
belirteçtir. CPR, olumsuz perinatal sonuca yönelik bir belir-
teçti (canl› do¤um, APGAR skoru ve düflük do¤um a¤›rl›¤›).
Sezaryen do¤um, hipertansif gebeler için tavsiye edilen do-
¤um yöntemi olmal›d›r. Çal›flmam›z›n örneklem boyutu kü-
çük olsa da sonuçlar›m›z, 1’den küçük MCA/UA Doppler
oran›n›n post-term gebelerde neonatal sonuç bak›m›ndan iyi
bir belirteç oldu¤unu ve morbidite riski alt›ndaki fetüsleri
saptamada kullan›labilece¤ini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Orta serebral arter, umbilikal arter,
preeklampsi.
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Amaç: Bu çal›flma, deniz seviyesinde yaflayan kad›nlar ile or-
ta derecede yüksek rak›mda yaflayan miad gebeli¤i olan ka-
d›nlarda maternal ve fetal Doppler parametrelerindeki farkl›-
l›klar› araflt›rmay› amaçlad›. Bu amaçla, orta derecede yüksek
rak›mda ve deniz seviyesinde yaflayan term gebelerdeki ute-
rin, umblikal ve orta serebral arterlerdeki pulsatilite (PI) ve
rezistans (RI) indeks de¤erlerini karfl›laflt›rd›k. Ayr›ca, orta
derecede yüksek rak›mda ve deniz seviyesindeki do¤um ve
plasental a¤›rl›klardaki farklar›n› incelemeyi amaçlad›k. 

Yöntem: ‹ki enstitü Obstetrik Bölümü'ne kontrol için baflvu-
ran (40 hasta, Nenehatun Hastanesi, Erzurum, Türkiye, deniz
seviyesinden 1890 m yükseklikte ve 40 hasta, Bezmialem Vak›f
Üniversitesi, ‹stanbul, Türkiye, deniz seviyesinden 31 m yük-
seklikte) yafl› 20-40 aras›nda de¤iflen, term gebeli¤i olan (≥37
gebelik haftalar›) seksen kad›nbu çal›flmaya dahil edildi. Tüm
kad›nlar etnik olarak Türktü ve ayn› rak›mda sürekli ikamet et-
mekteydi. Bafllang›çta, son adet dönemi sorguland› ve gebelik
yafl›n› onaylamak ve fetal anomalileri tespit etmek ultrasonog-
rafik de¤erlendirilme yap›ld›. Term ve tekiz gebeli¤i olan (her
grupta n=40) seksen kad›na Doppler dalga analizi yap›ld› ve
uterin, umblikal ve orta serebral arterler için pulsatilite ve re-
zistans indeksi de¤erleri kaydedildi. Ayr›ca; cinsiyet, do¤um ve
plasental a¤›rl›klar› t›bbi kay›tlardan elde edildi. Veriler SPSS
program› 12.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) kullan›larak ana-
liz edildi ve ortalama ± standart sapma olarak sunuldu, p<0.05
anlaml› olarak kabul edildi. De¤iflkenlerin normalitesini test
etmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullan›ld› Veriler nor-
mal da¤›l›ma uymuyorsa, karfl›laflt›rmalar 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¤erlerini k›yaslamak için kullan›ld›. 

Bulgular: Gruplar aras›nda klinik özellikler aç›s›ndan fark
yoktu. Orta derecede yüksek rak›mdaki ortalama plasental
a¤›rl›k de¤erleri deniz seviyesindekilerle benzer bulundu
(p>0.05). Orta derecede yüksek rak›mdaki do¤um a¤›rl›¤› de-
niz seviyesi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda düflük olarak gözlendi
(p<0.05). Umblikal ve orta serebral arterlerin PI ve RI de¤er-
leri her iki grupta benzerdi (p>0.05). Ancak sa¤ ve sol uterin
arterlerdeki PI ve RI de¤erleri, orta derecede yüksek rak›m-
da deniz seviyesine göre daha yüksek bulundu (p<0.05, sa¤
uterin arter PI için; di¤erleri için p<0.01). 

Sonuç: Rak›m›n bilateral uterin arter kan ak›fl›n› artt›rd›¤›
görünmektedir ve bilateral uterin arter kan ak›m›nda bu de-
¤ifliklikler kronik hipoksinin yol açt›¤› fizyolojik adaptasyon
ile iliflkili olabilir. Bu adaptasyondaki yetersizlik, yüksek ra-
k›mda gebeli¤e ba¤l› komplikasyonlar›n insidans›nda art›fla
neden olabilir.

Anahtar sözcükler: Doppler, rak›m, gebelik.
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Amaç: Preterm erken membran rüptürünün sonuçlar›ndan
bir taneside subklinik enfeksiyon varl›¤› ve bu subklinik en-
feksiyonun fetüsde yaratt›¤› metabolik cevapt›r. Bu tablo
FIRS (Fetal Inflamatuar Response Syndrome) olarak tan›m-
lanmaktad›r. PPROM sonras›nda FIRS’›n bir sonucu olarak
kardiyak fonksiyonlarda bozulma tespit edilmifltir. Erken
membran rüptürü olgular›nda koryoamniyonit varl›¤›nda
umbilikal arter doppler ve splenik arter dopplerinde rezistans
art›fl› saptanm›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda PPROM olgular›nda
amniyon infüzyonu sonras› umbilikal arter parametrelerinde
düzelme izlenmifltir. Biz çal›flmam›zda erken membran rüp-
türü sonras› fetüsde oluflan sistemik cevab›n ve de¤iflen intra
amniyotik hidrostatik çevrenin vasküler sistemi nas›l etkileye-
bilece¤ini araflt›rd›k. 

Yöntem: Çal›flmam›za Ocak 2013-Temmuz 2013 tarihleri
aras›nda PPROM nedeniyle Etlik Zübeyde Han›m Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde yat›-
r›larak PPROM nedeniyle takip edilen 42 hasta ve kontrol
grubu olarak herhangi bir obstetrik patoloji tespit edileme-
yen 58 gebe al›nd›. Çal›flmaya 34 hafta alt›nda 48 saatten
uzun süreli pprom nedeniyle takip edilen, büyüme geliflme
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