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KLĠNĠĞĠMĠZDE DEĞERLENDĠRĠLMEYE ALINAN INTRAUTERĠN FETAL ÖLÜM VAKALARI 
E.MEGA, F.KANADIKIRIK, S.SAN, Ö.GÖKÇEN, M.BOSTANCI, C.GÖKÇEN  
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi-ĠSTANBUL 

AMAÇ: Kliniğimize 1997 yılında başvuran intrauterin fetal ölüm vakalarının prospektif bir değerlendirme proto-
kolüne alınıp fetal ölüm nedeninin saptanması  

Metod: Kliniğimize başvuran 53 intrauterin fetal ölüm vakasına (>25 hafta) doğum öncesi Kleihauer -Betke testi, 
maternal serolojik çalışmalar ve servikal kültür yapıldı. Doğum sonrası plasental fetal karyotipleme, bakteri -yel 
kültür ve histopatolojik inceleme yapıldı. Fetal boğaz, dış kulak ve anal kültürler alındı. Postpartum 1. haftada 
anne kanında koagulasyon çalışmaları yapıldı. Sonuçlar uygun istatistiki yöntemlerle değerlendirildi. 
BULGULAR: 12 vakada (%23) infeksiyon, 8 vakada (15%) anomali, 5 vakada (%9) IUGR, 1 vakada (%2) 
dekol-man, 2 vakada %4) asfiksi, 4 vakada (%8) gebeliğin indüklediği hipertansiyon, 2 vakada (%4) fetomaterna l 

trans-füzyon, 2 vakada (%4) umblikal kordon komplikasyonları, 1 vakada (%2) uterus ruptürü, 1 vakada (%2) 
koagulasyon sistem anormallikleri kesin veya olası sorumlu olarak saptandı. 15 vakada (%27) kesin fetal ölüm 
nedeni saptanamadı. 
SONUÇ: İntrauterin fetal ölüm vakalarında kesin ölüm nedeninin saptanması aile ve hekim için bir zorunluluk tur. 
Ancak teşhisteki zorluklar ve maliyet nedeniyle çoğu zaman olası neden aileye bildirilememektedir. 

Çalış-mamızdaki açıklanamayan ölüm nedenlerindeki yüksek yüzdenin viral kültürlerde ve koagulasyon 
çalışmalarındaki eksik uygulamalara ve amniosentezin inceleme protokolüne alınmamasına bağlı olduğunu 
düşünmekteyiz. Gelecekte protokole yeni, gelişmiş testlerin eklenmesi ve protokolün eksiksiz uygulanmasının 
intrauterin fetal ölüm vakalarındaki gerçek nedenin saptanabilmesini olası kılacağı açıktır. Ancak bölgesel 
intrauterin fetal ölüm nedenlerinin sıklıklarının saptanmasının ve bölgelerin kendi algoritmik yaklaşımlarını 
uygulamalarının çok daha akılcı olacağı görüşündeyiz. 

PREMATÜR DOĞUMLARDA ANNENĠN ÖYKÜSÜ VE GEBELĠĞE ĠLĠġKĠN RĠSK 

FAKTÖRLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

N.SOĞUKPINAR, G.KARACAN, B.KARACAN 
E.Ü. HemĢirelik Yüksekokulu AraĢtırma Görevlileri  

GĠRĠġ: Gebelik yaşı 37 hafta ve altında doğan bebeklere, vücut ağırlıklarına bakılmaksızın preterm (premature, 
erken doğan) denir. Erken doğum yüksek perinatal mortalite ve morbidite ile birlikte olması nedeni ile obstet -ride 

çok önemli bir yer tutar. Ayrıca yenidoğan mortalitesininde %85'inden premature doğumlar sorumludur. Gel işmiş 
ülkelerdeki teknik gelişmeler nedeni ile prematürelerde mortalite oranı düşük iken, ülkemizde prema türelerin 
büyük bir çoğunluğu kaderine bırakılmakta ve mortalite insidansları da yüksek olmaktadır. Bu nokta dan hareketle; 
premature doğum insidansının azaltılabilmesi için doğum öncesi bakım hizmetleri içinde prema -tur doğumlarda 
anneye ait risk faktörlerinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.  
AMAÇ: Bu çalışma; prematür doğumlarda, gebeliğe ve annenin öyküsüne ilişkin risk faktörlerini araştırmak 

amacı ile planlanmıştır. 
METOD: 1 Ocak-31 Mart 1998 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, S.B. İzmir Konak Eği tim 
ve Uygulama Hastanesi ve Ege SSK Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma ve Uygulama Hastanesi Obstet -rik 
kliniklerinde 37. gestasyon haftasının altında doğum yapan toplam 150 anneye rekrospektif olarak 
sosyo-de-mografik, obstetrik antenatal takiplerini içeren anket formu uygulanmıştır.  
BULGULAR: Elde edilen çalışma verileri halen analiz aşamasındadır.  

AMNĠOTĠK SIVI ENFEKSĠYONU-ERKEN DOĞUM EYLEMĠ ĠLĠġKĠSĠNĠN DĠREKT GRAM 
BOYAMA VE KÜLTÜR ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
M.D.KESĠM, B.YILDIRIM, O.AKALPLER, S.TURGUT 
ġiĢli Etfal Hastanesi 3- Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği  

AMAÇ: Erken doğum perinatal morbidite ve mortaliteyi artıran en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Biz 
int-raamniotik enfeksiyonların hangi sıklıkla erken doğum eylemine eşlik ettiği ve önemini saptamayı amaçladık. 

Materyal ve Metod: Kliniğimize başvuran, su kesesi açılmamış, erken doğum eylemi başlamış gebe lerden steril 
şartlarda sıvı örneği alındı. 33 Term, 74 preterm eylemde, toplam 107 gebede direkt yayma ve kültür yoluyla 
mikroorganizma varlığı araştırıldı. Olgular yaş, parite, indükte veya spontan abortus anamnezi, servikal açıklık, 
gestasyon yaşı, maternal lökosit değeri, amniotik sıvıda Gram boyama ve kültür ile mikroorganizma varlığı yö -
nünden incelendi. 


