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Van Yöresindeki Ölü Do¤umla
Sonuçlanan Gebeliklerin
Etyolojisindeki Risk Faktörleri
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Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›-VAN

ÖZET
VAN YÖRES‹NDEK‹ ÖLÜ DO⁄UMLA SONUÇLANAN GEBEL‹KLER‹N ETYOLOJ‹S‹NDEK‹ R‹SK FAKTÖRLER‹
Amaç: Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde ölü do¤umla sonuçlanan gebeliklerin etyolojisindeki risk faktörlerinin tespiti.
Yöntem: Ocak 1997 ile Aral›k 2000 tarihleri aras›nda klini¤imizde gestasyonel yaﬂ› 20 haftan›n üzerinde ve a¤›rl›¤› 500 gramdan fazla olan ölü do¤umlar çal›ﬂma grubu olarak al›nd› ve ölü do¤umlar›n etyolojisinde tespit edilen
patolojiler de¤erlendirildi.
Bulgular: Bu süre içerisindeki toplam do¤um say›s› 3197 olup bu say› içerisinde 87 adet ölü do¤um mevcuttu. Olgular›n yaﬂ ortalamas› 30.12 7.19 gravidalar›n›n ortalamas› 5.48 3.47, gebelik yaﬂ› ortalamas› ise 32.8 5.87 hafta olarak bulundu. Takipli hasta oran› % 5.7 ve ikinci derecede akraba evlili¤i oran› %17.2 idi. Olgular›n % 28.7’sinin obstetrik öyküsünde ölü do¤um, % 11.4’ünde do¤duktan hemen sonra ölen bebek öyküsü, % 25.2 oran›nda
anemi mevcut olup, % 16 oran›nda plasenta dekolman› ve % 2.2 oran›nda plasenta previa mevcuttu. Gebelerin
% 11.4’ünde kronik hipertansiyon, % 10.3’ünde diabetes mellitus, % 9.1’inde preeklampsi, % 3.4’ünde eklampsi,
% 1.1’inde HELLP sendromu, % 5.7’sinde etkilenmiﬂ kan grubu uyuﬂmazl›¤›, % 6.8’inde intrauterin geliﬂme gerili¤i, %2.2’sinde kordon dolanmas›, % 2.2’sinde oligohidramnios, % 1.1’inde konjenital anomali (anensefali), %
1.1’inde koryoamnionit, % 1.1’inde maternal beyin tümörü, % 1.1’inde maternal kalp hastal›¤› tespit edildi. % 3.4
olgunun eylemde omuz tak›lmas› nedeniyle eksitus oldu¤u belirlendi. Ölü do¤umlardan % 41.3’ü Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda gerçekleﬂmiﬂ olup % 21.83 olguda patolojik bir faktör tespit edilmemiﬂtir.
Sonuç: Antenatal takip oranlar›n›n artt›r›lmas›, aile planlamas› yöntemlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ile grandmultiparitenin azalt›lmas›, sebebi belli olan ölü do¤um oran›n› azaltabilir. Akraba evlili¤i oranlar›n›n azalt›lmas› ve genetik
çal›ﬂmalar›n geliﬂtirilmesi ölüm sebebi saptanamayan olgular›n bir k›sm›na aç›klama getirebilir.
Anahtar kelimeler: Ölü do¤um, Etyoloji, Antenatal bak›m

