Konuﬂma Özetleri

tan› ve gebeli¤in tahliyesi konusunda ailelerin erken dönemde bilgilendirilmesi sa¤lanabilmektedir.
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Amaç: Tekrarlayan gebelik kayb› (TGK) gebeli¤in 20. haftas›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 üreme ça¤›ndaki kad›nlar›n %1'inde görülür. Etyolojide birçok
faktör bulunmakla beraber, etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Oksidatif stresin TGK etiyolojisinde rol oynayabilece¤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 oksidasyon-redüksiyon sinyal yola¤›n› düzenleyerek trofoblastik biyolojiye etki eder. Bu nedenle, bu çal›ﬂman›n amac› oksidatif stresin rolünü de¤erlendirmek ve trombofili için en
çok artan oksidatif stres parametrelerini belirlemektir.
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Amaç: Günümüzde sa¤l›kla ilgili haberlere medyada s›k yer
verilmekte ve bu haberler kiﬂilerin yaﬂamlar›nda bazen olumlu bazen olumsuz de¤iﬂikliklere neden olmaktad›r.Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z gebelerin ﬂeker yükleme testi (GGT=
Glukoz Tolerans Testi) hakk›ndaki bilgi düzeylerini belirlemek, bu konu ile ilgili medyada yer alan programlar›n ve uzman› 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 kaynaktan bilgi ald›¤› gibi veriler yüz yüze anket uygulama metodu kullan›larak toplanm›ﬂt›r.

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

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 çal›ﬂmamaktad›r. Kat›l›mc›lar›n %87’si gebedir ve ilk gebeli¤i olmayanlar›n %48’i önceki gebeliklerinde GTT yapt›rmam›ﬂt›r.
GTT yapt›rmayanlar›n %44’ü lise mezunu, %62’si ise çal›ﬂmamaktad›r ve büyük ço¤unlu¤u GTT’nin bebe¤e zarar verece¤ini 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 sahibi oldu¤unu ancak fikrinin olumsuz de¤iﬂmesinde medyan›n etkili oldu¤unu söyleyenlerin oran› ise %51’dir. Testi yapt›rmayanlar›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 onaylamayanlar›n %68’inin fikri olumlu yönde de¤iﬂmiﬂtir.

Sonuç: Literatürde ilk defa, trombofili nedeniyle tekrarlayan
gebelik kayb› yaﬂayan hastalarda gebelik öncesi düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin uygulanmas›n›n GSH-Px enzim aktivitesini destekleyerek oksidatif stresi önledi¤i gözlemlendi.

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

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