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ÖNSÖZ
Toplumların sağlık düzeyinin yükseltilmesi kadın sağlığının en iyi duruma getirilmesi
ile mümkündür. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere göre sağlık ve hastalık
yanıtlarının farklı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık alanında sunulan hizmetlerin
genel bir anlayıştan öte cinsiyete ve yaşa odaklı olması gerektiği savunulmaktadır. Kadın
sağlığı toplum, kültürel değerler, çalışma ortamı, kişiler arası ilişkiler, sosyo-ekonomik yapı
ve politikalar gibi birçok faktörden etkilenmektedir.
Kadın sağlığı ile ilgili uluslararası / ulusal sağlık göstergeleri ve yapılan çalışmalar
konunun önemini vurgulamaktadır. Özellikle Birleşmiş Milletler Kuruluşu ve Dünya Sağlık
Örgütü “kadın” ve “nüfus” konulu konferanslar ile kadının doğuştan sahip olduğu insan
haklarının doğal sunucu olarak sağlık hakkına da vurgu yapmıştır. Eşit haklara sahip bir birey
olarak kadın sağlığının korunması ve hizmetlere ulaşımda engellerin kaldırılmasına yönelik
ilkeler belirlenerek imzalayan ülkelerin hükümetlerini bu konuda sorumlu tutmuştur.
Kadın sağlığı hemşireliği, kadın odaklı bütüncü bir yaklaşım sağlayan uzmanlaşmış
bir hemşirelik alanıdır. Kadın sağlığı hemşireliği, kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının
korunup geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın bozulduğu durumlarda bakım
gereksinimlerinin karşılanmasını içeren bir hemşirelik disiplinidir. Kadın Sağlığı Hemşiresi,
kadını birey olarak, çevresi, sosyo-kültürel, ekonomik alt yapısı ile bir bütün olarak görür,
gereksinim temeline dayalı olarak, sağlığını koruma ve geliştirmede rol alır. Bu hizmetler
yalnızca üreme ile sınırlı değil, kadınların tüm yaşamları boyunca devam etmektedir.
Hemşirenin kadın sağlığına ilişkin; bakım verici rolü, eğitimci rolü, danışmanlık rolü,
araştırıcı rolü, rehabilite edici rolü, karar verici rolü, hasta haklarının savunucu rolü, iletişim
ve eşgüdüm sağlayıcı/koordinatör rolü, yönetici rolü, sağlık politikalarını etkileme rolleri
vardır. Ayrıca meslektaşları ve aileler için rol modeli olmalıdır.
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin büyük bir emek vererek
hazırladıkları bu bilimsel kaynak, kadın sağlığına ilişkin genel bakış, gebelik süreci ve öz
bakım, fetal değerlendirme, gebeliğe bağlı riskli durumlar, gebeliği riskli hâle getiren
durumlar, normal ve riskli doğum, normal ve riskli lohusalık, jinekolojide tanı ve tedavi
yöntemleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık, üreme organlarının yapısal sorunları,
üreme organlarının fonksiyonel sorunları, adolesan ve menopoz ve jinekolojik tümörlere
ilişkin bakımda güncel bilgileri ve becerileri içermektedir.
AUZEF hemşirelikte lisans tamamlama programı kapsamında hazırlanan bu kitabın,
AUZEF hemşirelikte lisans tamamlama öğrencilerine yararlı bir kaynak olmasını dileyerek,
hazırlanmasında emeği geçen tüm Kadın Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
öğretim üyelerine katkıları için teşekkür ederim.
Editör
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin
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KISALTMALAR

AAM

: Aşırı Aktif Mesane Sendromu

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

ACOG

: Amerikan Obstetrisyen ve Jinekologlar Birliği

ACTH

: Adrenokortikotropik Hormon

ACYÖ

: Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği-Kadın Formu

AÇSAP

: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri

ADA

: Amerikan Diyabet Birliği

ADH

: Antidiüretik Hormon

AEİ

: Antiepileptik İlaç

AFC

: Antral Follicle Count, Antral Folikül Sayısı

AFP

: Alfa-fetoprotein

AFUD

: American Foundation for Urologic Disease, Amerikan Ürolojik Hastalık
Derneği

AIDS

: Acquired İmmuno-Deficiency Syndrome, Edinilmiş İmmun Yetmezlik
Sendromu

AMH

: Anti Müllerian Hormon

ASC

: Atipik Squamoz Hücreler

ASC-H

: Yüksek Grade SIL’in Ekarte Edilemediği Atipik Squamoz Hücreler

ASC-US

: Önemi Belirsiz Atipik Squamoz Hücreler

ASEX

: Arizona Sexual Experiences Scale

AUK

: Anormal Uterin Kanama
: Brief Index of Sexual Functioning for Women,

BISF-W

Kısaltılmış Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi
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BKİ

: Beden Kitle İndeksi

BM

: Birleşmiş Milletler

BMI

: Body Mass İndex, Vücut Kitle İndeksi

BRCA1

Breast Cancer Type 1 Susceptibility Protein

CASA

: Computer Assisted Sperm Analysis, Bilgisayar Destekli Sperm Analizi

CCCT

: Klomifen Sitrat Challenge Test

CIN

: Servikal İntraepitelyal Neoplazi

CMV

: Sitomegalovirus

CS/ÜS

: Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı
: Changes In Female Sexual Function Questionnaire,

CSFQ

Cinsel Fonksiyon Anketinde Değişiklikler

CST

: Kontraksiyon Stres Test

CVS

: Chorionic Villus Sampling, Koryon Villus Örnekleme

CYBE

: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

D&C

: Dilatasyon ve Küretaj

DES

: Diethylstilbestrol

DHEA

: Dehidroepiandesteron

DHEA-S

: Dehidroepiandesteron Sülfat

DIA

: Dimerik İnhinin-A
: Disseminated İntravascular Coagulation Syndrome,

DIC

Damar İçi Yaygın Pıhtılaşma Bozukluğu
: The Derogatis Interview for Sexual Functioning,

DISF/DISF-SR

Cinsel Fonksiyon için Derogatis Görüşme Formu

DMPA

: Depo Medroksiprogesteron Asetat

DÖB

: Doğum Öncesi Bakım
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: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
DSM

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı

DSÖ

: Dünya Sağlık Örgütü

DUK

: Disfonksiyonel Uterin Kanama

E2

: Östradiol

EFM

: Elektronik Fetal Monitörizasyon

EMR

: Erken Membran Rüptürü

ERA

: Endometrial Receptivity Array Testi

FASB

: Fetal Alkol Spektrumu Bozuklukları

FC

: Fraksiyonel Küretaj
: International Federation of Gynecology and Obstetrics,

FIGO

Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Federasyonu

FKH

: Fetal Kalp Hızı

FSFI

: Female Sexual Function Index

FSH

: Folikül Stimülan Hormon

GBS

: B Grubu Streptokoklar

GDM

: Gestasyonel Diyabet

GIFT

: Gamet Intrafallopian Transfer

GnRH

: Gonadotropin-Relasing Hormon

GTH

: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

GTH

: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

GYE

: Genital Yol Enfeksiyonları

HBsAg

: Hepatit B Virüs Yüzey Antijeni

HBV

: Hepatit B virüsü
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hCG

: Human Chorionic Gonadotropin

hCS

: Human Koryonik Somatomammotropin

HDL

: High Density Lipoprotein, Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein
: Hemolysis-Elevated Liver Enzymes- Low Platelets

HELLP
sendromu

Hemoliz, Karaciğer Enzimlerinde Yükselme ve Trombosit Sayısında
Düşme

H. gravidarum

: Hiperemesis Gravidarum

HIV

: Human Immünodeficiency Virüs

hMG

: Human Menopozal Gonadotropin

hPL

: Human Plasental Laktojen

HPV

: Human Papilloma Virus

HRT

: Hormon Replasman Tedavisi

HSG

: Histerosalfingografi

HSIL

: Yüksek Dereceli Squamoz İntraepitelyal Lezyon

HSV

: Herpes Simpleks Virüs

HT

: Hormon Tedavisi

ICSI

: İntra Sitoplazmik Sperm İnjeksiyonu

IFSF

: Index of Female Sexual Function, Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama
İndeksi

IgG

: İmmunoglobulin-G

ITP

İdiyopatik Trombositopenik Purpura

IUGG

: İntrauterin Gelişme Geriliği

IUI

: İntrauterin İnseminasyon, Aşılama

IVF

: In Vitro Fertilizasyon, Tüp Bebek

IVM

: In Vitro Matürasyon
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IVP

: İntravenöz Piyelografi

KCFİ

: Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi

KCİB

: Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları

KETEM

: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi

KOK

: Kombine Oral Kontraseptif

KPA

: Kronik Pekvik Ağrı

LDL

: Low Density Lipoprotein, Düşük Yoğunluklu Lipoprotein

LEEP

: Loop Electrosurgical Excision Procedure, Loop Elektrocerrahi Eksizyon
İşlemi

LH

: Lüteinizan Hormon

LSIL

: Düşük Dereceli Squamoz İntraepitelyal Lezyon

MESA

: Mikro Epididimal Sperm Aspirasyonu

MIF

: Müllerian İnhibitör Faktör

MRI

: Manyetik Rezonans Görüntüleme

MSAFP

: Maternal Serumda AFP düzeyi

MSuE3

: Maternal Serumda Östriol

MUI

: Miks Tip Üriner İnkontinans

NO

: Nitrik oksit

NSAI

: Nonsteroid Anti İnflamatuarlar

NST

: Non Stres Test

NT

: Nuchal Translucency, Fetal Ense Kalınlığı

OGTT

: Oral Glukoz Tolerans Testi

OHSS

: Overyan Hiperstimülasyon Sendromu

PAPP-A

: Pregnancy Associated Plazma Protein A

PC

: Probe Küretaj
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PESA

: Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu

PGT

: Preimplantasyon Genetik Tanı

PKOS

: Polikistik Over Sendromu

PKU

: Fenilketonüri

PTSS

: Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu

RC

: Retansiyon veya Rest Küretaj

RhoGAM

: Anti-D İmmünglobulin

RİA

: Rahim İçi Araç

SB

: Sağlık Bakanlığı

SFQ

: Female Sexual Function Questionnaire, Cinsel Fonksiyon Anketi

SHBG

: Seks Hormon Bağlayıcı Globulin

SIL

: Squamoz İntraepitelyal Lezyon

SİS/SHG

: Salin İnfüzyon Sonohisterografi

SNRIs

: Serotonin-Norepinephrine Reuptake İnhibitors

SSRIs

: Selective Serotonin Reuptake İnhibitors

SUI

: Stres Üriner İnkontinans

TAH+BSO

: Total Abdominal Histerektomi ve Bilateral Salpingo-Ooferektomi

TENS

: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, Transkutan Elektriksel
Sinir Stimülasyonu

TESA

: Testiküler Sperm Aspirasyonu

TESE

: Testiküler Sperm Ekstraksiyonu

TNSA

: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

TSH

: Trioid Stimülan Hormon

TOT

: Transobturator Tape Operasyonu

TVT

: Tensionfree Vaginal Tape Operasyou
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UNFPA

: United Nations Population Fund, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

: United Nations International Children’s Emergency Fund,
UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

USG

: Ultrasonografi

USO

: Unilateral Salfingo-Ooferektomi

UUI

: Urge (Sıkışma) Tip Üriner İnkontinans

ÜSE

: Üriner Sistem Enfeksiyonu

VDRL

: Venereal Disease Research Laboratory

VDRL-RPR

: Venereal Disease Research Laboratory Rapid Plasma Reaginest

VIN

: Vulvar İntraepitelyal Lezyonları

YÜT

: Yardımcı Üreme Teknikleri

ZIFT

: Zigot Intra Fallopian Transfer
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1. KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kadın Sağlığı
1.2. Toplumsal Cinsiyet
1.3.Kadın Sağlığını Etkileyen Durumlar
1.4. Kadın Sağlığında Etik Konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumsal cinsiyet yaklaşımının kadın sağlığını etkilerini değerlendiriniz

2)

Yoksulluk ve göçün kadın sağlığına etkileri hakkında bilgi veriniz

3)

Kadına yönelik şiddetin kadın sağlığına etkilerini araştırınız.

4)

Kadın sağlığında etik ikilem yaratan konuları araştırınız.

5)
Kadın sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarına uygulama alanından
örnekler bulunuz.
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kadın sağlığına giriş

Kadın sağlığı ve ilişkili kavramaları Okuyarak/Araştırarak
açıklayabilmek

Toplumsal cinsiyet

Toplumsal cinsiyetin kadın
sağlığına olan etkilerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadın sağlığını etkileyen
durumlar (Göç, yoksulluk,
şiddet, sitgmatizasyon,
medya)

Dünyada ve ülkemizde kadın
sağlığını etkileyen durumları
anlayıp analiz edebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadın sağlığında etik
konular

Kadın sağlığına etik konuları
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadın sağlığı hemşiresinin
rol ve sorumlulukları

Gelişen sağlık bakım anlayışına
göre kadın sağlığı hemşiresinin rol
ve sorumluluklarını sayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Göç

•

Kadın Sağlığı

•

Stigmatizasyon

•

Şiddet

•

Toplumsal Cinsiyet

•

Yoksulluk
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Giriş
Kadın sağlığı toplum, kültürel değerler, çalışma ortamı, kişiler arası ilişkiler, sosyoekonomik yapı ve politikalar gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Toplumların sağlık
düzeyinin yükseltilmesi kadın sağlığının en iyi duruma getirilmesi ile mümkündür. Son
yıllarda yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere göre sağlık ve hastalık yanıtlarının farklı
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık alanında sunulan hizmetlerin genel bir anlayıştan
öte cinsiyete ve yaşa odaklı olması gerektiği savunulmaktadır.
Kadın sağlığı ile ilgili uluslararası / ulusal sağlık göstergeleri ve yapılan çalışmalar
konunun önemini vurgulamaktadır. Geçmişte kadın sağlığı kavramı, doğurganlık kavramıyla
eş anlamda düşünülmüş ve hizmetler de gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme yönelik
olmuştur. Oysa günümüzde kadın sağlığına daha kapsamlı ve çağdaş yaklaşımlar gereklidir.
Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kadın
ve nüfus konulu konferanslar ile kadının doğuştan sahip olduğu insan haklarının doğal sunucu
olarak sağlık hakkına da vurgu yapmıştır. Eşit haklara sahip bir birey olarak kadın sağlığının
korunması ve hizmetlere ulaşımda engellerin kaldırılmasına yönelik ilkeler belirlenerek
imzalayan ülkelerin hükümetlerini bu konuda sorumlu tutmuştur. Bu kararlara imza atan
ülkeler de belirlenen stratejileri yerine getirmek üzere yasal ve diğer mekanizmalarını
oluşturarak kadın sağlığına ilişkin hizmetlerini geliştirmektedir.
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1.1. Kadın Sağlığı ve İlişkili Kavramlar
1.1.1. Kadın Sağlığı
Kadın sağlığı; fertilizasyondan ölüme kadar geçen süreçte kadınların fiziksel, ruhsal,
duygusal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinde olmalarıdır. Dolayısıyla kadın sağlığını
etkileyen pek çok sosyal ve toplumsal etkenler bulunmaktadır.

1.1.2. Üreme Sağlığı
Üreme Sağlığı, yalnız üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili hastalık ve sakatlığın
olmayışı değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli,
bireylerin tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması, üreme yeteneğine sahip
olmaları, üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne sahip olmalarıdır.

1.1.3. Cinsellik ve Cinsel Sağlık
Cinsel sağlık, insanın yalnızca bedensel değil, duygusal, düşünsel ve toplumsal
bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu olarak
zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık hâli olarak tanımlanmaktadır.

1.1.4. Üreme Hakları ve Cinsel Haklar
Fertilizasyondan ölüme kadar olan süreçte üreme hakları ve cinsel haklar, temel insan
hakkıdır. Türkiye’nin katılarak onayladığı çeşitli uluslar arası toplantılarda “Üreme Hakları ve
Cinsel Haklar Bildirgesi” kabul edilmiştir. Bu maddeler ve kapsamları aşağıda sıralanmıştır:
1. Yaşama hakkı
2. Özgürlük hakkı
3. Eşitlik hakkı
4. Mahremiyet hakkı
5. Düşünce özgürlüğü hakkı
6. Bilgilenme ve eğitim hakkı
7. Evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma hakkı
8. Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakkı
9. Sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması hakkı
10. Bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı
11. Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkı
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12. İşkence ve kötü muameleden özgür olma hakkı

1.1.5. Kadında Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri
Üreme sağlığı kavramı ilk kez 1994’te Kahire’de düzenlenen Uluslar arası Nüfus ve
Kalkınma Konferansında (ICPD- International Conferance on Population and Development)
daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu Konferansın eylem programındaki hedef ve amaçlar
arasında herkesin eğitim alması; özellikle ilk ve orta öğretimdeki cinsiyet farkının
kapatılması; ; bebek, çocuk ve anne hastalık ve ölümlerinin azaltılması ve yaşam beklentisinin
artması herkesin temel sağlık hizmetlerine ulaşması; aile planlaması dahil herkesin kapsamlı
üreme sağlığı hizmetlerine ulaşması yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için tüm ülkeler
temel sağlık hizmetleri sistemi vasıtasıyla uygun yaştaki her bireyin üreme sağlığı
hizmetlerine en geç 2015 yılına kadar ulaşmasını sağlamaya çalışmalıdırlar. Üreme sağlığı
hizmetleri; aile planlamasın danışmanlığı, bilgilendirme, eğitim, iletişim ve hizmetler; gebelik
bakımı, güvenli doğum ve doğum sonrası bakıma yönelik eğitimler ve hizmetler; infertilitenin
önlenmesi ve fertilitenin uygun şekilde devam ettirilmesi; kürtajın önlenmesi ve kürtajın
sonuçlarının yönetilmesi; üreme yolu enfeksiyonlarının tedavisi; cinsel yoldan bulaşan
enfeksiyonlar (CYBE), sorumlu ebeveynlikle ilgili eğitim ve danışmanlık alanlarını
kapsamalıdır:
Dünyada cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili diğer iki stratejik eylem planı ise; DSÖ
Üreme Sağlığı Programı, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri raporudur. Bu eylem
planlarının tümü ülkelerin ulusal eylem planlarını hazırlamalarına rehberlik etmektedir.
Türkiye’de “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı 2005-2015”
kapsamında ulusal hedefler ve sorunun çözümüne yönelik girişimler planlanmıştır:
Anne ölümlerinin azaltılmasına yönelik ulusal hedefler ve planlanan girişimler:
2015 yılına kadar Türkiye’deki anne ölümlerinin %50 oranında ve coğrafi bölgeler ve
kırsal/kentsel alandaki farkın %50 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak
için planlanan girişimler; gebeliği önleyici AP yöntemlerin kullanımının desteklenmesi ile
isteyerek düşüklerin önlenmesi, isteniyorsa yasal prosedür kapsamında düşüklerin daha
güvenli tekniklerle yaptırılması, hizmette öncelikli bölgelerde özel çalışmalar yürütülmesi ve
birinci basamak sağlık hizmetlerinde eğitimli sağlık personelinin görevlendirilmesi ve gerekli
teknik donanım/ekipmanın temin edilmesi olarak sıralanmaktadır.
İstenmeyen gebeliklerin önlenmesine yönelik ulusal hedefler ve planlanan
girişimler: Türkiye genelinde, 2015 yılına kadar karşılanmamış AP gereksiniminin tamamının
kapatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda üreme sağlığı hizmetlerine herhangi bir nedenle
başvuran kişilerde AP gereksiniminin sorgulanması, düşük sonrası gebeliği önleyici
yöntemlere ulaşımın sağlanması, birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde CYBH’lardan
koruma özelliği de olan en az üç modern gebeliği önleyici yöntemin sunulması, postkoital
yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bu hizmetler için gerekli sağlık personeli, malzeme alt
yapısının sağlanması planlanan girişimler olarak sıralanmaktadır.
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CYBE’ların önlenmesine yönelik ulusal hedefler ve planlanan girişimler: 2015
yılına kadar sifiliz, gonore ve HIV’in insidansının Türkiye genelinde, 10-20 kat arasında
azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; ulusal düzeyde CYBE’lerden HIV/AIDS’e
yönelik bir raporun hazırlanması, birinci basamak sağlık birimlerinde sunulan yöntemlerden
en az birinin gebelikten ve CYBE’lerden koruma özelliğinin olması, nitelikli sağlık
personelinin ve gerekli malzemelerin temini planlanan girişimler olarak sıralanmaktadır.
Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı düzeylerini yükseltmeye yönelik ulusal
hedefler ve planlanan girişimler: 2015 yılına kadar 2003’teki %7,5’lik oran baz alınarak
Türkiye genelinde, ergen gebeliklerin %50 azaltılması, ergenlere yönelik cinsel sağlık/ üreme
sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ergen gebelikler ve sunulan hizmetler açısından
coğrafi bölgeler ve kırsal/kentsel alanlar arasındaki farkın %50 oranında azaltılması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda; ulusal düzeyde ergenlerde gebelik ve cinsellikle ilgili güncel
durumu ortaya koyan tanımlayıcı araştırmaların yapılması, bu konuda eylem planlarının
hazırlanması, ergenlere özel cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti sunan birimlerin
yaygınlaştırılması ve tüm bunlar için gerekli nitelikli sağlık personeli, malzeme temini ve
bütçe gibi alt yapının sağlanması olarak planlanan girişimler sıralanmaktadır.

1.1.6. Türkiye’de Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı (CS/ÜS) Sorunları
Türkiye’de cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlar, Sağlık Bakanlığı Sağlık
Araştırmaları Genel Müdürlüğü Türkiye Kadın Sağlığı Araştırması 2014, Türkiye Nüfus ve
Sağlık Araştırması (TNSA) 2013, Sağlık Bakanlığı (SB) Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014
verileri kapsamında ele alınmıştır.
•
DSÖ tanımına göre, beden kitle indeksi (BKİ) 25.0’dan daha yüksek olan
kadınlar fazla kilolu (overweight), BKİ 30.0 ve daha yüksek olanlar şişman (obese) olarak
kabul edilmektedir. DSÖ son raporuna göre; 2014 yılında 18 yaş ve üstü kadınların %40’ı
kiloludur. TNSA-2013’te, 15-49 yaş aralığındaki kadınların ortalama BKİ’si 26.7’dir.
Kadınların %3.6’sının BKİ’si 18.5’in altındadır. Kadınların % 55’inin BKİ’si 25.0’ın
üzerindedir. Refah seviyesi arttıkça BKİ 30 ve üzeri olan kadın oranı azalmaktadır.
•
S.B Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Kadın Sağlığı
Araştırması (2014)’na göre kadınların % 49’u hiç jinekolojik muayeneye gitmemiştir. %63’ü
herhangi bir tarama testi yaptırmamıştır. En sık yaşadıkları jinekolojik sıkıntı vajinal kaşıntı
(%27,4), dizüri (%20,9) ve üriner inkontinas (% 17,6)’tır. % 79.2’si vaginal lavaj
yapmaktadır. Periyodik muayene ve erken tanı girişimlerinin yetersizliği dikkat çekicidir.
•
TNSA-2013 verilerine göre Toplam doğurganlık hızı 2,26’dır. 15-19 yaş
grubundaki kadınların %7’si evlidir. Ergen dönemde olan kadınların % 5’i çocuk doğurmaya
başlamıştır. 19 yaşındaki kadınların % 16’sı anne olmuş veya ilk çocuğuna gebedir. Ergen
gebeliklerle ilgili, TNSA 2008 verilerine (kadınların % 6’ının çocuk doğurmaya başladığı)
göre TNSA 2013 verilerinde iyileşme görülmektedir. Yüksek morbidite ve mortalite riskine
sahip gebeliklerin günümüzde hâlen görülüyor olması, kadınla ilgili olumsuz sağlık
göstergelerindendir.
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•
TNSA-2013 verilerine göre doğumların % 98’i sağlık personeli yardımı ile
sağlık bir kuruluşunda yapılmaktadır. % 2’si ise tıbbi yardım almaksızın gerçekleşmektedir.
Doğumların sağlık kurumlarında eğitimli sağlık personeli yardımı ile gerçekleştirilmesi anne
ve yenidoğan ölümlerini önleme ve azaltma açısından büyük önem taşımaktadır.
•
Doğum yapan gebelerin % 98’i en az bir Doğum Öncesi Bakım (DÖB) alırken
% 2’si gebelikleri süresince hiç DÖB almamıştır. Bu veriler, TNSA-2008 sonuçları ve 20052011 dünya ortalaması (%81) ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de doğum öncesi bakımın
kapsamında önemli ilerlemeler olduğu görülmektedir. Kırsal alanlarda doğum öncesi bakım
almayan kadınların yüzdesi ülke ortalamasının iki katından fazla, kentsel alanlarda yaşayan
kadınların yüzdesinin üç katından fazladır. Eğitim ve refah düzeyi artıkça bakım alma oranı
artmaktadır.
•
TNSA-2013 verilerine göre 15-49 yaş evli çiftlerin %75’i herhangi bir yöntem
ile gebelikten korunmaktadır.
Modern yöntem kullananların oranı %47’dir. Erkek
kondomunu kullananların oranı % 16’dır. Geleneksel yöntem kullananlar ise %28’dir.
•
Türkiye Kadın Sağlığı Araştırması 2014’e göre Kadınların; %26,02’si en az bir
kez abortus, %18,95’i en az bir kez isteyerek kürtaj gerçekleştirmiştir.
•
Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışları yaygındır. Son beş yıl içindeki
doğumların sadece %33,2’si hiçbir risk kategorisinde değilken, %35’i risk kategorisindedir.
Yani her 3 doğumdan biri riskli doğumdur.
Ülkemizde ise anne ölüm oranı, son yıllarda yüksek oranda düşüş göstermekle birlikte,
2012 yılında yüz binde 15,4’e düşmüştür . Bu düşme Türkiye’de artan doğum öncesi ve
doğum sonrası bakım hizmetlerinin olumlu etkileri olarak yorumlanabilirse de anne ölüm
oranları konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı söylenebilir. Türkiye’de anne ve
bebek ölümlerini önlemeye yönelik çalışmalar arasında İstanbul’da “GEBLİZ”, “Elektif
Sezeryanı Önleme Çalışmaları”, “Hastanede Doğum”, “Anne ve Bebek Ölümlerinin
Araştırılması”, “Acil Obstetri Eğitimleri” sayılabilir.

1.1.7. Yaşam Dönemlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı (CS/ÜS)
Sorunları
Kadınlar fertilizasyondan ölünceye kadar pek çok CS/ÜS sorunları ile
karşılaşabilmektedir. Yaşam dönemlerine, kültürlere ve coğrafyalara göre değişmekle birlikte
sık rastlanan CS/ÜS sorunları aşağıda sıralanmıştır.
Fetal Yaşam ve Çocukluk Dönemi
•

Cinsiyet seçimi

•

Gebeliğin istenilmemesi / İsteyerek düşürme (infantisit)

•

Genital mütilasyon
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•

Malnutrisyon

•

Enfeksiyonlar

•

İhmal, sağlık hizmetlerinden yararlanamama

•

Ölüm ve hastalık hızlarının artması (Özellikle 2-5 yaş)

Ergenlik Dönemi
•

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

•

Anemi / malnutrisyon

•

Madde bağımlılığı (sigara, alkol, uyuşturucu)

•

Şiddet

•

Menarş sorunları

•

Toplumsal baskı

•

Cinsel taciz/istismar

•

İstenmeyen gebelikler

•

İsteyerek düşükler

•

Paralı seks işçiliği

Erişkin Dönemi
Kadınların CS/ÜS sorunlarını en yoğun yaşadığı dönemdir.
•

Gebelik, doğum, doğum sonu komplikasyonlar

•

İstenmeyen gebelikler

•

İsteyerek düşükler

•

CYBE

•

Anemi / malnütrisyon

•

Paralı seks

•

Cinsel taciz - istismar
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•

Şiddet

•

Anne ölümü

•

İnfertilite

Menopoz ve Sonrası Dönem
Kadının sağlık sorunlarının en ihmal edildiği dönemdir.
•

Menopozal semptomlar

•

Malignensiler

•

Malnutrisyon

•

Desensus / Prolapsus

•

Şiddet

1.2.Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik
özellikler olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise kadının ve erkeğin sosyal
olarak belirlenen rol ve sorumluluklarıdır. Toplumsal cinsiyet olgusu toplumun kadın ve
erkeği nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, düşündüğü ve kadın ve erkeğin nasıl davranması
gerektiğini belirlediği bir kavramdır ve toplumdan topluma ve zaman içinde farklılık
göstermektedir. Toplumsal cinsiyet rolü, kadının sağlığını ve toplumdaki statüsünü etkileyen
bir kavramdır.

1.2.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyette Hakkaniyet
Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı bireylerin, sunulan olanaklardan yararlanma,
fırsatları değerlendirme, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede
bireylere ayrımcılığa uğramamasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar daha az
sağlıklı, daha düşük eğitimli, daha az işgücüne katılan, daha az gelir getiren işlerde çalışan
pozisyondadır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların düşük olan toplumsal statüleri,
kaçınılmaz olarak sağlık ve eğitim gibi hizmetleri kullanmalarını, hizmetlerden zamanında
yararlanmalarını da olumsuz etkilemektedir. Kadında eğitim düzeyi düştükçe, ekonomi ve iş
gücüne katılımları azaldığından kadınlar daha da yoksullaşmaktadır. Kadının toplumsal
statüsünü belirleyen eğitim ve çalışma durumu, sosyo-politik katılım erkeklere kıyasla
oldukça geridir.
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet ise, kadın ve erkeğin gereksinim ve güçlerindeki
farklılık göz önünde bulundurularak sorumlulukların ve kazançların dağılımında dengeyi
sağlamaya yönelik gerekli uygulamaların yapılmasıdır.
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1.2.2. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığına Etkileri
Günümüzdeki tıbbi teknolojik gelişmeler sonucu, anne karnındaki bebeğin cinsiyeti
çok erken dönemlerde belirlenebilmektedir. Erkek çocuk tercihlerinin baskın olduğu aile ve
toplumlarda gebelikler sonlandırılarak kız çocuklarının doğmasına engel olunabilmektedir.
(infantisit). Yasal olmasa da, infertilite tedavisindeki çiftler fertilizasyon öncesi istenen
cinsiyette bebek sahibi olma eğilimde olabilmektedir. Böylece tıbbi gelişmeler olumlu pek
çok etkilerinin yanı sıra kız çocuklarının ise dünyaya gelmeden yaşamının sonlandırılmasına
hizmet edebilmektedir.
Kız çocuğu ilerleyen yaş döneminde yeterli düzeyde sağlık bakımı alamamakta, ihmal
edilmektedir. Kız sünneti (genital mutilasyon) benzeri uygulamalarla şiddete maruz
kalabilmektedir.
Eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanamayan kadınlarda eğitim düzeyi düştükçe,
morbidite ve mortalite ve doğurganlık oranları artmaktadır. Bu durum herhangi bir gebeliği
önleyici yöntem kullanma oranında düşme, ergen gebeliği, istenmeyen gebelikler, riski
gebelikler, düşük ve ölü doğum gibi üreme sağlığı sorununa zemin hazırlamaktadır.
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı yoksulluk ve düşük eğitim düzeyi, üreme sağlığı
sorunlarını ve kadına yönelik şiddet riskini etkilemektedir.
Bütün bu nedenlerden dolayı kadının güçlendirilmesi ve konumunun geliştirilmesi,
toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının politika, yasa ve uygulamalara yansıtılması büyük
önem taşımaktadır. Cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının
ortadan kaldırılması doğrultusunda Dünya’da ve Türkiye’de yapılan girişimlere rağmen,
durum henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır.

1.3. Göç ve Kadın Sağlığı
Göç, kişilerin gelecek yaşantılarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere, sürekli
ya da geçici bir süre için başka bir yere yerleşmek amacıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme
olayıdır. Bireylerin göç etmelerinde pek çok neden rol oynarken; kadınların göçünde aile
birleşmeleri ve evlilik nedeniyle olan bağlantılı göçler yaygındır. Göçün olası sonuçları
olarak; konut ve barınma sıkıntısı, işsizlik, yoksulluk, çocuk işçilik, eğitimin
tamamlanmaması, dil problemi nedeniyle sağlık ve diğer kamu hizmetlerinden
yararlanamama, yetersiz ve dengesiz beslenme, stresli yaşam olayları, sosyal değişiklikler ve
kültürün tehdit altında olması sayılabilir.

1.3.1. Göçün Kadın Sağlığına Etkisi
Göçün kadın sağlığına etkileri kötüleşme veya iyileşme yönünde olabilmektedir.
Kadının düşük gelir düzeyine sahip bir ülkeden yüksek gelir sahibi başka bir ülkeye göç ettiği
durumlarda sağlık hizmetleri açısından kadının durumu iyileşecektir. Ancak göçmenlerin
sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için o ülkenin dilini bilmesi ve bir iş sahibi olması
gereklidir. Göçmen kadınların büyük çoğunluğunun bakıcılık, gündelikçilik gibi enformal
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sektörde çalıştığı ve sosyal güvenceden yoksun kaldığı göz önüne alındığında ülkenin
kalkınmışlık düzeyi yüksek olsa da göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları
düşüktür. Hastalanan göçmen kadınlar en çok geleneksel yöntemlere ve ülkelerinden
getirdikleri ilaçlara başvurmakta ve çoğu zaman hastalık tablosu ağırlaşmaktadır.

1.3.2. Göçmen Kadınların En Sık Yaşadığı Sağlık Sorunları
Bulaşıcı hastalıklar (tüberküloz, paraziter hastalıklar, kızamık vs.), göç edilen ülkeye
özgü ancak göçmenlerin bağışık olmadığı hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, malnütrisyon,
düzensiz adet kanamaları, diş hastalıkları, bazı kanser türlerinde artış, iş kazalarına bağlı
sakatlanma ve ölüm oranlarında artış, radyoaktif ve diğer tehlikeli maddelere maruziyet,
cinsel taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalmak, fuhuşa zorlanmak nedeniyle CYBE ve HIV
için risk grubu oluşturmaktadır.
Beslenme sorunları, göç eden kadınlarda ekonomik koşullara ve alışkanlıklarına bağlı
olarak yeterli ve dengeli beslenememe ve fiziksel aktivite sınırlaması nedeniyle beden kitle
indeksi daha yüksektir.
Cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunları, göçmen kadınların CS/ÜS hizmetlerinden
yeterince yararlanamadığında istenmeyen gebelikler, spontan düşükler, düşük doğum ağırlıklı
bebek, preterm doğum, perinatal mortalite, konjenital anomali ve düzensiz adet kanamalarına
sıkça rastlanmaktadır.
Ruhsal sorunlar, kadın göçmenlerde major depresyon, kısa reaktif psikoz, post
travmatik stres sendromu, alkol kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, psikosomatik
hastalıklar, uyum bozuklukları, artmış suisid riski en sık görülen ruhsal hastalıklar olarak
sayılabilir.

1.4. Yoksulluk ve Kadın Sağlığı
Yoksulluk en genel anlamıyla insanların temel gereksinimlerini karşılama olanağına
sahip bulunmaması, yaşayabilecekleri minimum yaşam standartlarının olmamasıdır.
Yoksulluk sadece kadınları ilgilendiren bir sorun olmamakla birlikte, tüm dünyada kadın
yoksulların erkeklere kıyasla fazlalığı ve yoksulluğu daha derinden yaşıyor olmaları kadın
yoksulluğunun önemini ortaya koymaktadır. Yoksulluğun yükünün gittikçe kadınların
omzuna bindiği ilk defa 1995 yılında Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı’nda
‘Yoksulluğun Kadınlaşması’ ifadesiyle kavramsallaşmış ve önem kazanmıştır. Kadınların
toplumdaki rollerinin, sahip oldukları hakların ve kaynaklara erişimlerinin erkeklerden
farklılaşması nedeniyle kadın yoksulluğun öncelikle irdelenmesi gerekmektedir. Dünya’da
hâlen mevcut 3.1 milyar yoksul insanın %70’i kadındır. Yoksulluğun kadınlaşmasının önemli
nedenleri; kadınlarının düşük istihdam oranları, kadınlar arasında ücretsiz aile işçiliğinin
yaygınlığı, kadınların büyük bir çoğunluğunun gelir açısından ailelerine ve eşlerine bağımlı
olması, özelleştirme, iş güvencesinin azalmasıdır. Günümüzde kadınlara sunulan gıda, konut,
istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal güvence ve iyi bir iş sahibi olma olanakları çok
sınırlıdır. Türkiye’de kadın yoksulluk oranlarında kır ve kent farklılığı olsa da, erkek
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yoksulluk oranına göre daha yüksektir. Kırsal alanda yaşayan kadınlar, kadın mülteciler ve
göçmenler, etnik kökenli azınlık kadınlar, özürlü kadınlar ve yaşlı kadınlar gibi ayırımcılığa
daha çok maruz kalan kadın grupları, tek ebeveynli ailelerdeki kadınlar, yoksulluğunun
tehdidi altındadır.