SUMMARY
EVALUAT‹ON OF THE RISK FACTORS IN THE ETIOLOGY OF STILLBIRTHS IN VAN REGION
Objective: We sought to investigate the risk factors in the etiology of stillbirths that were delivered in obstetric and
gynecology department of medical school of Yüzüncü Y›l University, Van.
Materials and Methods: During the period from January 1997 to December 2000; stilbirths with gestational age
>20 weeks and fetal weight of >500 g consisted the study population and the risk factors in the etiology of stillbirths were investigate.
Results: During this study period there were 3197 live births and 87 stillbirths. The mean age of the patients were 30.12 7.19 the mean gravida were 5.48 3.47 the mean gestational age were 32.8 5.87 weeks. The rate of antenatal care was 5.7 %, the rate of marriage with a relative was 17.2 %, the rate of history of previous stillbirth was
28.7 %, the rate history of previous neonatal death was 11.4 %, the rate of anemia in the mother was 25.2 %, the
rate of apruptio placenta was 16 %, the rate of placenta previa was 2.2 %. There was chronic hypertension in 11.4
% of the patients, diabetes mellitus in 10.3 %, pre-eclampsia in 9.1 %, intrauterin growth retardation in 6.8 %, Rh
isoimmunazation in 5.7 %, eclampsia in 3.4 %, shoulder distosia in 3.4 %, cord accient in 2.2 %, oligohydramnios
in 2.2 %, HELLP syndrome in 1.1 %, congenital anomaly in 1.1 %, chorioamnionitis in 1.1 %, brain tumor in 1.1
%, cardiac disease in 1.1 %. 41.3 % of the stillbirths occured in July, August and September. No idendifieble cause was detected in 21.83 % of the stillbirths.
Conclusions: Improving antenatal care, early diagnosis and treatment, reducing the grandmultiparity with family
planning methods, may reduce the rate of stillbirths with idendified causes. Reducing relative marriges and improving genetic studies may help to find the cause in stillbirths with no identified causes.
Key Words : Stilbirths, Etiology, Antenatal care
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do¤um oran› literatürde yaklaﬂ›k binde 5
Ö lüolarak
belirtilmektedir (1). Bu oran ve sebepleri ülkelere ve hatta ülkelerin de¤iﬂik bölgelerine göre farkl›l›klar gösterebilmektedir. Bütün ölü
do¤umlar›n içerisindeki sebebi belirlenemeyen ölü
do¤um oran› literatürde % 12 ile % 50 aras›nda de¤iﬂmektedir (1-4). Maternal kan, toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs, herpes simpleks, antinükleer antikor, antifosfolipid antikorlar ve lupus antikoagulan gibi testler, fetal otopsi, plasental patolojik
inceleme ve uygulanan kromozom analizleri, sebebi belirlenemeyen ölü do¤umlar›n etyolojisinin ayd›nlat›lmas›nda rolü büyüktür (5-7). Antenatal bak›m, uygun hospitalizasyon ve kimi zaman intrauterin ortam›n zararl› hale geldi¤i durumlarda zaman›ndan önce do¤um yapt›r›larak, perinatal mortalitenin büyük bir bölümünü oluﬂturan ölü do¤umlar›n oran›nda düﬂüﬂ sa¤lanabilir. Yap›lan tetkiklerin say›s› artt›kça ölü do¤umlar›n etyolojisinde
yer alan nedenlerin tespiti artmakla birlikte intrauterin ölümlerin bir k›sm›nda ölüm sebebi olabilecek bir faktör her zaman saptanamayabilir (8).
Biz bu çal›ﬂmam›zda klini¤imizdeki ölü do¤umlar›n etyolojisinde yer alan nedenleri ve bu faktörler aras›nda önlenebilir faktörlerin tespiti ile bu sorunun çözümüne katk› sa¤lamay› amaçlad›k.
YÖNTEM
Ocak 1997 ile Aral›k 2000 tarihleri aras›nda Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› Ve Do¤um Klini¤inde gerçekleﬂen 3197 do¤umdan ölü do¤umla sonuçlanan 87 olgunun etyolojisinde yer alan nedenler incelendi. Olgular›n
seçilmesinde gestasyonel yaﬂ›n son adet tarihine

göre ve ultrasonografik olarak 20 haftan›n üzerinde olmas›na, fetal a¤›rl›klar›n 500 g’dan fazla olmas›na ve fetal kardiyak aktivitenin yoklu¤una dikkat
edildi. Seçilen olgular yaﬂ, gebelik say›s›, gebelik
haftas›, ölü do¤um ve do¤up ölen çocuk say›lar›,
sosyo-ekonomik durum, e¤itim düzeyi, kan grubu
tayini, eﬂi ile akrabal›k derecesi, hangi mevsimde
ölü do¤um oldu¤u, antenatal takip al›p almad›klar› ve ölü do¤um etyolojisinde yer alabilecek maternal hastal›klar, fetal anatomik anomali ve hastal›klar, plasental patolojiler ve mevcut olan anormal
klinik ve laboratuar bulgular kaydedildi. Etyolojide ölüme sebep gösterilebilecek herhangi bir faktör tespit edilemeyen bütün olgulara 100 gr OGTT,
tiroid ve böbrek fonksiyon testleri, toksoplazma,
sitomegalovirüs, rubella, herpes simpleks, VDRL,
antinükleer antikor, lupus antikoagulan›, antifosfolipid antikorlar› çal›ﬂ›ld›. Plasentalar›n patolojik incelemesi yap›larak, aile izni al›nd›¤› takdirde fetal
otopsi uyguland›. Fetal kromozom analizi hastanemizde yap›lamamas›ndan dolay› uygulanamad›.
Ancak ailelere ileri tetkik için sevk önerildi.
BULGULAR
Belirtilen süre içerisinde toplam do¤um say›s›n›n 3197 oldu¤u tespit edildi. Seksenyedi adet ölü
do¤um mevcuttu ve ölü do¤um oran›m›z % 2.72
idi. Olgular›n sosyo-demografik özellikleri Tablo
1’de gösterilmiﬂtir. Bu olgular›n yaﬂlar› 17 ile 42
aras›nda de¤iﬂkenlik gösteriyordu. 64 olgunun 20
ile 34 yaﬂ aras›nda oldu¤u tespit edilirken 22 olgu
ise 35 yaﬂ ve üzerindeydi. Gebelik say›s› 1 ile 16
aras›nda de¤iﬂmekteydi ve 50 olgunun gebelik say›s› 5 ve üzerindeydi. Gebelik haftas› 28 ve alt›nda

