eli başa getirme 
 Eli göze getirme 
 Eli ağza getirme 
 Eli yüze getirme 
 Eli kulağa getirme 



KANET (Kurjak Antenatal nörolojik test) nedir? 
 
 Serebral palsinin en sık sebebi 

perinatal ve postnatal sebepler 
değil prenatal sebeplerdir.  

 Bu yüzden gebelik döneminde basit 
ve uygulanabilir bir nörolojik teste 
ihtiyaç vardır. 

 KANET Kurjak tarafından 2008’de 
oluşturulmuş 30 dakikalık sürede 
4D US ile fetal nörolojik skorlama 
sistemidir.  

 0-5 puan anormal,  
 6-13 puan sınırda  
 14’ün üstü normal  
 Bu testin daha geliştirilip, 

kolaylaştırılıp rutin tarama testi   
hedeflenmektedir.  



KANET testinde kullanılan komponentler 0, 1  ve 2 
puan verilerek değerlendirilmektedir.  Puanlamada 
kullanılan komponentler;  



NORMAL GEBELİKTE FETAL DAVRANIŞ 

 İlk hareketler , irregüler 
olarak, kol ve bacakların 
passif hareketleriyle 
birlikte fetal gövdenin 
yavaş fleksiyon ve 
ektansiyonundan oluşur.   

  Zamanla bu hareketler 
yerini baş,gövde ve 
ekstremitelerin 8. haftada 
dalgalanma , 9 .haftada 
seğirme 10. haftada ise 
yüzme ve zıplama olarak 
isimlendirildiği genel 
haraketlere bırakır.   

İlk spontan hareketler 
postkonsepsiyonel 7.-7,5 
haftada izlenebilir  



 Hıçkırık ve 
nefes alıp 
verme 9. 
haftada 
başlar. Yüz 
hareketleri 
10.-11. 
haftalarda 
başlar.  
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NORMAL GEBELİKTE FETAL DAVRANIŞ 

 Genel hareketlerden 
sonra izole el 
hareketleri ilk 
trimesterın en sık 
hareketleridir.  

 İlk trimesterda 
hareketler artma 
eğiliminde devam 
eder.  

 Zıplama refleksleri ilk 
trimesterdan sonra 
kaybolurlar.  



FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

 Elleri açıp kapama 12.-
13. haftada izlenir. 
İzole parmak 
hareketleri 13.-
14.haftalarda 
izlenebilir.  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

 14.-19. haftalarda 
fetus oldukça 
hareketlidir ve en 
uzun hareketsiz 
dönem 5-6 dakikayı 
geçmez.  

 15. gebelik 
haftasında 15 
değişik tip hareket 
izlenebilir.  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

 Fetal motor aktivitenin 
progresif olarak organize 
olması , fetal aktivitenin diğer 
parametreleri ile integre olup 
fetal davranışı oluşturması 
gebeliğin ikinci ve üçüncü 
trimesterlerde.  

  17-20. haftasındaki fetuslar 
gövdenin yavaş fleksiyon ve 
ekstansiyon hareketlerini 
gösterirler. 

 18.-20. haftalarda fetuslar 
yavaş harmonik izole bacak 
hareketleri ve senkronize 
tekmeleme gibi hareketler 
gösterirler.  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

  Gebeliğin ikinci yarısında, 
motor davranışlar daha 
belirgin , değişken ve daha sık  
olarak izlenir.  

 Spontan hareketlerin sayısı 
32. haftaya kadar artarak 
izlenir. 

 Daha sonra sıklığı azalmaya 
başlar.  

 Genel hareketlerdeki 
azalmayla eş zamanlı olarak; 
çeneyi açma/ kapama , 
yutkunma ve emme gibi yüz 
hareketlerinde artma 
gözlenmektedir.  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

 En erken göz 
hareketleri 16.-18. 
gebelik haftalarında 
başlar.  

 24.-26. gebelik 
haftalarında daha da 
sıklaşırlar  

  36.-38. gebelik 
haftalarında diğer fetal 
aktivitelerle entegre 
hale gelirler.  

 Yani fetus gözünü 
açarken ağzını da 
açabilir ve dil 
çıkarabilir vb .  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

 Yüz mimiklerinin ikinci 
trimester  sonuna doğru  
tepe değerlere ulaşır.  

 Üçüncü trimesterde ise  
fetal yüz mimiklerinde 
azalma başlar.  

 Aynı şekilde baş 
hareketleri , eli vücuda 
yaklaştırma- 
uzaklaştırma , el 
hareketleri  gibi fetal 
davranışlar 3. trimester 
ile azalmaya başlar  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 
 

 Termde genel hareket 
sayısı bir çalışmada 
saatte ortalama 31  

 En uzun hareketsiz 
dönemde 50-75 dakika 

 Aslında kalitatif ve 
kantitatif fetal hareket 
tipleri gebelik arttıkça 
artmaktadır.  

 Spontan hareketlerin 
sayısı 32. haftaya 
kadar artarak izlenir 
daha sonra sıklığı 
azalmaya başlar.  
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FETAL BEHAVIOUR IN NORMAL PREGNANCY 

 Hareketlerin 
kalitesini 
değerlendiren bir 
skala henüz 
oluşturulmamıştır.  
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 Gelişme Geriliği:IUGR’ li fetuslarda davranış 
aktivitesinin daha az olduğu saptanmıştır. 
Motor performansın variabilitesi gücü ve 
hızı da azalmıştır.   

 Spontan fetal hareketler dış faktörlerden 
de etkilenir. Mesela; fetal akciğer 
maturasyonu için  steroid enjekte edilmesi, 
maternal stres, sigara içimi gibi... Ayrıca 
maternal diabet, fetal anensefali veya 
intrauterin gelişme geriliği gibi patolojik 
durumlarda fetal hareketleri etkiler.  

 Sefalosel tüm ve genel hareketlerde azalma 
saptanıyor. 

 Hidrotoraks:normal standartlarda olarak 
saptanıyor.  

 Anensefali: İzole kol ve bacak hareketleri 
izleniyor ancak bu hareketler ani, kasılmış 
tarzda düzensiz izleniyor.  
 



Bant heterotopisi-Lizensefali 



Trizomi 18 



  Aslında Daha çok 
yolumuz olduğu 
açıktır.  



Sonuç olarak; 
 Fetal davranışı inceleyerek 

çoğunlukla prenatal dönemden 
kaynaklı nörolojik olarak 
anormal olan bebekleri doğum 
öncesinde tanıyabilmemiz 
mümkün olabilir.   

 4D US ile tüm sayısal fetal 
hareketler ve yüz mimikleri 
çalışılabilir.   

 Fetal ve neonatal nörolojik 
durumu gösteren tüm dünyada 
uygulanabilen kolay hızlı efektif 
bir nörolojik skorlama 
sisteminin tarama amaçlı 
yapılması ve bunun her geçen 
yıl geliştirilmesi 
hedeflenmelidir.  
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