1.4.1. Yoksulluğun Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri
Sağlık hizmetlerine ulaşım ve temiz su temini gibi temel hizmetlerde bile en
dezavantajlı grubu kadınlar oluşturmaktadır. Yoksulluğun doğrudan bir sonucu olarak
beslenme bozukluğu ve demir eksikliği anemisi kadınları erkeklere oranla iki kat daha fazla
etkilemektedir. Yoksulluk birçok kadının mental sağlığını da olumsuz olarak etkilemektedir.
Yoksul ailelerde CS/ÜS sorunları da daha fazla görülmektedir. Ergen gebelikleri,
gebeliğe bağlı komplikasyonlar ve beş yaş altı ölümlerin yoksul ailelerde daha fazla olduğu
bildirilmektedir.
Yoksulluk nedeniyle birçok kadın sağlık sorunlarının çözümünü geleneksel tıp ya da
yerel şifacılarda aramaktadır. Yoksul bölgelerdeki sosyo-kültürel normlar kadınların sağlık
arama davranışlarını sınırlandırmaktadır.

1.4.2. Yoksul Kadınların En Sık Yaşadığı Sağlık Sorunları
Enfeksiyon Hastalıkları
Beslenme yetersizlikleri, olumsuz çevre koşullarına ve düşük eğitime bağlı olarak
yoksullarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmektedir. Özellikle gebelikte bulaşıcı bir
hastalığa yakalanmak, erken doğuma, düşük doğum ağırlıklı bebeğe, kronik hastalıklara
ayrıca ölüme neden olabilir.
Beslenme Sorunları
Yetersiz beslenme yoksullar arasındaki başlıca ölüm sebepleri arasındadır. Dünya
genelinde yoksulluğun göstergesi olarak kabul edilen demir eksikliği anemisi ve proteinenerji malnütrisyon oranının kadınlarda anlamlı olarak yüksektir.
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)
Erken evlenmeler sosyo-ekonomik açıdan düşük düzeydeki ailelerde daha yaygındır.
Yoksul ailelerde 15-19 yaş grubundaki kızların diğerlerinden daha çok cinsel ilişkiye girdiği
bildirilmektedir. Erken cinsel yaşama başlayan kadınlarda; yaygın pelvis içi enfeksiyonlar, dış
gebelik, serviks kanseri, kronik pelvik ağrı, pelvik yapışıklıklar, infertilite, düşükler daha
fazla görülmektedir. Olumsuz ekonomik koşullar fuhuşun ana sebebidir. Fuhuş yapan
kadınların cinsel sağlık bilincinden yoksun olduğu bilinmektedir. Ayrıca müşterilerin
prezervatif kullanmak istememesi; CYBH, istenmeyen gebelikler ve bunun sonucunda düşük
ve kürtaj oranlarında artmaya neden olur
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Sağlıksız Düşük
Yasa dışı ya da elverişsiz koşullarda, eğitimsiz kişilerce ya da kadının kendisinin
girişimi ile yapılan isteyerek düşükler, sağlıksız düşük olarak nitelendirilmektedir. Yoksulluk,
korku, utanma gibi nedenlerle özellikle ergenler sağlıksız düşük riski altındadır. Sepsis,
kanama, uterus rüptürü, genital organların ve bazen iç organların yaralanması, pelvik ağrı,
pelvik enfeksiyonlar, tüplerde yapışıklıklar, ikincil infertilite, dış gebelikler, yineleyen düşük,
sonraki doğumlarda erken doğum riski, ruhsal sorunların gelişmesinde sağlıksız düşüklerin
önemli bir payı vardır.
Prenatal Hizmetlerden Yararlanamama
Prenatal hizmetlerin temel amacı annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve bebeğin
sağlıklı doğmasıdır. Ancak dünyada prenatal hizmetlerden yararlanma oranı ile ülkenin
gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki vardır. Tüm dünyada yoksul gebelerin sağlık
kontrolünden yararlanma oranı düşük, anne ölüm oranı fazladır. Tüm bu ulusal ve uluslar
arası göstergeler yoksul kadınların prenatal hizmetlerden yeterince yararlanamadığını açıkça
göstermektedir.
Şiddet
Alt ve orta ekonomik sınıf kadınların daha çok şiddete maruz kaldığı, erkeğin düşük
eğitim seviyesi ve işsiz olması ya da iş yaşamındaki başarısızlığı ile şiddet arasında bir
ilişkinin olduğu görülmektedir. Şiddet yaşayan kadınlar; fiziksel yaralanmalar, bilinç kaybı,
ilaç ve alkol kullanımı, depresyon, kabus görme, güvensizlik, uykusuzluk, intihar girişimleri,
düşük benlik saygısı, sosyal izolasyon, psikosomatik rahatsızlıklar, CYBE, maternal
morbidite, mortalite, istenmeyen gebelik sağlıksız düşük vb. sağlık sorunları yaşamaktadır.
Ruhsal Sorunlar
Yoksulluk birçok kadının mental sağlığını da olumsuz olarak etkilemektedir. Nitekim
yoksul bölgelerdeki kadınların daha çok depresyon yaşadıkları bildirilmiştir. Düşük sosyal
sınıftaki kişilerin daha az olumlu yaşantılara sahip olması, olumsuz iş koşullarının etkisi,
cinsel taciz ve cinsel ayırım gibi nedenlerle şizofreni gibi ruhsal hastalıklara yatkınlığı daha
fazladır. Ayrıca genel olarak düşük sosyal sınıfta ve gecekondu bölgelerinde intihar riski
yüksektir. Ülkemizde özellikle ekonomik olarak bağımlılığı daha fazla olan ev hanımı ve
öğrencilerde intihar vakaları daha sık bildirilmektedir.

1.5. Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Sağlığı
Kadına yönelik şiddet; “cinsiyete dayanan, kadını inciten ve ona zarar veren, fiziksel,
cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde veya özel yaşamda
kadına baskı uygulanması ve kadının özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasına yol açan her
türlü davranış” olarak tanımlamaktadır. Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda kadına
yönelik şiddet, “ dünyadaki en yaygın fakat en az tanımlanmış insan hakları suistimali” olarak
tanımlanmıştır. Pekin Bildirisi’nin (1995) 113. bölümünde kadına yönelik şiddetin; eşitlik,
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gelişme ve barışa ulaşmada bir engel olduğu, kadınların insan haklarını ve temel
özgürlüklerini kullanmalarını ihlal ettiği, ortadan kaldırdığı veya bu hak ve özgürlüklerden
yararlanmalarının gücünü azalttığı ifade edilmektedir.

1.5.1. Kadına Yönelik Şiddet Türleri
Kadına yönelik şiddet; fiziksel, sözlü, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet açıklamada
eksik) olmak üzere gruplandırılabilmektedir.
Fiziksel şiddet: Kadını tekme, tokat, sopayla dövme, sakat bırakma, sağlıksız
koşullarda yaşamaya mecbur etme, kadının yüzüne yakıcı bir madde dökme, vücudunda
sigara söndürme, sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engellemek gibi eylemler fiziksel
şiddet kapsamında değerlendirilmektedir.
Sözlü şiddet: Söz ve hareketlerin tehdit, aşağılama, korkutma, sindirme, küçümseme,
bezdirme, cezalandırma ve kontrol etme aracı olarak kullanılması sözlü şiddet kapsamında
değerlendirilmektedir.
Psikolojik şiddet: Bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, kıskançlık
bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak, başka kadınlarla kıyaslamak, hakaret etmek,
sosyal baskı kurmak, eve kapatmak, küçük düşürmek, çocuğundan ayırmak, kadının nasıl
giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, kadının kendini
geliştirmesine engel olmak gibi eylemler psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilmektedir.
Ekonomik şiddet: Evin masraflarını karşılamamak, aile bireylerine gerekli harçlığı
vermemek, kadının çalışmasına izin vermemek, çalışan eşin parasını elinden almak, kadının
mal- mülkünü kontrol etmek, para yönetimi konusunda eleştirmek gibi durumlar ekonomik
şiddet kapsamında değerlendirilmektedir.
Cinsel şiddet: Evli olduğu kişi bile olsa kadını, istemediği yerde, istemediği zamanda
ve isteği dışında baskı ya da güç kullanarak cinsel aktiviteye zorlama, zorla öpme, dokunma
gibi fiziksel temas, cinsel içerikli sözel fantezilerin kullanılması, cinsel organlara zarar verme,
çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya, kürtaja, ensest ilişkiye, fuhuşa zorlama, zorla
evlendirmek gibi eylemler cinsel şiddet kapsamında değerlendirilmektedir.
DSÖ’nün 2013 yılı raporuna göre; dünya genelinde kadınların %35’inin yaşamlarının
bir noktasında yakınlarından fiziksel veya cinsel şiddet gördüğü bildirilmektedir Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor 2014 göre yaşamının herhangi bir
döneminde kadına, fiziksel şiddet (%36), cinsel şiddet (%12), duygusal şiddet (%44) ve
ekonomik şiddet (%30) uygulandığı belirtilmiştir. Rapora göre, her eğitim düzeyindeki kadın
şiddet görüyorsa da eğitimisiz ya da eğitim seviyesi düşük olanların şiddete daha çok maruz
kaldığı ve erken evlenme yaşının şiddete maruziyeti arttırdığı görülmektedir.
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1.5.2. Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri
Kadına yönelik şiddet, kadın mortalite ve morbiditesini etkileyen, ölüm, yaralanma ve
sakatlıklara yol açan, iyileşmeyi geciktiren ve tedaviye uyumu bozan bir durumdur. DSÖ
(2013) raporuna göre; kadınlara uygulanan şiddetin ağır bir toplumsal sorun olduğu, ruhsal,
ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili olumsuz sonuçlara yol açtığı bildirilmektedir.
Fiziksel etkiler: Şiddet sonucu meydana gelen fiziksel semptomlar; yaralanma,
psikosomatik sorunlar, kronik ağrı, gastrointestinal semptomlar, morarma ve şişmeler olarak
sıralanabilmektedir.
Sosyal etkiler: Korku, uykusuzluk, bitkinlik, hâlsizlik, seslere aşırı tepki gösterme, baş
dönmesi, unutkanlık, kendini suçlama, geleceğe yönelik ümitsizlik, yalnızlık hissi, ağlama,
depresyon, anksiyete, intihar ve madde bağımlılığı gibi sorunlara yol açtığı bildirilmektedir.
Cinsel sağlık/üreme sağlığına olan etkiler: Bunlar; kronik pelvik ağrı, pelvik
inflamatuar hastalık, düzensiz vajinal kanama ve akıntı, dismenore, cinsel disfonksiyon,
premenstrual sendromda ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinde artış olarak
sıralanabilmektedir. Bunun yanında şiddetin; infertilite, gebelik komplikasyonları ve
düşüklere neden olduğu bildirilmektedir.

1.5.3. Kadına
Sorumlulukları

Yönelik

Şiddetle

Mücadele

ve

Hemşirelerin

Kadına yönelik şiddeti önlemek için ulusal ve uluslararası düzeyde birçok eylem planı
ve uygulamalar yapılmaktadır. Fakat ulusal ve uluslararası düzeyde kadına yönelik şiddeti
azaltmaya yönelik uygulamaların, hâlen istendik düzeyde olmadığı belirtilmektedir.
Ulusal düzeyde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan mücadelenin
sonucunda “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010”
yürürlüğe girmiştir. 4320 sayılı Kanun’da aile içi şiddet; aile içinde bir bireyin diğer bireye
yönelik uyguladığı fiziksel, duygusal ve sözel şiddet olarak tanımlanmıştır. Bu kanunun
kapsamı genişletilerek 5636 sayılı kanunla değişiklikler yapılmıştır.
Kadına yönelik şiddetle baş etmede gerekli bilgi ve becerilerle donatılan hemşirelerin
kadına yönelik şiddeti tanıma ve önlemede sorumlulukları artmaktadır.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede hemşirelerin sorumlulukları şunlardır;
•
Öykü Alma/Tanılama: Hemşire ilk öykü alma ve muayene sırasında, şiddete
özel belirtilere karşı uyanık olmalıdır. Bu belirtiler: kadının konuşurken göz teması
kurmaması, eşin kadına karşı aşırı ilgili davranması, kadının eşinin yanında anksiyetesinin
artması, erkeğin eşini hemşire ile yalnız bırakmak istememesi, kadının kuşkulu ifadeleri,
bedenin çeşitli yerlerinde travma izlerinin olması, korku, konuşma bozuklukları, aşırı alkol ve
madde kullanımı, nörolojik bulgular (baş ağrısı, baş dönmesi gibi), jinekolojik ve obstetrik
bulgular (pelvik ağrı, düşük gibi) olarak sıralanabilmektedir.
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•
Önleme/Koruma: Kadına yönelik şiddet konusunda hemşirelerin yaklaşımı;
birincil, ikincil ve üçüncül koruma basamaklarını içermektedir. Birincil koruma kapsamında;
risk faktörlerini belirlemesi, sosyal desteği ve bireyin baş etme becerilerini artırma yer
almaktadır. İkincil koruma kapsamında; şiddet sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının
tedavisi, kadınların güvenliğinin sağlanması ve yardım alabilmeleri için uygun birimlere
yönlendirilmesi gibi uygulamalar yer almaktadır. Üçüncül koruma kapsamında; birey ve
aileye danışmanlık yapmak ve rehabilitasyon gibi uygulamalar yer almaktadır.

1.6. Stigmatizasyon (Damgalanma) ve Kadın Sağlığı
Stigmatizasyon (damgalanma) bireyi toplumdaki diğer insanlardan ayıran ve kabul
edilemez olarak işaretleyen sıfat, özellik ya da bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Geçmişten
günümüze var olan stigmatizasyonun şiddeti ve sonuçları; toplumdan topluma değişebildiği
gibi, kişiden kişiye, kişinin içinde bulunduğu duruma ve içselleştirme düzeyine göre de
değişmektedir.
Goffman’a göre üç tür stigma mevcuttur: İlki bedene yönelik (fiziksel deformasyon),
ikincisi kişilik özelliklerine (homoseksüellik vb.) yönelik damgalama ve üçüncüsü ise
küçümsenen bir grubun üyeliğine (kabile özellikleri; din, ırk, yaş vb.) ilişkin damgalamadır.
Her tür stigmatizasyon etiketleme ile başlamakta, ayrımcılık ve dışlama ile sonlanmaktadır

1.6.1. Stigmatizasyon (Damgalanma) ve Kadın Sağlığına Etkileri
Stigmatizasyon (damgalanma)
bireyde, kendilik saygısının azalması, moral
bozukluğu, depresyon, sosyal uyumda bozulma, suçluluk, utanç duygusu, yaşam kalitesinde
azalma, hastalık belirtilerinde kötüleşme, iyileşmede gecikme, işsizlik, gelir kaybı, ev konut
bulmada zorluk, eş/arkadaş bulmada zorluk, maddeyi kötüye kullanmaya neden olabilir.
Stigmatizasyona kadınların daha fazla maruz kaldıkları ve ötekileştirildikleri
bildirilmektedir. Toplum tarafından kabul görülmedikleri için izole bir yaşantı sürdüren
kadınların desteklenmedikleri için hastalık yükü de artmaktadır. Kadınlar stigmatizasyon
nedeniyle temel insan haklarının ihlali ve toplum tarafından ayrımcılık ve dışlama sonucu
hastalık yükünün dışında damgalanmaya karşı mücadele vermek zorunda kalmaktadır.

1.6.2. Damgalanan Gruplar ve Durumlar
İnfertilite
İnfertilite, hem bireyi hem de toplumu etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri
olan bir sağlık sorunudur. Fertilite birçok kültürde, kadınların gücünün ve kimliğinin bir
parçasıdır. Günümüzde bilimsel sonuçlara göre infertilite her iki cinsiyetten de
kaynaklanabilirse de daha çok kadın sorumlu tutulmaktadır. Tüm kültürler içerisinde bir çeşit
kriz olarak algılanan infertilitede toplumsal ya da içselleştirilmiş damgalamayı ve ayırımcılığı
kadınlar yaşamaktadır. İnfertil kadınlar uğradıkları damgalanma nedeniyle; düşük beden
imajı, hayal kırıklığı, güçsüzlük duygusu, tedaviyi erteleme, anksiyete, evlilik uyumunda
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bozulma ve çatışmalar, cinsel yaşamda sorunlar, sosyal yaşamda sıkıntılar ve izolasyon,
yaşam kalitesinde düşme yaşamaktadır.
AIDS ve HIV taşıyıcıları
AIDS/ HIV hakkında yetersiz bilginin sosyal ve içsel stigmayı tetiklediği
bilinmektedir. AIDS ve HIV’e bağlı damgalama, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olmasından
duyulan korkunun yanı sıra, aileler bu kişileri aynı zamanda seks işçisi, ilaç bağımlısı,
homoseksüel gibi istenmedik davranışlarla da eşdeğer olarak görebilmektedirler. Bu sekonder
damgalama ise ilave bir sorun olarak ortaya çıkabilmektedir. HIV/AIDS’li bireyler, uluslar
arası seyahat ve göçleri sınırlanmakta, alıkonma ya da sınır dışı edilmelerine izin
verilmektedir. Sağlık personeli infeksiyon korkusuyla; bakımı ihmal etme, hastayı aşağılama
hatta reddetmeye kadar uzanabilen çeşitli reaksiyonlar gösterebilmektedir. Bireyler
damgalanma, işini kaybetme, ilişkilerini koparma, sosyal izolasyon ve hatta şiddet riskinden
dolayı HIV olduğunu bilme yönünde çaba göstermeme, hatta gizleme yoluna gidebilmektedir.
Ayrıca bu durum HIV infeksiyonlu bireyin, partnerlerine ve onunla ilişkili kişilere karşı
koruma önlemlerini almasını engelleyebilmektedir.
HIV/AIDS’li kadın ise, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan daha fazla zarar görmektedir.
Kadınlar, ailesinin olumsuz reaksiyonları, evini ve çocuğunu kaybetme, reddetme ve suçlama
davranışları ile erkeklere göre daha fazla oranda karşılaşmaktadır.
Kürtaj ve gebelik sonlandırma
Kürtaj tüm dünyada hâlâ çok yönlü olarak tartışılmakta ve yasal düzenlemelerle
beraber toplumsal tutum ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Kürtajın merkezinde kadın
vardır ve sorumlusu da yine kadın olarak görülebilmektedir. “İnsanların üreme yeteneği
kullanma kararını verme hakkı” 1994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Bildirgesi'nde güvence
altına alınmış olsa da bunun uygulamadaki sonuçları değişkenlik göstermektedir. Kürtajın
etik, sosyo-kültürel, psikolojik ve bilimsel yanları göz ardı edilerek, bu hakkını kullanan
kadınlar evli ya da bekâr olsun bulunduğu konuma göre damgalanmaktadır.
Planlanmamış ya da istenmeyen gebelik sonlandırıldığında, müdahalenin tıbbi
gerekliliği, aile içi huzursuzluk, eşin uyguladığı fiziksel şiddet, duygusal istismar, yoksulluk
gibi sosyal etkenler dikkate alınmadan kadını suçlayıcı söylemler kullanılmaktadır. Kadın
bekâr ve tecavüz sonucu gebe kalmış olsa bile “ tecavüze sebebiyet verme “ gibi ön yargılar
ile yine kadınlar tarafından damgalanmaktadır. Bu nedenle kadınlar kürtaj olmak için sağlık
kuruluşları yerine sağlıksız/güvensiz koşulları seçmek zorunda kalabilmektedir. Sağlıksız
koşullarda gerçekleştirilen kürtaj işlemi, ya da gebeliği sonlandırmak amaçlı uygulanan
bireysel girişimler kadınların hayatlarını tehdit etmektedir. Bunun yanında istenmeyen
gebeliği sürdürmek zorunda kalan kadınlarda gebelik depresyonu, maternal bağlanmada
yetersizlik ve davranış bozuklukları da görülebilmektedir. Ayrıca yenidoğan sağlığı da risk
altına girebilmektedir.
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Üriner inkontinans
Kadınların içselleştirilmiş stigmatizasyon yaşadığı durumlardan biri de üriner
inkontinanstır. Damgalanma korkusu nedeniyle kadınların üriner inkontinans tedavisine
başlamak ya da sürdürmek istemedikleri, sosyal izolasyon ve utanç yaşadıkları tespit
edilmiştir. Hastalığın şiddetinin artması ile damgalanma ve olumsuz etkileri arasında anlamlı
bir ilişki belirlenmiştir.
Paralı seks işçiliği
Fuhuş, başta yoksullar olmak üzere göç, sınırlı çalışma alanları, internet vb.
nedenlerden dolayı farklı yaş grubundan kadınları içine çekmekte ve bu kadınlar yaptıkları iş
nedeniyle aileleri ile birlikte damgalanmakta ve ayırımcılığa uğramaktadır. Seks işçilerinin
damgalama ile beraber toplumdan dışlandıkları, hakarete uğradıkları, seks makinesi olarak
görüldükleri, pek çoğunun psikolojik sorun yaşadığı, psikiyatrik hastalıklara yakalanma
riskinin arttığı, madde bağımlılığının başladığı, öfke, utanç ve öç alma duygularıyla kendi
bedenine zarar verme eğiliminin arttığı, konut ve iş bulmada zorlandıkları, insan hakları
koruyuculuğundan yoksun olmaları nedeniyle fiziksel ve toplumsal şiddete maruz kaldıkları
bildirilmektedir.
Sağlık kuruluşlarına başvuran seks işçilerinin çoğu zaman aşağılandıkları, ve tıbbi
bakım almakta zorlandıkları bildirilmektedir. Bunun sonucunda; istenmeyen gebelikler,
istemli/istemsiz düşük, sağlıksız düşük, ergen gebelikler ve doğumlar, CYBE’da artış,
özellikle doku kaybına bağlı gelişen HPV ve Sifiliz gibi enfeksiyonları sonucu HIV hızında
artış, ergen seks işçilerinde cilt hastalıkları, solunum sıkıntıları ve öksürük, teşhiste gecikme
ve hastalığın ilerlemesi ayrıca kısırlık sıkça görülmektedir.

1.6.3. Stigmatizasyonun Önlenmesi ve Korunma
Genel olarak stigmanın etkileri ya da stigmalanan durumlara yönelik toplumda
farkındalık oluşturulmalıdır. Bu amaçla medyada kamu spotları ve programlarla stigmalanan
duruma özel mitlerin ve batıl inançların elimine edilmesine, stigmatizasyona maruz kalanların
toplum tarafından kabulünü sağlamaya ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik mesajlar
verilmelidir. Stigmatizasyonu önlemek için toplum eğitilirken hastalık ya da bir engeli
nedeniyle stigmaya maruz kalanlar da baş etmeye yönelik bilgilendirilmeli ve
desteklenmelidirler. Toplumda damgalanmaya maruz kalınan durumlar tespit edilmeli,
toplumun bu durumlar hakkındaki bilgi düzeyleri, kaygıları, tutumları belirlenerek stratejiler
geliştirilmelidir. Stigmanın özellikle kadın sağlığı ve yaşamı üzerindeki etkileri araştırılmalı,
sonuçlar değerlendirilmeli ve eylem planları oluşturulmalıdır.

1.7. Medya ve Kadın Sağlığı
Medya, kitle iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi yazılı, görsel,
işitsel basın yayın organlarının tümünü kapsayan ortak addır. Kitle iletişim araçlarının arasına
günümüzde internetin de katılmasıyla medyada yeni bir dönem açılmıştır. Bireylerin tutum ve
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davranışlarını etkileyebilme ve değiştirebilme konusunda en etkin yöntem ve araçlarına sahip
olan medya, özellikle toplumsal hayatta bireylerin çeşitli sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için
sık başvurdukları önemli bir kaynaktır. Gerek dünyada gerek ülkemizde medyada kadının
kullanımı sık rastlanan bir olgudur. Medyada kadının yer alış biçimi ve sıklığında cinsiyet
ayırımcılığı göze çarpmaktadır. Genellikle kadınların yer alış biçimleri, şiddet mağduru,
zavallı korunmaya muhtaç, cinsel obje, iyi eş/ anne, kötü eş/anne, yuva yıkan, ahlaksız,
tüketen/tükettiren kadın olarak basmakalıp imgelerle temsil edilmektedir. Bu sosyokültürel
baskıların topluma iletilmesinde en etkin araç medyadır.

1.7.1. Medya ve Kadın Sağlığına Etkileri
Cinsel obje
Bugün yapılan çok sayıda çalışma, medyanın bireylerin cinsellik alanındaki bilgi,
tutum ve davranışlarını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Başta reklamlar olmak
üzere, gazete, dergi, diziler, filmler, yarışmalar, tanıtım ve müzik-eğlence programlarında
kadın bedeni, erkek cinsel arzusunun objesi hâline getirilmektedir. Kısaca popüler medyada
kadın bir araç olarak görülmekte ve değersizleştirilmektedir.
Yeme bozukluğu
Medyada zayıflık genellikle idealize edilmekte, zayıf ince olmanın kadında çekicilik,
toplumsal kabul görme, başarı elde etme ve kendini denetleme yetisi ile birlikte anılmaktadır.
Zayıflık yönündeki bu aşırı baskılar ve pekiştirmeler sonucunda kadınlar sürekli diyet yapma,
yediğini kusma, laksatif kullanmaya yönelmekte ve hastalıklara eğilim yaratmaktadır. Yeme
bozukluğunun kadın sağlığına fiziksel etkileri; elektrolit dengesizliği, hipoglisemik ataklar,
ergenlik gecikmesi, oligomenore, amenore, kortizon yüksekliği büyüme faktörü eksikliği,
kardiyovasküler sorunlar, tiroid işlev bozukluğu, hipotermi, kemik kütlesinde azalma,
gastrointestinal kanamalar olarak sayılabilir. Yaşanabilecek ruhsal sorunlar; yeme davranışı
sorunu, beden imgesi sorunu, kendine/bedenine güvensizlik, suçluluk, utanç duyguları,
mutsuzluk, kaygı ve depresyondur. Medyanın beden imgesi ve yeme davranışı üzerindeki en
büyük etkisi ergenler üzerindedir
Dergi, gazete ve TV’de diyet ürünleri, diyet türleri, egzersiz programları, medikal
cerrahi müdahalelerin çoğunluğu kadınları hedef almaktadır. Yeme bozukluklarıyla kadın/
erkek oranı 10/1 görülmektedir.
Medyada şiddet ve kadın
Günümüzde medyada şiddet bir araç olarak kullanılmaktadır. Reklamlardan dizilere
kadar birçok yayında kadına yönelik şiddet açık veya örtülü olarak sunulmaktadır. Böylece
şiddet sıradanlaştırılmakta ve kadına yönelik şiddet normal bir davranış olarak sunulmakta ve
algılanmaktadır. Kurmaca programlar ve dizilerde kadının şiddete maruz kalmasının
geleneksel kavramlara dayanılarak haklı ve gerekli gösterilmesi, haberlerde şiddet mağduru
kadınların çaresizliğinin sürekli olarak konu edilmesi, şiddetin sıradanlaşması ve kadına
yönelik şiddete duyarsızlaşma sürecinde önemli rol oynamaktadır.
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Gazetelere bakıldığında durumun televizyonlardan pek farklı olmadığı görülmektedir.
Şiddet haberleri gazetelerin tiraj kazanmak için kullandıkları en önemli haber kategorisine
girmektedir. Şiddetin sunuluşunda bile şiddeti meşrulaştırma çabaları göze çarpmaktadır.
Tecavüze gerekçeler aranır, dayak varsa bunun geçerli bir sebebi olduğu savunulur. Örneğin
başarılı bir kadının, başarı elde ettiği konu bir tarafa bırakılıp kadının ilişkileri daha ön plana
alınmaktadır.

1.7.2. Kadın Sağlığını Geliştirmede Medyanın Rolü
Medyada kadının yeri, toplumsal cinsiyetçi bakış açısının destekler şekilde ikinci ve
bağımlı rollerini pekiştirici türdedir. Bunun yerine kadın, medyada iş gücü ve malzeme ve
haber olmadığı aynı zamanda okuyucu/izleyici olarak yeri öne çıkarılmalıdır. Yayın
politikalarının sadece rating ve okuyucu profiline endeksli olmasını değiştirmek gereklidir.
Medyada çağdaş kadın imgelerinin yaygınlaştırılması, sivil toplum örgütleri destekli medya
izleme gruplarının oluşturulması ve desteklenmesi gereklidir. Kitle iletişim araçlarından,
kadının toplumdaki yerini ve toplumsal ilişkileri yeniden yaratma/şekillendirme/üretme ve
yorumlamada, toplumsal sorumluluk anlayışı içinde hareket etmesi beklenmelidir. Böylece
çok boyutlu olan kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli görevler
üstlenilebilir.

1.8. Kadın Sağlığında Etik Ikilemler
Teknoloji ilerledikçe ve bilimsel bilgi arttıkça, tıbbi uygulamalarla ilgili etik konular
gündeme gelmektedir. Tıp alanındaki hızlı ilerlemeler etik olarak en çok kadınları
etkilemektedir.

1.8.1 .Cinsiyet Seçimi
Cinsiyet seçimi, fetüsün cinsiyetinin belirlenmesi ve bu bilginin tıbbi olmayan amaçlar
için kullanılmasıdır.
Günümüzde sağlık teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak
yaygınlaşan fetal tarama yöntemleri ile fetusun cinsiyeti erken dönemde belirlenebilmektedir.
Tıbbi amaçlar için kullanımını sağlığa katkılar sunan bu yöntemlerin uygunsuz ve etik
olmayan kullanımı ile cinsiyete bağlı kürtaj riski artmaktadır. Ayrıca fetal cinsiyetin
belirlenmesine ilişkin bazı kimyasal kitlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Sonuç olarak,
cinsiyetin erken dönemde belirlenmesi, intrauterinde başlayan ayrımcılıklara yol açabilir.
Demografik dengeleri kadın aleyhine bozabilir
Erkek çocuklar ailede soyun devamı, daha çok ücret kazanç kapasitesine sahip
olmaları, miras gibi sebeplerden dolayı tercih edilirlerken, kız çocuklar toplumsal cinsiyetin
onlara biçtiği rol nedeniyle ailenin namusu ve çeyiz geleneğinden dolayı ekonomik yük olarak
görülmektedirler. Kürtaj için dişi fetüslerin seçilmesi, kız çocukların ihmal edilmesi ve
kızların sağlık hizmetine erişiminde yetersiz kalınması gibi ayrımcı uygulamalar, hak
suistimalleri ile sonuçlanmaktadır. Kürtaj ile dişi fetüsün yok edilmesi ve doğum sonrası kız
bebeklerin öldürülmeleri (infantisit) sonucunda 60 milyondan fazla kadının kaybedildiği
bildirilmektedir.
32

Cinsiyet seçimi uygulaması bazı ülkelerde yasal iken, bazılarında yasaklanmıştır.
Türkiye’de yasal olmamakla beraber, sadece cinsiyetle taşınan hemofili ya da bazı kas
hastalıkları söz konusu olduğunda cinsiyet seçimine izin verilmektedir.

1.8.2. Kök Hücre Çalışmaları
Kök hücre çalışmaları, 1980’li yıllarda başlamıştır. Kök hücrelerin kendini yenileme
ve bir ya da daha çok hücreye farklılaşma özelliği tıp alanında birçok hastalığın tedavisine
olanak sağlamıştır. Kök hücreler, insan embriyosu, umblikal kord kanı, fetüs dokuları ya da
yetişkinlerin kök hücre içeren doku ya da organlarından elde edilmektedir. Kök hücre
çalışmalarının yapılması oldukça pahalıdır. Bu nedenle çoğu kez kök hücrelerin araştırma
yapacak gruba bağış edilmesi yerine, işin ticarete dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu durum
ise yasal ve etik değildir.
Kök hücre çalışmaları özellikle infertilite tedavisinde olumlu ve hızlı yol alınmasına
neden olmuştur. Ancak kök hücre çalışmaları bir takım etik ikilemleri gündeme getirmiştir.
Bu etik ikilemlerden ilki IVF (in vitro fertilizasyon) işlemlerinde kullanılmayan embriyoların
araştırma amaçlı kullanılmasıdır. Preimplantasyon embriyonun yasal durumu net
olmadığından aileden onam alınması bile etik sorunu tamamen ortadan kaldırmamaktadır.
Diğer bir etik ikilem ise embriyonun da yaşam hakkı olduğunu savunan görüşlerdir.

1.8.3. Gamet Donasyonu (Sperm ve Oosit) ve Taşıyıcı Annelik
Gamet donasyonu dünyada birçok ülkede (Belçika, ABD, Danimarka, İngiltere,
Brezilya gibi) uygulanmaktadır. Başta yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olamamış
infertil çiftler olmak üzere, over yetmezliği, habitual abortusun yönetimi, genetik hastalıklar,
ejakülasyon disfonksiyonu, menopoz sonrası fertilite sağlamak ya da bekâr kadınların
biyolojik olarak çocuk sahibi olmak amacıyla kullanılmaktadır. Gamet donasyonu; alıcı çiftin
akrabası ya da tanıdığı bildiği kişilerin gametinin kullanılması (direkt bağış) ya da hiç
tanımadığı birinin gametinin kullanılması (anonim bağış) olarak iki şekilde olabilmektedir.
Ülkemizde ise gamet donasyonu ve taşıyıcı annelik yasal değildir.
Bazı kuruluşlarda yasal ve etik olmayan bu işlemlerin ticari amaçla yapıldığı
bildirilmektedir. Bir diğer etik ikilem, postmenopozal dönemdeki kadınlara oosit donasyonu
yapılmasıdır. Postmenopozal dönemdeki kadınların gebeliği fiziksel ve psikolojik
(hipertansiyon, diyabet, çoğul gebelik gibi) riskleri nedeniyle anne ve fetüsün sağlığını riske
atmaktadır. Bu nedenle postmenopozal dönemdeki kadınların bu yönteme teşvik edilmemesi
gerektiği savunulmaktadır. Başka bir etik ikilem, gamet donasyonunda doğacak çocuğun
yasal hakları ile ilgilidir. Ayrıca doğacak çocuğun ileriki dönemlerde genetik ebeveynini
öğrenme durumuyla ilgili etik ikilemler vardır. Alıcı ve donörün bu durumu çocuğa,
anlayacağı bir yaşa geldiğinde açıklaması gerektiği savunulmaktadır.
Taşıyıcı annelik üç şekilde olmaktadır.
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1. Anne adayından alınan oositle, eşinden alınan spermin IVF ile taşıyıcı annenin
uterusuna transfer edilmesidir.
2. Anne adayının çocuk taşıma ve doğurma yeteneği bulunmadığı durumlarda eşten
alınan spermlerin inseminasyon yöntemiyle taşıyıcı anneye transfer edilmesidir.
3. Ebeveyn adaylarının her ikisinin birden üreme yeteneğinin olmaması durumunda
üçüncü kişilere ait sperm ve oositin döllenip taşıyıcı annenin uterusuna transfer edilmesidir.
Taşıyıcı annelikte gamet donasyonuna benzer şekilde birçok etik ikilemi gündeme
gelmektedir. Etik ikilemlerden ilki; taşıyıcı annenin doğumdan sonra çocuktan ayrılmak
istememesi, bu durumda doğum sonrası hüzün, depresyon hatta psikoz yaşama durumudur.
İkinci etik ikilem, taşıyıcı annenin bebeğin kendisinin olduğunu söyleyerek bebeği geri
vermemesi, kaçırması durumudur. Üçüncü etik ikilem ise, taşıyıcı annenin bebeği doğurmak
istememesi ve kürtaj olmak istemesi durumunda bunu yapmaya hakkının olup olmadığı
konusudur. Bu etik ikilemler ahlaki ve yasal boyutta hâlen tartışılmaktadır.

1.8.4. Oosit ve Over Dokusunun Dondurulması (Kryoprezervasyonu)
Kadınlarda ileriki dönemlerde fertilitenin korunması amacıyla, oosit ve over dokusu
dondurularak uzun süre saklanabilmektedir. Fertilitesini öteleyen kadınlar için alternatif
olarak görülse de işlem ve yıllık saklama maliyeti yüksektir. Kanser tedavisi gören üreme
çağındaki kadınlarda oosit toplama gibi işlemler uzun sürdüğünden kadının kanser tedavisinin
aksaması kadının sağlığı olumsuz olarak etkileyebilir. Oosit ve over kryoprezervasyonu
yaptıran kadın IVF işlemi uygulatamadan hayatını kaybedebilmektedir. Bu durumda
dondurulmuş olan oosit ve over dokusu imha edilmektedir.