Tablo 1. Sosyo-demografik Özellikler
Yaﬂ ortalamas› (y›l)

30.12±7.19
1 (% 1.14 ) olgu 20 yaﬂ›n alt›nda
64 (% 73.56 ) olgu 20-34 yaﬂ aras›nda
22 (%25.28) olgu 35 yaﬂ ve üzerinde

Gebelik say›s› ortalamas›

5.48±3.47 (gravida 1 ile 16 aras›nda de¤iﬂkenlik gösterdi)

Gebelik haftas› ortalamas›

32.8±5.87 hafta
44 (%50.57) olgu 20-28.haftada
16 (%18.39) olgu 28-36.haftada
27 (%31.03) olgu 36.hafta ve üzerinde
36 (%41.37)
15 (%17.24)
83 (%95.40)
59 (%67.81)
25 (%28.73)
10 (%11.49)
Ocak, ﬁubat, Mart 12 (%13.79)
Nisan, May›s, Haziran 15 (%17.24)
Temmuz,A¤ostos,Eylül 36 (%41.37)
Ekim, Kas›m, Aral›k 24 (%27.58)
82 (%94.25)

A Rh (+) kan grubu olan olgu say›s›
‹kinci derecede akrabal›k olan olgu say›s›
Sosyo ekonomik durumu kötü olan olgu say›s›
Okur yazar olmayan olgu say›s›
Ölü do¤um öyküsü olan olgu say›s›
Neonatal ölüm öyküsü olan olgu say›s›
Mevsimlere göre ölü do¤um s›kl›¤›

Gebeli¤i süresinde takip almayan olgu say›s›
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Tablo 2. Ölü Do¤um Etyolojisinde Rol Alan Faktörler
Plasenta dekolman›
Plasenta previa
Hipertansif hastal›klar (kr
Hipertansiyon, preeklampsi,
eklampsi, HELLP)

14 (% 16,09)
2 (% 2,29)
21 (% 24,13)

Diabetes Mellitus

9 (% 10,34 )
(5’i Gestasyonel DM ve
4’ü Tip II DM)
6 (% 6,89)
5 (% 5,74)
3 (% 3,44)
2 (% 2,29)
2 (% 2,29)
1 (% 1,14)
1 (% 1,14)
1 (%1,14)
1 (% 1,14)
19 (% 21,83 )

‹ntrauterin geliﬂme gerili¤i
Kan grubu uyuﬂmazl›¤›
Omuz tak›lmas›
Oligohidramnios
Kordon dolanmas›
Maternal Beyin Tümörü
Anensefali
Koryoamnionit
Maternal kalp hastal›¤›
Etyolojisinde herhangi bir
faktör tespit edilemeyen olgular
Toplam

