
333

HASEK‹ KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM KL‹N‹⁄‹NDE 2002-2004 YILLARI ARASINDA YAPILAN
SEZARYEN OPERASYONLARININ DEMOGRAF‹K ‹NCELENMES‹
F. fi. Kara, C Dane, B Dane, M K›ray, A Çetin, M Yayla
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i

Amaç: Klini¤imizde iki y›ll›k sürede yap›lan sezaryen operasyonlar›n›n demografik verilerinin incelenmesi.

Yöntem: Kas›m 2002 ile Ekim 2004 tarihleri aras›nda klini¤imizde yap›lan 679 vakadan dosyalar›na ulafl›lan 520 hasta
çal›flmaya dahil edildi.

Bulgular: Klini¤imizde 2002 Kas›m-Aral›k ‘da 231, 2003’de 1080 ve 2004 Ekim ay› sonuna kadar 1347 do¤um
gerçeklefltirildi. Bu dönem içinde ortalama sezaryen h›z› % 25.4 dür. Anne yafl ortalamas› 28 ± 5.76 olarak bulundu. Onbefl
ile 20 yafl aras›nda % 8 ve 35 yafl üzerinde % 11 bulundu. Vakalar›n % 23 ‘ü nullipar, %38 primipar, 2-4 do¤um yapanlar›n
oran› % 32 ve 5 ve beflden fazla do¤um yapanlar›n oran› % 4 idi. Gebelerin % 18’inde akraba evlili¤i bulunuyordu.
Vakalar›n % 50 si hiç sezaryen geçirmemifl, % 41’i bir kez, % 8’i iki kez ve üç tanesi de üç kez sezaryen geçirmiflti.
Gebelerin % 36.1’inde gebelikte geçirilmifl en s›k hastal›k olarak % 8.2 ile hipertansif hastal›klar görüldü. Vakalar›n
yaklafl›k yar›s›nda ilk s›rada eski sezaryen endikasyonu, ikinci s›rada prezantasyon anomalileri, üçüncü s›rada fetal distres
saptand›. Bebeklerin % 8’ i 2500 g alt›nda iken, %10’u 4000 g üzerinde saptand›. Bebeklerin % 54’ü erkek bebek olarak
do¤du. Vakalar›n % 93’üne genel, % 5’ine spinal ve % 2’sine epidural anestezi uyguland›. Sezaryene al›nan hastalar›n 
% 21’i anemik olarak saptand›. Ayr›ca vakalar›n % 28’ine laparotomi s›ras›nda tüp ligasyonu yap›lm›flt›r.

Sonuç: Gebelerde rastlanan en s›k sistemik hastal›k hipertansif hastal›klar olarak görüldü. Sezaryen endikasyonlar› içinde
eski sezaryen önde gelmektedir. Bu vakalarda uygun koflullarda vajinal do¤um denenmesi sezaryen oran›n›n düflürülmesine
yol açabilir. Ayr›ca sezaryen s›ras›nda fertilitenin sone erdirilmesi % 28 gibi yüksek orandad›r. 
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HASEK‹ HASTANES‹ DO⁄UM KL‹N‹⁄‹NDE SEZARYEN‹ ‹ZLEYEN 
OPERAT‹F VE POSTOPERAT‹F KOMPL‹KASYONLAR
C Dane, F. fi. Kara, B Dane, M Erginbafl, M K›ray, M Yayla
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i

Amaç: Sezaryen operasyonlar›nda görülen komplikasyonlar› saptamak. 

Yöntem: ‹ki y›ll›k sürede gerçeklefltirilen 679 sezaryen vakas›n›n intraoperatif komplikasyonlar (uterin rüptür, mesane
yaralanmas› ve uterin atoni) ve postoperatif komplikasyonlar (endometritis, ciltalt› enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu,
tromboflebit) yönünden ayr›nt›l› olarak incelenmesi. 

Bulgular: Vakalar›n % 4.5 komplikasyon saptand›. Bunlar›n yedisi postpartum yara enfeksiyonu, üçü akci¤er enfeksiyonu
ve üçü peroperatif mesane yaralanmas› fleklindeydi. ‹ki vakada uterin atoni saptanm›flt›r. Parametrial kanama, re-laparatomi,
kalp yetmezli¤i, multi organ yetmezli¤i, böbrek yetmezli¤i birer vakada saptanm›flt›r. Sezaryen histerektomi plasenta previa
ve plasenta accreate vakalar›na uygulanm›flt›r. 

Sonuç: Sonuçlar›m›z literatür ile uyumlu ç›km›flt›r. Postoeratif komplikasyonlar›n az görülmesinin nedeni mutlaka profilak-
tik antibiyotik kullan›lmas›, erken mobilizasyon ve üriner kateterizasyonun 5-6 saat ile s›n›rland›r›lmas› olabilir.
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