1.8.5. Kadın Sağlığında Etik İkilemlerde Hemşirelik Yaklaşımları
Hemşirelerin;
•
Dünyada ve ülkesinde kadın sağlığı ile ilgili güncel tedavi yaklaşımlarını
yakından izlemesi ve etik durumların farkında olması,
•
Tıbbi, etik ve yasal prosedürler konusunda, bireyleri işlem öncesi, sırası ve
sonrasında bilgilendirmesi ve aydınlatılmış onamlarını alması,
•
Kadın sağlığı ile ilgili etik ihlallerde bireylerin haklarını savunması ve ilgili
birimlere yönlendirmesi gerekmektedir.

1.9. Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları
Kadın sağlığı hemşireliği, kadın odaklı bütüncü bir yaklaşım sağlayan uzmanlaşmış
bir hemşirelik alanıdır. Uygulamada, uzman kadın sağlığı hemşireleri; sağlığın geliştirilmesi,
eğitim, rehberlik/danışmanlık, kişisel gelişim ve araştırma gibi pek çok farklı konuda hizmet
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sunmaktadır. Bu hizmetler yalnızca üreme ile ilgili sınırlı değil, kadınların tüm yaşamları
boyunca devam etmektedir.
Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Hemşireliği Derneği’nin tanımına göre, doğum ve
kadın hastalıkları hemşireliği, kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının korunup
geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın bozulduğu durumlarda bakım
gereksinimlerinin karşılanmasını içeren bir hemşirelik disiplinidir.
Kadın sağlığı hemşireliği, kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının korunup
geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın bozulduğu durumlarda bakım
gereksinimlerinin karşılanmasını içeren bir hemşirelik disiplinidir. Kadın Sağlığı Hemşiresi,
kadını birey olarak, çevresi, sosyo-kültürel, ekonomik alt yapısı ile bir bütün olarak görür,
gereksinim temeline dayalı olarak, sağlığını koruma ve geliştirmede rol alır.
Kadının bakımını gerçekleştiren hemşirenin amacı;
•

Kadının sağlığını korumak ve yükseltmek,

•

Gebelik, doğum ve lohusalıkta anne ve bebeği izlemek ve risklerden korumak,

•

Hastalık durumunda tedavisine yardım ve iyileşmesini sağlamak,

•

Gerekli durumlarda rehabilitasyonunu sağlamak,

•

Yaşam kalitesini yükseltmek ve

•

Bireysel ve toplumsal üretkenliğini en üst düzeye çıkartmaktır.

Hemşirenin kadın sağlığına ilişkin; bakım verici rolü, eğitimci rolü, danışmanlık rolü,
araştırıcı rolü, rehabilite edici rolü, karar verici rolü, hasta haklarının savunucu rolü, iletişim
ve eşgüdüm sağlayıcı/koordinatör rolü, yönetici rolü, sağlık politikalarını etkileme rolleri
vardır. Ayrıca meslektaşları ve aileler için rol modeli olmalıdır.

1.9.1. Bakım Verici Rolü
Hemşirelik rolleri arasında bağımsız işlevlerin en fazla olduğu roldür. Bakım verici
rol kapsamında hemşireler;
Kadın sağlığı açısından;
•
karşılamak,
•

Doğum öncesi, doğum ve lohusalık sürecinde bakım gereksinimlerini
Yüksek riskli gebeliklerin takibi ve bakımını yapmak,

•
Tıbbi prosedürleri uygulamak. Reçete ya da order edilen ilaçları uygulamak,
kronik sağlık sorunlarında ilaçların düzenli kullanımı konusunda hasta izlemi yapmak, reçete
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edilen ilacın endikasyonu, kontrendikasyonu, yan etkileri ve kullanım şekli konusunda
birey/aileyi eğitmek ve ilaç alırken dikkat edilmesi gereken (ilaçla birlikte alkol alınmaması
gibi) hususlar konusunda toplumu bilinçlendirmek.
•
sağlamak,

Jinekolojik sorunu olan kadınların tedavi prosedürlerini içeren klinik yönetimi

•
sağlamak,

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı gereksinimi ve sorunlarına yönelik bakım

•

Nitelikli aile planlaması bakımı sunmak

•
Sağlık taramaları yaparak hasta ve risk altındaki bireyleri belirlemek, erken
tanı ve tedavi olanağı sağlamak. Örneğin; Pap smear testi ile serviks kanseri taraması ya da
mamografi uygulaması ile meme kanseri taramaları yaparak hasta ve risk altındaki kadınları
belirlemek, risk altındaki kadınlarda erken dönemde önlem alınmasını, hasta kadınların ise
tedavi edilmesini sağlamak gibi rolleri yerine getirmektedir.

1.9.2. Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık Rolü
Hemşirenin temel rollerinden biri, birey, aile ve toplumun sağlığını
korumaya/geliştirmeye, hastalık hâlinde iyileştirmeye ve doğru sağlık davranışlarını
kazandırmaya yönelik olarak planlı biçimde eğitim vermektir.
Sağlık eğitimi ve danışmanlık rolü kapsamında hemşireler;
•
Birey, aile ve topluma gereksinimleri doğrultusunda, sağlığı etkileyen durumlar
ve sağlıklı yaşam tarzı konularında tutarlı ve nitelikli bir sağlık eğitimi sunmak,
•
Sağlığın korunması ve sürdürülmesi, sağlıklı yaşam davranışları geliştirme,
hastalık süreci ve hastalık süreci ile baş etme, toplum kaynaklarından nasıl yararlanılacağı
konusunda birey, aile ve topluma sağlık eğitim programları düzenlemek. Örneğin; kadın
sağlığına yönelik olarak KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi) eğitim programları
düzenlemek.
•
Sağlık sorunları ile beslenme alışkanlığı arasındaki ilişkiyi vurgulayarak,
toplumun sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması için beslenme eğitimi ve danışmanlığı
yapmak.
•
Kanıt temelli araştırma sonuçlarından yararlanarak; birey, aile ve toplumun
sağlık eğitimini yapmak (Örneğin; yüksek riskli gebelik sonrası anne ve yenidoğanın bakımı
konusunda birey ve aileye sağlık eğitimi yapmak),
•

Toplumdaki bireylerin öğrenim durumuna göre eğitim materyalleri geliştirmek,

•

Birey, aile ve toplumda olumlu sağlık davranışlarını desteklemek,
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•
Bireye/topluma sağlığı koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini arttırma,
hastalığa bağlı sorunlar ile baş etme ile ilgili kendi öz olanaklarını-kaynaklarını tanımaları ve
kullanmaları konusunda danışmanlık etmek,
•
Toplumsal ve sosyal kaynakları kullanarak ve etkili baş etme yöntemlerini
bireylere öğreterek nitelikli danışmanlık hizmetini sunmak (Örneğin; yardımla üreme
teknikleri ve prenatal genetik taramalar konusunda danışmanlık yapmak) gibi rolleri yerine
getirmektedir.

1.9.3. İletişim ve Eşgüdüm Sağlayıcı / Koordinatör Rolü
Bu rol kapsamında hemşireler;
•
Birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarının çözümü, sağlığın korunması ve
yükseltilmesinde sağlık ekibi içinde koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
•
Kronik ve kompleks sağlık sorunlarının çözümünde aile, sağlık ekibinin üyeleri
ve sektörler arasında (sağlıkla ilgili veya sağlık dışı sektörlerle) işbirliği sağlamak,
•
Yüksek riskli gebelikler, riskli doğumlar ve onkolojik durumların yönetiminde
sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapmak,
•
Bireyi sağlık durumuna yönelik olarak gerekli yerlere sevk etmek, sağlık ekibi
içinde ve sektörler arasında işbirliği sağlamak gibi rolleri yerine getirmektedir. Örneğin;
mastektomi sonrası rehabilitasyon için kadını ilgili birimlere sevk etmek ve meme protezi için
konu ile ilgili medikal şirketlerle iletişime geçmek.

1.9.4. Hasta Hakları Savunucusu Rolü
Hasta hakları savunucusu rolü kapsamında hemşireler;
•
Birey, aile ve toplumun sağlık haklarını savunarak daha nitelikli tedavi, bakım,
koruyucu sağlık hizmetleri ve gerekli durumlarda rehabilitasyon hizmeti alınmasını sağlamak,
•
Nitelikli ve maliyet olarak uygun bir bakımın sunulmasında, sağlık bakım
sistemindeki kaynak yönetiminde rol almak,
•
Toplum sağlığı programlarının planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi
konusunda rol alarak, birey, aile ve toplum sağlığını geliştirme gibi rolleri yerine
getirmektedir.

1.9.5. Araştırmacı Rolü
Hemşireler, araştırmanın her sürecinde kadın bakış açısını yansıtır. Araştırmacı rolü
kapsamında hemşireler;
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•
Mesleki disiplinleri çerçevesinde bağımsız olarak araştırıcı rolünü üstlenerek,
bilimsel çalışmalar ve alan araştırmaları yürütmek ve araştırma ekipleri içinde yer almak,
•
Araştırmalar sonucunda mesleğin bilimsel bilgi içeriği geliştirilerek hemşirelik
mesleğinin ilerlemesine destek sağlamak,
•
Yeni bilgiler birey, aile ve topluma nitelikli hemşirelik bakım ve hizmet
sunulmasını sağlamaktadır.

1.9.6. Rehabilitasyon Rolü
Kadının özerkliğini en üst düzeyde sağlamayı, kaybolan fonksiyonlarını olabildiğince
kazandırmayı, günlük yaşam aktivitelerine destek olmayı, psikolojik destek sağlamayı
hedefler.
Rehabilitasyon rolü kapsamında hemşireler;
•
Danışmanlık ve eğitim rolleriyle bütünleştirerek, kadının değişen durumuna
uyum sağlamasına, hayatının kolaylaşmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda
bulunur.
•
Kadının travma veya hastalık gibi nedenlerle yapısal ya da işlevsel kayıpların
bulunduğu durumda kayıp sonucu oluşan değişimlerle baş etmesini sağlayarak, kadın ve
aileyi destekleyerek yardım eder.
•
Birey, aile ve toplumun çevresel rahatlığını ve güvenliğini sağlayarak,
sınırlılıklar nedeniyle gelişebilecek komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.
•
Birey ve aileye toplum olanakları, sağlık hizmetleri, kurum kaynakları, diğer
destek hizmetleri ve sivil toplum kuruluşları konusunda danışmanlık yapma,
•
Birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarının çözümü ve çevreye uyum
sağlamaya yönelik olarak teknolojiyi ve çeşitli yardımcı araç ve gereçleri kullanması
konusunda bilinçlendirme ve gerektiğinde bu konularda eğitme,
•
Taburculuk sonrasında bireyleri toplum içinde ve bağımsız olarak en az
destekle toplumsal, mesleki, eğitimsel ve ailevi rollerini sürdürebilmesi için gerekli
becerilerle donatma ve yeterli sosyal desteğe kavuşturma gibi rolleri yerine getirmektedir.
o

Prekonsepsiyonel risk değerlendirme ve bakım,

o

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında anne ve yenidoğanın bakımı

o

Aile planlaması ve MR (menstrüel regülasyon) hizmetleri,

o

İnfertilite hizmetleri,
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o

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik hizmetler,

o

Kanser taramaları (özellikle meme ve serviks kanseri).

•
Telefon konsültasyonu ile sağlık hizmeti sunmak. Hemşire telefon aracılığı ile
bilinen ve yaygın olarak görülen sağlık sorunlarını dinleyerek bireylere bilgi verme, gerekli
sağlık kurumlarına yönlendirme ve gerekli bilgileri dokümante etme gibi hizmetleri yerine
getirebilir. Örneğin; yeni doğum yapmış kadının ağrı sorununa yönelik ya da yeni doğmuş
bebeklerin kolik sorunlarında telefonla konsültasyon hizmeti yararlı olmaktadır.

1.9.7. Yönetici Rolü
Hemşire, kadının / ailenin sağlığını korumak, geliştirmek ya da sağlığını yeniden
kazanmasına yardım etmek için bireysel-sosyal-ekonomik kaynakları tanımlar ve yönetir.
Hemşirenin diğer rolleriyle entegre olarak bireyin, bakımının, eğitim aktivitelerinin, iletişimin
yönetimi, kliniğin işleyişinin yönetimi gibi açılımları bulunmaktadır.

1.9.8. Karar Verici Rolü
Profesyonel özerkliğin hayata geçmesi bakımından en önemli roldür. Karar verici
rolünde hemşire;
•
Bireyin kendi adına karar almasını, aldığı kararı hayata geçirmesini ve
sonuçlarından sorumlu olmasını, özerk davranmasını destekler.
•
Kadının tıbbi durumunu, hem kadının hem de ailesinin beklentilerini ve
olanaklarını, üyesi olduğu ekibin görüşünü ve yaklaşımını dikkate alması sağlar,
•

Eleştirel düşünme ve karar verme becerisini kullanır.

1.9.9. Sağlık Politikalarını Etkileme Rolü
Sağlığı korumak, her yönden daha geçerli ve akılcı bir yoldur. Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de hemşireler, koruyucu sağlık hizmetleri benimsenmesine ve ön plana
çıkmasına çalışmalıdır.
•

Uluslararası boyutta hem sağlık hem de eğitime ayrılan bütçenin arttırılması,

•
Kadınların yaşamları boyunca sağlık güvencesinin olması, toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı ile mücadele edilmesi,
•
Kadınların sağlık hizmetlerinden daha etkin ve sürekli yararlanmalarını
sağlanmasında politik platformlarda yer alırlar.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Coşkun A (Editör) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, (2015), Koç
Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-605-62575-6-8, (Yayın No: 1723158)
Kızılkaya Beji N, (Editör) Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları.
2015, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 49-63. ISBN:978-605-335-158-0
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Uygulama Soruları
1)

Ülkemizdeki toplumsal cinsiyet yaklaşımına örnekler veriniz.

2)
Ülkemizde göç, yoksulluk, şiddet, damgalanma gibi durumların kadın sağlığına
etkilerini ayrıntılı tahlil ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kadın Sağlığı ve üreme sağlığı, cinsellik ve cinsel sağlık, üreme hakları
ve cinsel haklar gibi ilişkili kavramlar açıklanmıştır. Kadında Cinsel sağlık / Üreme Sağlığı
(CSÜS) hizmetleri ile Türkiye’de CSÜS sorunları ve kadınların yaşam dönemlerine göre
CSÜS sorunlarına değilmiştir. Toplumsal cinsiyet yaklaşımının kadın sağlığını etkileri
hakkında bilgi verilmiştir. Dünyada ve ülkemizde kadın Sağlığını etkileyen göç, yoksulluk,
stigmatizasyon gibi durumların kadın sağlığını etkileri irdelenmiştir. Özellikle kadına yönelik
şiddetin etkileri, mücadelede hemşirelerin sorumlulukları, medyada kadının yer alış biçimleri
üzerinde durulmuştur. Kadın sağlığında etik ikilem yaratan konulara ilişkin bakış açısı
geliştirilmeye çalışılmıştır. Kadın sağlığı hemşiresinin rolleri detaylı örneklerle ortaya
konmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Kadın sağlığı; ……………..ölüme kadar geçen süreçte kadınların fiziksel,
ruhsal, duygusal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinde olmalarıdır. Boşluğu dolduracak en
doğru kelimeler aşağıdakilerden hangisidir ?
a)

doğumdan

b)

fertilizasyondan

c)

ergenlikten

d)

erişkin dönemden

e)

menopozdan

2)
Türkiye’de “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı
2005-2015” kapsamında ulusal hedeflerden biri değildir?
a)

Anne ölümlerinin azaltılması

b)

İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi

c)

CYBE’ların önlenmesi

d)

Gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi

e)

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi kadınların tüm yaşam dönemlerinde görülebilen ortak
sağlık sorunudur?
a)

Cinsel taciz – istismar

b)

Malignensiler

c)

Malnutrisyon

d)

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

e)

Sağlık hizmetlerinden yararlanamama
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal cinsiyet (gender)” kavramı için doğru

a)
özelliklerdir

Bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik

b)

Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarıdır.

c)

Toplumun kadın ve erkeği nasıl gördüğü/algıladığı/düşündüğünü açıklar.

d)

Toplumdan topluma ve zaman içinde farklılık göstermektedir.

e)

Kadının sağlığını ve toplumdaki statüsünü etkiler.

5)

Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla damgalanan gruplar ve durumlardan değildir?

a)

İnfertil olanlar

b)

Vaginal enfeksiyonu olanlar

c)

AIDS ve HIV taşıyıcıları

d)

Kürtaj yaptıran kadınlar

e)

Üriner inkontinansı olanlar

Cevaplar
1) b, 2) e ,3) c, 4) a, 5) b
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2. GEBELİK SÜRECİ VE ÖZBAKIM
Doç. Dr. Gülay Rathfisch
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Gebeliğin Oluşumu
2.2. Gebelikte Oluşan Değişiklikler
2.3. Gebelik Döneminde Bakım ve İzlem
2.4. Gebelikte Özbakım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fertilizasyon sürecini açıklayınız?

2)

Uteroplasental dolaşımın özelliklerini fetal sağlık açısından irdeleyiniz?

3)

Objektif gebelik belirtileri nelerdir?

4)

Gebelikte annede görülen üreme sistemindeki değişiklikleri değerlendiriniz

5)

Gebelik döneminde yaşanan psikolojik değişiklikleri irdeleyiniz

6)
Antenatal bakım ve izlemin anne ve bebek sağlığı açısından önemini
değerlendiriniz.
7)
Gebelik döneminde özbakımı güçlendirme ve genel sağlığı iyileştirmede temel
yaklaşımları değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gebeliğin Oluşumu

Fertilizasyon sürecini
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uteroplasental Dolaşım

Uteroplasental dolaşımı
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelik Belirtileri

Gebelik belirtilerini
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelikte Fizyolojik
Değişiklikler

Gebelik döneminde yaşanan
fizyolojik değişiklikleri
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelikte Psikolojik
Değişiklikler

Gebelik döneminde yaşanan
psikolojik değişiklikleri
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Antenatal Bakım ve İzlem

Antenatal bakım ve izlemin
anne ve bebek sağlığı açısından
önemini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelik Döneminde
Özbakım

/Uygulayarak

Gebelik döneminde özbakımı
Okuyarak/Araştırarak
güçlendirme ve genel sağlığı
iyileştirmede temel yaklaşımları /Uygulayarak
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Chadwick!s belirtisi

•

Fertilizasyon

•

Fetal kalp hızı

•

Fetüs

•

Gebelik

•

Hegar belirtisi

•

İmplantasyon

•

Ladin belirtisi

•

Leopold manevraları

•

Özbakım

•

Piskacek’s belirtisi

•

Trimester

•

Zigot
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Giriş
Yeryüzünde yaşayan canlıların kendi genetik özelliklerini gelecek nesillere aktarması
yüzyıllardır devam eden bir süreçtir. Tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da bu süreç aynen
devam etmektedir. Gebelik dönemi de bu açıdan bakıldığında özenle yaklaşılması gereken
bir dönemdir. İki özel varlığın annenin ve bebeğinin ilk ve eşsiz buluşmasının gerçekleştiği
dokuz aylık süreçte kadın, eşi ve ailesi için de büyük bir değişim yaşanır. Toplumdan topluma
farklılık göstermekle birlikte gebelik, doğum ve ebeveynlik hakkında cevaplanmamış sorular,
yetersiz bilgi ve yanlış kanılar oldukça yaygındır. Bu amaçla gebelikte yani antanatal
dönemde bakım ve eğitim bütün dünyada benimsenmiş, özel yasa ve yönetmeliklerle güvence
altına alınmış ve sağlık politikalarının ana prensipleri arasına girmiştir. Bu dönemde hemşire
gebe kadını ve bebeğini daha yakından izleyerek, kadına ve eşine eğitim ve danışmanlıkta
bulunarak sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesine ve ailenin sağlıklı bir bebeğe sahip
olmasına yardım eder.
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2.1. Gebeliğin Oluşumu
Tüm canlılarda olduğu gibi, insan vücudunda da hücrelerde bulunan bireysel genetik
özelliklerin nesilden nesile geçişi kadın germ (üreme) hücresi ovum ve erkek germ hücresi
spermatozoa/spermium tarafından olur. Henüz ilkel hâlde bulunan bu germ hücreleri bir dizi
gelişim sürecinden geçtikten sonra olgunlaşmakta ve yeni bir canlıyı oluşturabilecek
yetkinliğe ulaşmaktadır. Dişideki primer germ hücresi oogonium ve erkekteki primer germ
hücrelersi ise spermatogonium adını alır. Primer germ hücreleri ilk olarak 20 günlük
embriyonun gonadlarında görülür. Gonadlarda bulunan bu ilkel germ hücrelerinden
oogoniumun gelişim süreçlerinden geçerek olgun bir ovum hâlini alması sürecine oogenezis
ve spermiumun olgun bir sperme dönüşmesi sürecine ise spermatogenezis adı verilir.

2.1.1. Fertilizasyon
Ovülasyon ile birlikte henüz olgunlaşmamış sekonder oosit (Oosit II) overlerden
tubalara alınır. Burada tubaların fimbriya adı verilen saçaksı uzantıları aktif rol alır. Sekonder
oosit ortalama 12-36 saat yaşar ve bu süre içinde bir sperm ile karşılamaz ise canlılığını
kaybeder. Koitusla birlikte ortalama 2-4ml’lik sperma sıvısı içinde 300 milyon kadar
spermatozoa vajinanın arka forniksine boşaltılır. Spermatozoalar hareketliliğini sağlayan
kuyrukları ile serviks, uterus ve tüplere doğru yol alırlar. Sekonder oosit tubaların en geniş
yeri olan ve fertilizasyonu kolaylaştıran ampulla kısmında bulunmaktadır. Vajinaya boşalan
spermatozoaların ortalama 300-500 tanesi sekonder oosite ulaşmaktadır. Sekonder oosite
ulaşan spermatozoalar sekonder oositin dış kısmını saran zona pellucida zarına tutunurlar ve
baş kısmında bulunan enzimleri ile bu zarı eritirler. İki üreme hücresinin çekirdekleri
birleşmeden önce sekonder oosit mayoz bölünmesini tamamlayarak olgun ovum hâlini alır.
Bu iki üreme hücresinin birleşme sürecine fertilizasyon denir (şekil 1).

Şekil 1: Fertilizasyon ve İnplantasyon Süreci
(http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2Ftum
blr_llz2vz0b0f1qc9f5v.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcaptain )
Hücre içerisinde dişi ve erkeğe ait nukleuslar biri birine doğru yaklaşırlar ve
arkasından dişi ve erkeğe ait kromozomlar kaynaşmaya başlar. Spermatozoa ve ovumun
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yarıya indirgenmiş olan kromozomları birleşerek 46 kromozomlu yeni bir hücre meydana
getirir. Bu yeni 46 kromozomlu hücreye de zigot adı verilir. Tek bir spermatozoanın sekonder
oosit hücresinin içine girmesi ile başlayan fertilizasyon süreci zigot adı verilen yeni hücrenin
ortaya çıkması ile sonlanır.

2.1.2. İmplantasyon
Fertilizasyon gerçekleştikten sonra oluşan yeni hücrede yani zigotta hemen büyük ve
hızlı bir değişim süreci başlar. Zigot, hareket yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle zigotun
tubadan uterusa taşınması gerekmektedir. Bu yeni hücrenin uterusa transportunda, tuba kas
tabakasının uterusa doğru olan peristaltik hareketleri ve tuba epitalindeki “cilia”lar ve salgı
üreten hücreler rol oynamaktadır. Zigot, uterin kaviteye taşınırken aynı zamanda mitoz
bölünme ile de çoğalmaya başlar. İlk mitoz bölünme sonucu ortaya çıkan iki yeni hücreye
blastomer denir. Bunu takip eden süreçte dört bölünme sonrasında 16 hücreli oluşan yeni
yapıya ise morula denir ( Şekil 1).
Fertilizasyondan yaklaşık 72 saat sonra morula aşamasındaki embriyo uterin kaviteye
ulaşır. İlave hücre bölünmeleriyle, morula sonradan fetal yapı formunu oluşturacak özel
hücrelere bölünür (dönüşür). Blastokist aşamasında iki farklı hücre kümelenmesi görünür. Bir
grup hücre iç kısımda toplanmaya başlarken, bir grup hücrede yeni yapının dış yüzeyinde
sıralanır. İç kısımda toplanan hücrelere embriyoblast denir, bunlar embriyo ile amniyon
kesesini oluşturur. Blastokist kavitesini çevreleyen dış yüzeydeki hücre tabakasına ise
trafoblast denir ve bunlarda plasenta ve koryon zarını oluşturur. Kavum uteri içerisinde
blastokist aşamasındaki bu yeni oluşum, zona pellucidayı (dış zarı) kaybederek, uterusun
endometriyum tabakasına implantasyana (gömülmeye, yerleşmeye) hazır hâldedir.
Gelişen blastokist, büyümeyi sürdürebilmesi için daha fazla besine ve oksijene ihtiyaç
duyar. Trafoblastlar gelecekteki besin ihtiyacının karşılanması için endometriyumun yüzeyine
tutunur. Bu tutunma süreci implantasyon/gömülme olarak adlandırılır ( Şekil 1) Bu olay
fertilizasyondan 7 gün sonra görülür. Normalde implantasyon, zigotun beslenmesi için en
uygun yer olan uterusun üst kısmında gerçekleşir. En iyi implantasyon alanı fundustur.
Trafoblast hücreler proteolitik (protein yıkıcı) ve sitolitik (hücre yıkıcı) enzimler salgılayarak
endometriyumun gebelik için hazırlanan desudua tabakasının içine girmeye başlarlar.
Sonunda blastokist, desudua içine gömülür. Bu esnada endometriyum epiteli blastokistin
üstünü tamamen örter. Fertilizasyondan sonra yaklaşık 10. günde implantasyon süreci
tamamlanmış olur.

2.1.3. Plasenta
Plasenta, hem anneye hem de fetüse ait bir oluşumdur. Çok önemli bir görev üstlenir.
Anne ve fetüs arsında besin alışverişini yapan bir araçtır. Fertilizasyondan yaklaşık 4 gün
sonra, blastokist hücrelerinin etrafında bulunan ve plasentayı oluşturacak trafoblast hücreler
görülmeye başlar. İmplantasyon sürecinde aktif rol alan trafoblast hücreler, implantasyondan
sonra da gelişimine devam ederek plasenta oluşumu için annenin endometriumu içinde
ilerlemeye devam ederler. Bu süreçte trafoblast hücreler üç farklı yapılanma gösterirler. En
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dışta yer alan tabakaya sinsitotrafoblast denir. Bu hücre grubu özellikle gebelik hormonu
olarak da bilinen Koryonik Gonodotrop Hormonu (hCG) salgılarlar. Bu tabakanın altında yer
alan içteki tabakaya ise sitotrafoblast denir. Sitotrafoblastlar, anne ile bebek arasındaki
ilişkiyi sağlayan ve sonrasında da plasentayı oluşturacak parmak şeklinde uzantıları olan
koryonik villüsleri oluştururlar. En içte yer alan tabakaya ise mezoblast denir ve bu tabakadan
plasentanın destek dokuları ve damar sistemi şekillenir. İmplantasyondan sonra desidua
içerisinde ilerleyen koryon hücreleri, parmak gibi uzantılara dönüşerek koryonik villüsleri
oluştururlar. Sırasıyla arkadan kotiledonlar, lobüller ve loblar gelişir. Olgun bir plasenta 100
adet kotiledondan ve 15-20 adette loptan oluşur (şekil 2).

Şekil 2: Plasenta
(http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tommys.org%2Fsite
s%2Fdefault%2Ffiles%2FPlacental)
Koryonik villüslerin desidua basalis ile temas eden kısmına koryon frondozum adı
verilir. İlerleyen günlerde bu kısım gelişerek desidua basalisle birlikte plasentayı oluşturur.
İmplantasyon alanı dışında kalan trafoblast hücreler ise atrofiye uğrayarak koryon zarını
oluşturur. Olgun bir plasenta ortalama 500 gr ağırlığındadır. Plasentanın ağırlığı fetüsün
ağırlığının 1/6’sı kadardır. İri fetüslerde plasentada büyük olmaktadır. Plasentanın iki yüzü
bulunmaktadır. Fetüse bakan ve üzeri dışta koryon ve içte amniyon zarlarıyla kaplı, gri renkte
olan kısmına fetal yüz ve annenin desiduasına gömülü olan, kotiledon ve loblardan oluşan,
kırmızı renkteki kısmına ise maternal yüz denir

2.1.3.1. Utero-Plasental Dolaşım
Fetüsün genelde sağlık durumu utero-plasental dolaşıma bağlıdır. Gebelik döneminde
kan akımında ciddi bir artış olur ve gebeliğin sonuna doğru kardiyak output %10-15 oranında
artar. Yine bu dönemde uterusa giden kan akımı dakikada 600-750cc’yi bulur. Uterin arterler
ile uterusa ulaşan kanın %10’u uterusun miyometriyum ve parametriyum tabakalarına
giderken %90’nı endometriyuma buradan da villüsler arası boşluğa dağılır. Villüsler, yapısal
olarak ters dönmüş bir ağaca benzetilir. Villüsler, intervillöz aralıkta maternal kandan oksijen
ve besin maddelerini absorbe eder ve fetüse umblikal ven yolu ile transportunu sağlar. Fetal
atık maddeler ise hipogastrik arterlerin devamı olan umblikal arterler vasıtası ile maternal
kana geçer. Annenin ve fetüsün kanı asla birbiri ile temas etmez. Anne kanıyla fetal kanı
ayıran fetal doku katmanları vardır. Bu fetal dokular, plasental bariyer olarak tanımlanır.
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Plasentanın maternal tarafında fetal kan arteriyel özellikte subkoryonik aralıkta ise venöz
karakterdir (şekil 3).

Şekil 3: Uteroplasental dolaşım
(http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgebelik.org%2Fdosyalar%
2Fhaftalar%2Ffetal-circulation.jpg&imgrefurl)

2.1.3.2. Plasentanın Fonksiyonları
Plasentanın üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar: transport, koruma ve endokrin
fonksiyonlardır.
Transport Fonksiyonu: Plasenta, anne ve fetüs arasında oksijen ve besin
maddelerinin alışverişini sağlar aynı zamanda ortaya çıkan atık maddelerin fetüsten
uzaklaştırılmasını sağlar. Plasental madde alışverişinde, basit difüzyon, hızlandırılmış füzyon,
aktif transport, pinositoz ve sızma olmak üzere beş mekanizma kullanılır. Bazı durumlarda
örneğin travma, fetal ölüm ve dekolman plasenta gibi plasental membranlarda yırtılmaya ve
bu durumda fetal kan maternal alana geçiş yapabilir. Bu durum, Rh uygunsuzluğu olan
annelerde annenin immünizasyonuna yol açabilmektedir.
Koruma Fonksiyonu: Plasental kaynaklı enzimler ve plasental bariyerler anne
kanında bulunan zararlı maddelere karşı fetüsü korur. Ancak birçok virüs ve ilaçlar bu
bariyeri geçebilmekte ve fetüsü olumsuz etkileyebilmektedir. Bakteriler ise genelde plasental
bariyeri geçemezler. Aynı zamanda plasenta aracılığıyla immunoglobulin-G (IgG) anneden
fetüse taşınarak fetüsün bağışıklık sistemi güçlendirilir.
Plasentanın Endokrin Fonksiyonları: Plasenta, gelişmekte olan fetüs için
respiratuvar, beslenme ve koruma fonksiyonlarının yanında güçlü bir endokrin bez
fonksiyonuna da sahiptir. Bununla birlikte plasenta tek başına bir endokrin organ değildir.
Anneden ve fetüsten gelen stimülan maddeler plasental hormonların sentezinde rol oynar.
Gebeliğe özgü birçok proteinin plasenta tarafından salgılandığı bilinmektedir. Bu
proteinlerin en çok bilinenleri Human koryonik gonadotropin (hCG) ve Human plasental
laktojen (hPL) ya da Human koryonik somatomammotropin, (hCS). Human koryonik
gonadotropin hormonu fertilizasyondan sonra yaklaşık 10. günde anne kanında, daha sonraki
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günlerde ise idrarda görülmeye başlar. Bu nedenle hCG, gebelik testinde kullanılan
hormondur. Tüm gebelik boyunca fetüsün gelişiminde steroid hormonların da önemi
büyüktür. Steroid hormonlar sekizinci gebelik haftasına kadar korpus luteumdan daha sonrada
plasenta tarafından salgılanır. Bunlar; progesteron, östrojem ve relaksin hormonlarıdır.

2.1.4. Umblikal Kordon
Umblikal kordon, ikinci gebelik haftasının sonunda plasentayla aynı anda oluşur.
Umblikal kordon, plasenta ile embriyo arasında yer alan yaşamsal bir bağdır. Umblikal
kordon, Wharton jeli adı verilen destek dokunun içinde iki arter ve bir venden oluşur
Umblikal kordonda bulunan arterler fetüsten gelen kullanılmış kirli kanı plasentaya taşırken,
umblikal ven ise plasentadan gelen temiz kanı fetüse ulaştırır. Termde umblikal kordonun
uzunluğu 50-60 cm’dir. Kordon boyu 100 cm üzerinde ise uzun, 30 cm altında ise kısa kordon
adını alır. Doğum sonrası umblikal kordon kesilince damarlar yönünden dikkatlice gözlem
yapılmalıdır.

2.1.5. Amniyon Sıvısı
Fetüsün gebelik boyunca içinde büyüyüp, geliştiği sıvıya amniyon sıvısı denir.
Amniyon sıvısı; fetüsün vücut ısısının korunmasına, fetüsün simetrik büyümesini ve
gelişmesine, fetüsün travmalardan korunmasına, umblikal kordonun sıkışmaya maruz
kalmadan serbestçe hareket etmesine ve kas iskelet gelişimi için fetal hareketlerin
devamlılığına yardımcı olur. Termde amniyon sıvısı ortalama 1000cc kadardır. Amniyotik
sıvı, annenin dolaşımından ve fetüs idrarından kaynaklanmakta ve %98 sudan, %2 organik
maddeden oluşur. Amniyon sıvı miktarının 500cc’nin altında olmasına oligohidroamniyoz
denir ve bu durum utero plasental yetersizlik ve fetal renal anormalliklerle ilişkilidir.
Amniyon sıvı miktarının 2000cc’nin üzerinde olmasına polihidroamniyos denir. Bu durum,
ise daha çok diyabet gibi maternal hastalıklar, nöral tüp defekti, kromozomal bozukluklar ve
fetüsün amniyon sıvısını yutmasını engelleyecek santral sinir sistemi ya da gastrointestinal
sistem malformasyonlarıyla ilişkili olabilmektedir.

2.1.6. Fetal Gelişme
Fetal gelişme gebelik haftasına göre değerlendirilmektedir. Fertilizasyonla birlikte
gebelik süreci ortalama 40 haftada tamamlanır. Bu süre yaklaşık olarak 266 ila 280 güne ya
da dokuz aya karşılık gelmektedir. Bu süre içinde fetüs üç farklı gelişim evresinden geçerek
gelişimini tamamlamaktadır. Bu evreler; preembriyonik evre, embriyonik evre ve fetal
evredir. Preembriyonik evre, fertilizasyonla birlikte iki haftalık evreyi kapsar. Embriyonik
evre, ikinci haftanın sonundan sekizinci haftaya kadar devam eden dönemi kapsar. Fetal evre
ise sekizinci haftanın sonundan doğuma kadar olan dönemi kapsar.
Embriyonel Evre: Embriyonik evrede, tüm organ ve yapı taslakları çok hızlık bir
şekilde oluşmaya başlar. Bu hızlı yapılanma dönemine organogenezis evresi denir. Bu evre
çok kritik bir dönemdir. Embriyo, bu evrede teratojenlere, infeksiyonlara radyasyona ve
beslenme yetersizliği gibi dışarıdan gelecek faktörlere maruz kalırsa, organ taslaklarnda hata
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oluşabilir ve buna bağlı konjenital anomaliler görülebilir. Embriyonel dönem
implantasyondan, 15 gün sonra gelişmeye başlar ve 8 hafta süresince devam eder. Embriyonel
dönemde üç farklı germ tabakası; ekdoderm, mezoderm ve endoderm oluşur. Bu üç germ
tabakası aynı zamanda oluşur ve tüm dokular, organlar ve organ sistemleri bu üç primer germ
hücre tabakasından gelişir. Ektoderm tabakada sinir sistemi ve der, mezoderm tabakadan
iskelet ve dolaşım sistemi ve endoderm tabakadan ise solunum ve sindirim sistemi gelişir.
Fetal Evre: Fetal evre, 8.gebelik haftasının sonundan doğuma kadar olan dönemi
kapsamaktadır. Bu periyod süresince gebelik ürünü gelişimine devam eder ve fetüs adını alır.
Embriyonel dönemde oluşan organ taslaklarının bu evrede gelişimi tamamlanır ve tüm organ
sistemleri oluşur.