87

olan 44 olgu mevcuttu ve 20-28. haftalarda ölü do¤um oran› belirgin olarak yüksekti. 36 olgunun
kan grubu A Rh (+) idi ve 15 olgunun eﬂi ile ikinci derecede akrabal›¤› mevcuttu. Obstetrik özgeçmiﬂlerinde 25 olgunun ölü do¤um, 10 olgunun ise
neonatal ölümle sonuçlanan do¤um öyküleri mevcuttu ve etyolojide herhangi bir neden tespit edilememiﬂti. Ölü do¤umla sonuçlanan 87 olgunun
36‘s›n›n Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda gerçekleﬂti¤i tespit edildi. Gebeli¤i süresinde takip almayan olgu say›s› oran› çok yüksekti (%94.25)
(Tablo 1).
Etyolojisinde ölü do¤um sebebi olabilecek en
az bir hastal›k tespit edilen 68 (% 78.16) olgu (Tablo 2) ve ölü do¤uma neden olabilecek en az bir
neden tespit edilemeyen 19 (%21.84) olgu mevcuttu (Tablo 3).
Etyolojisinde en az bir neden tespit edilen olgular›n 22’ sinde hemoglobin de¤erleri 11 mg/dl’nin
alt›nda idi. Plasenta dekolman› tespit edilen 14 olgunun hemoglobin de¤erleri 3 mg/dl ile 8 mg/dl
aras›nda de¤iﬂmekteydi. Plasenta previa olan 2 olguda ise hemoglobin de¤erleri 8 mg/dl ile 10,5
mg/dl idi. Gebelik toksemisi tespit edilen olgular›n

plasentalar›n›n patolojik incelenmesinde; çok say›da infarktlar, p›ht› ve t›kan›kl›k vaskülopatisi ile
uyumlu bulgular tespit edildi. Bir preeklamptik olguda lupus antikoagulan› pozitif idi. Tip II Diabetes mellitus ve Gestasyonel diabet tan›s› alm›ﬂ olan
olgular›n kan glukoz seviyeleri diyet ve insülin ile
regule edilmeye çal›ﬂ›lmakta idi (Tablo 2).
Etyolojisinde patoloji tespit edilmeyen 19 (%
21.83) ölü do¤um olgular›nda A Rh(+) kan grubu,
ikinci derece akraba evlili¤i, önceki gebeli¤inde
ölü do¤um öyküsü, neonatal ölüm öyküsü, etyolojisi belli olan gruba göre daha yüksek bulundu
(Tablo 3). Di¤er sosyo- demografik özellikler aç›s›ndan farkl›l›k yoktu.
Etyolojisinde herhangi bir neden tespit edilmeyen ve ölü do¤umla sonuçlanan bütün olgular›n
yap›lan kan tetkiklerinde toksoplazma, sitomegalovirüs, rubella, herpes simpleks virüs enfeksiyonu,
VDRL, antinükleer antikor, lupus antikoagulan›,
antifosfolipid antikorlar›n›n negatif oldu¤u saptand›. Yap›lan plasental incelemede de herhangi bir
patolojik bulguya rastlanmad›. Beﬂ olguya yap›lan
fetal otopside ölüm sebebini aç›klayabilecek patolojik bir bulguya rastlanmad›.
TARTIﬁMA
Ölü do¤umlar›n muhtemel nedenlerinin araﬂt›r›lmas› aileye bu üzücü durumun üstesinden gelebilmesi için yard›m etmede önemlidir. Literatürde
ölü do¤um oran› binde 5 olarak tarif edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda ölü do¤um oran› % 2.27 olarak tespit
edilmiﬂ olup literatürde belirtilen oranlardan daha
yüksektir (1). Bunun sebebinin refarans hastanesi
olmam›zdan kaynakland›¤› düﬂünmekteyiz. Yap›lan çal›ﬂmalarda sebebi belirlenemeyen ölü do¤um
oran› % 12 ile % 50 aras›nda de¤iﬂmektedir (1-4,9).
Morrison ve Olsen yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada 765
ölü do¤umun % 19’unda bir sebep bulamam›ﬂt›r
(2). Pitkin, pek çok literatür araﬂt›rm›ﬂ ve deneyimlerine göre 20 haftadan sonraki fetal ölü do¤umlar›n % 50’sini aç›klayamam›ﬂt›r (3). Fretts ve arkadaﬂlar› ise 709 ölü do¤umdan % 25’inde herhangi
bir etyoloji bulamam›ﬂt›r (4). Çal›ﬂmam›zda etyolojisinde herhangi bir faktör tespit edilemeyen ölü
do¤um oran› % 21,83 olup literatürde belirtilen

Tablo 3. Etyolojisi Belli Olmayan Grubun Önemli Özelliklerinin K›yaslamas›
Etyolojide en az bir neden
bulunamayan 19 olgu
A Rh(+) kan grubu
Akrabal›k
Ölü do¤um öyküsü
Neonatal ölüm öyküsü
x2 testi

