
gerili¤i tespit edilmeyen, klinik koryoamniyonit bulgular› ol-
mayan, konjenital anomalisi bulunmayan daha önce oligohid-
roamnios tespit edilmemifl, karyotip anomalisi flüphesi ve
preeklampsi, plasental patolojisi olmayan hastalar al›nd›.
Hastalar›n umbilikal arter doppler rezistans endeks ve sis-
tol/diyastol oranlar› ve amniyotik mayi endeksleri do¤um ön-
cesi son yap›lan ultrasonografideki de¤erlerden al›nd›. Sistol
diyastol oran› A/B fleklinde ifade edildi.

Bulgular: PPROM ve kontrol grubunun umbilikal arter re-
zistans endeks ve S/D oran› karfl›laflt›r›ld›¤›nda pprom grubu-
nun umbilikal arter rezistans endeksi 0.59±0.06, A/B de¤eri
2.55±0.38 kontrol grubunun rezistans endeksi 0.58±0.07 A/B
oran› 2.43±0.41 bulunmufl ve iki grup aras›nda fark tespit edi-
lememifltir. PPROM olgular›nda pprom süresi ile doppler
bulgular› aras›nda iliflki incelendi¤inde, PPROM süresinin
umbilikal arter doppler endeklerinde herhangi bir de¤iflikli¤e
neden olmaktad›r. 

Sonuç: Çal›flmam›zda PPROM olgular›nda umbilikal arter
rezistans endeks ve sistol diyastol oran›n›n ayn› gebelik hafta-
s›ndaki sa¤l›kl› gebelerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda pprom olgula-
r›nda rezistans endekste ve sistol diyastol oran›nda bir art›fl
tespit edilmemifltir. Yücel ve arkadafllar› pprom olgular›nda
histolojik koryoamniyonit varl›¤›nda umbilikal arter doppler
endekslerinde histolojik koryoamniyonit olmayan olgulara
göre anlaml› art›fl tespit etmifllerdir. Subklinik koryoamniyo-
nit varl›¤› bu bulgular› de¤ifltiriyor olabilir bunu için daha ge-
nifl hasta serilerinde prospektif olarak plasental spesmenin
de¤erlendirildi¤i çal›flmalar›n›n yap›lmas› uygun olacakt›r

Anahtar sözcükler: PPROM, umbilikal arter.
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Do¤um korkusu tan›s› alan kad›nlarda maternal
ve fetal Doppler de¤erlendirmesi
Ayse Nur Aksoy, Fatma Ayd›n, Suna Kabil Kucur, 
Ilay Gözükara
Nenehatun Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, Erzurum

Amaç: Biz varsayd›k do¤um korkusu tan›s› koyulan kad›nla-
r›n annedeki psikolojik strese ba¤l› olarak, maternal ve fetal
vasküler yatakta artm›fl damar direncine sahip olabilece¤ini
düflündük. Bu amaçla, term gebeli¤i olan do¤um korkusu ta-
n›s› konulan kad›nlardaki uterin, umblikal ve orta serebral ar-
terlerin pulsatilite (PI) ve rezistans (RI) indeks de¤erleri arafl-
t›rd›k ve do¤um korkusu olmayan kad›nlar›n de¤erleri ile
karfl›laflt›rd›k. 

Yöntem: Miad tekiz gebeli¤i olan (≥37 gebelik haftalar›), 20-
40 yafl aras›ndaki kad›nlar çal›flmaya dahil edildi. Tüm hasta-
lar Türkçe form Wijma Do¤um Beklentisi Deneyimi Ölçe¤i
(W-DEQ) versiyon A ile sorguland›. Annenin yafl›, gebelik

haftas›, parite, vücut kitle indeksi ve toplam W-DEQ skorla-
r› kaydedildi. W-DEQ skorlar› ≥85 olan kad›nlar do¤um kor-
kusu olarak tan›mland›. Do¤um korkusu tan›s› koyulan k›rk
kad›n ve W-DEQ skorlar› <85’in alt›nda olan 45 kad›na
(kontrol grubu) Doppler dalga analizi yap›ld› ve uterin, umb-
likal ve orta serebral arterlerdeki PI ve RI de¤erleri kaydedil-
di. Veriler SPSS program› 12.0 (SPSS Inc, Chicago, IL,
ABD) kullan›larak analiz edildi ve ortalama±standart sapma
olarak sunuldu, p<0.05 anlaml› olarak kabul edildi. De¤iflken-
lerin normalitesini test etmek için Kolmogorov-Smirnov tes-
ti kullan›ld› Veriler normal da¤›l›ma uymuyorsa, karfl›laflt›r-
malar Mann-Whitney U-testi kullan›larak yap›ld›.Veriler
normal da¤›l›ma uydu¤unda karfl›laflt›rmalar independent
samples t-test kullan›larak yap›ld› ve Fisher testi yüzde de¤er-
lerini k›yaslamak için kullan›ld›. 

Sonuç: Anne yafl›, parite, vücut kitle indeksi ve gebelik haftas›
de¤erleri aç›s›ndan gruplar aras›nda fark yoktu. Kontrol grubu,
do¤um korkusu grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha düflük W-
DEQ skorlar›na sahipti (p<0.001). Her iki grubun umblikal ve
orta serebral arterlerdeki PI ve RI de¤erleri benzerdi (p>0.05).
Ancak sa¤ ve sol uterin arterlerdeki PI ve RI de¤erleri do¤um
korkusu grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (p<0.05,
sa¤ uterin arter PI için; p<0.001, sol uterin arter RI için ve
p<0.01, di¤erleri için). Term gebelerde do¤um korkusunun
varl›¤›n›n, uterustaki kan ak›m parametreleri üzerinde olumsuz
bir etkisi oldu¤u görünmektedir. Do¤um korkusu tan›s› alan
kad›nlar, korkusunu azaltmak ve korkunun fetus üzerindeki
olumsuz etkisini en aza indirmek amac›yla, psiko-e¤itim ve psi-
kosomatik destek için bir uzmana yönlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Do¤um korkusu, fetüs, Doppler.
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Çift çentik: Uterin arter çentik flekilleri ile 
fetal sonuçlar ve preeklampsi fliddeti iliflkisi
‹brahim Polat1, Ali Gedikbasi1, Huseyin Kiyak1, 
Bekir Gulac1, Alev Atis1, Gokhan Goynumer2, 
Oznur Dundar1, Cemal Ark1

1Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul; 2‹stanbul
Medeniyet Üniversitesi, Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Amaç: Olumsuz obstetrik sonuçlar› de¤erlendirmek amac›y-
la 3. trimesterde uterin arter doppler dalga formlar› ve çen-
tiklerin de¤erlendirilmesi

Yöntem: 24-36. gebelik haftalar›nda bulunan 490 preek-
lamptik gebenin 166 tanesi hafif preeklampsi, 324 tanesi ise
fliddetli preeklampsi olarak tan›mland›. Fetal kay›tlar› her fle-
yi ile tamam olan olgular çentik yok (n:53), tek tarafl› çentik
(n:78, iki tarafl› çentik (n:219 ve çift çentikli olgular (n:39) ol-
mak üzere s›n›fland›r›ld›.
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