2.1.7. Fetal Dolaşım
Fetüsün iyilik hâlinin belirlenmesinde plasental vasküler yataktaki dolaşım kadar, fetal
dolaşımda önemlidir. Fetal dolaşımda normalin dışında dört farklı anatomik yapılanma
bulunmaktadır. Doğumdan sonra bu farklı gösteren anatomik yapılar fonksiyonunu yitirirler.
Bunlar: Duktus venozis, foramen ovale, duktus arteriosus ve hipogastrik arterlerdir.
1. Duktus Venozis: Umblikal venin karaciğerde vena kava inferior ile birleşim yerine
duktus venozis denir. Bu anotomik yapı plasentadan gelen oksijenlenmiş kanın fetal dolaşıma
katılmasını sağlar.
2. Foramen Ovale: Vena kava inferior ile sağa atriuma gelen kanın büyük bir kısmının
doğrudan sol atriuma geçmesini sağlayan açıklıktır.
3. Duktus Arteriosus: Pulmoner arter ile aortanın inen kolu arasında yer alan bir
kanaldır. Sağ ventrikülden gelen kanın büyük bir kısmı akciğerler yerine aortaya geçer.
4. Hipogastrik Arterler: İki internal illiak arterden çıkan uzantılar hipogastrik arterleri
oluşturur. Hipogastrik arterler, umblikal korda girerek umblikal arterleri oluşturur ve fetüsden
gelen kirli kanı plasentaya taşırlar ( Şekil 4).

Şekil 4: Fetal Dolaşım
(http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kidport.com%2Frefli
b%2Fscience%2Fhumanbody%2Fcardiovascular%2Fimages%2FFetalCirculation.)
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Fetal Dolaşım Mekanizması: Plasentadan gelen oksijenli kan, umblikal ven ile fetüse
ulaşır. Umblikal ven fetüsün karaciğerine ulaştığında ikiye ayrılır. Bir dalı doğrudan
karaciğere gider ve karaciğerin beslenmesini sağlar. Diğer bir dal ise duktuz venosus aracılığı
ile vena kava inferior ile birleşir. Vena kava inferior, fetüsün alt kısmından gelen kirli kanı
taşır. Umblikal ven aracılığı ile gelen temiz kan vena kava inferiorda kirli kan ile
birleştiğinden fetüste tamamen temiz kan bulunmaz. Vena kava inferiordaki kirli kan ile
bulaşmış olan temiz kan kalbe ulaşarak sağ atriuma dökülür. Sağ atriumdaki kanın büyük bir
kısmı foramen ovale yolu ile sol atriuma geçerken çok az bir kısmı da sağ ventriküle ve
oradan da pulmoner arterlere geçer. Sol atriumdaki kan sol ventriküle ve oradan da aortaya
geçer. Kanın bir kısmı beyni ve üst ekstremiteleri beslemek üzere diğer bir kısmı da alt
ekstremitelere dağılmak üzere aortanın kollarına geçer (şekil 4).
Vücudun üst kısmından gelen kirli kan, vena kava süperior ile sağ atriuma oradan da
yerçekimini etkisi ve basınç farklılığından dolayı doğrudan sol ventriküle ve buradan da
pulmoner arterlere ulaşır. İntrauterin hayatta akciğerler kollebe olduğundan kanın büyük bir
kısmı duktus arteriosus yolu ile inen aortaya ve oradan da vücudun alt kısımlarına ulaşır. Çok
az bir kan akciğerler ulaşır. Akciğerleri besledikten sonra pulmoner ven ile aortaya ulaşır.
Aorta ile vücuda dağılan kanın büyük bir kısmı hipogastrik arterlere ve oradan umblikal
arterler vasıtası ile plasentaya geçer. Kanın küçük bir kısmı ise vena kava inferior ile tekrar
sağ atriuma döner (şekil 4).

2.2. Gebelikte Oluşan Değişiklikler
Fertilizasyon ile birlikte kadının bedeninde muazzam bir değişim yaşanmaya başlar.
Yaşanan bu değişimler, fetüsün daha sağlıklı büyüyüp gelişimini tamamlaması için annenin
hem fiziksel hem de psikolojik yönden güçlenmesine yardımcı olmayı amaçlar. Gebelik
döneminde yaşanan bu değişimler gebelik haftası ilerledikçe farklı bir ivme ve boyut kazanır.
Bu değişim sürecinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörler arasında; hormonal etkiler,
fetüsün uterusta büyüme süreci ve ortaya çıkan değişikliklere annenin fiziksel uyumu yer
almaktadır. Bu değişikler doğumdan ve laktasyondan hemen sonra neredeyse gebelik öncesi
durumuna geri döner.

2.2.1. Üreme Sisteminde Yaşanan Değişimler
Uterus: Gebelikte uterustaki ilk değişiklikler östrojen ve progesteron seviyelerinin
stimülasyonu sonucu görülür. Uterus, termde yaklaşık 28 cm boyuna, 24 cm enine ve 1100 gr
ağırlığına ulaşır. Uterusun hacmi ise 10 ml’den 500 ml’ ye kadar artar. Uterusun büyümesi,
miyometrial hücrelerin hipertrofi ve hiperplazisi sonucu meydana gelir. Miyometrial
hipertrofi gebeliğin ilk birkaç ayı boyunca devam eder. Daha sonra kas sistemi geriler, terme
kadar kas duvarının kalınlığı yaklaşık 1,5 cm’ye kadar incelir. Bu incelik abdominal duvardan
fetusun palpasyonunu kolaylaştırır. Uteroplasental kan akımı gebelik boyunca sürekli artar ve
terme yakın uterusa ulaşan kan hacmi dakikada 450 ile 650 ml hacime ulaşır. Bunu
karşılamak için uterin tabakada bulunan kan ve lenfatik damarların sayısı ve boyutu çok fazla
artar.
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Serviks: Östrojen stimülasyonu sonucu servikal glandlarda proliferasyon ve
hiperaktivite görülür. Servikal glandlardan kalın, kuvvetli bir mukus salgılanır. Bu kalın ve
kuvvetli mukus plak, servikal kanaldan uterusa bakterilerin ve diğer maddelerin asenden
geçişini önlemek için endoservikal kanalı kapatır. Bu plak doğumdan hemen önce servikal
dilatasyon başladığı zaman hafif kanlı müköz bir sıvı şeklinde atılır. Buna nişan denir.
Gebeliğin yaklaşık ikinci ayında serviks yumuşar (Godell’s işareti) ve koyu mavi bir renk
(Chadwick’s işareti) alır.
Overler: Gebelik boyunca hormonal değişimler nedeniyle overlerden ovum üretimi
durur. Gebeliğin yaklaşık 6-8. haftasına kadar hormonların salınımını sağlayan korpus
luteum, human koryonik gonodotrop hormonun (hCG) etkisi ile gebeliğin erken
dönemlerinden itibaren gelişmeye başlar. Gebeliğin devamı için gerekli olan progesteron
plasentadan yeterli miktarda üretilene kadar korpus luteumdan progesteron salınımı devam
eder. Plasenta gelişimini tamamladıktan sonra korpus luteum yavaş bir şekilde gerileyerek
fibröz bir bağ dokusuna dönüşür.
Vajina: Gebelik döneminde östrojen hormonunun artmasıyla, vajinal mukozada
kalınlaşma, konnektif dokuda gevşeme ve vajinal akıntı miktarında artış görülür. Vajinal
epiteldeki laktobasillerin glikojenden laktik asit üretmeleri sonucu vajen pH’sı düşer (pH 3.56) ve asit bir ortam oluşur. Vajinal ortamın asidik oluşu infeksiyon gelişiminin önler ancak
asidik ortamdan olumlu etkilenen mantar infeksiyonunun görülme sıklığının artmasına neden
olabilir. Vajinaya olan kan akışı arttığı için, servikste görülen mavi-mor rengin aynısı
(Chadwick’s belirtisi) vajinada da görülebilir.

2.2.2. Memelerde Yaşanan Değişimler
Emzirme süreci için hazırlanan meme bezlerinde hipertrofi ve hiperplazi sonucu,
meme boyutunda ve nodüllerinde artış görülür. Yüzeyel venler görünür hâle gelir, meme
uçları genişler ve sertleşir. Areolada pigmentasyon artışına bağlı renkte koyulaşma olur.
Areolanın çevresindeki montgomeri tepeciklerinde hipertrofi görülür. Memelerden gebeliğin
12. haftasına kadar herhangi bir sıvı gelmez. On ikinci haftadan sonra elle sağıldığında, son
trimesterde ise kendiliğinden sarı renkte, antikordan zengin olan “kolostrum” gelebilir.

2.2.3. Kardiyovasküler Sistemde Yaşanan Değişimler
•
Gebelikte büyüyen uterusun, fetüsün ve plesantanın kan ve oksijen talebini
karşılayabilmek için kardiyovasküler sistemde değişiklikler meydana gelir. Bu değişimler;
•
Üçüncü trimesterde büyüyen uterusun diyafragmaya uyguladığı basınçtan
dolayı kalp üste ve sola doğru yer değiştirir.
•
artış olur.

Kan hacmi 1500 ml ya da %40-50 oranında artar. Plazma ve eritrositlerde de
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•
Kardiyak output, 1.5 ml daha yükselerek dakikada 6-7 ml olur. Gebeliğin 32.
haftasında kardiyak outputta gebelik öncesi döneme göre %30-50 oranında, 40. gebelik
haftasında %20 oranında artış görülür.
•
Nabız hızı gebeliğin 14.-20. haftalarından itibaren dakikada 10-15 atım artar ve
terme kadar bu şekilde devam eder. Artan kan hacmi ve kardiyak outputa eşlik etmek için
kalpte bir miktar büyüme ya da hipertrofi görülür.
•
Kan basıncı biraz azalır. Birinci trimesterde kan basıncı gebelik öncesi düzeyde
olduğu gibi kalır. İkinci trimesterde 5-10 mmHg azalır daha sonra ilk trimesterdeki düzeyine
gelir ve terme kadar hafif bir yükselme ile devam eder. Alt ekstremitelerden kanın akışının
yavaş olması bacaklarda, rektumda ve vulvada varikoz venlere eğilimi arttırır. Alt
ekstremitelerde artan kan hacminden dolayı postural hipotansiyon gelişme olasılığı fazladır.
Gebelikte kadın supin pozisyonundayken büyüyen uterus vena kava inferior
üzerine basınç uygular ve bu durum kalbe dönen kan miktarında azalmaya neden olur.
Bradikardi, solgunluk, baş dönmesi, terleme ve senkop belirtileri ile ortaya çıkan bu tablo
Supin Hipotansif Sendrom olarak adlandırılır. Uzun süre supin pozisyonunda kalmak
plasentaya olan kan akımını azaltacağından gebenin yan özellikle de sol yan yatması
uteroplasental dolaşımı rahatlatacaktır.
•

•
Total eritrosit hacmi, yaklaşık %30 artar. Ortalama plazma hacminde yaklaşık
%50 artış olur. Plazma hacmindeki artış, total eritrosit hacmindeki artıştan daha fazladır. Bu
azalış gebelikte fizyolojik anemi olarak adlandırılır. Hematokrit ise %15-20 azalır. Lökosit
üretimi ise, kan hacmindeki artışla eşit oranda ya da biraz daha fazla artar. Trombosit sayısı
çok fazla değişmez fakat plazma fibrinojeni yaklaşık %50 oranında yükselir.

2.2.4. Solunum Sisteminde Yaşanan Değişimler
•
Genel olarak solunum fonksiyonu gebelikte etkilenmez. Ancak yükselen
oksijen tüketimine bağlı olarak solunum ihtiyacında artma hissedilir.
•
Gebelikte, çok az bir hiperventilasyona neden olur. Gebelerde gebe
olmayanlara göre, her dakikada solunan hava hacminde %30 ile %40 arasında artış vardır.
•
Gebelik riniti olarak bilinen nazal konjesyon ve tıkanıklık yaygın olarak
görülür. Nazal mukozanın vasküler konjesyonu ve artan östrojen seviyesi sonucu burun
kanamaları (epistaksis) görülebilir.

2.2.5. Gastro-İntestinal Sistemde Yaşanan Değişimler
•
Gebelik döneminde ortaya çıkan sıkıntıların çoğu gastro-intestinal sistemden
kaynaklanır. Bu sisteme bağlı yaşlanan rahatsızlıklar;
•
İlk trimester boyunca görülen bulantı ve kusmalar, blastosit implantasyonunda
salınan hCG ve erken gebelikte meydana gelen karbonhidrat metabolizmasındaki değişiklik
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ile ilişkilendirilmektedir. Tat alma ve koku duyularında hassasiyet artar ve bu hassasiyet
gastro-intestinal rahatsızlıkları daha da kötüleştirir.
•
Dişetleri hiperemikdir. Diş etlerindeki yumuşamadan dolayı çabuk kanama
görülür. Tükrük salınımına gebelikte artış gösterir.
Gebeliğin ikinci yarısındaki birçok gastro-intestinal semptomlar uterus ve
fetüsün yarattığı basınca ve progesteron hormonunun düz kaslar üzerindeki gevşetici
etkisinden kaynaklanmaktadır. Reflüye bağlı mide yanmaları sıkça yaşanır.
•

•
Peristaltizmde azalmaya bağlı sıklıkla şişkinlik ve konstipasyon şikayetleri
oluşabilir. İlerleyen gebelik haftalarında konstipasyona bağlı hemoroidler gelişebilir.
Gebelikte sadece karaciğerde minör değişiklikler meydana gelir. Bazı karaciğer
hastalıklarında olduğu gibi plazma albumin konsantrasyonu ve serum kolinesteraz aktivitesi
normal gebeliklerde azalır.
•
Safra kesesinin boşalma zamanının azalmasına bağlı hiperkollesterolemi
görülebilir ve safra taşı oluşumuna eğilim artar. Safra tuzlarının retansiyonuna bağlı olarak da
vücutta genel olarak kaşıntı görülebilir.

2.2.6. Üriner Sistemde Yaşanan Değişimler
•
Büyüyen uterusun mesaneye basınç uygulaması nedeniyle idrara çıkma sıklığı
artar ve mesanenin kapasitesi oldukça azalır.
•
Progesteron hormonuna bağlı böbreklerde ve üreterde dilatasyon meydana
gelebilir, bu gevşeme sonucu idrar stazı görülebilir. Bununla birlikte idrarda amino asit ve
glikozunda bulunması, üriner sistem infeksiyon riskini arttırabilir.
•
Glomerüler filtrasyon hızı ve renal plazma akışı gebeliğin erken döneminde
artar. Renal plazma akışında ki artış ise belirgin bir şekilde azalır, üçüncü trimester boyunca
bu azalış oldukça artar. Gebelerde amino asitler ve suda çözünen vitaminler aşırı miktarda
vücuttan atılır. Glikozüri görülebilir. Gebelik süresince artan renal fonksiyon, kreatin klirens
ve ürenin artması ve kanda ürenin ve nonprotein nitrojen değerlerinin azalması ile sonuçlanır.

2.2.7. Kas- İskelet Sisteminde Yaşanan Değişimler
•
Gebelikte hormonların etkisi ile pelvis çaplarının artırmak ve doğuma yardımcı
olmak için, sakro-iliak ekleme ve simfisis pubise tutunan ligamentlerde yumuşama, esneme
başlar ve eklemler daha hareketli hâle gelir.
•
Pelvis eklemlerinde görülen bu gevşeme pelvik hareketliliği arttırarak kadının
yürüyüşünün değişmesine neden olur. Ayrıca öne doğru yükselen uterusa bağlı olarak da
posturu dengelemek için sakroiliak eklem üzerindeki yük arar. Bu durumda gebelerde bel
ağrısına neden olur.
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•
Gebeliğin son dönemlerinde postural değişiklikler daha da artar. Lumbodorsal
lordozise uyum sağlamak için boynun öne doğru fleksiyon yapması ve omuzların düşmesi üst
ekstremitelerde ağrıya neden olabilir.

2.2.8. Metabolik Değişiklikler
Kilo Alma: Gebelikte kilo alımı genelde uterus, fetus, plasenta, amniyotik mayi,
memeler, kan hacmi, ekstravasküler ve ekstrasellüler sıvıdaki artışa bağlıdır. Kilo artışının
diğer bir bölümü ise, maternal depolar olarak adlandırılan hücresel sıvı, yağ ve protein
depolarındaki artışa neden olan metabolik değişiklikler sonucu oluşur. Gebelikte alınması
önerilen kilo aralığı 11.5 ile 16 kg’dır. Normal kilonun altında olan kadınlar için ise kendi
ideal kilolarına ulaşmaları ve 11.5 ile 16 kg aralığında kilo almaları önerilmektedir. Aşırı
kilolu kadınlar için 6.8 ile 11.5 arasında kilo alımı tavsiye edilmektedir.
Su ve Besin Metabolizması: Gebelikte anne vücudunda tutulan sıvı yaklaşık 2- 2.5
litredir. Artan bu sıvı ihtiyacının su, sulu yiyecek ve içeceklerle karşılanması gerekir.
Gebeliğin ilk aylarında hipoglisemiye yatkınlık artar. Bu durum anne dolaşımından glikoz ve
aminoasitlerin fetüse sürekli çekilmesi ile açıklanmaktadır. Genelde enerji için yağlar
kullanılmaktadır. Bu nedenle gebelerin sık aralıklarla ve yeterli karbonhidratla beslenmesi
önerilir. Gebelikte diyabet gelişme olasılığı göz ardı edilmemelidir.
Gebelik süresince maternal dokuların tükenmesini önlemek için gebelikte ortalama
900 gr protein depolanır. Gebeliğin ikinci yarısından itibaren fetusün protein ve yağ talebi en
yüksek seviyeye ulaşır. Gebelikte serum lipidlerinde, lipoproteinler ve kolesterol miktarında
artış görülür ve yağların barsak atılımının azalması sonucu gebelikte yağlar daha fazla emilir.
Gebelik döneminde hem hipoglisemiyi hem de ketozisi önlemek için gebelikte sık aralıklarla
beslenilmesi önem kazanmaktadır. Gebe kadınları anemiye karşı korumak içindir gebelikte
demir ihtiyacı artar.
Gebelikte kalsiyumun ve fosfor, fetal kemiklerin ve dişlerin mineralizasyonunda,
enerji üretiminde, hücre yapımında ve asit baz dengesinin kurulmasında gerekli olan bir
mineraldir. Gebelikte yaklaşık 30 gram kalsiyumun fetal kullanım için anne ve fetüste
depolanır. Kalsiyum ve fosfor için gebelikte önerilen miktar günlük 1200 mg’dır. Bunların
dışında gebelikte birçok diğer minerallerin metabolizmasında değişiklikler olurken vitamin
metabolizmasında değişiklik gözlenmez.

2.2.9. Endokrin Sistemde Yaşanan Değişimler
•
Gebelik troid bezinin boyutunu ve aktivitesini etkiler. Troid bezinin
dokusundaki hiperplazi ve vaskülarizasyondaki artış görülür. Bazal metabolizma hızı
gebelikte yaklaşık %20- 25 kadar artar.
•
Paratroid hormonunun konsantrasyonu ve paratroid bezinin boyutundaki artış
fetal kalsiyum talebiyle parelellik gösterir.
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•
Gebelik boyunca, pituiter bez biraz genişler fakat doğumdan sonra normal
boyutuna geri döner. Pituiter bezin posterior lobundaki değişiklikler önemli değildir ancak her
başarılı gebelikte anterior lobun ağırlığında artış görülür.
•

Prolaktinin seviyesi gebelik boyunca artar ve 10 katına kadar çıkar.

•
Normal gebeliklerde adrenal bezlerde çok az yapısal değişiklikler meydana
gelir. ACTH düzeyi ilk trimesterde düşer ve ikinci trimesterin erken dönemlerinden itibaren
adrenallerden salınan aldesteron seviyesinde artma görülür. Progesteron gebelikte
böbreklerden su ve sodyum atılımını arttırdığından aldesteron bunların hızla geri emilimini
sağlar.
•
Gebeliğin erken dönemlerinde fetusun glikoza olan ihtiyacının artması ve
azalmış glikoz temini nedeni ile maternal glikoz seviyesi azalır. Bu nedenle erken gebelik
boyunca maternal insülin üretimi ve insülin seviyesi düşer. Eğer pankreası artmış insülin
ihtiyacını karşılayamazsa gebelikte diyabet gelişebilir.
•
Gebelik döneminde azalan prostaglandin düzeyi, hipertansiyon ve preeklampsi
gelişimine neden olabilir.

2.2.10. Gebelikte Görülen Psikolojik Değişiklikler
Gebelik kadının hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Anneliğe geçiş noktasında
kadınlar, fizyolojik olarak bedenlerinde yaşadıkları büyük değişiklikler ek olarak aynı
zamanda sosyal, psikolojik ve sosyal boyutta da derin değişimler yaşamaktadır. Gebelik
dönemine özel kadının genelde yaşadığı duygusal tepkiler; ambivalans, içe dönüklük, kabul
etme, duygusal dalgalanma, beden imajındaki değişiklikleri içerir. Gebelerde görülen
duygusal ve psikolojik dalgalanmalar gebelik haftasına ve trimesterlere göre değişmektedir.
Birinci trimester, gebeliğe bedenin uyum sağlamasına bağlı ortaya çıkan; yorgunluk,
mide bulantıları, kusmalar ve kadının kendini iyi hissetmemesi gebelik hakkında ambivalan
yani zıt duygular yaşamasına neden olur. Kadının gebe olduğunu öğrenmesi karşıt uçlarda
farklı tepkilere yol açabilir. Gebelik için doğru bir zamanlama olup olmadığı sürekli
sorgulanır. Bazı kadınlar gebe kalmadan önce yaşamlarındaki amaçlarını ve hedeflerini yerine
getirmek istediklerinden, gebelik zamanına ilişkin endişe yaşarlar. Genellikle ambivalan
duygular kadının fetal hareketleri hissettiği zaman değişmeye başlar. İkinci trimaster ilk
trimestere göre fiziksel sıkıntılar azaldığı için gebeliğe uyum sağlama, bebeği kabul etme ve
gebelik sürecinden keyif alma başlar. Bu dönemde anne ve bebek arasında kurulan iletişim
daha güçlüdür. Üçüncü trimasterde ise uterusta ve fetüste büyümeye bağlı gebenin sırt ve bel
ağrıları artmış, hareketleri yavaşlamış ve günlük yaşamı zorlaşmıştır. Bu dönemde düşünceler
fetüsün sağlığına ve doğuma sürecine yönelmiştir. Doğumla ilgili endişeler kabus dolu
rüyaların yaşanmasına nedene olabilir. Bu dönemde özellikle doğuma hazırlanma ön plana
çıkar.
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Gebelik kontrollerinde, kadının duyguları hakkında tartışılması, desteklenmesi ve
yaşadığı fiziksel ve psikolojik değişiklikler hakkında konuşulması önemlidir. Gebelik
boyunca yaygın olarak görülen duygusal dalgalanmalar hakkında net ve anlaşılır açıklamalar
yapılmalıdır. Beden imajındaki değişiklik normaldir fakat gebe kadınlar için çok stresli
olabilir. Gebeye ve ailesine beklenen bedensel değişiklikler hakkında ayrıntılı bir açıklama
yapmak onlara bu değişikliklerle baş etmede yardım eder.

2.2.11. Gebelik Belirtileri
Gebelik şüphesini uyandıracak belirtiler üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; subjektif
belirtiler, objektif, pozitif belirtilerdir.

2.2.11.1. Subjektif Belirtiler
•
Amenore: Gebeliğin en erken belirtisidir. Doğurgan çağdaki sağlıklı bir kadının
düzenli menstrual siklusunun gecikmesi ya da kesilmesi gebeliği düşündürür.
•
Bulantı ve Kusma: Bütün gebe kadınların yaklaşık yarısı gebeliğin ilk üç ayı
boyunca bulantı ve kusma yaşar. Gebelikte bulantı ve kusma hCG düzeyinin artması ve
karbonhidrat metabolizmasındaki değişiklikler sonucu görülür.
•
Aşırı Yorgunluk: Kaçırılmış menstrual periyoddan hemen sonra birkaç hafta
içinde hissedilir ve birinci trimester boyunca devam edebilir.
•
Sık İdrara Çıkma: İlk trimesterde büyüyen uterusun mesaneye baskı
uygulaması, östrojen ve progesteronun etkisiyle pelvik konjesyon ve vaskülarizasyonun
artması idrara çıkma sıklığını arttırır. İkinci trimesterde uterus abdomen içine doğru
yükseldiği zaman idrara çıkma sıklığı azalır. Ancak üçüncü trimesterde fetusun prezente olan
kısmının pelvise inmesine bağlı olarak idrara çıkma sıklığı yeniden artar
•
Memelerde Değişiklik: Kaçırılmış menstrüasyondan sonra ilk fiziksel değişim,
4. haftada annenin memelerinde olan değişimdir. Memeler hassas, büyük ve meme uçları
daha erektildir. Areola koyulaşır. Memelere kan akımının artmasından dolayı venler
belirginleşir.
•
Fetusun Canlılığının İlk Hissedilmesi: İlk kez gebeliği deneyimleyen
anneler fetal hareketleri yaklaşık 18-20. haftalarda hissederken daha önce gebe kalmış anneler
16. haftadan itibaren fetal hareketleri hissedebilirler.
•
Deri Pigmentasyonu: Gebelikte östrojen seviyesinin yükselmesi ile ön hipofiz
bezi uyarılır ve Melanin stimule edici hormon salınımı artar. Bu hormon kadının doğal deri
rengini etkiler ve deri renginde koyulaşma görülür.
•
Vajinal Akıntı: Gebelikte östrojen hormonunun artması ile serviksteki Noboth
glandlarının sekresyonu artar. Bu beyazımsı, mukoid, kokusuz, bir akıntıdır. Kaşıntıya neden
olmaz..
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•
Abdomenin Genişlemesi: Genellikle yavaş yavaş genişleyen ve amenorenin
eşlik ettiği bir büyüme varsa üreme çağında abdomenin genişlemesi gebeliğin varlığı
açısından bir kanıt olarak kabul edilir.
•
Kilo Artışı: Gebelikte kadınların kilosu, gebelik öncesi ağırlıklarının %25′i
kadar artar. Kilodaki belirgin artış gebeliğin ikinci yarısında olmaktadır.
•
Konstipasyon: Gebelikte artan progesteron hormonunun düz kaslara yaptığı
gevşetici etkiden dolayı barsak peristaltizmi azalmıştır. Bunun yanında büyüyen uterusun
bağırsaklar üzerine baskı yapması da bağırsak hareketlerini yavaşlatır ve konstipasyon
görülme sıklığını artırır.

2.2.11.2. Objektif /Olası Belirtiler
•

Hegar belirtisi: 6-8. haftalarda isthmusun yumuşamasıdır.

•

Ladin belirtisi: Uterusun serviksle birleştiği ön orta kısmın yumuşamadır.

•
Braun von Fernwald’s belirtisi: Gebeliğin yaklaşık 5. haftasında implantasyon
bölgesinde yumuşama ve genişleme olasıdır.
•
Chadwick belirtisi Pelvik damarlarda konjesyonun artmasından dolayı vulva,
vajen ve serviksin mukoz membranlarının koyu kırmızı ve mor bir renk almasıdır.
•
Piskacek’s belirtisi: Uterusun asimetrik genişlemesidir, 8. haftadan sonra
görülür. Mc Donald’s belirtisi: Uterusun servikse kolayca fleksiyon yapmasıdır.
•

Goodell’s belirtisi: 5. haftada serviksin yumuşamasıdır.

•
Uterusun büyümesi: Uterusun fundusu normal gebeliklerde gebelik haftalarına
göre abdominal palpasyonla farklı seviyelerde palpe edilir.
•
Uterus Kasılmaları-Braxton Hicks Kontraksiyonları: Gebeliğin 28. haftasından
sonra abdominal palpasyonla hissedilebilen ve gebelik boyunca düzensiz aralıklarla meydana
gelen Braxton Hicks kontraksiyonları genelde ağrısız görülen uterus kasılmalarıdır.
•
Uterin Sufl: Abdomen üzerinden uterus steteskopla dinlendiği zaman
duyulabilir. 16. haftadan itibaren simfisis pubisin her iki tarafından duyulan uterusa giden
büyük arterlerden akan kanın sesidir. Annenin nabzı ile eş zamanlı duyulur. Fetal sufl ise
umblikal arterlerden akan kanın sesidir ve fetal kalp sesi ile eş zamanlıdır.
•
Ballotement: Gebeliğin 24. haftasından sonra iki parmak ile vajinadan girilip
serviksten fetus yukarı doğru itilir, fetusun tekrardan gelip parmaklara değmesine denir. İçi su
dolu balonun içindeki cismin itilip tekrardan gelip parmaklara dokunması gibidir.

64

•
Maternal kanda ya da idrarda trofoblast hücrelerden salınan hCG hormonunun
bulunması gebeliği doğrular. Ancak bazı özel durumlarda bu hormon yükselebileceğinden
ayrıntılı diğer testlere ihtiyaç duyulur.

2.2.11.3. Pozitif / Kesin Belirtiler
Pozitif gebelik değişiklikleri tamamen objektif bulgulara dayanan ve herhangi bir
patoloji ile karışmamış olan bulgulardır.
•
Fetal kalp atımı, doppler cihazı ile gebeliğin en erken 10-12. haftaları arasında
tespit edilirken fetoskopla yaklaşık 17. ile 20. haftaları arasında tespit edilir.
•
Fetal hareketler gebeliğin yaklaşık 20. haftasından sonra anne karnında palpe
edilebilir. Fetal hareketler gebeliğin erken aylarında seyirme şeklindeyken son aylarında
giderek artan aktif hareketler hâline döner.
•
Ultrasonda Fetusun Tespiti, ultrason aracılığı ile pozitif gebelik tanısı en erken
gebeliğin 4-5. haftalarında sağlanır.

2.3. Gebelik Döneminde Bakım ve İzlem
Gebelik sürecinin ve bebek açısından sağlıklı geçmesinden antenatal bakımın ve
izlemin önemi büyüktür. Gebelik ve doğum sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için
kadınlara gebelik döneminde alınan bakımın önemi anlatılmalı, bu konuda toplumsal
farkındalık güçlendirilmelidir. Gebenin ve eşinin sıklıkla gebelikte cinsellik, alkoluyuşturucu kullanımı, gebelikte sık görülen şikayetler, kilo alımı, beslenme ve doğuma
hazırlık gibi konularda öğrenmek istedikleri veya bilgi eksikliklerinin olduğu konular olabilir.
Kadının hayatında özel bir dönem olan gebelik döneminde, hemşire gebeye ve eşine merak
ettikleri konuda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmalı, anne ve fetüse yönelik
izlemleri sürdürmeli ve ebeveynlerin bu döneme özel eğitim programlarına katılımlarını
sağlamalıdır.

2.3.1. Anamnez
Gebenin ilk muayenesinde öncelikle anemnez alınır. Gebenin bireysel özellikleri
değerlendirilir, obstetrik ve jinekolojik öyküsü alınır, şimdiki gebeliğine ilişkin özellikler ve
genel sağlık durumuna yönelik bilgiler sorgulanır. Anamnez alınması sırasında; hemşire gebe
kadınla birlikte güvene dayalı, onun yaşam tarzına uyan, gebelik süresince uygulanacak bir
bakım planı oluşturmalıdır. Burada amaç; gebelik boyunca oluşacak sorunları erken dönemde
belirlemek ve önlemektir. Obstetrik özellikler değerlendirilirken aşıdaki terimler sıklıkla
kullanılır.
•

Gravida: Gebelik haftasına ve seyrine bakılmaksızın gebeliğin olmasıdır.

•

Primigravida: İlk kez gebelik geçiren kadındır.
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•

Sekonder gravida: İkinci kez gebelik geçiren kadındır.

•
Para: 20 gebelik haftası ve üzerindeki yaşama kapasitesine erişmiş fetüs ya da
fetüslerin doğumudur.
•
Primipara: En az 20.gebelik haftasına ulaşmış ve yaşama kapasitesine erişmiş
bir kere gebeliği olan kadındır.
•
kadındır.
•

Multipara: Yaşama kapasitesine erişmiş iki ya da daha fazla gebeliği olan
Nullipara: Yaşama kapasitesine erişmiş hiç gebeliği olmayan kadındır.

2.3.2. Fiziksel Muayene
Yaşam bulguları: Fiziksel değerlendirme esnasında kadının vital bulguları (kan
basıncı, solunum sayısı, nabzı, vücut ısısı), boy ve kilosu ölçülür. Anormal kan basıncının
ölçülmesi (140/90 mmHg veya daha yüksek) gebelik öncesi hipertansiyonu düşündürmeli ve
daha sık değerlendirilmelidir. Gebelik döneminde nabız ortalama 10 atım artabilmektedir.
Solunum Takipne ya da anormal durumlar solunum rahatsızlıkları açısından
değerlendirilmelidir. Yüksek vücut ısısı infeksiyonu düşündürmeli ve doktora rapor
edilmelidir.
Kilo-Boy: Kadının kilosu 45 kg’den az ve 100 kg fazla ise ya da ani kilo alımı söz
konusuysa; yemek yeme alışkanlığı, yemek pişirme şekli, yiyecek seçme alışkanlıklarına
yönelik bilgi edinilmelidir. Beslenme danışmanlığına yönelik gereksinimi değerlendirilmeli
ve gerektiğinde yönlendirilmelidir. Kadının kilosu gebelik boyunca aldığı kiloyu
belirleyebilmek amacıyla mutlaka kayıt edilmelidir. Kadının boy uzunluğu 150 cm’den kısa
ise olası pelvis darlığı açısından değerlendirilmelidir.

2.3.3. Genel Değerlendirme
Baş ve boyun bölgesinde eski sekeller, izler ve hareket kısıtlılığı olup olmadığı
değerlendirilmelidir. Lenf nodlarında genişleme veya şişme olup olmadığını anlamak için
palpe edilmelidir. Gebelikte nazal mukoza ödemli ve diş etlerinde hipertrofi, gingivitis
görülebilir. Bunun nedeni gebelikteki östrojen miktarındaki artıştır. Troid bezlerinde büyüme
elle muayene edilerek değerlendirilmelidir. Solunum sesleri biletaral olarak alınmalı, göğüs
genişlemesi simetrik olmalı ve akciğerlerden anormal bir ses duyulmamalıdır. Göğüsler elle
ve gözle muayene edilmelidir. Abdomenin görünümü gebelik aylarına bağlıdır. Fetüs
büyüdükçe abdomende büyür. Ancak abdomende hassasiyet yoktur. Gebeliğin ikinci
yarısından itibaren deride pigmentasyon görülür. Bu nedenle pubisle, göbek arasındaki linea
alba çizgisi renk değiştirerek linea nigra ya da fuska adını alır. Gebelikle birlikte karın duvarı
gerilir, incelir, parlak bir görünüm alır. Çatlaklar oluşabilir. En fazla karın derisi, kalçada,
bacak iç yüzlerinde lomber ve sakral bölgede ve memelerde oluşan bu çatlaklar, derinin
gerilmesi ile derialtı bağ dokusunun elastikiyetini kaybederek yırtılması sonucu oluşur ve
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stria gravidarum olarak adlandırılır. Bacaklar ödem açısından gözlenmelidir. Ödem gebeliğin
erken dönmelerinde olursa hipertansiyon açısından değerlendirilmelidir. Gebelikte yüksek
östrojen düzeyi nedeniyle derin ven trombozu riskini arttırmaktadır. Ayak dorso fleksiyo
pozisyonunda iken bacaklarda ağrı olması derin ven trombozunu düşündürmelidir.

2.3.4. Pelvik Muayene
Pelvik muayene, ilk gebelik konrollerinde pelvis ve pelvis ile ilgili anormallikleri ve
gebelikle ilgili oluşan değişiklerin tanımlanmasını sağlar. Bu muayene doktor ya da antenatal
değerlendirme konusunda sertifikalandırılmış özel eğitimden geçmiş ebe-hemşire tarafından
yapılır. Ebe-hemşire muayene için gebenin hazırlanmasına yardım eder, onu duygusal açıdan
destekler ve rahatlığını sağlar, muayene esnasında yapılan işlemler hakkında bilgi vererek
sorularını cevaplandırır.
Dış genital organlar inspeksiyonla lezyon, hematom, ülserasyon, akıntı, varis,
inflamasyon açısından değerlendirilir. Bu aşamada cinsel yolla bulaşan hastalıklar için
gerekirse kültür alınabilinir. İç genital organların muayenesi spekulumla yapılır. Serviks
açıklık, kalınlık, yumuşaklık ve uzunluk açısından değerlendirilir. Pelvik muayene esnasında
PAP smear alınabilinir. Ülkelere ve kültürel yapıya göre gonore, klamidya ve B grubu
streptekok taraması yapılabilir, alınan örnekler değerlendirilmek üzere laboratuvara
gönderilir. Rektal muayenede de rektum ve anüs lezyon, kitle, laserasyon, prolapsus ve
hemoroid açısından değerlendirilir. Pelvis ölçüleri, normal doğum açısından vajinal muayene
ile değerlendirilir. Pelvis ölçüleri, pelvisin normal ölçüde olup olmadığını ve kemik pelvisin,
doğum için yeterliliğini belirlenmesi yönünden önem taşır.

