
tan› ve gebeli¤in tahliyesi konusunda ailelerin erken dönem-
de bilgilendirilmesi sa¤lanabilmektedir.
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Amaç: Tekrarlayan gebelik kayb› (TGK) gebeli¤in 20. hafta-
s›ndan önce yada 500 gram›n alt›nda fetal a¤›rl›kla birlikte üç
veya daha fazla ard›fl›k gebelik kayb› olarak tan›mlan›r ve üre-
me ça¤›ndaki kad›nlar›n %1'inde görülür. Etyolojide birçok
faktör bulunmakla beraber, etyolojisi tam olarak bilinme-
mektedir. Oksidatif stresin TGK etiyolojisinde rol oynayabi-
lece¤ine dair bildirimler vard›r. Oksidatif stres plasental
apoptozisin direk uyar›c›s›d›r, bu sebepten dolay› plasental
fonksiyonu korumak için antioksidan tedavi verilmelidir
(Chappell, 2002). Heparin, plasental apoptozis ile iliflikli ok-
sidasyon-redüksiyon sinyal yola¤›n› düzenleyerek trofoblas-
tik biyolojiye etki eder. Bu nedenle, bu çal›flman›n amac› ok-
sidatif stresin rolünü de¤erlendirmek ve trombofili için en
çok artan oksidatif stres parametrelerini belirlemektir.

Yöntem: Çal›flmam›za trombofili öyküsü klinik ve laboratu-
ar olarak kan›tlanm›fl ve en az 2 düflük öyküsü olan hastalar
dahil edilmifltir. Çal›flmada 6 kontrol, 6 heparin öncesi trom-
bofili hastas› (hasta grubu), 6 heparin sonras› (tedavi grubu)
trombofili hasta grubu olmak üzere üç gruptan venöz kan an-
tikoagülan içeren tüplere al›nm›fl olup plazma ve trombosit-
ler izole edilmifltir.

Bulgular: Kontrol grubuna k›yasla hasta grubunda plazma ve
trombosit lipit peroksidasyon (MDA) düzeyleri artarken, te-
davi grubunda azald›¤› gözlemlendi. Yine kontrol grubuna
k›yasla, hasta grubunda trombosit glutatyon peroksidaz akti-
vitesi (GSH-Px), vitamin A ve vitamin E düzeyleri azald›¤›
gözlenmifltir. Hasta grubuna k›yasla, tedavi grubunda GSH-
Px aktivitesi artm›flt›r. Gruplar aras› trombosit indirgenmifl
glutatyon düzeyleri bak›m›ndan farkl›l›k olmad›¤› gözlenmifl-
tir. Klinik olarak ele al›nd›¤›nda tedavi grubunda abortus sa-
y›s›nda azalma oldu¤u gözlemlenmifltir.

Sonuç: Literatürde ilk defa, trombofili nedeniyle tekrarlayan
gebelik kayb› yaflayan hastalarda gebelik öncesi düflük mole-
kül a¤›rl›kl› heparin uygulanmas›n›n GSH-Px enzim aktivite-
sini destekleyerek oksidatif stresi önledi¤i gözlemlendi.
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Amaç: Günümüzde sa¤l›kla ilgili haberlere medyada s›k yer
verilmekte ve bu haberler kiflilerin yaflamlar›nda bazen olum-
lu bazen olumsuz de¤iflikliklere neden olmaktad›r.Bu çal›fl-
madaki amac›m›z gebelerin fleker yükleme testi (GGT=
Glukoz Tolerans Testi) hakk›ndaki bilgi düzeylerini belirle-
mek, bu konu ile ilgili medyada yer alan programlar›n ve uz-
man› taraf›ndan bilgilendirmenin gebeler üzerindeki etkisini
tespit etmektir.

Yöntem: Araflt›rmam›za Gaziantep ilinde bulunan Özel Sani
Konuko¤lu Hastanesi Kad›n Do¤um Poliklini¤ine gelen 17–52
yafl aras› gebe\do¤urgan kad›nlar dahil edilmifltir. GTT’nin ne
kadar bilindi¤i, teste olumlu\olumsuz bakanlar›n hangi kay-
naktan bilgi ald›¤› gibi veriler yüz yüze anket uygulama meto-
du kullan›larak toplanm›flt›r.

Bulgular: Araflt›rmam›za yafl ortalamas› 31 olan 588 kad›n dahil
edilmifltir. Yüzde 39’u lise mezunu olan kat›l›mc›lar›n %59’u ça-
l›flmamaktad›r. Kat›l›mc›lar›n %87’si gebedir ve ilk gebeli¤i ol-
mayanlar›n %48’i önceki gebeliklerinde GTT yapt›rmam›flt›r.
GTT yapt›rmayanlar›n %44’ü lise mezunu, %62’si ise çal›flma-
maktad›r ve büyük ço¤unlu¤u GTT’nin bebe¤e zarar verece¤i-
ni düflünmektedir. GTT’nin içeri¤ini yanl›fl bildi¤i halde GTT
yapt›rmayanlar›n oran› %53’tür. fiimdiki gebeli¤inde GTT
yapt›rmayanlar›n %43’ünün fikri herhangi bir kaynaktan ald›¤›
bilgiler sonucu olumsuz de¤iflmifltir, testi yapt›rmayanlar›n
%41’i fikrinin olumlu\olumsuz de¤iflmesinde medyan›n etkili
oldu¤unu belirtmifltir.Daha önceden GTT hakk›nda bilgi sahi-
bi oldu¤unu ancak fikrinin olumsuz de¤iflmesinde medyan›n et-
kili oldu¤unu söyleyenlerin oran› ise %51’dir. Testi yapt›rma-
yanlar›n %73’ü çevresinde testten olumsuz etkilenen olmad›¤›-
n› belirtmifltir. Doktorundan bilgi alanlar %78 oran›nda GTT
yapt›rm›flt›r. GTT ile ilgili verilen e¤itimden sonra testi onayla-
mayanlar›n %68’inin fikri olumlu yönde de¤iflmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›z›n sonucunda gebe veya gebe kalma ihtima-
li olan kad›nlar›n medyadan ald›¤› bilgiler do¤rultusunda GTT
hakk›nda olumsuz düflündükleri belirlenmifltir. Doktor taraf›n-
dan verilen e¤itim büyük ço¤unlu¤un olumsuz düflüncesini de-
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