11
9
8
8

(%57.89)
(% 47.96)
(% 42.10)
(%42.10)

Etyolojide en az bir neden bulunan
68 olgu
25
6
17
2

(% 36.76)
(% 8.82)
(%25.00)
(% 2.94)
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Tablo 4. Ölü Do¤um Azalt›labilirlik Oran›
‹yi bir antenatal takip ve uygun zamanda
giriﬂim ile azalt›labilir faktörler (Plasenta
dekolman›, Plasenta previa, Omuz tak›lmas›,
kordon dolanmas›,Kronik hipertansiyon,
Preeklampsi, Eklampsi, HELLP, Diabetes
Mellitus, Kan grubu uyuﬂmazl›¤›,
‹ntrauterin geliﬂme gerili¤i, Oligohidramnios,
Koryoamnionit, Maternal kalp hastal›¤›)

66 (%75.86)

Önlenebilmesi güç faktörler (Anensefali,
Maternal beyin tümörü, Etyolojide herhangi
bir faktör tespit edilemeyen olgular)

21 (% 24.13)

oranlarla uyumlu bulunmuﬂtur. Tablo 3’de belirtildi¤i gibi etyolojisinde hiçbir neden bulunamayan
olgularda akraba evlili¤i, A Rh (+) kan grubu, ölü
do¤um ve neonatal ölüm hikayesi oran›n›n daha
yüksek oldu¤u dikkatimizi çekmiﬂtir. Ölü do¤umlar›n % 5-10’unda kromozomal anomali oldu¤undan dolay› anatomik malformasyonlar varl›¤›nda
karyotiplendirme yap›lm›ﬂ ve e¤er fetus masere ise
umbilikal kord ve koryonik membrandan al›nan
dokudan kromozomal analiz yap›labilmiﬂtir (14).
Hastanemizde genetik çal›ﬂmalar ve kromozom
analizleri yap›labilmiﬂ olsayd› bu gruptaki olgular›n
bir k›sm›n›n etyolojilerinin ayd›nlat›lmas›na ›ﬂ›k tutabilecekti.
Incerpi ve arkadaﬂlar› yapt›klar› bir çal›ﬂmada
plasental patolojik inceleme ve otopsi bulgular›n›
en geçerli test olarak belirlemiﬂ, spesifik konjenital
infeksiyonlar ve anti-nükleer antikorlar›n araﬂt›r›lmas›n› daha az de¤erde bulmuﬂ, çal›ﬂmas›nda
otopsi ve plasental bulgular üzerinde primer olarak
durulmas› ve di¤er testlerinde yap›lmas› gerekti¤ini saptam›ﬂt›r (10). Bu amaçla infant do¤duktan
sonra gros malformasyonlar› not edip plasenta,
membranlar ve göbek kordonu, gros bir ﬂekilde incelendikten sonra laboratuvara gönderilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir (10). Rayburn ve arkadaﬂlar›
89 ölü do¤umun 87’inde önemli plasental aberasyonlar tan›mlam›ﬂt›r (13). Çal›ﬂmam›zda plasental
inceleme sonucunda etyolojide major olarak rol
alabilecek bir bulguya rastlanmamakla birlikte ancak, preeklampsi gibi etyolojide rol alan hastal›klara uyumlu bulgular tespit edilmiﬂtir.
Benirschke ve Robb fetal ölümlerde fetal konjenital enfeksiyonlar›n ana rol olmad›¤›n› tespit
etmiﬂtir (5). Çal›ﬂmam›zda etyolojisi tespit edilemeyen ölü do¤umla sonuçlanan olgular›n hiç birisinde fetal konjenital enfeksiyon tespit edilmemesi literatürü desteklemektedir.
Son zamanlarda yap›lan bir çal›ﬂmada; normal
gebelerdeki anti-nukleer antikor pozitifli¤inin %
11.5, ölü do¤umla sonuçlanan gebelik olgular›nda
ise % 14,4 olarak saptanmas›, antinukleer antikorlar›n ölü do¤umlar›n sebebinin tespitinde yard›mc›