2.3.5. Abdominal Muayene
Abdominal muayenede, fundus yüksekliği, leopold muayeneleri, uterin
kontraksiyonlar, fetal hareket ve fetal kalp hızının değerlendirilmesi yapılır. Lopold
manevraları dört adımda yapılır. Birinci leopold manevrasında fundus yüksekliği ölçülür.
Fundus yüksekliği fetal yaşın tespiti için önemlidir. Özellikle intrauterin gelişme geriliği,
çoğul gebelik ya da polihidroamnios gibi riskli durumlarda oldukça yardımcı bir yöntemdir.
İkinci Leopold manevrasında fetüsün duruşu tespit edilir ve fetal kalp hızı dinlenir. Fetal kalp
hızı (FKH) gebelik boyunca fetüsün sağlığı hakkında bilgi sağlar. Fetal kalp hızı elle
kullanılan doppler yardımıyla her prenatal kontrolde sayılmalıdır. FKH’da özellikle ritm hızı
tanımlanmalıdır. FKH intrauterin hayatın fetüsün büyümesini destekleyip desteklemediği
hakkında bilgi vericidir. FKH normalde 110-160 arasında olmalıdır. Üçüncü leopold
manevrasında fetüsün prezentasyonu ve dördüncü leopold manevrasında ise fetüsün pelvis
girimine angajmanı değerlendirilir Fetal hareketler anne tarafından 16-22. gebelik haftaları
arasında hissedilir. Fetal hareketler genellikle gövde ve ekstremitelerin hareket etmesi,
dönmesi ve fetüsün tekmelemesiyle değerlendirilir. Fetal hareketler, fetal iyilik hâlinin bir
göstergesidir.
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2.3.6. Laboratuvar Testleri
Gebelik sürecinde yapılması gereken laboratuvar testleri genellikle idrar ve kan
örneklerini içeren testlerden oluşmaktadır. Tam idrar testinde bakteri varlığı, albümin, glikoz,
keton cisimcikleri açısından izlenir. Kan testi olarak, tam kan sayımı (hemoglobin,
hematokrit, eritrosit, lökosit ve plateletler), Rh faktörü, kan grubu, rubella, hepatit-b, HCV
(Hepatit C Virüsü), VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve VDRL-RPR
(Venereal Disease Research Laboratory Rapid Plasma Reaginest) testleri yapılır. Servikal
smear cinsel yolla geçen hastalıklar açısından değerlendirilmelidir.

2.3.7. Gebelik İzlemleri
Doğum öncesi dönemde gebe kadın ve eşi düzenli aralıklarla gebelik izlemlerini
yaptırmaları yönünde cesaretlendirilmelidir. Gebelik izlemlerinde, yapılan işlemler hakkında
kadın ve eşine bilgi verilmelidir. Gebe kadın ve eşinin kendi sağlık bakımları hakkındaki
kararlarına saygı duyulmalı, bunun bir etik hak olduğu unutulmamalıdır. Her ziyaret gebe
kadına ve eşine eğitim ve desteğin sağlanmasının yanı sıra, mevcut risk faktörlerinin
belirlenmesine ve risklere uygun tedavi ve bakımın verilmesine de olanak sağlar.
Normal bir gebelikte doğum öncesi izlemler şu şekilde önerilmektedir:
•

Gebeliğin başlangıcından 28. gebelik haftasına kadar ayda bir kez,

•

29. gebelik haftasından 36.gebelik haftasına kadar 15 günde bir,

•

37. gebelik haftasından doğuma kadarda haftada birdir.

Sağlık Bakanlığı herhangi bir risk tespit edilmeyen tüm gebelere,
•

Gebeliğin ilk tespitinden 14. gebelik haftasına kadar bir defa,

•

Gebeliğin 18-24. (tercihen 20-22.) haftaları arasında bir defa,

•

Gebeliğin 30-32. haftaları arasında bir defa,

•
Gebeliğin 36-38. haftaları arasında bir defa olmak üzere en az dört izlem
önermektedir.
Her prenatal izlemde takip edilmesi gereken noktalar;
•

Gebenin ağırlığı, tansiyonu bunların ilk değerlerle karşılaştırılması,

•

Nitrit, protein, glikoz ve keton cisimcikleri için idrar testi,

•

Fetal büyümeyi değerlendirmek için fundus yüksekliği,
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•
gereklidir.

Fetal kalp hızı ve fetal sağlık için fetal hareketliliğin değerlendirilmesi

2.4. Gebelik Döneminde Özbakım
Gebelikte Kilo Alımı: ACOG’a göre gebelik öncesi normal ağırlıkta olan gebeler için
gebelik boyunca 11.5-17 kg. kilo alması önerilmektedir. Annenin aldığı kilo bebeğin kilosunu
da etkileyebilmektedir. Eğer annenin yetersiz kilo alımı varsa düşük doğum ağırlıklı bebek
riski artmaktadır. Annenin aşırı kilo alımı ise makrozomik bebek riskini artırır. Eğer kadın
gebeliğine aşırı kilolu/şişman olarak başladıysa makrozomik bebek, baş-pelvis uyuşmazlığı ve
buna bağlı sezaryenle doğum riski artmaktadır. Gebelikte obez kadınların kilo alımları
yakından takip edilmeli, bu gruba giren gebe kadının sağlıklı bir gebeliğini sürdürebilmesi ve
prenatal sonuçları için kalori ihtiyacı kısıtlanmalıdır. Gebelikten önce normal kiloda olan bir
kadın için ilk trimesterde 1-2 kg, ikinci ve üçüncü trimesterde kadın normal kiloda ise her
hafta için ½ kilo alması, düşük kilolu ise ½ kg’den fazla, aşırı kilolu ise yaklaşık 200 gr. kadar
kilo alması normal kabul edilmektedir. Gebe normal ağırlıkta ise; 11.5-16 kg, düşük kiloda
ise; 12.5-18kg, aşırı kiloda ise; 9-11.5 kg ve obez ise; 7 kg. ve daha az kilo alması önerilir.
Egzersiz: Gebelik egzersizleri, gebede enerji düzeyini, kendine güveni, zindelik
hissini arttırır, kas tonüsünü geliştirir ve doğum sonrası bedenin doğum öncesi döneme geri
dönmesine yardımcı olur. Gebelik döneminde aşırı hareketli zor ve yorucu egzersizlerden
kaçınılmalıdır. Riskli gebeliklerde egzersiz önerilmemektedir. ACOG sağlıklı gebelere her
gün yaklaşık 30 dk. egzersiz yapmalarını önermektedir.
Diş Bakımı: Son yıllarda yapılan çalışmalarda oral infeksiyonla preterm doğum
arasında ilişki olduğu bildirildiği için gebelikte diş bakımı ve ağız hijyeni önem taşımaktadır.
Gebelik süresince düzenli aralıklarla diş hekimine gidilerek rutin muayeneler ve diş temizliği
yaptırılmalıdır. Diş çürüklerinin önlenmesi amacıyla düşük kalorili besinlerin tüketilmesine
teşvik edilmelidir. Özellikle C, D ve kalsiyum açısından zengin besinleri almalıdır. Röntgen
çekilmesi ve yoğun diş tedavisi mümkün olduğunca doğumdan sonraya bırakılmalıdır. Diş
tedavisi gerekli ise en uygun zaman gebeliğin ikinci trimesteridir.
Meme Bakımı: Gebeler destekleyici ve sağlıklı bir sütyen kullanmalıdır. Özellikle
gebelik döneminde üretimi başlayan kolostrumdan dolayı göğüs uçlarının sürekli nemli
olması, göğüs uçlarında ağrı ve çatlak oluşumuna neden olabilir. Bunun için göğüs uçlarının
kuru tutulmasına özen gösterilmelidir. Göğüs uçlarının temizliği için antiseptik bir madde
kullanmaya ihtiyaç yoktur.
Hijyen: Gebe kadına ellerini sık sık yıkamalıdır. Gebelik sırasında oluşan mukoid
vajinal akıntı ve terlemenin vücutta oluşturacağı rahatsız edici etkileri ortadan kaldırmak için
mümkünse her gün banyo yapılmalıdır. Gebe kadına oturarak duş şeklinde banyo yapması
infeksiyonun ve düşmelere bağlı yaşanabilecek travmaların önlenmesi açısından önemlidir.
Gebelik döneminde çok sıcak su ile duş almak ve saunaya girmek sakıncalıdır. Sıcak banyo
fetal taşikardiye ve annede ısı artışına neden olur. Bir diğer önemli konuda vajinal duştur.

69

Özellikle vajinal duştan kaçınılmalıdır. Vajinal bölgeye deodorant, losyon, sprey
sıkılmamalıdır.
Giyinme: Gebelik süresince artan abdominal boyutlara uygun olarak kıyafet
seçilmelidir. Kıyafetler yumuşak elastik bel bantlarına sahip olmalıdır. Bunlar abdominal
bölge üzerinde esneyebilmelidir. Dolaşımı bozacak baskı yaratacak kemer, pantolon ve
lastikli çoraplardan kaçınılmalıdır. Gebelikte dengeyi sağlamak için gebenin kullandığı
ayakkabılar geniş, alçak topuklu ve ayağı iyice saran şekilde olmalıdır.
Beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyetle tüm vitamin ve mineral ihtiyacı
karşılanmalıdır. Amerikan Gıda ve Beslenme Komitesi Diyet Alım Önerisine (National
Research Council Food and Nutrition Board Dietary Reference Intakes DRIs) göre gebelikte
hergün 60-80 gr. protein, 40-60 gr. demir, 400-600 mcg. Folik asid, günlük kaloriye ek 300
kalori karbonhidrat alınması önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı; gebelerde klinik anemi olmasa
da günlük demir gereksinimi göz önüne alınarak tüm gebelere ikinci trimestirden başlayarak 6
ay ve doğum sonu 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük 40-60 mg elementer demir
verilmesini önermektedir. Folik asid gebelik öncesi ve sonrası fetüste nöral tüp defektlerinin
önlenmesi için gereklidir. Bu nedenle Amerikan Gıda ve Beslenme Komitesi kadınların
günlük 400-600 mcg. folik asid almasını önermektedir.
Seyahat: Gebelik sırasında herhangi bir komplikasyon yoksa gebenin arabayla ya da
uçakla seyahat etmesinde bir sakınca yoktur. Uluslararası yolculuk için uçak ya da tren
yolculukları daha güvenilir ve rahat olacağından tercih edilmektedir. Modern uçaklar basıncı
gebelik için uygundur. ACOG gebe kadının 36. gebelik haftasına kadar güvenli bir şekilde
uçak yolculuğu yapabileceği belirtmektedir. Gebelik esnasında kişisel güvenlik için her
zaman yanında en az bir kişiyle seyahat edilmesi önerilmelidir. Uçak yolculuğu esnasında 2
saatte bir ayağa kalkıp hareket etmesi önerilir. Hidrasyonu sağlamak için uçuş boyunca bol
sıvı alınmalıdır. Hava yastıkları gebelik esnasında kullanılmamalı ve mümkünse arka koltukta
seyahat edilmelidir. Gebe kadının araba kullanması gerekiyorsa direksiyonu rahatça
yönlendirecek şekilde pozisyon almalıdır.
Bağışıklama ve İlaç Kullanımı: Prenatal dönemde kadının özellikle kızamık,
kızamıkçık, kabakulak, hepatit B, tetanoz, difteriye karşı bağışıklıklarının olup olmadığı
hakkında bilgi edinilmeli ve eğer bağışıklık yoksa aşılanmaları gebeliklerinden önce
sağlanmalıdır. Gebelikte tetanoz aşısı genellikle gebeliğin 20.-24. haftalarında ilk doz yapılır.
İlk aşıdan 4 hafta sonra 2. doz, ikinci aşıdan en az 6 ay sonra üçüncü doz, üçüncü aşıdan bir
yıl sonra dördüncü doz, dördüncü dozdan en az bir yıl sonra beşinci doz yapılarak kadının
doğurganlığı boyunca bağışık olması sağlanır. Gebe kadına, canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık,
kabakulak, poliomyelit gibi) gebelik döneminde ve gebeliklerinden 1 ay öncesine kadar
uygulanmamalıdır. Gebelik döneminde yapılması uygun görülen aşılar; Hepatit B, İnfluenza
(inaktif), Tetanoz/difteri, Meningokok ve Kuduz aşılarıdır. Gebelik döneminde yapılmaması
gereken aşılar; İnfluenza (aktif), Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık ve Suçiçeğidir.
Gebelikte genellikle ilaç kullanılması önerilmez. Çünkü annenin aldığı ilaçlar fetüsü
etkilemektedir. İlaca gereksinim duyulduğunda mutlaka hekime danışılarak kullanılmalıdır.
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Gebelerin birçoğu hipertansiyon, astım, depresyon gibi sağlık sorunları nedeniyle ilaç
kullanabilirler, kullanılan bu ilaçların fetüs üzerine teratojenik etkileri mevcuttur. Gebe, ilaç
tedavisi hakkında en kapsamlı ve güncel bilgiyi alma hakkına sahiptir. Hemşire kadına
ilaçların gebelik üzerine etkileriyle yararlı bilgileri içeren kitaplar ya da broşürler sağlayabilir.
Olası herhangi bir teratojenik etkiye sahip ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.
Sigara İçme Durumu: Kadınlarda gelişen sigara bağımlılığı çoğu zaman gebelik
sürecinde de devam edebilmektedir. Gebelikte sigara içilmesi ya da pasif içicilik fetüsün
gelişmesini, gebeliği, doğumu ve bebek sağlığının gelişmesini olumsuz etkileyerek perinatal
mortalite, morbitide oranını arttırmaktadır. Kadında sigara içimi B1, B6, B12, C ve A
vitaminlerinin emilimine ve kalsiyum metabolizmasına engel almaktadır. Bebekte ise;
intrauterin beslenmede yetersizliğe yol açarak düşük doğum ağırlığına, akciğer hastalıklarının
artışına, nörotoksisiteye ve ani bebek ölümü gibi pek çok komplikasyonlara neden olduğu
belirtilmektedir. Gebelik izlemlerinde, gebelerin sigara içme durum ve tutumları araştırılmalı,
sigara içtiği belirlenen gebe ve ailesi sigarayı bırakma konusunda teşvik edilmelidir.
Alkol Kullanımı Durumu: Alkol tüketildikten birkaç dakika sonra plasental
bariyerden geçer, fetal kan alkol düzeyi, annenin alkol düzeyine eşit hâle gelir. Gebelik
döneminde, özellikle ilk üç ayında, günde en az iki kadeh alkol tüketiminin (ortalama 20-50
promil) Fetal Alkol Spektrumu Bozuklukları (FASB) adı verilen yapısal, davranışsal,
emosyonel ve nörolojik sorunlara yol açtığı belirtilmektedir. Alkolün teratojenik etkisi, fetal
gelişimin aşamalarıyla ilişkilidir. Gebeliğin birinci trimesterinde embriyonik gelişimi olumsuz
etkilediği, üçüncü trimesterinde ise santral sinir sistemi gelişimini değiştirdiği ve gelişme
geriliği riskini arttırdığı bildirilmiştir. Alkol kullanım bozukluğu ve alkol bağımlılığı
disiplinler arası yaklaşım gerektiren bir durumdur. Alkol bağımlılığı olan gebe kadına tedavi
ortamında bütüncül bir yaklaşımla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir.
Uyku ve İstirahat: Gebelikte metabolik hızın ve yorgunluğun artması nedeniyle
özellikle ilk ve son trimesterde uyku ihtiyacı artar. Gebe yatmadan 2-3 saat önce bir şey
yememeye dikkat etmelidir. Gevşeme egzersizleri ve yatıştırıcı müzik dinlemek uykuya
geçişte yardımcı olabilir. Uteroplasental perfüzyonu rahatlatmak ve alt ekstremitelerdeki
dolaşımı artırmak için sıklıkla sol yan yatış tercih edilmelidir.
İş Yaşamı: Gebelik süresince birçok kadın eğer gebelikleriyle ilgili bir komplikasyon
ve mesleki riskleri yoksa iş yaşamını doğuma kadar sürdürebilirler. Yasalarda gebe kadının
çalışma süresi günde 7.5 saat olarak düzenlendiği ve gebelerin mümkün olduğunca gündüzleri
çalışması gerektiği belirtilmektedir. Ülkemizde 2004 yılında 4857 no’lu iş kanunun 25522
sayılı gebe veya emziren kadınların çalıştırılmasına yönelik emzirme odaları ve çocuk bakım
yurtlarına dair yönetmelik çıkarılarak çalışan memur ve işçi kadınlara yönelik gebelik, doğum
ve emzirme süresince sahip oldukları haklara ilişkin yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenlemelere göre işçi ve memur olarak çalışan gebe kadınlara doğum yapmasından önce
8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli
izin verilmesine karar verilmiştir. Çoğul gebeliği olan kadına doğumdan önceki 8 haftalık
süreye 2 hafta daha eklenmiştir. Gebelik süresince birçok kadın eğer gebelikleriyle ilgili bir
71

komplikasyon ve mesleki riskleri yoksa hekim onayıyla doğumdan önceki 3 haftaya kadar
işyerinde çalışabilmektedir.
Cinsellik ve Cinsel Aktivite: Genellikle gebeliğin I. trimesterinde bulantı-kusma,
yorgunluk, uykuya yönelim, beden imajında değişiklikler, göğüslerde ağrı, hassasiyet, sık
idrar yapma, libidonun azalmasına yol açabilir. Gebeliğin ikinci trimesterinde ilk
trimesterdeki yakınmalarından kurtulan ve psikolojik olarak gebeliğe uyum sağlayan gebede
cinsel ilişkiye ilgi artar. Gebeliğin son trimesterinde; yorgunluk, hâlsizlik, mide problemleri,
solunum sıkıntısı, sık idrara çıkma, memelerden süt gelmesi gibi belirtiler, cinsel ilişki ve
orgazm sırasında ortaya çıkan güçlü uterus kasılmaları libidonun azalmasına neden
olabilmektedir. Beklenen doğum tarihi yaklaştıkça infeksiyon korkusu, doğumda ağrı duyma
korkusu ve cinsel ilişkinin anormal bir duruma neden olacağı yönündeki gibi algılarda
çiftlerin cinsellikleri üzerinde etkili olabilmektedir. Gebelik izlemlerinde çifter, cinselliğe
ilişkin endişelerine yönelik bilgilendirilmelidirler. Çiftlere, eşleriyle güvenli bir iletişim
başlatılarak, endişelerin paylaşılmasına olanak sağlanmalı, cinsel ilişkinin fetüse zararı
olmadığı anlatılmalıdır. Çiftlere cinselliğin sadece cinsel birleşmeyle sınırlı olmadığı,
birbirine olan yakınlıklarını okşama, kucaklama, öpmeyle de ifade edebilecekleri
belirtilmelidir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Beji N.K Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp
Kitabevi, İstanbul, 2015, ISBN No:978-605-335-158-0.
Coşkun A, Beji NK, Şahin NH, et al. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi
Uygulama Rehberi, Dilek ofset, İstanbul, 2004.
Ricci SS. Essentials of Maternity, Newborn and Women’s Health Nursing. Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007, p.211-218.
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Uygulama Soruları
1)
Gebelik döneminde kadın bedeninde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri ve
kadının bu değişimlere uyumu sürecini değerlendiriniz.
2)
Günümüz koşullarında sağlıklı bir gebelik sürecinin geçirilmesinde gebelik
izlemlerinin ve bakımı uygulamalarının etkinliğini tartışınız.
3)

Fetal dolaşım mekanizmasını şema üzerinde inceleyiniz.

4)
Gebelik döneminde bağışıklama ve ilaç kullanımının etkilerini anne ve fetal
sağlık açısından değerlendiriniz
5)
Kadının gebeliğe psiko-sosyal uyumunu trimesterlere göre yorumlayarak
hemşirelik yaklaşımında bu alanda dikkat edilecek önemli noktaları açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gebelik kadın yaşam dönemlerinde önemli bir yere sahiptir. İki özel ruhun bir biriyle
bütünleştiği ve keyifli anların yaşandığı gebelik süreci, aynı zamanda kadının ve fetüsün
sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Gebelik
döneminde, hemşire gebeye ve eşine merak ettikleri konuda bilgilendirme ve danışmanlık
hizmeti sunmalı, anne ve fetüse yönelik izlemleri sürdürmeli ve ebeveynlerin bu döneme özel
eğitim programlarına katılımlarını sağlamalıdır. Sağlıklı bireylerin var olması gebelik
süreciyle yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir kadın sağlıklı bir gebelik dönemi geçirecek, düzenli
izlem ve bakımla birlikte sağlıklı anne sağlıklı bebekle buluşacaktır. Bu bağlamada toplum
sağlığı da bundan olumlu bir şekilde etkilenecektir. Birey ve toplum sağlığını koruma ve
geliştirmede temel bir rol üstlenen hemşireler gebe ve ailesine sundukları bakım hizmetiyle bu
konuda hem bireysel hem de toplumsal farkındalığı artırmaya yardımcı olacaklardır.
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Bölüm Soruları
1)

Fertilizasyon nerede gerçekleşir?

a)

Istmus uteri

b)

Fundus bölgesi

c)

Serviks kanalı

d)

Tuba Ampullası

e)

Kavum uteri

2)

Aşağıdaki özelliklerden hangisi amnios sıvısının özelliklerinden bir değildir?

a)

Termde amniyon sıvısı ortalama 1000cc kadardır.

b)

Amniyon sıvı miktarının 1000cc’nin altında olmasına oligohidroamniyoz denir.

c)

Amnios sıvısı annenin dolaşımından ve fetüs idrarından kaynaklanmaktadır.

d)

Amniyon sıvı miktarının 2000cc’nin üzerinde olmasına polihidroamniyos

e)
ilişkilidir.

Oligohidroamniyoz utero plasental yetersizlik ve fetal renal anormalliklerle

denir.

3)
Aşağıdakilerden
değişikliklerdendir?

hangisi

gebelikte

kardiyovasküler

a)

Total eritrosit hacmi, yaklaşık %30 azalır.

b)

Ortalama plazma hacminde yaklaşık %20 artış olur.

c)

Genelde hematokrit %15-20 azalır.

d)

Birinci trimesterde kan basıncı yükselir.

e)

Kardiyak output,1.5 ml kadar azalır.

sistemde

görülen
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4)
değildir.

Aşağıdaki gebelik belirtilerinden hangisi sübjektif gebelik belirtilerinden biri

a)

Amenore

b)

Bulantı ve kusma

c)

Aşırı yorgunluk

d)

Uterus kasılmaları

e)

Sık idrara çıkma

5)
Aşağıdakilerden
özelliklerden birisidir?

hangisi

üçüncü

leopold

a)

Fetal Kalp Hızını dinleme

b)

Fetal sırtın konumunu belirleme

c)

Uterus kontraksiyonların takep etme

d)

Fetüsün pelvis girimine angajmanını belirleme

e)

Fetal prezantasyonu belirleme

manevrasıyla

değerlendirilen

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)d, 5)e
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3. FETAL DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Gülay Rathfısch
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Non İnvazif Fetal Değerlendirme
3.2. İnvazif Fetal Değerlendirme
3.3. Genetik Danışmanlık
3.4. Fetal Değerlendirmede Hemşirelik Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fetal tanılamada kullanılan invazif olmayan testler nelerdir?

2)

Fetal tanılamada kullanılan invazif testler nelerdir?

3)

Genetik danışmanlığı fetal sağlık açısından değerlendiriniz?

4)

Fetal tanılamada hemşirelik bakımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

5)
irdeleyin.

İntrauterin yaşamın sağlıklı birey ve toplumun oluşmasındaki önemini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Fetal Değerlendirme

Fetal değerlendirmenin fetal
sağlık açısından önemini
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Non İnvazif Fetal
Değerlendirme

Fetal değerlendirmede invazif
olmayan testleri öğrenmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

İnvazif Fetal Değerlendirme

Fetal değerlendirmede non
invazif yöntemlerin önemini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Genetik Danışmanlık

Genetik danışmanlığın önemini
anlayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Fetal Değerlendirmede
Hemşirelik Uygulamaları

Fetal değerlendirmede
hemşirleik uygulamalarını
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Fetal Değerlendirmenin
Önemi

İntrauterin yaşamın sağlıklı
bireyler ve toplumun
oluşmasındaki önemini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Amniyosentez

•

Biyofizik profil

•

Fetal Hareket

•

Fetal Kalp Hızı

•

Fetoskopi

•

Fetüs

•

Genetik

•

Kontraksiyon stres test

•

Kordosentez

•

Non stres test

•

Nukal kalınlık testi

•

Ultrasonografi
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Giriş
Gebelik döneminde anne ve fetüsün optimal düzeyde bakımı önemlidir. Gebe kadının
izlemlerinin yanında fetal değerlendirme de bir o kadar önem taşımaktadır. Uterus içinde
sağlıklı bir büyüme gelişme sürecini tamamlamak ilerleyen yılarda da sağlığın devam
ettirilmesinde önem teşkil etmektedir Sağlıklı bir fetüs sağlıklı bir bireye ve sonuç olarak
sağlıklı bir toplumun oluşmasına zemin hazırlar. Bu açıdan gebelik döneminde fetal sağlığın
yakından izlenmesi ve gerekirse intrauterin tedavilerin yapılması günümüzde oldukça yaygın
bir görüştür. Prenatal dönemde fetüsün değerlendirilmesi ayrıca genetik hastalıkların ve
konjenital anomalilerin de erkenden tespit edilmesini kolaylaştıracaktır. Genetik hastalıklar,
dünyada olduğu kadar, ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Genel olarak toplumda
doğan her 100 çocuktan 2-3'ünde (%2) çeşitli nedenlerden kaynaklanan anomaliler saptanır.
Klinik olarak tanımlanmış genetik hastalıkların topluma ve hasta ailelerine getirdiği maddi ve
manevi yük ise küçümsenmeyecek boyuttadır. Bununla birlikte, kalıtım şeklinin bilinmesi,
ailede olası ve kesin taşıyıcıların saptanması ve doğacak olan çocukta aynı hastalığın ortaya
çıkıp çıkmayacağının araştırılması, özellikle kesin tedavisi olmayan hastalıkların
önlenebilmesi için günümüzde izlenebilecek tek yoldur.
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3.1. Non İnvazif Fetal Değerlendirme
Prenatal tarama testleri prenatal bakımın standardıdır. Birçok çift bu testler hakkında
eksik, yanlış bilgiye sahip olabilir. Hemşire prenatal tarama testleri hakkında çiftin eksik
bilgilerini saptayarak testlerin amaçları, yararları, sınırlılıkları hakkında bilgi vermeli
korkularını gidermelidir. Noninvazif yöntemler, bir travmaya neden olmadıkları için toplumu
genetik hastalıklar açısından taramaya ve riskli gebelikleri saptamaya yarayan yöntemlerdir.
Yapılan testlerin sadece risk belirleme testi olduğu hastalığın olup olmadığını tanılayabilmek
için amniyosentez gibi tanı koydurucu testlerin yapılması gerektiği açıklanmalıdır.

3.1.1. Fetal Hareketler
Fetal hareketler anne tarafından 16-22. gebelik haftaları arasında hissedilir. Fetal
hareketler genellikle gövde ve ekstremitelerin hareket etmesi, dönmesi ve fetüsün
tekmelemesiyle değerlendirilir. Fetal iyilik hâlinin göstergesidir. Fetal hareketlerin azalması
asfiksi ve IUGG (İntrauterin Gelişme Geriliği) göstergesi olabilir. Bu durumda oksijen
tüketimi ve fetüsün hareket kabiliyeti azalır. Fetal hareketler merkezi sinir sistemi depresanı
kullanıldığında, fetüs uyuduğunda, hidrosefali, bilateral renal agenezi, bilateral kalça çıkığı
durumlarında azalır.
Fetal hareketlerin tanımlanması noninvazif, kolay bir yöntemdir. Fetal hareketlerin
değerlendirilmesinde anne uzanırken veya otururken her gün aynı saatte fetal hareketleri
saymaya başlar ve bunu 10 hareket sayıncaya kadar sürdürür. Her fetal hareketi özel bir
çizelgeye kaydedilir. Anneye bir saat içeresinde 10 hareketten daha az hareket ortaya
çıkıyorsa ya da fetüsün hareketlerinde yavaşlama oluyorsa ya da 10 hareketin oluşması her
gün daha uzun sürede gerçekleşiyorsa hemen doktoruna haber vermesi gerektiği belirtilir.
Eğer 3’ten az fetal hareket sayılırsa, bu fetüsün sağlık durumunun iyi olmadığını gösterir. Bu
durumda nonstres test ya da biyofizik profil daha ayrıntılı testlere ihtiyaç duyulur.

3.1.2. Fetal Kalp Hızının El Doppleri ile Dinlenmesi
Fetal kalp hızı (FKH) gebelik boyunca fetüsün sağlığı hakkında bilgi sağlar. Fetal kalp
hızı elle kullanılan doppler yardımıyla her prenatal kontrolde sayılmalıdır. FKH intrauterin
hayatın fetüsün büyümesini destekleyip desteklemediği hakkında bilgi vericidir. FKH’da
özellikle ritim hızı tanımlanmalıdır.
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Şekil 1: El Doppleri
http://Fsweetbeats.com.au%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F08%2Fdopplerjeans-580.png&imgrefurl
Kadının muayene masasına uzanması sağlanır. Karın bölgesi görünecek şekilde bir
çarşafla üzeri örtülmelidir. Fetüsün duruşu, prezentasyonu ve pozisyonu anne karnından palpe
edilir. Fetüsün sırt kısmı bulunur. Fetüsün sırt kısmının belirlendiği bölgeye jel sürülür ve el
doppleri yerleştirilir (şekil 1). FKH dinlenir ve annenin nabzıyla karşılaştırılır, eğer arada fark
saptanmışsa doppler yeniden sırta konularak tekrar sayılır. Fetal kalp sesi saptandığında bir
dakika sayılmalıdır. Daha sonra doppler alınır ve karın üzerindeki jel temizlenir. Bu yöntem
hastaya zarar vermez ve basittir. Gebenin yatağa bağlanması gerekmez. Kalp atımları daha
rahat duyulduğu için ve aynı anda birden çok kişi sesleri duyabildiğinden hastanın durumunu
tartışabilme olanağı sağlar. Ancak bu yöntemde devamlı monitörizasyon mümkün değildir.
Bu yöntem sadece fetal iyilik hâlinin değerlendirilmesinde temel bir bulgu sağlar.

3.1.3. Ultrasonografi
Ultrasonografi, 1950’lili yıllardan bu yana obstetrik uygulamalarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Real time ultrason tekniğinin gelişmesi ile fetal aktivite gözlenebilmektedir.
Ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgalarıyla fetüsü görüntüleme yöntemidir. Fetal
değerlendirme için annenin karnına geçirgen bir jel uygulandıktan sonra transduser, annenin
abdomeninde baştanbaşa hareket ettirilir. Ultrasonografi fetusun değerlendirilmesinde
güvenli, etkili ve ucuz bir yöntem olarak kabul edilir. Gebelikte ultrason genellikle fetüsün
ölçümlerini saptamak, fetal anatomiyi incelemek, fetal sağlığı değerlendirmek için uygulanır.
Tüm hamileliği boyunca gebenin kaç kere ultrasonografi incelemesine girmesi gerektiği
konusunda kesin bir fikir birliği yoktur. Genellikle ilk trimesterde (10-12. gebelik haftası)
ultrasonografiyle gebelik varlığı, ektopik ya da molar bir gebeliğin olup olmadığı, fetal
kardiak aktivitenin varlığı tespit edilir. İkinci trimesterde (18-20. gebelik haftasında)
konjenital anomali, çoğul gebelik olup olmadığı değerlendirilir, gebelik yaşı ve fetal ağırlık
tahmini yapılabilir. Üçüncü trimesterde (34. gebelik haftalarında) fetal büyüme, fetal gelişim,
plasentanın gelişimi ve yerleşimi, amniyotik mayi indeksi değerlendirilir. Bu aşamaların
herhangi birinde anormal bulgu saptandığında gebe daha ileri klinik değerlendirmeler için
yönlendirilmelidir. Abdominal ultrasonografi esnasında mesane dolu olmalıdır. Bu nedenle
erken gebelik haftalarında muayeneden önceki bir saat içinde bir litreye yakın su içilmesi ve
mesanenin boş olması önemlidir (Şekil 2).
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Doppler Ultrasonografi de, bir organın veya damarının kan akımını
incelenebilmektedir. Ultrason ekranında kan akımı, kırmızı ya da mavi renkte gözlenir. Akan
kanın miktarı ile ilgili ölçümler yapılabilir. Doppler ultrasonografide uterin arter ile göbek
kordonun içinde bulunan atardamarlardaki kan akımının ölçülmesi ve buradaki direncin
değerlendirilmesi ile ileride ortaya çıkabilecek preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği gibi
durumlar saptanabilmektedir.

Şekil 2: Ultrasoonografi
(http://images.lifescript.com/images/ebsco/images/si55550933.jpg)

3.1.4. Nukal Kalınlık Testi ve Nazal Kemik Ölçümü
Bu test ile11-14 gebelik haftaları arasında fetal ense kalınlığı (NT-nuchal
translucency) ölçümü yapılır. İşlemde ultrason görüntüsünden yararlanılır. Fetal boynun
arkasındaki subkutan sıvı toplanmasının ultrasonografik görüntüsü değerlendirilir. Gebeliğin
11.haftasında bu kalınlığın 2,1 mm’den, 14. haftada 3 mm’den büyük olması anormal kabul
edilir. Prenatal tarama amacıyla genellikle ikili test ile birlikte kullanılır. Nazal kemik ölçümü
ise, yine 11-14 gebelik haftasında ultrason eşliğinde fetal burun kemiğinin tepe art uzunluğu
ölçümü yapılır. Ultrasonda fetal burun kemiği 42 mm’den büyük olduğunda görülür. Nazal
kemik Trizomi 21’de %70, Trizomi 18’de ise %50 oranında görülmez.

