
317

M‹AD GEBEL‹KTE MATERNAL UTER‹N VE FETAL UMBL‹KAL ARTER KAN AKIM HIZLARININ
LATENT VE AKT‹F FAZLARDA DE⁄‹fi‹M‹
M ‹ngeç, B Börekçi, H B›kmaz, Y Kumtepe, S Kadanal›
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Erzurum

Amaç: Do¤umun latent ve aktif fazlar›nda uterin ve umblikal arter ak›m h›zlar›ndaki de¤iflikli¤i de¤erlendirmek

Materyal ve Metod: Bu prospektif çal›flma 37-41 gebelik haftalar› aras›nda bulunan 40 sa¤l›kl› kad›nda yap›ld›. Umblikal

arter, sa¤ ve sol uterin arter doppler ak›mlar›n›n do¤umun latent ve aktif fazlar›ndaki de¤erleri kaydedildi. Bu arterlerde,

pulsatilite indeksi (PI), rezistan indeks (RI) ve sistol/diastol oranlar› (S/D) ölçüldü.

Bulgular: Hastalar›n ortalama gestasyonel yafl› 39.2 hafta idi. Hastalar›n yar›s› primipar idi. Do¤umun latent faz›nda PI, RI

ve S/D de¤erleri s›ras›yla umblikal arterde 0.85 ± 0.2, 0.56 ± 0.1 ve 2.39 ± 0.4, sol uterin arterde 0.76 ± 0.2, 0.53 ± 0.13 ve

2.41 ± 0.38, sa¤ uterin arterde 0.85 ± 0.19, 0.64 ± 0.14 ve 2.46 ± 0.39 idi. Latent ve aktif fazlarda PI, RI ve S/D oranlar›nda

anlaml› bir de¤ifliklik tespit edilmedi.

Sonuç: Miad›nda sa¤l›kl› gebelerde do¤umun latent ve aktif fazlar›nda uterin ve umblikal arter ak›m h›zlar›nda bir

de¤ifliklik olmamaktad›r. 
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DO⁄UM fiEKL‹N‹N UMBL‹KAL KORD STRES HORMONLARI KAN GAZLARI VE MATERNAL STRES
HORMONLARI ÜZER‹NE ETK‹S‹:
A Baflgül, Z. N. Kavak, B Suntay
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD 

G‹R‹fi: Perinatal dönemde bebe¤in yaflad›¤› stresin uzun dönem etkileri oldu¤u yönünde çal›flmalar bulunmaktad›r. Hatta
yenido¤an bebeklerin ço¤unun yaflayaca¤› en önemli stres do¤umun kendisidir. Do¤um eylemi anne için nas›l a¤r›l› bir
durum ise bebek için de benzer flekilde a¤r›l› ve streslidir. Baz› çal›flmalarda, sezeryan ile yap›lan do¤umlar›n yenido¤an
bebekler üzerinde daha az stres yaratt›¤› ortaya konmufltur. Biz bu çal›flmada do¤um fleklinin umblikal kord stres 
hormonlar› kan gazlar› ve maternal stres hormonlar› üzerine etkisini araflt›rd›k.

METOD: Bu araflt›rmaya, Marmara Üniversitesi T›p Fak. Kad›n Hst ve Do¤um servisinde normal spontan do¤um yapan
gebeler ile elektif sezeryan olan gebeler dahil edildi. Do¤um gerçeklefltikten hemen sonra henüz bebek solunumu
bafllamadan umblikal kord klemplendi. Umblikal arterden heparinize enjektörlere kan gaz› ölçülmesi amac›yla kan al›n›p
bekletilmeden çal›fl›ld›. Umblikal vende ve maternal venöz kanda ise kortizol, ACTH, DHEAS, prolaktin çal›fl›lm›flt›r.
Hormon düzeyleri standart radioimmunoassay yöntemiyle tayin edildi.

BULGULAR: fiu anda verilmifl olan sonuçlar çal›flman›n ilk verileridir. Çal›flma prospektif randomize olarak devam
etmektedir. Umblikal venden bak›lan prolaktin seviyeleri, elektif sezeryan olan hastalara oranla normal spontan do¤um
yapan gebelerde belirgin olarak daha yüksek ç›km›flt›r(p<0,05). Ayr›ca, umblikal venden al›nan DHEAS düzeyleri de nor-
mal spontan do¤umlarda daha yüksek olmaya e¤ilimlidir(p=0,063). Umbulikal arterden al›nan oksijen satürasyonlar› normal
spontan do¤um yapan grupta daha düflük ç›kt›. Umblikal ven kortizol seviyeleri ise normal spontan do¤um yapan ve 
sezeryan olan hastalar aras›nda fark göstermedi(p>0,05). 

SONUÇ: Elektif sezeryan ve komplikasyon geliflmeden normal vajinal yolla do¤an bebekler aras›nda fetal stres hormonlar›
aras›nda önemli bir fark yoktur. Bu araflt›rma prospektif randomize çal›flma olarak devam etmektedir.
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