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SB-01
Elektif sezaryen ve normal do¤umun anne
sütündeki oksidatif yük ve antioksidan kapasite
üzerine etkileri
Yavuz fiimflek1, P›nar Karab›y›k1, Kübra Polat1, Zeynep 
Duran2, Ebru Çelik1, Alaattin Polat2, Hakan Parlakp›nar3

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›; 2‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal›; 3‹nönü
Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dal›

Amaç: Ülkemizde ve dünyada sezaryen s›kl›¤›ndaki art›fl en-
difle verici boyuttad›r. Sezaryenle do¤umun primer olarak an-
ne morbiditesini ve mortalitesini normal do¤uma göre 3-6
kat artt›rd›¤› bilinmektedir. Bu durum sezaryen s›kl›¤›n›n
azalt›lmas› çabalar›n›n esas dayana¤›d›r. Do¤um fleklinin ye-
nido¤an›n ana besin kayna¤› olan anne sütünün biyokimyasal
özellikleri üzerine etkileri yeteri kadar araflt›r›lmam›flt›r. Bu
çal›flmada elektif sezaryenle do¤um yapan annelerin ve spon-
tan vajinal do¤um yapan annelerin kolostral sütündeki total
oksidatif durum ve total antioksidan aktivite seviyelerinin öl-
çülmesi ve karfl›laflt›r›lmas› amaçland›.

Yöntem: Çal›flmaya klini¤imizde komplikasyonsuz do¤um
yapan 88 hasta dahil edildi. Hastalar do¤um flekline göre
spontan vaginal do¤um (Grup 1, n:32); epidural anestezi ile
sezaryen (Grup 2, n: 33) ve genel anestezi ile sezaryen (Grup
3, n:23) gruplar›na ayr›ld›. Hastalardan do¤um sonras› 2.gün
sabah ilk anne sütünden 2 ml örnek al›narak, total oksidatif
status (TOS); total antioksidan status (TAS); oksidatif stres
indeksi (OSI); malondealdehit (MDA) ve glutatyon (GSH)
düzeyleri ölçüldü. 

Bulgular: Gruplar›n yafl, vücut kitle indeksi, do¤um haftas›,
prepartum biyokimya ve tam kan de¤erleri benzerdi. Anne
sütü örnekleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup 1’de TAS; Grup 3’de
TOS de¤eri anlaml› olarak yüksek saptand› (P<0.001). Grup
3’de OSI, di¤er gruplara göre anlaml› olarak düflük bulundu
(P<0.001). Gruplar›n MDA de¤erleri benzerdi, ancak GSH
düzeyi spontan vajinal do¤um yapan hastalarda anlaml› ola-
rak yüksek ölçüldü (P<0.001).

Sonuç: Genel anestezi ile yap›lanlarda daha belirgin olmak
üzere sezaryen do¤um, vajinal do¤uma göre kolostral anne
sütündeki oksidatif yükü artt›rmakta, antioksidan kapasiteyi
azaltmaktad›r. Yenido¤an›n ana besin kayna¤› üzerindeki ola-
s› olumsuz etkileri, sezaryenle do¤umlar›n s›n›rlanmas› için

uygulanacak sa¤l›k politikalar›nda kullan›labilecek bir done-
dir.

Anahtar sözcükler: Vajinal do¤um, sezaryen, kolostrum,
oksidatif stres.

SB-02
Diabetik anneden do¤an yenido¤an ratlarda 
artm›fl kardiyomyozit hasar›: Deneysel bir 
çal›flma
U¤ur Turhan1, Mehmet Gül2, Yusuf Türköz3, 
Fatma Özyal›n3, Hakan Parlakp›nar4, Yavuz fiimflek1

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›; 2‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dal›; 3‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Biyokimya Anabilim Dal›;
4‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Farmakoloji Anabilim Dal›