3.1.5. Biyofizik Profil
Biyofizik profilde beş kriter değerlendirmeye alınır. Bunlar fetüsün solunum hareketi,
vücut hareketleri, kas tonüsü, amniyotik sıvı volümü ve fetal kalp atımıdır (Tablo 1). İlk dört
kriter ultrasonla incelenir. Fetal kalp atım reaksiyonu ise NST ile değerlendirilir. Bu beş
parametre fetüsün iyilik hâlini belirler. Değerlendirmede, her bir kriter için normal ve anormal
bulgulara göre puanlama yapılır. Yalnızca bir bulgu, diğer parametreler olmaksızın profilin
anormal olduğunu göstermez.
Biyofizik profilde değerlendirme yapılırken her bir normal parametre için 2 puan her
bir anormal bulgu için 0 puan verilir. En yüksek puan 10’dur. Belirgin bir aktivitenin
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gözlenmediği durumları yorumlamak zordur. Çünkü bu durum sağlıklı bir fetüsün istirahat
durumuna işaret edebileceği gibi, santral sinir sistemi depresyonunu da gösterebilir. Sekiz - on
puan arası normaldir. Altı puan şüpheli bir durumu gösterir ve test 12-24 saat içinde
tekrarlanmalıdır. Dört puan ve altındaysa anormallik düşünülmelidir ve fetüs derhâl
doğurtulmalıdır.
Tablo 1. Biyofizik Profil
Biyofizik Profil
Biyofiziksel
Değişkenler

Normal (2 puan)

Anormal (0 puan)

Fetüsün solunum
hareketi

30 dk. içinde en az bir kez ortaya
çıkan ve en az 30 sn. süren
solunum hareketi

30 dk. içinde solunum
hareketinin olmaması

Vücut hareketleri

30 dk. içinde en az 3 ayrı
vücut/ekstremite hareketi

30 dk. içinde 2 ya da daha az
vücut/ekstremite hareketi

Fetal tonüs

Fetal ekstremite ya da gövdenin
aktif bir ekstansiyonu takiben
fleksiyona dönmesi ya da ellerin
açılıp kapanması

Yavaş bir ekstansiyonu takiben
kısmi fleksiyon ya da
ekstiremitelerin tam
ekstansiyonda olması

Fetal kalp hızı
reaksiyonu

20 dk. içinde fetal hareketler ile
ilgili en az iki kez ortaya çıkan,
en az 15 sn. süren ve dakikada 15
atım yükselen kalp hızı

20 dk. içinde 2 kezden daha az
ortaya çıkan ve dakikada 15
atımdan daha az yükselen kalp
hızı

Amniyon sıvısı

En geniş cep 2 cm. ve üzerinde
olması

2 cm’den küçük cep

3.1.6. Elektronik Fetal Monitörizasyonu (EFM)
Elektronik fetal monitörizasyon (EFM) , elektronik yoldan, myometrium kasılmaları
ile fetus kalp frekansının (bu EKG' deki iki R arasındaki zamandır) senkron yazdırılması
olarak tanımlanır. Genelde intrauterin yaşamda fetüsün sağlık durumu hakkında bilgi verir.
Fetal parasempatik ve sempatik sinir sistemin uterin kontraksiyonlara veya fetal hareketlere
cevabı ikinci trimesterde 28.haftada gelişmeye başlar 32. haftada olgunlaşır. Bu nedenle
sağlıklı ölçümler ancak 32. haftadan sonra alınabilmektedir. Fetüsün bazal kalp atım hızı
dakikada 110 -160 arasında olmalıdır. 110 atımın altı bradikardi ve 160 atımın üstü de
taşikardi olarak tanımlanır. EFM, gebelik döneminde yapıldığında antepartum ve doğum
eyleminde uygulandığında ise intrapartum EFM adını alır.
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3.1.6.1 Antepartum EFM (NST – Non Stress Test)
Gebeliğin son aylarında fetal kalp hızı fetal hareketlerle ilişkilendirilmekte ve bu
işleme de NST (Non stres Test) adı verilmektedir. NST bebeğin iyilik hâlinin
değerlendirilmesinde en sık uygulanan testtir. Uterus kontraksiyonlarının olmadığı bir
dönemde yapıldığı için üzerinde herhangi bir stres olmayan bebeğin durumu değerlendirilir.
Nonstres test olarak adlandırılması bu yüzdendir. Gebenin dinlenmiş ve tok olduğu bir
dönemde yapılması idealdir.
Nonstress test, gebeliğin 32. haftasından sonra, antenatal kontrollerde doğum eylemi
başlayana kadar yapılabilmektedir. NST özellikle diyabet, gebelik hipertansiyonu, intrauterin
gelişme geriliği, preklampsi, postterm gebelik, çoğul gebelik, böbrek hastalıkları gibi yüksek
riskli gebeliklerde 28. gebelik haftasından sonra, 1-2 hafta da bir tekrarlanabilir. NST’nin
avantajları, çabuk yapılabilmesi, yorumlanmasının kolay olması ve yan etkilerinin
olmamasıdır. Dezavantajı ise; kadının 20-40 dk. sırt üstü yatmak durumunda kalmasının
gebeyi rahatsız etmesi ve işlem esnasında fetüsün uyumasına bağlı yanlış sonuç elde
edilebilmesidir.
Kadına işlem sırasında supin hipotansiyon sendromunun oluşmasını önlemek için sol
lateral rekumbent pozisyon verilir. Uterin ve fetal hareketleri tespit eden tokodinamometre ile
fetal kalp hızını tespit eden bir transüder yerleştirilir. Hemşire ya da anne her fetal harekette
düğmeye basarak fetal hareketlerin izlem kâğıdına kayıt edilmesini sağlar. NST işleminden
önce annenin karbonhidratlardan zengin diyetle karnını doyurarak tok olması ve mesanesini
boşaltması istenir. Kadın semi fawler pozisyonda yatırılır, vital bulguları alınır. Testin süresi
hakkında gebe bilgilendirilir.

Şekil 3: Reaktif NST
(http://image.slidesharecdn.com/ctg-140725001753-phpapp01/95/cardiotocographyctg-antepartum-and-intrapartum-8-638.jpg?cb=1406247588)
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Normalde 20 dakikalık süre içinde iki fetal hareketle birlikte fetal kalp hızında en az
15 saniye süren ve 15 atımlık artışların (akselarasyon) olması beklenir. Bazal FKH normal
sınırlar içinde (110-160) olmalıdır. Bu durumda test reaktif olarak yorumlanır ve fetüsün
sağlıklı olduğu düşünülür. İşlem süresince fetal hareket gözlenmez ise ya da fetal kalp hızı,
fetal hareketler ile bir akselarasyon (yükselme) göstermez ise bu durumda test non-reaktif
olarak yorumlanır. Bu durumda gebenin pozisyonunu değiştirme, açlığını kontrol etme ve
şekerli bir şeyler yedirme, EFM süresini 10 dk. daha uzatma gibi önlemler alınır ve test
yeniden değerlendirilir. Buna rağmen sonuç hâlâ non-reaktif ise hekime rapor edilir ileri
tetkiklere geçilir.

3.1.6.2. İntrapartum EFM (Kontraksyion Stres Test- CST)
Elektronik fetal monitörizasyon, aynı zamanda doğum eyleminde de uygulanmaktadır.
Bu durumda da yapılan işlem CST (Kontraksiyon Stres Test) adını alır. Kontraksiyon stres
test bunun yanında kendiliğinden ya da indüklenmiş uterus kasılmalarının stresine maruz
kalan fetüste, uteroplasental yetmezlik teşhis edilmeye çalışılır. Doğum eyleminde CST
uygulaması ile fetal kalp atım hızı, atım hızındaki değişkenlikler ile uterus kontraksiyonları ve
bebeğin kalbinin bu kasılmalara verdiği cevaplar değerlendirilir. Uterus kontraksiyonları,
intrauterin basıncı arttırarak uteroplasental kan akımında azalmaya neden olur. Bu durumda
fetüse oksijen geçişi azalır. Sağlıklı fetüs bu azalmayı tolere edebilir. Ancak plasental rezervin
yeterli olmadığı durumlarda, fetal kalp hızında düşmeler ortaya çıkar. CST, üçüncü trimestir
kanamaları, klasik insizyonlu sezaryen doğum, preterm eylem ihtimali olan riskli durumlar,
erken membran rüptürü, serviks yetmezliği, çoğul gebelik gibi riskli durumlarda
uygulanmamalıdır (Şekil 4).

Şekil 4: Kontraksiyon Stres Test
(http://www.oytunerbas.com.tr/wp-content/uploads/2014/05/grafik.png)
İşlem için kadına semi fawler pozisyon verilir ve elektronik fetal monitör takılır. Fetal
kalp hızı ve uterin kontraksiyonlar dış monitör aracılığıyla aynı anda kaydedilir. 10 dk. içinde
40 sn. ve daha uzun süren en az üç spontan kontraksiyon varsa uterin uyarı gerekli değildir.
Eğer 10 dk. içinde üçten daha az kontraksiyon varsa oksitosin veya meme başı uyarısı ile
kontraksiyonlar başlatılır. Normal doğum eylemi başladıktan sonra, doğumhaneye ilk kabulde
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her gebeye 20 dakika EFM uygulanır. Riskli olmayan bir gebede doğumun birinci evresinde
30 dakikada bir, ikinci evrede ise 15 dakikada bir, riskli gebelerde ise doğumun birinci
evresinde 15 dakikada bir ikinci evrede 5 dakikada bir EFM uygulanması önerilmektedir.
Normalde uterus kontraksiyonları ile birlikte fetal kalp atım hızında da akselerasyon
olması beklenir. Bu bebeğin sağlıklı olduğunu gösterir. Fetal kalp hızında kontraksiyonlarla
birlikte ya da kontraksiyonlarla ilişkisiz bir şekilde düşüşler (deselerasyon) gözleniyor ise bu
fetüsün sıkıntıda olduğunu gösterir. Deselerasyonların özelliğine göre bebeğin içinde
bulunduğu risk durumunun ciddiyeti değerlendirilir.

3.1.7. Maternal Kanda Serum Marker İncelemeleri
Maternal kanda çeşitli biyokimyasal parametrelerin incelendiği testlerdir. Prenatal
tarama amacıyla uygulanan bu testlerde anomali olduğu kesin olarak gösterilmez. Bu testlerle
sadece riskin normal popülasyona göre artığı belirlenebilir.

3.1.7.1. Alfa-Fetoprotein Araştırması
Alfa-fetoprotein (AFP), gebeliğin 13-20. gebelik haftaları arasında fetal karaciğer
tarafından üretilen bir fetal serum proteinidir. Fetal, maternal serumda ve amniyotik sıvıda
bulunur. Maternal serumda AFP düzeyi (MSAFP), gebelik süresince tedricen artar ve 30.
gebelik haftasında en yüksek seviyesine ulaşır. AFP konsantrasyonu 10-14. gebelik haftasında
amniyotik sıvıda, 12-14. gebelik haftalarında maternal serumda düşüktür. Ancak AFP
düzeyleri açık nöral tüp defektlerinin varlığında maternal serumda ve amniyotik sıvıda
genellikle yükselir. Günümüzde AFP taraması tüm kadınlara önerilmektedir.
Maternal serumda AFP taraması için en uygun zaman 16-18. gebelik haftasıdır.
Maternal serumdaki AFP düzeyi annenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu
nedenle bu değerler ırk, annenin kilosu, çoğul gebelik ve Diyabetus Mellitusun bulunup
bulunmadığına göre değerlendirilmelidir. Maternal serumda AFP düzeyi nöral tüp defekti,
tahmin edilemeyen gestasyonel yaş, çoğul gebelik, gastrointestinal defekt, düşük doğum
ağırlığı, oligohidroamnios ve annenin düşük kilolu olması durumlarında artar. Fetal ölüm, mol
gebelik, obezite, tip I diyabet, trizomi 21 (Down sendromu) ve trizomi 18 (Edward’s
sendromu) durumlarında maternal serumda AFP düzeyi düşüktür.

3.1.7.2. İkili, Üçlü ve Dörtlü Tarama Testleri
İkili, üçlü, dörtlü tarama testleri Down sendromu, nöral tüp defekti ve trizomi 18 adı
verilen hastalıkların bebekte olma riskini belirleyen testlerdir. Yapılan tüm tarama testleri
bebekte hastalığın olup olmadığını değil sadece o hastalıkların bebekte bulunma riskini
belirler. Tarama testleri genellikle gebeliğin 11-22. gebelik haftaları arasında yapılır. İkili test
ile 11-14. haftalar arasında maternal kanda PAPP-A (pregnancy associated plazma protein A)
ve Beta-HCG ölçümleri yapılır. PAPP-A’nın Down Sendromlu gebelerde %60 oranında
düşük Beta-HCG’nin ise normalin iki katı kadar yüksek olduğu saptanmıştır. Üçlü test,
gebeliğin 16-18. gebelik haftalarında yapılan bir tarama testidir. Anne adayından alınan kan
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örneğinden üç değişik madde incelemesi yapılır. Bunlar; Beta-HCG, MSAFP ve Östriol
(MSuE3)’dür. Down Sendromunun varlığında Beta-HCG değerleri normalden yüksek
bulunurken, MSAFP ve MSuE3 değerleri daha düşüktür.
Dörtlü tarama testi, tıpkı ikili, üçlü tarama testleri gibi bebekte Down Sendromu
riskini belirlemeye yönelik testtir. Dörtlü testinde; Beta-HCG, MSAFP, Östriol (MSuE3) ve
Dimerik inhinin-A (DIA) bakılır. Bu test gebeliğin 14-22. gebelik haftalarında yapıldığında
trizomi 21, %85 oranında, üçlü testte ise %69 oranında doğru tanımlanabilmiştir. Tüm tarama
testlerinde hastalığın bulunma riski taranır. Eğer risk normalden yüksekse bu anne adaylarına
genetik danışmanlıkla birlikte amniyosentez gibi ileri ve tanı koydurucu incelemelerin
yapılması gerekebilir.

3.2. İnvazif Fetal Değerlendirme
3.2.1. Amniyosentez
Amniyosentez bir iğne ile annenin abdomeninden uterin kaviteye girilerek, yaklaşık
20-30 ml amniyotik sıvı örneği alınması işlemidir. Amniyotik sıvıda, fetüsün deri ve boşaltım
organlarından dökülen birçok hücre bulunur. Bu hücrelerde yapılan laboratuvar incelemeleri
sonucunda fetüsteki birçok kromozomal anomali ve metabolik defektler hakkında bilgi
edinilir. Amniyosentez gebeliğin ikinci trimesterinde, genellikle 15-20. gebelik haftalarında
kromozomal anomalileri tespit etmek, Rh etkilenmesi olan gebelerde fetüsün etkilenme
derecesini saptayabilmek, intrauterin infeksiyonların tanılanmasında ve maternal serumda
AFP ölçüldüğünde amniyotik sıvıdaki AFP’yi değerlendirmek amacıyla yapılır. Üçüncü
trimesterde ise amniyosentez, 35. gebelik haftasından sonra fetüsün akciğer olgunluğunu
değerlendirmek için lesitin/sfingomyelin oranını tespit etmek ve Rh etkilenmesi olan
gebelerde fetüsün etkilenme derecesini saptayabilmek için yapılır (Şekil 5).
Amniyosentez 35 yaşın üstündeki kadınlara, daha önce nöral tüp defekli çocuk
doğurmuş olanlara, üçlü testi risk grubunda bulunanlara, ailesinde kromozomal anomali ve
metobolik defekti olanlara önerilmelidir. İşlemden sonra fundus palpe edilerek uterus
kontraksiyonları değerlendirilir. Amniyosentez çok düşük oranlarda, spontan abortusa, anne
ve fetüste infeksiyona, feto-maternal kanamaya, amniyon sıvısından sızıntının oluşmasına ve
Rh duyarlılığına neden olabilmektedir.
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Şekil 5: Amniyosentez
(http://media-cdn.t24.com.tr/media/stories/2012/10/page_amniyosentez-tarihekarisiyor_360185991.jpg)
Amniyosentez işlem sırasında mesanenin yaralanma riskini önlemek için mesanenin
boş olması önemlidir. İşlem sonrasında 20 dk. süreyle elektro fetal monitörizasyonla fetal
iyilik hâli ve annenin yaşam bulguları değerlendirilir. Rh(-) anneye işlem sonrası Rh
İmmünglobin verilerek olası etkilenmenin önlenmesi sağlanır. İşlemden sonra gebe ve fetüsün
kalp hızı normalse ve operasyon bölgesinde kanama ve akıntı yoksa gebe oluşabilecek riskler
hakkında bilgilendirildikten sonra evine gönderilir. Hücre kültürü için belirli bir süre gerektiği
için sonuç yaklaşık 14-21 gün sonra çıkar. Test sonuçlarının anormal çıkması durumunda çift
genetik danışmana yönlendirilir.

3.2.2. Koryon Villus Aspirasyonu (Chorionic Villi Samples-CVS)
Koryonik villüs örneklemesi, fetüsle aynı genetik yapıya sahip olan plasentaya
ultrason eşliğinde ponksiyon iğnesiyle girilip koryonik villüslerin aspire edilmesi işlemidir.
CVS ile kromozomal hastalıklar, hemofili, orak hücreli anemi, Tay-sachs hastalığı, fetüsün
cinsiyeti saptanabilir. Daha çok gebeliğin erken döneminde genetik hastalıkların tanılanması
için yapılır. Amniyosenteze göre genetik hastalıkları daha erken teşhis olanağı sağlar.
CVS genellikle 8-12. gebelik haftaları arasında yapılır. Fetal canlılık, gebelik yaşı ve
plasentanın yerini belirlemek üzere işlemden önce ultrason yapılmalıdır. CVS tercihen
transabdominal ya da transservikal yolla yapılır. Transservikal işlem için gebeye litotomi
pozisyonu verilir. Steril katater serviksten içeri ilerletilir, plasentaya ulaştırılan polietilen
kataterle ultrason eşliğinde koryonik villuslar aspire edilir. Transservikal kataterin rahat
yerleştirilmesi için mesanesinin dolu olması sağlanır. Transabdominal işlem için ise gebe
sırtüstü yatırılır. Abdominal bölge antiseptik solüsyonla temizlenir. Steril kataterle abdominal
duvardan ultrason eşliğinde plasentaya ulaşılır ve koryonik villuslar aspire edilir. Alınan
örnek sitogenetik inceleme için laboratuvara gönderilir (Şekil 6).
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Şekil 6: Transabdominal Koryon Villus aspirasyonu
(https://babiesdesigned.files.wordpress.com/2011/04/cvs2.jpg)
CVS’nin avantajı, sonuçların gebeliğin daha erken döneminde elde edilebilmesi ve
sonuçlar normal olduğunda ebeveynlerin anksiyetesini azaltmasıdır. Sonuçlar anormal
olduğunda ise gebeliğin sonlandırılması için daha erken ve daha güvenilir yöntemler sağlar.
Bu yöntemin en önemli özelliği, ilk trimesterde uygulanır olması ve doğrudan hücre kültürü
yapıldığından amniyosenteze göre oldukça erken dönemde genellikle 1-2 gün içerisinde sonuç
elde edilmesidir. Bu işlemin komplikasyonu; vajinal kanama, kramp tarzında ağrılar, gebelik
kaybı, koryoamniyotis, fetomaternal kanama, erken membran rüptürü ve Rh (-) annede
duyarlılık gelişmesidir. İşlem sonrası fetal kalp atım hızı izlenir. Gebeye vajinal kanama ve
kramp tarzında ağrıları olduğunda kliniğe başvurması söylenir. Rh (-) gebeye duyarlılık riski
için RhoGAM yapılmalıdır.

3.2.3. Kordosentez (Perkutan Umblikal Kan Örneklemesi )
İntrauterin ortamda umblikal kordondan kan örneği alınması işlemidir. İşlemden önce
kadının abdomeni ultrason ile taranarak plasentanın, umblikal kordun yeri tespit edilir.
Annenin abdomeni antiseptik bir solüsyonla temizlendikten sonra 25 nolu spinal iğne ile
ultrason eşliğinde umblikal korda ulaşılır, kordun plasentaya tutunduğu yerin 1-2 cm
yukarısından umlikal vene girilir ve fetal kan örneği alınır. Fetal kan örneklemesinde
trombosit hastalıkları, fetal kan grubu, fetal karyotip, tam kan sayımı yapılabilir, fetal
infeksiyon varlığı, Rh izoimmünizasyonu tanımlanabilir, fetal kan gazı (pH, pO2) ölçülebilir.
Perkutan umblikal kan örneklemesi gebeliğin ikinci trimesterinde kromozomal anomalileri,
hemoglobinopatiler ve eritroblastozis fetalisi tanılamak ve tedavi etmek için kullanılır.
Perkutan umblikal kan örneklemesinde; göbek kordonunun ponksiyon yerinde
kanama, kordon hematomları, kord yaralanmaları, geçici fetal bradikardi, infeksiyon,
tromboembolizm, erken doğum, erken membran rüptürü komplikasyon olarak gelişebilir.
İşlem öncesi fetal kalp hızı ve annenin vital bulguları izlenmelidir. Fetal kalp hızı 2 saat
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süresince yapılan izlemde değişiklik gösteriyorsa (bradikardi-taşikardi) ultrason ile umblikal
kord yaralanma ve hematom açısından saatlik değerlendirilmelidir. Gebenin fetal hareketlerin
durması ve ateş, üşüme hissi, uterus kontraksiyonları oluştuğunda hemen kliniğe başvurması
istenir. Gebenin yaşam bulguları ve fetal kalp atımları normal ise evine gönderilir.

3.3. Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik bir durumla ilişkili olarak birey ve/veya ailenin
hastalığın ortaya çıkma riski, hastalığın doğası ve sonuçları, sonraki kuşaklara aktarılma
olasılığı, korunma ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi sürecidir. Genetik
danışmanlıkta yönlendirici olmayan ama basit, anlaşılabilir ve net bilgiye dayanan,
başvuranın mahremiyetine özen gösteren, özerk karar vermesini sağlayan bir yöntem
kullanılmalıdır. Tüm gerekli bilgilerin alınması ve bunların analizi sonucunda bulgular aile ile
birlikte tartışılmalı, aileler verdikleri karar ile yaşamaya zorunlu olacaklarından, kararlarına
saygı duyulmalı ve bu süreçte onlara destek olmalıdırlar.
Kalıtsal hastalıklar açısından risk altında olanları tanımlamak için ailenin tıbbi
öyküsünü almalı ve gerekli olduğunda genetik danışmanlık için yönlendirmelidir. Aile öyküsü
en az üç kuşağı kapsamalıdır. Aile öyküsüne dayanarak, hastanın genetik danışmanlığa ya da
ileri değerlendirmeye gereksinimi olup olmadığına karar verilebilir.
Aile Öyküsünün Alınması
•

Ölmüş aile bireylerinin ölüm nedenleri ve ölüm yaşı nedir?

•

Ciddi bir rahatsızlığı ya da kronik bir hastalığı var mı?

•

Eğer var ise kaç yaşında başladı?

•

Ailedeki kadınlarda düşük, ölü doğum ya da diyabet öyküsü olan var mı?

•

Ailedeki kadınlardan gebeliği süresince alkol ya da ilaç kullanan var mı?

•

Ailedeki kadınların gebelik yaşı nedir? (özellikle >35)

•

Aile üyelerinde mental retardasyon ya da gelişme geriliği olan var mı?

•
Aile üyelerinde bilinen ya da şüphelenilen PKU (fenilketonüri) gibi metabolik
hastalığı olan var mı?
•

Aile üyelerinde bipolar bozukluk gibi duygu durum bozukluğu var mı?

•

Herhangi bir yakın akrabaya kanser tanısı kondu mu?

•

Etnik yapı nedir? (bazı hastalıkların araştırılması için)

•

Aile üyelerinde bilinen ya da şüphelenilen kromozomal hastalık var mı?
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•

Aile üyelerinde ilerleyen nörolojik hastalığı olan var mı?

Genetik hastalıkların tanı ve danışmanlığı çoğunlukla genetik merkezlerde
yürütülmektedir. Genetik danışma, genetik alanda uzmanlaşmış hekim, hemşire, biyolog,
sosyal hizmet uzmanı ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından sunulur.
İdeal genetik danışma, tanısı kesinleşmiş hastalıklarda yapılır. Bu amaçla, öncelikle
hastanın bir tıbbi genetik uzmanı tarafından aile öyküsü ayrıntılı olarak alınmalı ve aile ağacı
(pedigri) çıkartılmalıdır. Hasta çocuklar ve aile bireyleri muayene edilmeli ve gerektiğinde
kromozom analizi, DNA analizi, enzim düzeyleri gibi ileri testler de yapılmalıdır. Bu işlemler
sonucunda hastalığın tanısı konmuş veya genetik neden saptanmış ise, hastalığın neden
olabileceği problemler, yeni gebeliklerdeki riskler, gebelik öncesi ve sonrasında yapılması
gerekenler konusunda aile aydınlatılır. Tanı konulamayan ailelerde hastalığa ait kalıtım şekli
belirlenmiş ise aileye tekrarlama riskleri konusunda bilgi verilebilir. Genetik danışman
kalıtsal bir durumun risklerini, kalıtım şekillerini, tanı için istenebilecek uygun testlerin
seçimini, alınan sonuçların yorumlanmasını ve gelecekte bu konuyla ilgili olası gelişmeleri
anlaşılır bir şekilde anlatabilecek birikime sahip olmalıdır.

3.3.1. Genetik Danışmanlık Gerektiren Durumlar
•

İleri anne yaşı (≥35)

•

Akraba evlilikleri

•

Ailede genetik hastalığa sahip çocuk veya çocukların bulunması

•

Aile fertlerinden birinde kalıtsal bir hastalık saptanmış olması

•

Daha önce doğan çocukta kromozom anomalisi olması

•

Daha önce doğumsal anomalili bebek doğurmuş olma

•

Tekrarlayan gebelik kayıpları veya ölü doğum olması

•

Fetal ultrasonografide patoloji saptanması

•

Gebeliğin ilk 3 ayında viral infeksiyon geçirilmesi

•

Gebeliğin ilk 3 ayında teratojenik olduğu bilinen ilaç kullanılmış olması

3.3.2. Genetik Danışmanlıkta Hemşirenin Sorumlulukları
•

Temel genetik terminolojisi ve genetik hastalıklarla ilgili güncel bilgilere sahip

olmalı
•
Ailenin genetik hastalıklarla ilgili korku ve endişelerini tanımlayabilmek için
aktif dinleme becerilerini kullanmalı
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•
Genetik danışmanlıkta her aşamada basit, anlaşılabilir bilgilendirme yapılarak
danışmanlık için başvuranın bilinçli karar vermesini sağlayan bir yöntem kullanmalı
•

Genetik testlerin yararları ve riskleri hakkında doğru bilgi vermeli

•

Genetik testlerle ilgili karar vermek için tam bilgilendirilmiş onam sağlamalı

•

Genetik tanı testleri sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçları açıklayabilmeli

•

Aile/hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermeli

•
Genetik bilgiyi aileye aktarmak için kültürel faktörleri göz önünde
bulundurmalı
•

Genetik analiz sonrası hastaların duygusal tepkilerini gözlemlemeli

•

Kendi sınırlarını bilerek gerektiğinde aileyi doğru yönlendirebilmelidir.

3.4. Fetal Değerlendirmede Hemşirelik Yaklaşımları
Hemşireler, hızla gelişen genetik bilimiyle ilgili, bilgileri takip etmeli, genetik ve
sağlık arasındaki ilişkinin önemine duyarlı olmalı, prenatal tanı ve testler konularında bilgili,
bakım ve danışmanlık verebilecek beceriye sahip olmalıdır. Prenatal tanı amacıyla yapılan
invaziv tanı işlemlerinde hemşirenin işlem öncesinde, işlem sırasında ve sonrasındaki
sorumlulukları aşağıda anlatılmıştır.

3.4.1. İşlem Öncesi Gebe ve Ailesinin Hazırlığı
•
Gebe ve ailesine yapılacak işlem, işlemin nasıl yapılacağı ve riskleri
konusunda bilgi verilir.
•
•
sağlanır.
•
•
desteklenir.
•

Yapılacak işlemle ilgili hasta izni için hastaya onam formu imzalatılır.
Hasta ve ailesine psikolojik destek verilerek stres ve anksiyetenin giderilmesi
Gebenin hayati belirtileri ve fetal kalp hızı alınarak kaydedilir.
İşlem için gerekliyse gebenin mesanesinin dolu olması için sıvı alması
İşlem için gerekli araç gereç hazırlığı yapılır.

•
İşlem için gebeye pozisyon verilir. Supin ya da yarı fawler pozisyonda ellerini
başının üstüne veya göğsünün üzerine koyması sağlanır.
•

İşlemin yapılacağı bölge uygun bir antiseptikle temizlenir.
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•
İşlemin I.M. enjeksiyon kadar acı vereceği, bu nedenle anesteziye gerek
olmadığı konusunda hasta bilgilendirilir.

3.4.2. İşlem Sırasında Hemşirelik Girişimleri
•

Tüm yöntemler ultrasonografi eşliğinde aseptik araç gereçle gerçekleştirilir.

•
verilebilir.

Gebenin gevşemesi sağlanır, destek için eşinin yanında kalmasına izin

•
uygulanır.

İşlem bittikten sonra, işlem yerine pamuk tamponla birkaç dakika bası

3.4.3. İşlem Sonrasında Hemşirelik Girişimleri
•
Gebe rahatlatılarak bir süre dinlendirilir ve 30 dk. uterus kontraksiyonları ve
fetal kalp hızı izlenir.
•
Elde edilen materyal, uygun biçimde etiketlenerek (isim ve gebelik haftası)
ilgili birimlere gönderilir.
•
Uygulama invazif tanı yöntemlerinde kanama, infeksiyon, fetüsün zarar
görmesi, düşük, erken doğum, gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu konuda gebe ve ailesine
bilgi verilir.
•
Gebeye, o gün istirahat etmesi, 2-3 süreyle ağır fiziksel aktiviteden kaçınması
gerektiği konusunda bilgi verilir.
•
Eşler arasında kan uyuşmazlığı varsa işlem sonrası gebeye anti-D
immünglobulin (RhoGAM) uygulanır.
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Uygulama Soruları
1)
Fetal değerlendirmede genetik danışmanlığın önemini aile ve toplum sağlığı
açısından tartışınız.
2)

Genetik danışmanlıkta hemşirenin önemini değerlendiriniz

3)
Fetal değerlendirmede kullanılan
dezavantajları yönünden kıyaslayarak tartışınız.

invazif

yöntemleri

avantajları

ve

4)
Genetik danışmanlığın birey ve toplum sağlığı boyutundan önemini
değerlendiriniz .
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uterus içinde sağlıklı bir büyüme gelişme sürecini tamamlamak ilerleyen yıllarda da
sağlığın devam ettirilmesinde önem teşkil etmektedir Sağlıklı bir fetüs sağlıklı bir bireye ve
sonuç olarak sağlıklı bir toplumun oluşmasına zemin hazırlar. Bu açıdan gebelik döneminde
fetal sağlığın yakından izlenmesi ve gerekirse intrauterin tedavilerin yapılması günümüzde
oldukça yaygın bir görüştür. Prenatal tarama testleri prenatal bakımın standardıdır. Prenatal
tarama testleri invazif olmayan ve invazif olan testler şeklinde iki bölümden oluşur.
Noninvazif yöntemler, bir travmaya neden olmadıkları için toplumu genetik hastalıklar
açısından taramaya ve riskli gebelikleri saptamaya yarayan yöntemlerdir. Risk belirlenen
grupta ise tanı koydurucu invazif testler uygulanır. Hemşire prenatal tarama testleri hakkında
çiftin eksik bilgilerini saptayarak testlerin amaçları, yararları, sınırlılıkları hakkında bilgi
vermeli korkularını gidermelidir. Prenatal dönemde fetüsün değerlendirilmesi ayrıca genetik
hastalıkların ve konjenital anomalilerin de erkenden tespit edilmesini kolaylaştıracaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Fetal hareketlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Fetal hareketler, 16-22. gebelik haftaları arasında hissedilir.

b)

Fetal hareketlerde azalma asfiksi ve IUGG’yi düşündürebilir.

c)

Fetal hareketlerin tanımlanması noninvazif, bir yöntemdir.

d)

Bir saat içerisinde en azından 5 hareket oluşması beklenir.

e)

Üçten az hareket fetüsün sağlık durumun iyi olmadığını gösterir.

2)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi fetüsün biyofizik değerlendirmesinde normal
değer olarak kabul edilir?
a)

Otuz dakika içinde 2 ekstremite hareketinin olması

b)

Fetal ekstremite nin aktif bir ekstansiyonu takiben fleksiyona dönmesi

c)

Altmış dakika içinde bir solunum hareketinin olması

d)

Yirmi dakika içinde bir kez 15 atım yükselen kalp hızı

e)

Ekstremitelerin tam ekstansiyonda olması

3)

Antepartum Non stres test için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

26. Haftadan sonra doğum eylemi başlayana kadar yapılabilmektedir.

b)

Değerlendirmede fetal kalp hızı fetal hareketlerle ilişkilendirilmektedir.

c)

Uygulama sırasında gebeye sol lateral rekumbent pozisyon verilmelidir.

d)

İşlem sırasında gebe tok mesanesi ise boş olmalıdır.

e)

Uygulama ortalama 20-40 dakika kadar sürebilmektedir.
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4)

Down sendromu teşhisinde aşağıdaki değerlerden hangisi kabul edilir?

a)

Maternal alfebeta değeri normalden yüksektir

b)

Östiol değeri değeri normalden yüksektir

c)

Beta-HCG değerleri normalden yüksek

d)

Beta-HCG değerleri normalden düşüktür

e)

Maternal alfebeta değeri normal sınırdadır.

5)
Aşağıdakilerden hangisi invazif fetal değerlendirme yöntemleri ile ilişkili
doğru bir açıklamadır?
a)

Koryonik villus aspirasyonu 8. gebelik haftasında uygulanabilir.

b)

Transservikal Koryonik villus aspirasyonunda mesana boş olmalıdır.

c)

Amniyosentez işlemi gebede Rh duyarlılığına neden olmaz.

d)

İntrauterin dönemde fetal kan örneklemesi umblikal arterden alınır.

e)

Amniyosentez işlemi birinci trimasterde uygulanabilir.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)c, 5)a
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4. GEBELİĞE BAĞLI RİSKLİ DURUMLAR
Doç. Dr. Ümran Yeşiltepe Oskay
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Gebeliğin Erken Döneminde Görülen Kanama Komplikasyonları
4.2. Geç Gebelik Döneminde Görülen Kanama Komplikasyonları
4.3. Hiperemezis Gravidarum
4.4. Gebelik ve Hipertansiyon
4.5. Kan Uyuşmazlığı
4.6. Hidroamnios /Oligohidroamnios
4.7. Çoğul Gebelik
4.8. Erken Membran Rüptürü
4.9. Erken Doğum
4.10. İntrauterin Gelişme Geriliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Gebeliğin erken döneminde görülen kanama komplikasyonları hangileridir?

2)

Geç Gebelik Döneminde Görülen Kanama Komplikasyonları nelerdir?

3)

Hiperemezis Gravidarumun gebe ve fetüs sağlığına etkileri nelerdir?

4)

Gebelik ve Hipertansiyon gebe ve fetüs sağlığına etkilerini değerlendirin.

5)

Kan Uyuşmazlığı durumunda hasta izlemi nasıl yapılmalıdır?

6)
irdeleyiniz.

Hidroamnios

/Oligohidroamnios

durumunun

fetüs

sağlığına

7)

Çoğul gebeliklerde ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

8)

Erken membran rüptürü nedir? Hemşirelik yaklaşımı nasıl olmalıdır?

9)
belirtiniz.

etkilerini

Erken doğumun fetal sağlık üzerine etkilerini ve verilecek bakımın özelliklerini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gebeliğin erken ve geç
döneminde görülen kanamalar

Gebeliğin erken ve geç
döneminde görülen
kanamaları açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hiperemezis gravidarum

Hiperemezis gravidarum gebe Okuyarak/Araştırarak
ve fetüs üzerine etkilerini
öğrenebilmek

Gebelik ve Hipertansiyon

Gebelikte hipertansiyonun
etkilerini öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kan Uyuşmazlığı

Kan uyuşmazlığının
özelliklerini anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hidroamnios
/Oligohidroamnios

Hidroamnios
/Oligohidroamnios
kavramlarını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çoğul gebelik

Çoğul gebeliğin oluşumu ve
etkilerini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Erken membran rüptürü

Erken membran rüptürü
konusunu açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Erken doğum

Erken doğum olgularının
özelliklerini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İntrauterin Gelişme Geriliği

Fetal gelişime geriliğini
açoklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebeliğe bağlı riskli durumlar

Gebeliğe bağlı riskli
durumların nedenini,
belirtilerini, tedavi ve
bakımını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ablasyo Plasenta

•

Çoğul gebelik

•

Dış Gebelik

•

Düşükler

•

Erken Doğum

•

Erken Memran Rüptürü

•

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

•

Hidroamnios

•

Hiperemezis

•

İntrauterin Gelişme Geriliği

•

Oligohidroamnios

•

Plasenta Previa

•

Serviks Yetmezliği
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Giriş
Gebelik genellikle sağlıklı yenidoğanın dünyaya gelmesiyle sonuçlanan doğal bir
süreçtir. Ancak kadın yaşamında gebelik dönemi sağlık ve hastalık çizgisini yakınlaştırır.
Gebelikte kadının bedeninde bu yeni duruma uyum sağlayabilmek için fizyolojik değişiklikler
oluşur. Bu uyum sırasında gebeliğe özgü olağan yakınmaların yanı sıra anne-fetüsün sağlığını
tehdit eden komplikasyonlar da ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlarla riskli hâle gelen
gebeliğin erken tanısı, uygun girişimlerle maternal ve fetal olumlu sonuç oluşturabilme
fırsatını arttırır. Gebelikte Risk değerlendirmesi ilk antenatal kontrolde başlamalı ve takip
eden her kontrolde devam etmelidir. Risk değerlendirilmesinde yüksek riskli gebelik
oluşumuna katkıda bulunan biyolojik, psikososyal, ve çevresel faktörler dikkate alınmalıdır.
Hemşire, mesleki donanımı ile riskli gebeliklerde ortaya çıkabilecek fiziksel ve
psikososyal sorunlarının giderilmesinde anahtar rol oynamaktadır.
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4.1. Gebeliğin Erken Döneminde Görülen Kanama Komplikasyonları
Gebelikte kanama bazı zaman ciddi ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Gebelikte
kanama erken ve ya geç oluşabillir. Erken dönemdeki kanamalar gebeliğin ilk yarısında
görülür ve dış gebelik, spontan abortus ve gestasyonel trofoblastik hastalık olarak karşımıza
çıkar.