ek bir bilgi vermedi¤ini göstermiﬂtir (10). Bundan
dolay› birçok enstitüde anti-nükleer antikorlar›n
yerine daha spesifik olan lupus antikoagulanlar› ve
antikardiolipin antikorlar› kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun yan›nda literatürde ölü do¤um ile antifosfolipid antikorlar› aras›nda direkt bir iliﬂki gösterildikten sonra sebebi aç›klanamayan bütün ölü
do¤um vakalar›nda bu parametre çal›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (11,12). Çal›ﬂmam›zda etyolojisi belli olmayan grubun yap›lan kan tetkiklerinde, antinükleer antikor ve antifosfolipid antikorlar negatif saptand›. Lupus antikuagulanlar› ise sadece bir preeklamptik olguda pozitif bulundu.
Bu çal›ﬂmada dikkatimizi çeken di¤er bir nokta
etyolojisinde en az bir neden bulunan olgular›n
yüksek bir k›sm›n›n iyi bir antenatal takiple azalt›labilir olmas›d›r (%75.86). Tablo 2’de belirtildi¤i gibi % 25 oran› ile annedeki hipertansif hastal›klar
azalt›labilir faktörlerin baﬂ›nda gelmektedir.
Çal›ﬂmam›zda 64 (%73.56) olgunun 20 ile 34
yaﬂ aras›nda olmas›, 44 (%50.57) olgunun gebeli¤inin 20-28. haftalar›nda olmas›, 15 (% 17,24) olgunun eﬂi ile ikinci derecede akraba evlili¤i olmas›,
25 (% 28,73) olguda nedeni bilinmeyen ölü do¤um
öyküsü, 10 (% 11,49) olguda sebebi bilinemeyen
neonatal ölüm öyküsü saptanmas› bu parametrelerin antenatal takipte iyi sorgulanmas› gerekti¤ini
vurgulamaktad›r. Sosyoekonomik durumun kötü
ve k›rsal kesimde yaﬂayan olgularda (%95.40) Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda ölü do¤um s›kl›¤›nda art›ﬂ (% 41.37) saptanmas› s›cak ortamda aﬂ›r› fiziksel aktivitede bulunulmas›n›n ilave bir risk
faktörü olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Bu olgulardan 50 (%57.47)’sinin paritesinin 5’den yüksek
olmas›, antenatal takip oran›n›n düﬂük olmas› (%
5.75) aile planlamas› ve ana-çocuk sa¤l›¤› hizmetlerinin yetersiz oldu¤unu düﬂündürmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak bir sebep ve iliﬂki belirlendi¤i zaman bu bilgi daha sonraki ölü do¤umla sonuçlanan gebeliklerde yol gösterici olur. Ölü do¤umlar›n etyolojisinde % 25 oran› ile annedeki hipertansif hastal›klar birinci s›rada yer almaktad›r. % 40.22
olguda perinatal ölüm öyküsü tespit edilmiﬂtir ve
ölü do¤umlar›n % 41.3’ü Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda gerçekleﬂmiﬂ olup gebelerin %
94.3’unun takipsiz oldu¤u saptanm›ﬂt›r. 20 ila 34
yaﬂlar› aras›nda 20-28. gebelik haftas›nda, paritesi 5
ve üzerinde olan, obstetrik özgeçmiﬂinde akraba
evlili¤i, ölü do¤um ve neonatal ölü do¤um hikayesi olan gebelerin antenatal takiplerine daha fazla
önem verilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z. Bunun için
öncelikle aile planlamas› hizmetlerinin geliﬂtirilerek yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve do¤urganl›¤›n azalt›lmas›
ve bu yörenin özelliklerine uygun antenatal takip
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programlar›n›n haz›rlan›p uygulanmas› sorunun
çözümüne büyük katk›lar› sa¤layacakt›r. Ölü do¤umlar›n 43(% 49.43)’ünün 28. gebelik haftas›ndan
sonra oluﬂmuﬂ olmas› e¤er bu vakalara erken tespit edilmiﬂ olsalar idi do¤urtularak yaﬂama ﬂans›
verilebilece¤ini düﬂündürmektedir. Tespit edilen
ölü do¤umlar›n kay›tlar›n›n iyi yap›lmas› plasenta
ve bebeklerin patolojilerinin detayl› olarak incelenip kaydedilmesi ve sebebi belirlenemeyen olgularda yap›lan testlere ilaveten bu yöredeki yüksek
akraba evlili¤i oran› nedeniyle genetik ve kromozomal çal›ﬂmalar›n geliﬂtirilmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.
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