Amaç: Diabetik gebelerde normale göre artm›fl fetal kay›p
riski, kaç›n›lamayan bir komplikasyondur. Diabetik anne be-
beklerinde s›kl›¤› artan fetal ölümün hangi faktörler etkisin-
de gerçekleflti¤i anlafl›lamam›flt›r. Öte yandan diabetik anne
bebeklerinin ultrasonografik ve postmortem incelemelerinde
fetal kalp dokusunda hipertrofik de¤ifliklikler gözlenmifltir.
Bu deneysel çal›flmada diabet oluflturulmufl gebe ratlar›n ye-
nido¤anlar›n›n kalp dokusundaki histolojik ve biyokimyasal
de¤iflikliklerin incelenmesi amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Çal›flmam›zda 12 adet genç eriflkin Wistar albino
türü rat kullan›ld›. Çal›flma grubuna (N=6) intraperitoneal
streptozotosin enjeksiyonu sonras› 72. saatte kuyruk venin-
den al›nan glukoz ölçümünün 200 mg/dl üzerinde olmas› ile
diabet tan›s› koyuldu. Kontrol grubu (N=6) normoglisemik
difli ratlardan olufltu. Ratlar kopulasyona tabii tutuldu ve her
iki grupta gebelik elde edilemeyen ikifler rat çal›flmadan ç›-
kart›ld›. Gebeli¤in 20. günü ratlar laparotomi ile do¤urtuldu.
Yenido¤an fetus say›lar›, a¤›rl›klar›, CRL ölçümü, kalp ve
plasenta a¤›rl›klar› kaydedildi. Kalp dokular› histopatolojik ve
biyokimyasal incelemeler için ayr›ld›.

Bulgular: Diabetik grupta canl› infant say›s› azalm›fl, fetus-
larda do¤um a¤›rl›¤›, CRL ölçümü, kalp a¤›rl›¤› ve konjeni-
tal anomali s›kl›¤› artm›flt›. Histopatolojik incelemede diabe-
tik anne bebeklerinin kalplerinde düflük mitotik indeks, kar-
diyomyositlerde düzensizlik, ödematöz vakuolizasyon, pik-
noz ve artm›fl kromatoliz bulgular› mevcuttu. Maternal kan-
da oksidatif stres belirteçlerinde gruplar aras›nda anlaml›
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farkl›l›k bulunmazken, çal›flma grubundaki fetuslar›n›n kalp
dokular›nda anlaml› derecede yüksek total oksidatif stres ve
artm›fl oksidatif stres indeksi belirlendi (P<0.05).

Sonuç: Diyabetik anne fetus kardiyomyositlerinde intraute-
rin dönemde ortaya ç›kan azalm›fl mitoz, düzensiz miyofibril
organizasyonu ve nükleer piknotik de¤iflikliklere efllik eden
artm›fl oksidatif stres, bu gebelerde aç›klanamayan fetal ölü-
me katk›da bulunan bir faktör olabilir.

Anahtar sözcükler: Diabetik gebe, yenido¤an, kardiyomyo-
zit, oksidatif stres.

SB-03

‹kiz gebeliklerde ikinci trimester uterin arter 
pulsatilite indeks ölçümlerinin koryon tiplerine
göre karfl›laflt›r›lmas›
Rahime Nida Ergin1, Murat Yayla2

1Bahçeflehir Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD, ‹stanbul;
2International Hospital, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, ‹stanbul

Amaç: ‹kiz gebelik takiplerindeki ikinci trimester uterin ar-
ter pulsatilite indeks ölçümlerinin koryon tipine göre karfl›-
laflt›r›lmas› ve fetal ve do¤um a¤›rl›¤› aç›s›ndan gebelik süre-
ci üzerine etkisinin araflt›r›lmas› amaçland›. 

Yöntem: May›s 1999 ve Ocak 2012 tarihleri aras›nda gebe-
lik takipleri yap›lm›fl olan ikiz gebelikler retrospektif olarak
de¤erlendirildi. Saptanm›fl ya da flüpheli anatomik genetik,
biyokimyasal veya ailesel genetik hastal›klar› olan ikiz gebe-
likler de¤erlendirmeye al›nmad›. PI ölçümleri yap›lmayan ve
koryon tipi belirtilmemifl olan ikiz gebelikler veri analizlerin-
den d›flland›. 