4.1.1. Dış Gebelik
Dış gebelik, fertilize ovumun uterus dışında bir yere yerleşmesiyle oluşan bir
gebeliktir. Dış gebelik en sık fallop tüplerinin ampulla bölümünde bazen de over, serviks ya
da abdominal kavitede görülebilir. Bu yüzden rüptür ve hemoraji olasılığı mevcuttur. Rüptüre
bir tubal gebelik ciddi bir durumdur. Hayati tehlikesi olan bir durumdur ve gebelik kaybıdır.
Birinci trimesterdeki ana ölümlerinin % 10-15’ini oluşturur. Dış gebelik, genellikle fertilize
ovumun tubalarından uterusa ilerlemesini yavaşlatan ya da engelleyen durumlar sonucu
oluşur. Önceki dış gebelik öyküsü, CYBE öyküsü, endometriosiz, geçirilmiş tubal ve pelvik
cerrahi, rahim içi araç kullanımı, progestin kullanımı, postpartum ve düşük sonrası infeksiyon
en önemli risk faktörleridir.

Şekil 1: Dış Gebelik
(http://dfcmopen.com/item/ectopic-pregnancy-em-e-learning-module/)
Dış gebeliğin en önemli klinik belirtisi ß-hCG düzeyi 6500mİÜ/ml’ ye ulaştığında bile
(normal bir gebelikte serum ß-hCG düzeyi 1500 mİÜ/ml) transvaginal USG’de uterus
kavitesinin boş olmasıdır. Tuba rüptürü olmayan gebeliklerde klinik belirtiler, genellikle
gebeliğin yedinci ve sekizinci haftalarında başlar. Adet gecikmesi, göğüslerde hassasiyet gibi
normal gebelik belirtilerinin yanı sıra karın alt bölgesinde genellikle tek taraflı hassasiyet,
dolgunluk hissi ve ağrı vardır. Tuba rüptürü olmuş, bozulmuş gebeliklerde ise karın alt
bölgesinde, ani gelişen ve bıçak saplanır tarzda şiddetli ağrı, baş dönmesi, üşüme, titreme,
baygınlık hissi gibi şok belirtileri, batın içine kanama nedeniyle frenik sinir irritasyonu ile
oluşan supraklavikular ağrı, vajinal kanama, servikste hassasiyet, hipotansiyon, kan
değerinde düşme ve hipovolemik şok görülür.
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Dış gebeliğin tedavisi tubada rüptür olup olmamasına bağlıdır. Tuba rüptürü
olmamışsa, gelişen embriyoda hücre bölünmesini engelleyen bir folik asit antagonisti olan
methotrexate ile dış gebelik ameliyat gerektirmeden tedavi edilebilir.
Methotrexate ß-hCG düzeyleri düşene kadar haftada bir tekrarlanabilir. Rüptüre
olmayan tuba gebeliğinde cerrahi tedavi gerektiğinde tuba koruyucu salpingostomi yapılabilir.
Rüptür olan tubal gebelikte, hemorajiyi önlemek için laparoskopik salpenjektomi yapılarak
çıkarılır. Şok geliştiyse kanama önlenmeli, gerektiğinde kan transfüzyonu yapılmalıdır
Ayrıca trofoblastik aktivitenin bittiğinden emin olmak için kadının kandaki beta-hCG
düzeyi tamamen düşünceye kadar izlenir. Tüm Rh (-) kadınlara Rhogam uygulanmalıdır.
Tedavi ve Bakım; dış gebeliği olan kadına cerrahi müdahale gerekli ise, kanama ve
ağrı semptomları, tuba rüptürü nedeniyle oluşabilecek hipovolemik şok açısından dikkatle
değerlendirilmelidir. Medikal tedavi uygulanarak ayaktan tedavi ediliyorsa, şiddetli, ani tek
taraflı abdominal ağrı, bayılma hissi, hipotansiyon ve taşikardi gibi tubal rüptür belirtileri
konusunda kadına bilgi verilmelidir.
Kadın planlanan tedaviye fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanmalı, durumla ilgili
açıklama yapılmalı, gebelik kaybı konusunda duygularını açıkça ifade etmesi konusunda
cesaretlendirilmelidir. Taburcu olurken doku iyileşmesi için en az üç ay gebe kalmaması ve
etkin bir kontraseptif yöntem kullanması konusunda bilgi verilmelidir. Dış gebelik
tekrarlayabileceği için gebelik öncesi kontrol ve danışmanlık alması sağlanmalıdır.

4.1.2. Düşükler (Abortus)
Gebeliğin 20. haftasından önce, 500 gramdan küçük fetüs ve eklerinin tamamının
veya bir kısmının herhangi bir nedenle uterus kavitesi dışında atılmasına düşük denir. İlk 12
hafta içinde oluşan düşükler erken düşük, 13.-20. haftalar arası oluşanlar da geç düşük adını
alır.
Gebeliklerin %10’u ilk 12 haftada kendiliğinden sonlanmaktadır. İlk trimester
düşüklerinin %60’ına fetal genetik anomaliler neden olurken, İkinci trimester düşüklerine ise
servikal yetersizlik, uterin anomaliler, hipotroidizm, diyabet, kronik hastalıklar, alkol ve
uyuşturucu kullanımı gibi gebeye ilişkin sorunlar neden olur.
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Şekil 2: Düşük Tipleri:A-Düşük tehdidi, B- Durdurulamayan Düşük, CTamamlanmamış Düşük, D- Tam Düşük, E: Kaçırılmış Düşük
( http://www.personalhealthcart.com/wp-content/uploads/2013/04/SpontaneousAbortion.jpg)
Gebelikte geçirilen bazı infeksiyonlar (rubella, cytomegalovirus, herpes virus,
bakteriyel vajinozis ve toksoplazma) da düşüğe neden olabilir. Düşüklerin seyirlerine göre
sınıflandırılır.
Düşük Tehdidi: Hafif vaginal kanama ve abdominal kramp görülür. Servikal
dilatasyon yoktur ve servikal os kapalıdır. Dinlenme, yeterli beslenme ve hidrasyon sağlanır.
Durdurulamayan Düşük: Vaginal kanama, abdominal kramp, servikal dilatasyon ve
membran rüptürü görülür. Gebelik kaybedilir.
Tam Düşük: Fetüs ve eklerinin 20. Gebelik haftasından önce tümüyle atılmasıdır.
Tedaviye gerek yoktur.
Tamamlanmamış Düşük: Gebelik ürününün önemli bir bölümü atılmış, fakat
Plasentaya ait bir kısım materyal uterus içinde kalmıştır. Şiddetli ağrı, vaginal kanama ve
servikal dilatasyon görülür. Küretaj yapılarak uterus kavitesi boşaltılır.
Kaçırılmış Düşük: 20. haftadan önce fetüsün intrauterinde ölmesi ve dışarı
atılmadan, 8 haftadan daha uzun süre uterus içinde kalmasıdır. Gebelik testi negatiftir. ÇKS
alınamaz. Gebelik belirtileri geriler. Kandaki fibrinojen ve trombosit düzeyleri azalmaya
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başlar. Fibrinojenin kandaki düzeyinin düşmesi, yaygın damar içi pıhtılaşmaya neden olabilir.
Tanı konulduktan sonra küretaj yapılmalıdır.
Tekrarlayan Düşükler: birbirini izleyen en az iki ya da daha fazla gebeliğin 20.
gebelik haftasından önce spontan olarak sonlanmasıdır. Tekrarlayan düşükler genetik ya da
kromozal anomaliler, kronik hastalıklar, immünolojik sorunlar veya idiyopatik olabilir.
Tedavi altta yatan nedene göre yapılır. Eğer neden servikal yetmezlikse gebeliğin 14-18
haftalarında servikal serklaj uygulanır.
Kendiliğinden düşüklerin yanı sıra istemli düşükler de başka bir grubu oluşturur ve
ikiye ayrılırlar:
Terapötik Düşük: Eğer gebelik anne veya fetüsün sağlığını tehdit edecek sorunlar
oluşturuyorsa, tıbbi müdahale ile gebelik zorunlu olarak sonlandırılabilir.
Septik Düşük: Kendiliğinden, isteğe bağlı oluşan düşükte pelvik enfeksiyon
gelişmesidir. Septik düşük kadınların gebeliği kendilerinin sonlandırmak için üreme
organlarına yabancı cisimleri yerleştirmesi ya da uygun olmayan ortamlarda kirli araç ve
gereçle yapılan yasa dışı kürtajlar sonucu da gelişir. Tamamlanmamış düşük olgularında
gelişen genellikle endometrit gelişir. Tedavi edilmediği durumda enfeksiyon myometrium ve
parametriuma ileyerek peritonite ve sepsise sebep olabilir. Pelvik inflamatuar hastalık septik
düşüğün en sık karşılaşılan komplikasyonudur.
Tedavi ve bakım; gebe, vajinal kanaması olduğunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna
başvurmalıdır. Hemşirelik girişimleri vajinal kanamanın miktarını, rengini ve niteliğini
gözlemlemeye, ağrıyı önlemeye, ağrı ile baş etmeye ve kadına ve ailesine duygusal destek
sağlamaya yöneliktir. Kadına durumuyla ilgili bilgi verilmeli, küretaj ya da misoprostol veya
Prostoglandin gibi ilaçların uygulanmasında kadının hazırlanmasına yardımcı olunmalı, eğer
kadın RH negatif ise düşük sonrası RhoGAM uygulanmalıdır. Hasta taburcu olurken vaginal
kanamada artış, pis kokulu akıntı, aşırı ağrı, ateş gibi infeksiyon belirtileri konusunda bilgi
verilmelidir. Ayrıca 1-2 gün dinlenmesi, 2 hafta ilişkiden kaçınması, ilk 5-6 gün adet
kanamasına benzer ağrısının olabileceği, 4-6 hafta sonra adet göreceği ve 1 hafta sonra
kontrole gelme konusunda bilgilendirilmelidir.

4.1.3. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Gestasyonel trofoblastik Hastalıklar (GTH) plasentadan kaynaklanan, trofoblastların
aşırı dejenerasyonu sonucu farklı invazyon ve yayılım eğilimi göstermesi sonucu oluşan, mol
hidatidiform, invaziv mol ve koryokarsinomu içine alan tümörler yelpazesidir. GTH yaklaşık
olarak tüm gebeliklerin 1/1000’inde görülür. GTH tanısı klinik bulgular, seri HCG ölçümleri
ve ultrasonografi ile konulur.
Mol hidatidiform: Zigotu çevreleyen trofoblast hücrelerinin aşırı proliferasyonu ve
dejenerasyonu sunucu gelişen bir gebelik komplikasyonudur. Plasentayı oluşturan korionik
villuslar, aşırı bir dejenerasyon göstererek üzüm salkımı biçiminde oluşumlarla kavum uteriyi
doldurur. Buna karşın embriyoblast hücreler çoğu kez hiç gelişme fırsatı bulamaz. Embriyo
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olsa bile beslenemediğinden ölür ve rezorbe olur. İleri anne yaşı, viral enfeksiyonlar,
geçirilmiş molar gebelik öyküsü, oral kontraseptif kullanımı, proteinden fakir diyet risk
faktörleri arasındadır. Mol hidatidiform komplet ve parsiyel mol olarak iki şekilde görülebilir.
HCG düzeyi komplet molde olduğu kadar yüksek değildir. Mol hidatidiformda tedavi olarak
küretaj yapılır. Koryokarsinomanın erken tanısı açısından küretaj sonrası tüm hastalar düzenli
HCG ölçümleri ile takip edilmelidir.
İnvaziv mol: İnvaziv mol, mol hidatiformun myometriuma invazyonu veya çevre
dokulara metastazı sonucu gelişir. İnvazif mollü hastalarda küretaj sonrası HCG seviyelerinde
yükselme ve uzun süren vajinal kanama gözlenir. Küretaj invaziv mollü hastalarda devam
eden HCG yüksekliği ve vajinal kanama için kemoterapi ve bazen de histerektomi gerekebilir.
Koryokarsinoma: Koryokarsinoma, myometriyuma doğrudan invazyon yapan ve en
sık akciğer olmak üzere; beyin, karaciğer gibi uzak organlara metastaz yapan, kanama,
nekrozla seyreden anormal trofoblastik hiperplazi ile karakterize malign bir hastalıktır.

Şekil 3:Molar Gebelik
(http://missinglink.ucsf.edu/lm/IDS_107_Placenta_Lab/homepage.htm)
Klinik Belirtiler; GTH’de amenore ve erken gebelik belirtileri, göğüslerde hassasiyet,
kahverengimsi vajinal kanama/ lekelenme, şiddetli bulantı kusma, ödem, gebelik haftasına
göre büyük uterus, USG’de üzüm şeklinde keselerin görülmesi, aşırı yüksek HCG seviyeleri,
fetüs kalp aktivite yokluğu gibi klinik belirtiler görülür.
Tedavi ve Bakım; tedavide küretaj yapılır ve elde edilen doku koryokarsinoma
açısından değerlendirmek için patolojiye gönderilir. Kadının yaşı ileri ve çocuk sahibi olmak
istemiyorsa hastalığın yayılmasını ve koryokarsinoma gelişme riskini önlemek için
histerektomi de uygun bir seçenek olabilir. Serum hCG’nin takibi trofoblastik doku
proliferasyonunu değerlendirmek için bir yıl devam eder. Trofoblastik doku proliferasyonu
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durumunda, hCG seviyeleri düşmeyecektir. Molar gebelik geçiren kadınların %20’sinde
koryokarsinoma gelişme riski nedeniyle, hCG seviyeleri, 1 yıl izlenmelidir. Her altı ayda bir
göğüs radyografisi ve düzenli pelvik incelemeler yapılmalıdır. hCG seviyesinin yüksek
olması durumunda kemoterapiye başlanmalı ve metastaz için sistemik değerlendirme
yapılmalıdır. Gebelik, hCG seviyelerinin takibini güçleştireceğinden bir yıl etkin bir yöntemle
gebelikten korunması sağlanmalıdır.
GTH tanısı konduktan sonra hemşire kadına tedavi hakkında bilgi vermeli ve küretaj
için hazırlamalı, kanser olasılığı ve gebelik kaybı ile baş etmesine yardımcı olmak için destek
ve danışmanlık sunmalıdır. Kadına molar bir gebelikten sonraki takibi ile ilgili bilgi
verilmelidir.

4.2. Geç Gebelik Döneminde Görülen Kanama Komplikasyonları
Gebeliğin ilerleyen haftalarında da plasenta previa ve ablasyo plasenta gibi kanama
komplikasyonları görülebilir.
Plasenta Previa; plasenta normalde uterin kavitede genelde fundal bölgeye, korpusta
ön-arka-yan duvarların herhangi birine de yerleşebilir. Plasentanın internal os’u kapatacak
şekilde aşağı yerleşmesine plasenta previa denir. Alt segmente yerleşmiş olan plasenta ise son
gebelik aylarında ve en geç doğumun dilatasyon döneminde yerinden ayrılır ve vaginal
kanamaya yol açar. Serviks dilatasyonu artınca ayrılan plasenta bölümü de büyür. Plasenta
previa her 1/200 gebelikte bir görülür. Maternal mortalite oranı %1, fetal mortalite %10
oranında görülür. Plasenta previa, plasentanın internal os’a yerleşme durumuna göre
sınıflandırılır;
Plasenta previa totalis: Plasentanın internal servikal osu tamamiyle kapatmasıdır.
Plasenta previa parsiyalis: Plasenta internal servikal osu kısmen kapatmıştır.
Plasenta previa marjinalis: Plasenta alt segmentte yerleşmiş ve aşağı doğru
uzanmıştır ancak internal servikal osu kapatmamıştır.
Low-lying Plasenta Previa: Plasenta uterus alt bölümüne yerleşmiştir.

Şekil 4: Plasenta Previa ( http://www.hypno-birthing.web.id/?p=527)
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Plasenta previanın gerçek nedeni bilinmemektedir. İleri anne yaşı, sezaryen,
multiparite, uterus hasarı, kokain ve sigara kullanımı, çoğul gebelik, myomektomi gibi
faktörlerle ilişkilidir. Tanıda ultrasonografide plasentanın yeri kolayca belirlenebilir. Vajinal
muayenede, servikal dilatasyona bağlı olarak plasental lob ya da zarları ele gelir. Vajinal tuşe
aşırı kanamaya yol açabileceğinden tuşe yasağı konmalıdır.
Klinik Belirtiler; plasenta previada gebeliğin 27 – 32. haftaları arasında başlayan
ağrısız parlak kırmızı vajinal kanama görülür. Kanama serviksin incelmesinden kaynaklanır.
Plasentanın konumu için USG yapılır.
Tedavi ve Bakım; tedavi, kanama miktarına, plasenta previa düzeyine, fetal gelişim
durumuna göre değişir. Tedavide amaç gebeliği 37. gebelik haftasına kadar ulaştırmaktır.
Plasenta previa totaliste kanama miktarı fazla, anne ve fetüsün yaşamı tehlikede ise gebelik
haftasına bakılmaksızın sezaryen ile doğum gerçekleştirilir. Ancak plasenta previa parsiyalis
ve marjinalis durumunda başka bir problem yoksa normal doğum yaptırılabilir. Anne ve
fetüsün sağlığı iyi durumdaysa destekleyici bakım uygulanır. Aktif bir kanama varsa ve kadın
sürekli bakım ve izlem gerektiren bir durumdaysa hastaneye yatırılmalıdır. Fetal akciğer
gelişimini sağlamak amacıyla 28-34. haftalarda steroid uygulanır.
Hemşirelik bakımında kadının hayati belirtileri ve vajinal kanaması nitelik ve miktar
açısından düzenli olarak izlenir ve kaydedilir. Önerilen tedavi uygulanmalı ve
komplikasyonlar açısından gözlem yapılmalıdır. Eğer kadın aktif kanama geçiriyorsa, kan
tansfüzyonu için kan sağlanmalıdır. Fetal durumu değerlendirilmeli, uzun süreli
hospitilizasyon ya da evde yatak istirahati gerekiyorsa, bunun kadın üzerindeki fiziksel ve
psikososyal etkileri tedaviye ne kadar uyum sağladığı da değerlendirilmelidir.
Ablasyo Plasenta; normal yerleşimli plasentanın, zamanından önce yani fetusun
doğumundan önce kısmen veya tamamen ayrılmasıdır. Genellikle üçüncü trimesterde
görülmekle beraber, gebeliğin 20. haftasından itibaren herhangi bir zamanda da oluşabilir.
Tüm doğumların %0.5 ile 4 arasında görülür. Ablasyo plasenta, en sık rastlanan intrapartum
fetal ölüm nedenidir ve perinatal mortalitenin yaklaşık %15’inden sorumludur. Antepartum
kanamaların %60’ını oluşturur. Ablasyo Plasenta acil müdahale gerektirir. Ablasyo
plasentada preeklampsi, maternal kronik hipertansiyon, sigara kullanımı, ileri yaş, çok
doğum yapma, çoğul gebelik, koryoamnionitis, oligohidroamnios, maternal trombofili ve
polihidramnios önemli risk faktörleridir. Ablasyo plasenta olgularında hemorajik şok, akut
böbrek yetmezliği ve Dissemine İntravasküler Koagülasyon en sık görülen maternal
komplikasyonlardır. Fetüste ise ise fetal hipoksi, fetal ölüm ve prematürelik görülür.
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Şekil 5: Ablasyo Plasenta http://www.egebelik.net/plesenta_ve_kordon/ablasyo_plesenta.asp
Ablasyo plasenta oluştuğunda koyu kırmızı vajinal kanama, bıçak saplanır tarzda
abdominal ağrı, uterus hassasiyeti ve fetal hareketlerde azalma görülür. Vajinal kanama
ablasyo plasenta tanısı konmuş kadınların % 80’inde mevcuttur ve kısa sürede annenin ve
fetüsün sağlığını tehlikeye atacak kadar belirgin olabilir. Ablasyo plasenta tanısı için kanama
nedenini ve yerini belirlemeye yönelik USG yapılmalıdır. Kan sayımı, fibrinojen düzeyleri,
PT, APTT bakılmalı, transfüzyon gerekiyorsa kan sağlanmalıdır. Fetal değerlendirme
yapılmalıdır.
Tedavi ve Bakım; ablasyo plasentanın tedavisi kaybedilen kanın yerine konmasına,
gebe ve fetüs için olumlu bir sonuç elde etmeye ve DIC gelişimini önlemeye yöneliktir.
Ablasyo plasentada anne hayatı ön plandadır. IV hidrasyon başlatılmalı, hipovolemik şok
belirtileri, hayati belirtiler, ÇKS izlenmeli ve 4-6 ünite kan hazır bulundurulmalıdır.
Afibrinojemi olgularında fibrin transfüzyonu yapılmalıdır. Plasental ayrılma hafif ve gebelik
terme yakınsa ve fetal distres gelişmemişse vaginal doğum başlatılabilir. Kanamanın devam
ettiği ve fetal distres geliştiği olgularda acil sezaryen yapılır. Hasta kesin yatak istirahatine
alınmalı, kanama, ağrı, uterus kontraksiyonları, şok belirtileri ve fetal distres açısından
değerlendirilmelidir. Hasta ve ailesine durumu ile ilgili bilgi verilir ve duygusal destek
sağlanır. Fetal kayıp yaşanmışsa ailenin kayıpla başa çıkmasına yardım edilir.

4.3. Hiperemezis Gravidarum
Kadınların % 60-80’inde 4 ile 10. gebelik haftaları arasında bulantı ve kusma görülür.
Bu bulantılar, kusma, iştahsızlık ve belli kokulara karşı aşırı hassasiyetle beraber olabilir.
Bulantı ve kusmalar genellikle hafiftir ve ilk trimaster sonunda kaybolur. Gebelikteki bulantı
ve kusmanın gün boyunca sürmesi, ayaktan ilaç tedavisine cevap vermemesi, gebenin normal
beslenmesini, günlük faaliyetlerini engellemesi, genel durumunu bozması ya da kilo kaybına
yol açması durumunda Hiperemesis Gravidarum söz konusu olur. H. gravidarum, inatçı
bulantı-kusma, dehidratasyon, elektrolit dengesizliği, ketonüri ve kilo kaybı ile karakterizedir.
En çok 7.-12. haftalarda, % 1 oranında görülür. Bulantı ve kusmanın nedeni bilinmemektedir.
Yüksek hCG ve östrojen düzeyleri, B6 vitamini yetersizliği ve psikolojik stresin rol oynadığı
düşünülmektedir. İstenmeyen gebelik, aile ilişkilerinde bozukluk gibi emosyonel ve
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psiklolojik faktörleri de etyolojide önemlidir. Çoğul gebelik, gestasyonel trofoblastik hastalık
gibi plasental dokunun arttığı durumlar, önceki gebeliklerinde ve ailede H. gravidarum
öyküsü, hipertriodizm ve helicobacter pylori, ilk gebelik, genç yaş, düşük sosyoekonomik
düzey ve obezite H. Gravidarum ile ilişkili risk faktörleridir. Hiperemezis gravidarum
genellikle genç yaşta ilk gebeliğini yaşayanlarda daha sık görülür.
Klinik Belirtiler; genellikle sabah saatlerinde şiddetlenen aşırı ve ısrarlı kusma sonucu;
mide ağrısı, hıçkırık, susuzluk hissi, baş ağrısı, çarpıntı, yorgunluk, açlık ve depresyon
belirtileriyle, mide özefagus ve retinada kanamalar görülebilir. Dil paslı, cilt hafif sıcak, kuru
ve bozuk bir turgora sahiptir. Ağız aseton kokar. Tedavisi geciken durumlarda, kilo kaybı,
bitkinlik, dehidratasyon, ateş, sıvı-elektrolit dengesizliği, vitamin eksikliği ketozis gelişir.
Laboratuar bulgularından, idrarda protein ve kanda ürik asit, üre ve nitrojen düzeyleri
artmıştır. Bu bulguların çoğu uygun tedavi ve bakımla düzeltilebilir. Belirtiler anne hayatını
çok nadir oranda ciddi şekilde tehdit eder, bu durumda tıbbi abortusa başvurulabilir.
H. gravidarum olgularında spontan abortus, düşük doğum ağırlığı, preterm doğum ve
fetal anomali riskinde artışın sağlıklı gebelerden daha fazla olduğunu bildirilmiştir.
Tedavi ve Bakım: hastanın hidrasyon durumu ve laboratuvar verileri doğrultusunda ilk
24 saat IV yolla sıvı verilir, 24-36 saat oral beslenmez. Seruma B ve C vitaminleri
antiemetikler eklenir. Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır. Tamamlayıcı tedaviler arasında
akupresür, masaj, terapötik dokunma, zencefil bulantı ve kusmanın giderilmesinde yararlıdır.
Gebeler hastaneye geldiğinde yorgun ve tükenmiş durumdadır. Duygusal destek ve
rahatlık sağlamak, gebe ve fetüs için olumlu sonuçlar üretmek tüm girişimlerin ortak
hedefidir. Hastada bulantı ve kusma gelişimi ve süresi, ortaya çıkan semptomlar, cilt
kuruluğu, deri turgoru, kilo kaybı ve beslenme durumu değerlendirilmelidir.
Hemşirelik girişimleri uygun tedavi ve beslenme ile bulantı ve kusmayı kontrol altına
almak, sıvı ve elektrolit dengesizliğini gidermek, emosyonel destek sağlamaktır. Gebe
mümkünse tek kişilik, havadar bir odada yatak istirahatine alınmalı ve ziyaretçi
kısıtlanmalıdır. Aldığı çıkardığı sıvı takibi ve kilo takibi yapılır. Ağızdan beslenmeye kuru ve
yüksek karbonhidratlı, proteinli yiyeceklerle başlanır. Tost, kraker, kızarmış ekmek, yağsız
peynir 2 saatlik aralıklarla az miktarda günde 5-6 öğüne bölünerek verilir. Sıvı olarak sıcak
veya soğuk içecekler tercih edilmeli, yemeklerden 0.5-1 saat önce veya sonra verilmelidir.
Yemek servisinin iştah açıcı bir görünümde yapılması ve yemek bitiminde tepsinin hemen
odadan çıkarılması sağlanmalıdır. Hayati belirtiler 4 saatte bir alınır ve fetal değerlendirme
yapılır. Duygularını ifade edebilmesi için fırsat verilmelidir. Korku, endişe, anksiyete
durumuna yönelik psikolojik destek sağlanır.

4.4. Gebelik ve Hipertansiyon
Gebelikte hipertansif hastalıklar, tüm gebeliklerin %10’unu etkiler ve maternal ve
perinatal mortalite ve morbiditenin en büyük nedenidir. Gebelikte hipertansif durumların
yaklaşık %70'ini preeklampsi oluşturur. Gebelikte hipertansiyon tanısı daha önce normal kan
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basıncı olan bir gebede, 20.gebelik haftasından sonra en az dört saat ara ile yapılan iki
ölçümde sistolik kan basıncının ≥ 140 mmHg ya da diyastolik kan basıncının ≥ 90 mmHg
olması ile konur.
Sınıflandırma; ACOG’un (2002) sınıflandırma sistemine göre gebelikte görülen
hipertansif durumların sınıflandırılması şöyledir:
Gestasyonel Hipertansiyon: Gestasyonel hipertansiyon, gebeliğin 20. Haftasından
sonra proteinüri olmaksızın hipertansiyon gelişimi ve kan basıncının postpartum dönemde
normale dönüşü ile karakterizedir. Gebelik hipertansiyonu, gebeliğin ileri evrelerinde hafif ya
da ağır preeklampsiye dönüşebilir. Bu nedenle yakın izlem altında tutulmalıdır. Gebelik
hipertansiyonu olarak devam ettiği sürece terme kadar beklenir.
Preeklampsi/Eklampsi: preeklampsi gebeliğin 20. Haftasından sonra görülen
hipertansiyona proteinüri eklenmesi iken eklampsi, preeklampsiye konvülziyon veya komanın
eklendiği olgulardır. Preeklampsi için yüksek risk grubunu; primigravida, çok genç veya ileri
yaş, diyabet veya hipertansiyon gibi sistemik hastalıklara sahip olma ve önceki gebelikte
preeklampsi öyküsü oluşturmaktadır. Preeklampsinin nedeni çok iyi bilinmemekle birlikte son
yıllarda anormal trofoblastik invazyon nedeniyle oluşan vazospazm sorumlu tutulmaktadır.
Bu olgularda, genel vazospazm sonucu doku perfüzyon yetersizliği mevcuttur. Genel
vazospazm, kan basıncının artmasına ve tüm organlara giden kan miktarındaki azalmaya
neden olur. Özellikle beyne, karaciğere, böbreklere, plasenta ve akciğerlere daha az kan akışı
gebede yaşamsal önem taşıyan sorunların gelişmesine neden olabildiği gibi plasentada
görülen iskemi de fetal-neonatal mortalite ve morbiditeyi artırır.
Klinik Belirtiler; preeklampside yaklaşım, hastalığın düzeyine, belirti ve bulgularına
göre farklılık gösterir. Hafif Preeklampsi, Ağır Preeklampsi, Eklampsi ve HELLP sendromu
olarak görülebilir. Hafif preeklampsi, yeterli önlem alınmadığında kısa sürede ağır
preeklampsiye dönüşebilir. Preeklampsi kadın için eklampsi, ablasyo plasenta, DIC, karaciğer
ve böbrek yetmezliği, pulmoner ödem ve serebral hemoraji riski oluşturur. Daha önce kan
basıncı normal olan bir gebe de, kan basıncının 140 mmHg ve üzerinde olması, diyastolik kan
basıncının 90 mmHg ve daha fazla olması ve 24 saatlik idrardaki proteinürinin 300 mg ve
üzerinde olması preeklampsi tanısı koydurur. Gebe yatak istirahatinde iken 4 saat ara ile
yapılan iki ölçümde kan basıncının 160/110 mmHg ve üzeri olması, Trombositopeni (
Trombosit sayısı < 100.000/mikrolitre), karaciğer fonksiyonlarının bozulması, açıklanamayan
şiddetli sağ üst kadran ağrısı ve/veya epigastrik ağrının olması, progressif Böbrek
yetmezliğinin olması, yeni başlayan serebral ve görme bozukluklarının olması ağır
preeklampsi kriterlerini oluşturur. Son yıllarda massive proteinüri ağır preeklampsi
kriterlerinden çıkarılmıştır.
Eklampsi, ağır preeklampsi belirtilerine konvülsiyonların eklenmesiyle ortaya çıkan
anne ve fetüs sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir tablodur. Eklampside oluşan konvülziyon
ve komaya, serebral ödem, iskemi, kanama veya vasospazmın neden olduğu düşünülmektedir.
Eklampside başlıca maternal mortalite nedenleri beyin kanaması, pulmoner ödem, karaciğer,
böbrek ve solunum yetmezliğidir. Perinatal mortalite ise % 10 - 28 arasındadır ve erken
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doğum, İUGG ve ablasyo plasenta görülebilir. Eklampside konvülsiyonların habercisi
olabilecek belirti ve bulgular şiddetli baş ağrısı, gözlerde uçuşma, fotofobi, epigastrik ağrı,
kusma ve derin tendon refleksinde artıştır.
HELLP Sendromu: HELLP sendromu, hemoliz, karaciğer enzimlerinde yükselme
ve trombosit sayısında düşme gibi belirtiler gösteren bir sendromdur ve ağır preeklampsili
kadınların yaklaşık olarak %20 sinde meydana gelir. Çoklu sistem değişiklikleri sonucunda
organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilir. HELLP sendromunun etiyolojisi
bilinmemektedir. HELLP sendromunun tedavisi hastalığın şiddetine, fetüsün yaşına ve gebe
ve fetüsün sağlık durumuna bağlıdır. Hasta, yetişkin ve neonatal yoğun bakım ünitesi olan bir
merkezde tedavi edilmelidir.
Kronik hipertansiyon: Gebelikten veya 20. gebelik haftasından önce hipertansiyon
varlığı ve postpartum 6 haftadan daha uzun süre hipertansiyonun devam ettiği olgulardır.
Kronik hipertansiyonda hipertansiyonun kontrolü, fetüs sağlığını risk altına sokmadan,
tansiyon yükselmesinin anneye getireceği riskleri minimumda tutmaya yönelik olmalıdır.
Diyastolik kan basıncının 110 mmHg'nın üzerine çıktığı durumlarda antihipertansif tedavi
başlanmalıdır.
Süperimpoze
eklenmesidir.

preeklampsi:

Kronik

hipertansiyon

tablosuna

preeklampsinin

Tedavi ve Bakım; hafif preeklampsili gebenin tedavisi uteroplasental kan akımını
arttırmak, kan basıncını azaltmak ve diürezi sağlamak için gebeye sol lateral pozisyonunda
dinlenme, sık antenatal kontrol ve evdeki bakımı ile ilgili bilgilendirmeyi içerir. Hafif
preeklampsisi olan gebenin takibi kan basıncının sürekli kontrolü ile hastalığın ilerlemesini
engellemeye dayalıdır. Yüksek proteinli bir diyet düzenlenir. Konstipasyonu önlemek ve
hidrasyonu sürdürmek için yeterli miktarda sıvı ve posalı gıdalar alması ve yüksek sodyum
içeren yiyeceklerden sakınması önerilir. Her gün kan basıncını ölçtürmesi ve tartılması
söylenir. Ödem kontrolü konusunda bilgi verilir. Fetal hareketleri değerlendirebilmesi
konusunda anne eğitilir. Eğer gebenin evdeki bakımı kan basıncını düşürmeye yetmezse,
hastaneye yatış gereklidir. Hastanede hafif preeklampsili kadın, ağır preeklampsi/eklampsi
belirtilerine karşı gözlenmelidir.
Ağır preeklampsili gebe hastaneye yatırılır, uygun tedavi ve bakımı planlanır. Hasta
sessiz ve sakin ve loş bir ortamda sol lateral pozisyonda kesin yatak istirahatine alınır. Yüksek
proteinli, posalı bir diyet uygulanır. İleri değerlendirme için gerekli olan laboratuar tetkikleri
izlenir. Hayati bulgular, 4 saat ara ile gerektiğinde daha sık izlenir. Ödem ve kilo kontrolü
yapılır. Saatlik aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır, üriner kateterizasyon uygulanır ve bakımı
sağlanır. Tıbbi tedavisi sürdürülür. Tedavide, antikonvülsif olarak uygulanan MgSO4,
konvülsiyonları önler, MSS irritabilitesini deprese eder, doku perfüzyonunu artırır, fetüse
zarar vermez. Ancak tedavi sırasında serum Mg düzeyi, derin tendon refleksi kaybı, solunum
sayısında azalma, bilinç bozukluğu ve idrar miktarında azalma gibi MgSO4’n toksisite
belirtileri açısından hasta dikkatle izlenir. Hasta vaginal kanama olasılığı açısından gözlenir.
Hijyenik bakım ve ağız bakımı verilir. Hasta bilinç düzeyi ve eklampsi haberci belirtileri
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açısından değerlendirilir ve bu konuda bilgilendirilir. Fetal sağlık durumu değerlendirilir.
Hasta ve ailesi hastalık süreci hakkında bilgilendirilir, kaygı ve endişeleri giderilir.
Ağır preeklampsili kadında mümkünse vajinal doğum gerçekleştirilmelidir. Ancak
travay süresinde olası bir konvülsiyonu önlemek amacıyla MgSO4 perfüzyonu da
sürdürülmelidir. Gerektiğinde konvülsiyon oluşumunu kolaylaştıran ağrılı uyaranları azaltmak
üzere bölgesel anestezi uygulanabilir. Fetal distres, ablasyo plasenta gelişmişse zorunlu olarak
sezaryen tercih edilir. Doğum eylemi süresince yenidoğana acil girişim gerekebileceğinden,
yenidoğan hekim ve hemşirenin hazır bulunması sağlanır. Hasta magnezyum toksisitesine
karşı değerlendirilmeli ve önlemek için Ca glukonat hazır bulundurulmalıdır.
Eklamptik konvülsiyonların gelişimi yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren
bir durumdur. Kadını sol yanına yatırmak, oksijen vermek ve atak sırasında yaralanmadan
korumak esastır. Konvülsiyon geçtikten sonra ağızdaki salgılar aspire edilmeli, fetal kalp hızı
takip edilmelidir. Konvülsiyonların oluşumunu engellemek için Magnezyum Sülfat
kullanılmaktadır. Antihipertansiflere gerektiğinde başvurulur.
Eklampside ise ağır preeklampsili gebe bakımına ilave olarak bazı girişimler
uygulanır. Hasta yalnız bırakılmaz. Hava yolu açık tutulur. Ağızda biriken mukus aspire
edilir. Kriz anında olası bir travmayı önlemek için varsa yatak parmaklıkları kaldırılır.
Oksijen verilir. Gerekli olan acil malzemeler hazır bulundurulur. Vajinal akıntı, kanama ve
olası erken doğum belirtileri gözlenir. Koma bakımı verilir. Fetal sağlık sürekli değerlendirilir
ve doğum planlanır.
Lohusanın postpartum yönetimi taburcu oluşuna kadar dikkatli gözlem ve sıkı izlemle
sürer. Lohusa en azından 48 saat daha preeklampsi/eklampsi belirtilerine karşı takip edilir.
Olası konvülsiyonları önlemek için 24 saat daha MgSO4 tedavisi devam eder. MgSO4 tedavisi
uterus kontraksiyonlarını engellediğinden, postpartum hemoraji riskine karşı fundus ve loşia
kontrolü dikkatle yapılmalıdır. Diürezin artması, kan basıncının düşmesi, proteinürinin
azalması hastanın iyileşmeye başladığını gösterir.
Gebelikte hipertansiyonun sorunun oluşturduğu komplikasyonları önlemek iyi bir
tanılama ve danışmanlık gerektirir. İlk antenatal ziyarette hipertansiyonu olan veya
preeklampsi riski taşıyan kadınları tanılamak için geniş kapsamlı bir değerlendirme
yapılmalıdır. Hiperttansiyonu olan veya Preeklempsi riski olan kadınların gebelikleri boyunca
daha sık antenatal kontrole gelmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekir. Her antenatal ziyarette
fetal kalp hızı ve gebenin kan basıncı, kilosu, ödemi ve idrarda protein miktarı kontrol
edilmelidir.

