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ĠKĠ OLGU NEDENĠYLE MULTĠFETAL GEBELĠK 

REDÜKSĠYONÜNUN (MFPR) ĠRDELENMESĠ 

Ġ.Davas, E.Yumru, B.Çetiner  

ġiĢli Etfal Hastanesi II.Kadtn Hastalıklan ve Doğum Kliniği, Ġstanbul 

Son on yılda ovulasyon indüksiyonu ilaçlarının kullanımında yaygınlık ve asiste reprüdüktif teknoloji 

programlannın fazlalaĢması sonucu, çarpıcı derecede multifetal gebelik oranında artıĢ sağlanmıĢtır. Gebelik 

komplikasyonlan fetus sayısı ile orantılı, miyadında gebelik elde etme olasılığı fetus sayısı ile ters orantılıdır. 

Multipl gebeliklerde yenidoğanlarda mortalite oranı da artar. ÇalıĢmanın amacı, multipl gebeliklerde fetal 

redaksiyonun tanı ve takibidir. 
ġiĢli Etfal Hastanesi II. Kadın - Doğum Kliniği infertilite polikliniğinde primer infertilite tanısı ile takip 

edilen iki anovulasyon olgusunda clomiphene citrate ile ovulasyon indüksiyonu sonucu bir hastada ikiz, bir diğer 

hastada üçüz olmak üzere multipl gebelik elde edildi. Gebeler ilk trimestrde vajinal, ikinci ve üçüncü trimestrde 

abdominal ultrasonografi ile aralıklı olarak monitörize edildi. 
Ġkiz gebelik olgusunda, bir fetus, dokuzuncu gebelik haftasında, üçüz gebelik olgusunda yine bir fetus 

sekizinci gebelik haftasında fetal kalp atımı negatifleĢerek spontan fetal redüksiyona uğradı. Redaksiyona uğrayan 

fetus ve korionik kesenin rezolusyonu birinci ve ikinci trimestr boyunca gözlenebildiği sürece moniterize edildi. 
Ġkiz gebelik tekiz olarak 37 haftada (erkek,29OOgr.,rApgar 9), üçüz gebelik, ikiz olarak 27 haftada erken 

doğum tehtidini takiben (l.bebek erkek, 1700gr,l'Apgar 8; 2.bebek erkek,900gr,1’Apgar 6) sonlandı. 900gr.lık 

bebek prematüriteye bağlı olarak eksitus oldu. Diğer bebekler canlı ve sağlıklıdır. 
Sonuç olarak literatürde belirtilmiĢ olan ovulasyon indüksiyonu ile oluĢan multipl gebeliklerde spontan 

fetal reduksiyon iki olgumuzda da gözlenmiĢtir. Dördüz ve üstü gebeliklerde iatrojenik redaksiyonun da tartıĢıldığı 

bu konu, selektif redüksiyon kavramım ortaya atmıĢtır. Bu açıdan etik yönü tartıĢmalıdır. 

PRĠMĠPAR ANNELERĠN DOĞUMLARINA ĠLĠġKĠN DUYGU VE DÜġÜNCELERĠ  
Ferda (ULUFER) ÖZBAġARAN 
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, MANĠSA 

AMAÇ: Doğum olayı fizyolojik bir olay olmakla birlikte anneyi ruhsal ve bedensel yönden etkilemektedir. Bu 
dönemin iyi bir Ģekilde geçirilebilmesi için annelerin gebelik döneminde bilgilendirilmeleri gerekir. HemĢirelerin 
istendik antenatalbakım verebilmeleri; annelerin doğumlarına iliĢkin duygu ve düĢüncelerini öğrenmeleri ile 
mümkün olacaktır. 
Bu çalıĢma ilk doğumunu yapan annelerin doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde doğumlarına iliĢkin duygu ve 
düĢüncelerini araĢtırmak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıĢtır. 
GEREÇ VE YÖNTEM: AraĢtırma Manisa Doğumevinde 20. Mart-20 Mayıs 1996 tarihleri arasında ilk doğumunu 
vaginal yolla, yapan 50 anneye araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen anket formu uygulanarak yapılmıĢtır. Değerlen-
dirme yüzdelik yöntemi ile elde yapılmıĢtır. 
Annelerin doğumlarına iliĢkin duygu ve düĢüncelerinin dağılımına bakıldığında; %92'sinin hastaneye geldikle-
rinde kendilerini güvencede hissettikleri %70'nin ağrı odasında kendini kötü hissettikleri %60'nın ağrı odasının 
tek kiĢilik olmasını, %20'sinin ağrı odasında hafif müzik olmasını istediği saptanmıĢ. 
Ağrıyı dayanılmaz olarak algılayanların %82, ağrı odasında ve doğumda hep uyumak isteyenlerin %82, doğumda 
ölmekten korkanların %58 olduğu görülmüĢtür. 
Doğum anında eĢinin yanında olmasını isteyen anne oranı %82, o anda annesinin yanında olmasını isteyen anne 
oranı ise %68 olarak saptanmıĢtır. Tekrar doğurmaktan korkan annelerin oranı ise %78'dir. Bu bulgular 
doğrultusunda anneleri gebelikleri sırasında antenatal bakım verilirken onları doğuma fizyolojik ve psikolojik 
yönden hazırlamanın da yararlı olacağı söylenebilir. 