Bulgular: Toplam 149 ikiz gebelik de¤erlendirmeye al›nd›.
Koryon tipleri ve yüzdeleri s›ras›yla %89.9 (n=134) diamnio-
tik-dikoryonik ve %10.1 (n=15) diamniotik-monokoryonikti.
Anne yafl ortalamas› 31.56±4.89 idi. PI ölçümlerinin yap›ld›-
¤› ortalama gestasyonel hafta 20.30±2.23 hafta idi. Ortalama
do¤um haftas› 35.5±2.50 hafta olup do¤um a¤›rl›¤› 2405±437
gram saptand›. PI de¤erleri ile ortalama do¤um haftas›, orta-
lama fetal a¤›rl›k ve ortalama do¤um a¤›rl›¤›na iliflkin para-
metreler aras›ndaki korelasyon analizleri istatistiksel anlaml›
herhangi bir iliflki göstermedi. Koryon tipleri aras›nda ortala-
ma anne yafl›, PI ölçümlerinin yap›ld›¤› ortalama gestasyonel
hafta, ortalama do¤um haftas›, ortalama fetal a¤›rl›k ve orta-
lama do¤um a¤›rl›klar› aras›nda istatistiksel fark saptanmad›.
‹kinci trimester ortalama izole sa¤ uterin arter PI ve ortalama
izole sol uterin arter PI ölçümlerinin koryon tiplerine göre
karfl›laflt›rmal› de¤erleri ve genel ortalama de¤erleri tabloda
gösterilmektedir. Bu ölçümlerde de koryon tiplerine göre is-
tatistiksel farkl›l›k saptanmad›. 

Sonuç: ‹kinci trimester uterin arter pulsatilite indeks ölçüm-
leri koryon tiplerine göre farkl›l›k göstermemektedir. Fetal
ve do¤um a¤›rl›¤› aç›s›ndan gebelik süreci üzerine herhangi
bir etkisi saptanmam›flt›r.

Anahtar sözcükler: Doppler ultrasonografi, ikinci trimes-
ter, ikiz gebelik, pulsatilite indeksi, uterin arter.

SB-04
Türkiye’de kad›n do¤um hekimleri ve ebeler 
aç›s›ndan yüksek sezaryen oran›n›n
de¤erlendirilmesi
Esra Bahar Gür, Gülüzar Arzu Turan, Sümeyra Tatar, 
Nazan Oran, Melike Yüksel, ‹rem Hepy›lmaz, 
Serkan Güçlü
fiifa Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Türkiye’deki yüksek sezaryen do¤um oranlar›na çal›-
fl›lan hastane koflullar›n›n etkisini araflt›rmak ve Kad›n-do-
¤um (KD) uzman› hekimler ile ebeler aç›s›ndan sezaryen ora-
n›n› düflürmek için yap›lmas› gerekenlerin de¤erlendirilmesi.

Yöntem: Çal›flma için, ‹zmir’de do¤um say›s› en yüksek olan
bir özel hastane, bir 2. basamak kamu hastanesi (do¤um evi)
ve bir 3. basamak üniversite hastanesi çal›flma alan› olarak be-
lirlendi. Belirlenen bu 3 hastanedeki ebe ve KD uzman› dok-
torlara, yüz yüze görüflme tekni¤i ile anket sorular› yöneltil-
di. 

Bulgular: Çal›flmaya, özel hastaneden 4 doktor ve 8 ebe
(%100), kamu hastanesinden 12 doktor ve 15 ebe (%82) ve
e¤itim hastanesinden 35 doktor ve 27 ebe (%77) kat›lmay›
kabul etti. Kat›l›mc›lar›n verdikleri yan›tlara göre, hastane
fark› gözetmeksizin mediko-legal nedenlerin yüksek sezaryen
oran›na en çok katk› yapan faktör oldu¤u gözlenmifltir. Mesai
d›fl› koflullarda acil müdahale koflullar›n›n yetersizli¤i ve icap
usulü çal›flma özel ve kamu hastanesinde çok etkili bir faktör
iken, özellikle özel hastanede ebelerin deneyim yetersizli¤i-
nin çok etkili bir faktör oldu¤u gözlenmifltir. Her üç hastane-
de de hekimlerin riskli do¤umlar› yapt›rmak istememeleri se-
zaryen oran›na çok etkili bir faktör olarak izlenmifltir. Özel
hastanedeki iste¤e ba¤l› sezaryen haricinde hasta kaynakl› ne-
denler, k›smen etkili faktör olarak de¤erlendirilmifltir. 

Sonuç: “Bir ülkede sezaryen oran›” pek çok faktörden etkile-
nen karmafl›k bir olgudur. Ülkemizde do¤um yapt›r›lan sa¤-
l›k kurulufllar›n›n alt yap›lar› ve çal›flma flekli birbirinden fark-
l›d›r ve çözüme yönelik stratejilerin belirlenmesinde bu fark-
lar göz önünde bulundurulmal›d›r. Çözüme yönelik eylem
stratejileri, KD hekimi ve ebelerin görüflleri ve talepleri göz
önüne al›narak planlanmalar›d›r.

Anahtar sözcükler: Yüksek sezaryen oran›, kad›n-do¤um
hekimleri, ebeler, hastane tipi.