4.5. Kan Uyuşmazlığı
4.5.1. Kan Grubu (ABO) Uyuşmazlığı
Kan grubu uyuşmazlığı, ABO uyuşmazlığı olarak da bilinir ve Rh uyuşmazlığı kadar
ciddi bir durum değildir. ABO grup uyuşmazlığı gebeliklerin %15'inde görülür. Bu durum
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çoğunlukla O kan grubu annelerin A veya B grup antijeni taşıyan bebekleri olduğunda
görülür. Genellikle ilk gebelikte rastlanır. Bebeklerde hafif sarılık ve kansızlık görülebilir.
Çok nadir olarak kan transfüzyonu gerektirir. İlk antenatal kontrolde kan grubunun (0 grubu
anne, A ya da B grubu baba) belirlenmesi önemlidir. Doğumdan sonra hiperbilirubinemi
açısından dikkatlice değerlendirilmesi ve gerekli müdahalenin yapılması gereklidir.

4.5.2. Rh Uygunsuzluğu
Eritrositlerin üzerinde bulunan antijenlerden en önemlisi 1941 yılında Levine
tarafından tanımlanmış olan Rh faktörüdür ve kan uyuşmazlığında görülen klinik tabloya
neden olur. Rh(+) kan grubu olan kişilerin eritrositlerinde D antijenleri bulunurken, Rh(-) kan
grubuna sahip olanlarda D antijeni bulunmaz. Bireylerin büyük çoğunluğu Rh(+) (%85) tir.
Rh uyuşmazlığı, anne D negatif, fetüs D pozitif olduğunda ortaya çıkar. Gebelik boyunca fetal
ve maternal kan karışmaz. Bu yüzden fetüsün Rh (+) faktörü anne dolaşımına girmez.
Böylece Rh negatif anneden doğan ilk Rh (+) bebek eritroblastozisten korunmuş olur. Fetal
kan doğum, ektopik gebelik, düşük, abdominal travma, trofoblastik hastalıklar, amniyosentez,
plasenta previa ya da ablasyo plasenta gibi nedenlerle anne dolaşımına girer. Böylece annenin
immun sisteminde yabancı Rh antijenlerine karşı Anti-Rh antikorları gelişmeye başlar. Ciddi
maruziyet sonucu alloimminüzasyon ve sensitizasyon oluşur. Rh (-) anne, Rh (+) bir bebeğe
tekrar gebe kaldığında anne sistemindeki bu antikorlar plasentadan fetüse geçerek, fetal
eritrositlerin yıkımına neden olur. Fetüsteki eritrositlerin yıkımı sonucu ilk olarak anemi
ortaya çıkar. Fetüs vücudu eritrositlerdeki bu yıkımı kompanse etmek için daha çok eritrosit
üretir ve olgunlaşmamış eritrositler fetal dolaşıma geçer. Fetal kalp anemi sonucu azalan
oksijeni karşılamak için daha çok çalışır ve kalp yetmezliği ortaya çıkar. Fetüste kalp
yetmezliği ve anemi sonucu ödem gelişir. Bu tabloya Hidrops fetalis denir.
Tedavi ve Bakım; bütün gebelerin kan grubu ilk antenatal kontrolde belirlenmelidir.
Öyküde Rh (-) bir annenin Rh (+) olan bir fetüsü olan bir gebelik geçirmiş olabileceğinden Rh
antijenine izoimmünizasyon gelişip gelişmediğini belirlemede antikor taraması için İndirekt
Coombs Testi yapılır. Rh (-) annelerin izleminde esas olan, serumlarındaki Anti Rh
antikorlarının düzeyini belirlemektir. Eğer İndirect Coombs Testi negatif ise gebeye 28.
haftada RhoGAM yapılır. Rh immunoglobin maternal dolaşımdaki antikoları inhibe eder,
geçici pasif immünizasyon oluşturarak maternal sensitizasyonu önler. Test pozitif ise
izoimmünizasyon oluşmuş olduğundan RhoGAM’a gerek yoktur. Bu durumda fetüs hemolitik
hastalık yönünden dikkatle izlenmelidir. Her Rh (-) nonimmünize kadına gebeliğin 28.
haftasında Rhogam yapılmalı ve doğumdan sonra 72 saat içinde tekrarlanmalıdır.

4.6. Hidroamnios /Oligohidroamnios
Polihidroamnios; Amniyotik keseyi dolduran amniyon sıvısının miktarı gebeliğin 3638. haftalarında 1000ml’ye yakın düzeye erişir. Polihidroamnios ya da hidroamnios
durumunda amniyotik sıvı 2000 ml’den fazladır. Diyabetli gebelerde ve fetal anomali
durumunda sık görülür. Gebeler preterm doğum, fetal malprezantasyon ve kord prolapsusu
açısından izlenmelidir. Hidroamnios gebede dispne ve ağrıya neden oluyorsa amniosentez
yapılabilir. Amnios sıvı miktarını azaltmak için indomethacin de kullanılabilir.
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Oligohidroamnios ise; amniotik sıvı miktarının 500 ml’den az olmasıdır. Fetüste
perinatal mortalite ve morbidite sıklığı artar. Amniyotik sıvıdaki azalma, fetüsün hareketlerini
kısıtlar, kord kompresyonu riskini artırır. Oligohidroamnios uteroplasental yetersizlik, EMR,
gestasyonel hipertansiyon, diyabet, IUGG, postterm gebelik, fetal renal agenezis, polikistik
böbrek, üriner sistem obstrüksiyonu olgularında görülür. Oligohidroamniosu olan gebe NST
ve biyofizik profil yapılarak takip edilir. Fetüsün sağlığı iyi olduğu sürece hastaneye yatmaya
veya tedaviye gerek yoktur. Son yıllarda amniyotik sıvı kaybını kompanse etmek için
amniyoinfüzyon yapılmaktadır.

4.7. Çoğul Gebelik
Çoğul gebelik, uterin kavitede iki ve fazla fetusun geliştiği gebeliktir. Son yıllarda
yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesi ile çoğul gebelik oranları artmıştır. Çoğul gebelik,
preterm doğum, hidroamnios, hiperemezis gravidarum, anemi, preeklampsi ve antepartum
hemoraji gibi komplikasyonlar açısından yüksek risk oluşturur. Fetüste ikizden ikize
transfüzyon sendromu ve IUGG, yenidoğanda prematürite, respiratuvar distres sendromu,
asfiksi, konjenital anomaliler görülebilir.
Çoğul gebelik iki şekilde oluşur. Monozigot (tek yumurta) ikizlerin oluşumunda tek
fertilize ovum iki eşit parçaya ayrılır ve her ikisinden iki ayrı fetüs gelişir. Monozigot ikizler
aynı cinsiyette ve tıpatıp benzer olurlar. Dizigot (çift yumurta ) ikizler ise iki ayrı ovumun iki
ayrı sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşur. Dizigotik ikizler iki kardeşin birbirine
benzediği kadar birbirlerine benzerler. Farklı veya aynı cinsiyette olabilirler. Dizigot
ikizlerde, iki ayrı amniyon kesesi ve ayrı plasentalar oluşur. Üçüz, dördüzler bir veya 3-4
yumurtadan gelişebilir.
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Şekil 6: Çoğul Gebelik
(http://www.bodypartchart.com/product/multiple-pregnancy-and-fetal-positionslabeled/multiple-pregnancy-and-fetal-positions-labeled-bpc-medium-image/)
Çoğul gebeliklerde uterus gebelik haftasına göre büyüktür. Kansızlık, bitkinlik,
şiddetli kusma ve bulantı görülebilir. Çoğul gebeliklerin tanısı ve takibi USG ile yapılır. Fetal
değerlendirmede NST ve biofizik profil kullanılır. Gebeliğin son haftalarında erken doğumu
önlemek amacıyla gebe hastaneye yatırılabilir. Gebe doğum eylemi süresince monitorize
edilmeli ve sık sık izlenmelidir. Doğumdan sonra gerekli müdahale için yenidoğan ekibi hazır
beklemelidir. Son yıllarda genellikle sezaryen tercih edilmektedir.
Çoğul gebeliklerde antenatal dönemde beslenme, dinlenme konusunda eğitim ve
destek, gebelik komplikasyonları açısından sık değerlendirme yapılmalı, gebeye erken doğum
belirtileri öğretilmelidir. Doğumdan sonra, hemoraji riskine karşı sık sık uterus involüsyonu
takip edilmelidir.

4.8. Erken Membran Rüptürü
Erken membran rüptürü (EMR) doğum eylemi başlamadan önce koryoamniyotik
membranların yırtılarak amniotik sıvının gelmesidir. EMR 37. gebelik haftasından sonra
olursa term EMR, 37. gebelik haftasından önce olursa preterm EMR olarak tanımlanır. EMR
üzerinden 24 saat veya daha uzun süre geçmesine rağmen doğum eyleminin başlamamışsa
uzamış erken membran rüptüründen bahsedilir ve infeksiyon riski artar. EMR’de prematürite,
maternal ve fetal infeksiyonlar, fetal hipoksi ve asfiksi ve fetal deformiteler en önemli
komplikasyonlardır. Genital yol infeksiyonlarının preterm EMR’de önemli rolü olduğu
bildirilmiştir. EMR’ye neden olan risk faktörleri arasında düşük sosyo-ekonomik düzey, çoğul
gebelik, polihidroamnios, sigara içme, şiddetli travma, multiparite, 35 yaş ve üzeri gebelikler,
serviks yetmezliği ve infeksiyon yer alır. EMR tanısında anamnez, spekülüm muayenesi;
vajinal sıvının Ph’sına bakılması ve USG’de amnion sıvı miktarına bakılması gereklidir.
Tedavi ve Bakım; EMR tedavisinde amaç erken doğumu engellemek ve infeksiyon
riskini azaltmaktır. EMR’de tedavi acil doğum ile bekle-gör arasında çok geniş bir
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yelpazededir. Tedavi planı gebelik ayına ve infeksiyon durumuna göre belirlenir. Gebe
mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. İnfeksiyon, ateş takibi ve laboratuvar testleri (lökosit, CRP,
sedimentasyon) yapılarak takip edilmelidir. EMR’de profilaktik antibiyotik tedavisi yararlıdır.
Korioamnionitis varlığında maternal ateş 38 ve üzeri, maternal ve fetal taşikardi, lökositoz,
kötü kokulu vajinal akıntı ve uterus hassasiyeti görülür ve gestasyon yaşına bakılmaksızın
fetüs doğurtulur. EMR 28-34. gebelik haftaları arasında meydana gelmişse, fetüsün akciğer
matürasyonu için steroid tedavisi uygulanır.
EMR gelişen gebede hemşirelik girişimleri infeksiyonu önleme ve preterm doğum
belirtilerini tanılamaya odaklıdır. Gebe infeksiyon belirtileri yönünden değerlendirilir ve
antibiyotik tedavisi uygulanır. Fetal testler yapılır. Amnioinfusion yapılacaksa hekime yardım
edilir. Hasta ve ailesi durumu ile ilgili bilgilendirilir, korku ve endişeleri giderilir. Eğer
doğum planlanıyorsa gebe doğuma hazırlanır.

4.9. Erken Doğum
Erken doğum, 37. gebelik haftasından önce, düzenli uterus kontraksiyonlarıyla birlikte
servikal effasman ve dilatasyonun meydana gelmesidir. Erken doğum en sık görülen neonatal
morbidite ve mortalite nedenidir. Prematüre olarak doğan bebekler birçok sağlık sorunu
açısından risk altındadır.
Erken doğum olgularının çoğunda neden bilinmemekle birlikte preterm doğum ve
abortus öyküsü, gebelikte cerrahi girişim, kronik hastalıklar, düşük sosyoekonomik düzey,
EMR, infeksiyonlar, preeklampsi, plasenta anomalileri, polihidramnios, fetal anomali, anne
yaşının 18 yaş altı veya 35 yaş üstünde olması, düşük beden kitle indeksi, kısa doğum
aralıkları, sigara, anemi, kronik stres, şiddet, uterin anomaliler, çoğul gebelik ve yardımcı
üreme teknikleri önemli risk faktörleridir.
Preterm eylem belirtileri; menstrüasyon benzeri kramplar, pelviste bası hissi, ağrılı ve
ağrısız uterus kontraksiyonları, vajinal akıntıda artış, leke tarzında vajinal kanama ve sık
idrara çıkmadır. Erken doğum tanısında fetal fibronektin testi, transvaginal USG ile servikal
uzunluk değerlendirmesi, östradiol ve uterus kontraksiyonlarının değerlendirilmesi yapılır.
Tedavi ve Bakım; tedavi gebelik yaşına ve erken doğum belirtilerinin durumuna göre
değişir. Erken doğum belirtileri gebeliğin 34. haftasından önce oluşursa, Yatak istirahati ve
tokolitik ilaçlar uygulanır. Tokolitikler ciddi yan etkilere sahiptir ve uygulandıklarında
hastanın sıkı takibini gerektirir. Fetüsün akciğer gelişimini sağlamak için steroid uygulanır.
Gebe ve ailesine emosyonel destek de sağlanmalıdır.
Erken doğumu önlemek için en iyi yöntem erken fark edilmesidir. Hemşireler, erken
doğum riski yüksek olan kadınlara erken doğum belirtilerini izleme konusunda eğitim vererek
erken doğumları azaltabilirler. Gebeye ağır şeyler kaldırmaktan, ağır fiziksel aktiviteden, uzun
yolculuktan, cinsel aktiviteden, sigara ve uyuşturucudan, stresten kaçınması, uygun kilo alımı
yeterli ve dengeli bir diyet ve erken doğum belirtileri konusunda bilgi verilmelidir. Erken
doğum belirtileri ortaya çıktığında, idrarını yaptıktan sonra 1 saat sol lateral pozisyonda
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yatarak dinlenmesi, 2-3 bardak su içmesi ve uterus kontraksiyonlarını izleyerek kaydetmesi de
söylenmelidir.

4.10. İntrauterin Gelişme Geriliği (İUGG)
Doğum ağırlığının gestasyonel yaş için 10.persantilin altında olması en sık kullanılan
tanımdır. Gelişme geriliği saptandığında altta yatan olay araştırılmalıdır. Altta yatan etiyoloji
fetal prognoz ve gebelik takibi yönünden önemlidir. IUGG nedenleri arasında gebede
bselenme bozukluğu, sistemik hastalıklar, plasenta yetmezliği, kötü alışkanlıklar, çoğul
gebelik, infeksiyonlar gibi faktörler yer alır.
IUGG simetrik veya asimetrik olabilir. Simetrik İUGG’de fetal abdomen ve baş
gelişimleri orantılı olarak azalır. Simetrik İUGG, daha çok genetik anomalilerle ilgilidir.
Asimetrik İUGG’de fetal başa göre fetal abdomende orantısız bir azalma vardır.
Uteroplasental yetmezlikte asimetrik gelişme geriliği görülür. İUGG’lerin %70’i asimetrik
şekildedir.
Tedavi ve Bakım; fetüsün kendi persantil değerleri arasında ilerleyip ilerlemediği
değerlendirilmeli ve takip edilmelidir. Anneye yatak istirahati önerilmelidir. Özellikle kronik
plasental yetersizliği ve çalışan annelerde mutlaka yatak istirahati önerilir. Hipoksiyi azaltmak
için hemoglobin oranını arttırmak için demir preparatları verilebilir. Fetüs haftada bir kez
USG ile izlenir. USG ile biyofizik profil yapılır. Uteroplasental dolaşımı artırmak için 80mg
aspirin verilebilir. IUGG durumunda fetüs matür olunca 32. gebelik haftasında doğurtulur.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
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Yayınları, İstanbul, s:167-193
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Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.
2)

Gebeliğin erken ve geç döneminde görülen kanama komplikasyonlarını
Gebelik komplikasyonu olarak ortaya çıkan diğer riskli durumları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gebelik fizyolojik bir yaşam deneyimi olmasına rağmen her zaman olumlu olarak
sonuçlanmayabilir. Gebelik komplikasyonu olarak ortaya çıkan sağlık sorunları maternal ve
fetal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Riskli bir gebelik gebeyi fiziksel ve psikososyal yönden de
olumsuz etkiler. Bu komplikasyonların önlenmesinde, oluşmuşsa tedavi ve bakımında, gebe
ve fetüsün sağlığının korumasında hemşireler önemli role sahiptirler. Etkin hemşirelik bakımı
riskli bir gebeliğin yol açtığı sorunların giderilmesine ve iyilik hâlinin sürdürülmesine katkıda
bulunur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 20. gebelik haftasından önce fetüs ve eklerinin
tümüyle atılması sonucu oluşan durumdur?
a)

Düşük tehdidi

b)

Tam düşük

c)

Kaçırılmış düşük

d)

Plasenta Previa

e)

Ablasyo Plasenta

2)

Aşağıdakilerden hangisi erken doğum semptomlarından değildir?

a)

Amniyotik sıvı miktarında artış

b)

Pelviste bası hissinin olması

c)

Vajinal akıntıda artış

d)

Sık sık idrara çıkma

e)

Uterusta kontraksiyon varlığı

3)
Mol hidatiform tedavisinden sonra kadının izleminde hangi hormonun negatif
olması gerekir?
a)

FSH

b)

Prolaktin

c)

HCG

d)

Östrojen

e)

Progesteron
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4)

Hangisi hiperemezis gravidarum nedenleri arasında yer almaz?

a)

Yüksek hCG ve östrojen düzeyleri

b)

B6 vitamini yetersizliği

c)

Aile ilişkilerinde bozukluklar

d)

Önceki erken doğum hikayesi

e)

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar

5)
Aşağıdakilerden hangisi preeklampsili gebeye uygulanan MgSO4 tedavisinin
en önemli etkisidir?
a)

Anemiyi giderir

b)

Fetal akciğeri geliştirir

c)

Konvülsiyonları önler

d)

Postpartum kanamayı azaltır

e)

Barsak hareketlerini artırır

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) d, 5)
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5. GEBELİĞİ RİSKLİ HÂLE GETİREN DURUMLAR
Doç. Dr. Ümran Yeşiltepe Oskay
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Gebelik ve Diyabet
5.2. Gebelik ve Kalp Hastalıkları
5.3. Gebelik ve Anemi
5.5. Gebelik ve Enfeksiyon Hastalıkları
5.5. Gebelik ve Epilepsi
5.6. Adölesan Gebelikler
5.7. İleri Yaş Gebelikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Gebelik diyabeti, diyabet gebeliği nasıl etkiler?

2)

Kalp hastalıkları gebeliği nasıl etkiler?

3)

Gebelikte anemi gebe ve fetüsü nasıl etkiler?

4)
Gebelik sürecinde görülen infeksiyon hastalıklarının gebe ve fetüs ve sağlığına
etkilerini değerlendirin.
5)

Epilepsisi olan gebede ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

6)

Anne yaşının gebelik üzerine etkilerini tartışın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gebelik ve Diyabet

Gebeliğin diyabet diyabetin
gebelik üzerine etkilerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelik ve Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıklarının gebe ve
fetüs üzerine etkilerini
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelik ve Anemi

Gebelikte aneminin etkilerini
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelik ve İnfeksiyon
Hastalıkları

Gebelikte görülen
infeksiyonların etkilerini
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gebelik ve Epilepsi

Epilepsinin gebelik sürecine
etkilerini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Adölesan Gebelikler

Adölesan gebeliklerin gebe
ve fetüs üzerine etkilerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İleri Yaş Gebelikler

İleri Yaş Gebeliklerde ortaya
çıkan sorunları anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

35 Yaş Üzeri Gebelikler

•

Adölesan Gebelikler

•

Gebelikte Anemi

•

Gebelikte Epilepsi

•

Gebelikte İnfeksiyon Hastalıkları

•

Gebelikte Kalp Hastalıkları

•

Gestasyonel Diyabet
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Giriş
Gebelik herhangi bir sağlık problemi olmasa bile biyolojik, fizyolojik ve psikolojik
olarak stresli ve karmaşık bir süreçtir. Kadının gebelik öncesi var olan hastalığı, gebelikte
önemli risk oluşturabilir. Anne organizmasında oluşan gebeliğe ilişkin fizyolojik
değişiklikler, gerek hastalığın ve gerekse gebeliğin normal seyrini değiştirebilir. Bunun
sonucu olarak gebenin tedavi ve bakım gereksinimleri artabilir. Kronik sağlık sorununun
varlığı gebeliğin sağlıklı anne-bebek birlikteliğiyle sonuçlanmama riskini de getirir. Gebe
hem gebeliğe fizyolojik ve psikolojik uyum sağlamak hem de çıkan sorunlarla baş etmek
zorunda kalır. Hemşire bu süreçte yüksek riskli durumu izleme, maternal ve fetal
komplikasyonları en aza indirmeye yönelik hemşirelik girişimleri ile sağlıklı bir perinatal
sonuca ulaşabilmeye katkıda bulunur.
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5.1. Gebelik ve Diyabet
Diyabet, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma
hastalığıdır. Sağlıklı bir insanda besinlerden elde edilen veya karaciğerdeki depolardan kana
salınan glikoz, pankreas tarafından salgılanan insülin hormonunun yardımıyla hücre içine
girer ve enerjiye dönüşür. Diyabet hastalarındaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla
taşınan glikozun insülin hormonu yetersizliğine bağlı olarak hücre içine girememesi sonucu,
hücrede enerji açlığı oluşturması ve kanda glikoz düzeyinin sürekli yüksek olmasıdır.
Diyabete bağlı kronik hiperglisemi özellikle göz, böbrek sinirler, kalp ve damarlarda uzun
dönem hasarlara neden olur. Bu hasarlar nöropati, nefropati, kardiyovasküler komplikasyonlar
ve ülserasyon gibi çeşitli komplikasyonlara yol açar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve
Amerikan Diyabet Birliği (ADA) açlık kan şekeri 100 mg/dl’nin üzerinde olan herkesi
diyabet adayı olarak kabul etmektedir. Tokluk kan şekeri 140-199 mg/dl arasını ise bozulmuş
glukoz toleransı olduğu, açlık kan şekeri 126 mg/dl üzeri, tokluk 200 mg/dl üzeri ise klinik
diyabet sınırı olarak belirlenmiştir.
Dünyada giderek artmakta olan diyabetin görülme sıklığı yaş, cinsiyet, ırk, beslenme
alışkanlıkları, genetik özellikler ve çevresel etkenlere bağlı olarak toplumdan topluma
farklılık gösterir. Tip 1 diyabeti önlenmesi için yapılan kanıt temelli çalışmalarda başarı
sağlanamamıştır. Ancak Tip 2 diyabetin oluşmasını kolaylaştıran veya önlenmesi ile ilgili
birçok kanıt temelli çalışma vardır. Bu çalışmalarda gestasyonel diyabet, obezite, sigara
kullanımı, hipertansiyon, kötü beslenme ve aktivite yetersizliğinin önlenmesi gibi yaşam
biçimi değişikliklerinin başarısı gösterilmiştir. Diyabetin dört klinik tipi vardır.
Tip I diyabet: Genellikle pankreasta insülün üretiminden sorumlu Beta hücrelerinin
kaybı-yıkımı ve insülin sekresyonunda mutlak bir eksiklik söz konusudur.
Tip II diyabet: İnsülin direnci zemininde ilerleyici insülün salgılanması kusuru
vardır.
Diğer spesifik tipler: Pankreası etkileyen birçok nedenle ortaya çıkan kan şekeri
yüksekliğini tanımlar. Beta hücre veya insülin fonksiyonunda genetik bozukluk, pankreas
hastalıkları, ilaç ve kimyasal ajanlar, infeksiyonlar bu grup içerisinde yer alır.
Gestasyonel diyabet (GDM) : GDM ilk kez gebelikte ortaya çıkan ya da gebelik
sırasında tanı konulan glukoz tolerans bozukluğudur. Günümüzde yapılan çalışmalarda GDM
sıklığı artmaktadır. ADA gebe kadınların % 4’ünde yani yılda yaklaşık 135.000 kadında
GDM tespit edildiğini bildirmiştir. Ancak bu oran farklı toplumlarda %1 ile %14 arasında
değişmektedir. Gebelik sırasında, büyüme hormonu ve kortizol düzeylerindeki artış, human
plasental laktojen hormonunun varlığı, plasentadan insülinaz salınımı ve artmış östrojen ve
progesteron düzeyleri nedeniyle insülin direnci görülme ihtimali artar. Annenin artmış adipoz
depoları, egzersiz kısıtlanması ve artmış kalori alımının da glukoz intoleransına katkısı vardır.
Gestasyonel diyabeti belirlemek ve tedavi etmek maternal ve fetal komplikasyonları azaltır.
Gestasyonel diyabet olan gebelerde aşırı kilo alımı, preeklemsi ve sezeryan doğum görülme
riski daha yüksektir. Gestasyonel diyabeti olan kişilerin bebeklerinde makrozomi, doğum
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travması ve omuz distosisi görülme riski daha fazladır. Doğumdan sonra bu bebeklerde,
hipoglisemi, hipokalsemi, hiperbilirubinemi, solunum zorluğu sendromu, polisitemi, obezite
ve tip 2 diyabet görülme riski daha yüksektir.
Diyabetin gebeliğe Etkileri: Diyabet gebelikte perinatal mortalite ve konjenital
anomaliler açısından risk oluşturur. Kan glikozunun normal düzeylerde tutulması gerekir.
Diyabetli gebelerde kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilemediğinde hiperglisemi nedeniyle
konjenital anomaliler, hidroamniyos, makrozomi, gestasyonel hipertansiyon, ketoasidoz,
erken doğum, kordon sarkması, ölü doğum, hipoglisemi, idrar yolu infeksiyonları, kronik
monilial vajinozis, zor doğum, doğum travması, sezaryen doğum, doğum sonrası kanama,
perinatal ölüm, fetal asfiksi, respiratuvar distres sendromu, polisitemi, intrauterin gelişme
geriliği, hiperbilirubinemi, neonatal hipoglisemi gibi fetal ve maternal riskler artar.
Özetlersek diyabetin gebeliğe etkileri aşağıdaki gibidir:
•

Preeklampsi, eklampsi, olasılığını artırır

•

Fetal anomali, metabolik ve hematolojik sorun riski artar

•

Kardiyovasküler komplikasyon görülme olasılığı yüksektir

•

Hidroamsios, iri bebek ve prematür doğum riski artar

•

Zor doğum, seksiyo sezaryen olasılığı artar

•

Maternal ve perinatal mortalite oranı yüksektir

•

Ketozis, ketoasidoz, hiperglisemi ve hipoglisemi riski artar

Gebeliğin Diyabet Üzerine Etkileri: Normal gebelikte hiperinsülinemi, insülin
rezistansı, açlık hipoglisemisi ve tokluk hiperglisemi görülmektedir. Bunun amacı fetüse
gerekli glukoz geçişini sağlamaktır. Gebelik sırasında plasental salgılanan kortizol, büyüme
hormonu, östrojen, progesteron, prolaktin ve özellikle plasenta laktojen hormonun artışı bu
fizyolojik değişikliklerden sorumludur. Gebelik haftası ilerledikçe artan plasenta
hormonlarının neden olduğu bu durum, artan insülin ihtiyacına yol açmaktadır. Artan insülin
ihtiyacını karşılamak için pankreasta hipertrofi ve hiperplazi gelişmektedir. İnsülin salınımı
artarken periferal glikoz kullanımının artması, 1. trimesterde açlık kan glikoz düzeyinin
azalmasına yol açar. 2. ve 3. trimesterde plasental hormonların yükselmesi insülin direncini
artırır ve tokluk kan şekeri düzeyini yükseltir. Gebeliğin birinci yarısı göreceli bir insülin
duyarlılığı ile karakterizedir. Bu gebelik öncesi kullanılan insülin ihtiyacının yarıya inmesine
neden olur. Gebeliğin ikinci yarısında insülin ihtiyacı plasentanın yaptığı hormonlar nedeniyle
artar. Plasental hormonlar fetal büyümeyi sağlarken gebenin insülin kullanımını engelleyerek
insülin ihtiyacını artırır. Gebeliğin diyabet üzerine etkileri ve gelişebilecek komplikasyonlar
şöyledir:
•

Gizli diyabeti ortaya çıkarır
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•

İlk Trimesterde hipoglisemiye yatkınlık vardır

•

2.-3.Trimesterde insülin gereksinimi artar

•

Doğum sonrası insülin gereksinimi azalır

•

Glikozüri ve hiperglisemi görülür

•

Enfeksiyon olasılığı artar

•

Metabolik asidoz eğilimi artar

•

Retinopati, nefropati, hipertansiyon ve vasküler hastalıklar artar

Diyabetli Gebede Tedavi ve Bakım: Diyabetli kadınlara bakımının amacı diyabete
bağlı riskleri ve komplikasyonları azaltmaktır. Beslenme, egzersiz ve tedavi konusunda bilgi
verilmeli, tedaviye uyumu değerlendirilmelidir. Gebelikten önce diyabeti olan kadınlar
gebelikte de glisemik kontrolü sürdürebilirlerse komplikasyonlar azalır. Gestasyonel diyabet
ilk kez gebelik esnasında tanı konulan diyabettir ve karbonhidrat intoleransı ile kendini
gösterir. Genellikle doğumdan hemen sonra kaybolur. Bütün gebeler gestasyonel diyabet
yönünden risk altındadır ve erken tanı önemlidir. Bu nedenle klasik risk faktörleri olsun
olmasın veya sorunsuz bir gebelik geçirseler de bütün gebeler taranmalıdır. Tarama amacıyla
24-26. gebelik haftasında tek basamaklı (75 gr) veya iki basamaklı (önce 50 gr, sonra
gerekirse 100 gr) OGTT yapılır.
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Tablo 1. ADA ve DSÖ’ye göre GDM Tanı Kriterleri

Açlık

1sttttt

2.st

3.st

≥95

≥18000

≥155

≥140

≥92

≥180

≥153

-

≥126

-

≥200

--

ADA kriterleri
100 g glukoz ile OGTT
(en az 2 patolojik değer tanı koydurur)
75 g glukoz ile OGTT
(en az 2 patolojik değer tanı koydurur)
DSÖ kriterleri
75 g glukoz ile OGTT
(en az 1 patolojik değer tanı koydurur)

American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes-2011. Diabetes
Care, 2011;34 (1):11-61.
Sınır değerler; 75 gram OGTT'de AKŞ≥92 mg/dl, 1. saat KŞ≥180 mg/dl ve 2. saat KŞ
≥153 mg/dl olarak belirlenmiştir. 100 gram OGTT'de AKŞ≥95 mg/dl, 1. saat KŞ≥180 mg/dl,
2. saat KŞ ≥155 mg/dl ve 3. saat KŞ≥140 olarak değerlendirilmektedir.
Diyabetli Gebede Tedavisi Ve Bakım: Diyabetli gebenin bakım ve tedavisinde
dikkat edilecek noktalar şunlardır:
•
Fetal ve maternal morbidite göz önüne alındığında diyabetli gebenin
antepartum izlemi çok önemlidir.
•
Diyabetli gebeler hipertansif hastalık açısından özellikle gebeliğin ikinci
yarısında kan basıncının, kilo alımının ve idrarda proteinüri yönünden dikkatle takip
edilmelidir.
•
Gebeye
öğretilmelidir.

28.gebelik

haftasından

sonra

fetal

hareketleri

takip

etmesi

•
Diyet tedavisi ile normoglisemi, annede uygun ağırlık artışı, fetüsün yeterli
gelişimi ve açlık ketonürisinin önlenmesi amaçlanır.
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•
Hekimin önerdiği saatlerde kan şekeri izlenir ve kan şekeri düzeyi
doğrultusunda insülin yapılır.
•

Gebenin planlanan diyet ve egzersiz programını sürdürmesi sağlanır

•

Hipoglisemi, hiperglisemi ve ketoasidoz belirtileri gözlenir ve hastaya öğretilir.

•

Diyabetin komplikasyonları açısından gebe izlenir.

•

Gebeye hastalığı, kendisi ve bebeği ile ilgili risklerle ilgili eğitim verilmelidir.

•

Gebeye kendi bakımı ve glikometreyi doğru kullanma hakkında bilgi verilir

•

Fetal sağlığı değerlendiren testler yapılır ve gebeyi bilgilendirilir.

•

Gebe ve yakınlarının korku ve endişelerini giderilir.

•

Doğum şekli ve zamanı konusunda bilgi verilir

•
Doğumdan sonra infeksiyon, kanama, yaşam belirtilerinin izlenmesi, idrar ve
kan şekeri düzeyinin dikkatli incelenmesi önemlidir.
•
Erken lohusalık döneminde diyabetik annenin insülin gereksiniminde ani bir
azalma olacağından doğum sonu ve ilk birkaç hafta içinde annenin glikoz kontrolü gereklidir.
•

Emzirme glikoz kontrolünü sürdürmede yardımcıdır ve desteklenmelidir.

•
Diyabetli annenin bebeği doğum sonu hipoglisemi ve dehidratasyona girebilir.
Yenidoğanın beyninin zarar görmemesi için, anne sütünün hemen verilmesi gerekir.
Hipoglisemi belirtileri olan tiz ağlama, titreme, kayıtsızlık, siyanoz, güç beslenme, laterji,
vücut ısısında değişim gibi belirtilere karşı dikkatli olunmalıdır.
•
önlemektir.

Gestasyonel diyabette en önemli hedeflerden biri diyabet gelişimini

•
Gestasyonel diyabetli gebelerde tip 2 diyabet gelişme riski artmıştır. Bu
gebelerin gebelik sonrası 6. haftada kalıcı diyabet yönünden tekrar değerlendirilmesi ve yıllık
takiplerinin yapılması sağlanmalıdır.
•
Gestasyonel diyabeti olan kadınlarda diyabet gelişme riskini azaltmak için lif
oranı yüksek, yağ oranı az diyet önerilir. Ayrıca egzersiz yapmaları ve kilo vermeleri teşvik
edilmelidir.
5.2. Gebelik ve Kalp Hastalıkları
Gebelikte kalp hastalıkları insidansı %0.5 ve %2 arasında değişmektedir. Son yıllarda
kardiyoloji ve obstetrik alanda yaşanan tıbbi gelişmeler kalp hastalığı olan gebelerin maternal
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ve fetal sonuçlarını daha iyi hâle getirmiştir. Gebelikte meydana gelen kardiyovasküler sistem
değişiklikleri plazma volümünde artışa neden olur ve kalpten dolaşıma pompalanan kan
miktarını da artırır. Bu durum ilk trimesterde kan volümünün, son trimesterde ise kalp hızının
artışına neden olur. Gebelikteki bu değişiklikler fetoplasental ünitenin kan akımını arttırmaya
yöneliktir. Fetüsün sağlıklı gelişebilmesi için plasental kan akımının yeterli olması gerekir.
Kalp hastalığı olan gebelerde yetmezlik gelişirse uterusa olan kan akımı azalır ve fetüsün
yaşamı tehlikeye girer. Bu durumdan hem gebe ve hem de fetüs sağlığı olumsuz etkilenir.
Kalp hastalıkları, ortaya çıkardığı fonksiyon yetersizliği durumuna göre şöyle sınıflandırılır:
Sınıf I: Fiziksel aktivite sırasında sorun yoktur. Normal aktiviteleri sınırlandırılmaz.
Sınıf II: Fiziksel aktivite sırasında hafif yetmezliği olan hastalardır.
Sınıf III: Fiziksel aktivite sırasında yetmezliği olan hastalardır.
Sınıf IV: Bu grupta istirahat hâlinde bile yetmezlik belirtileri vardır
I. ve II. sınıfa giren gebelerin doğum öncesi bakım ve kardiyolojik kontrolleri ile
gebelik ve doğumları başarıyla sonuçlandırılabilir. III. Sınıf kalp hastalığı olan kadına gebelik
önerilmez, gebelik durumunda ise hastaneye yatırılarak izlenmeleri ve yatak istirahati
yapmaları gerekir. Sınıf IV kalp hastalığı olan kadınlarda maternal mortalite olasılığı yüksek
olduğu için gebelikten kaçınmalıdır. Gebelik varlığında medikal abortus gerekebilir. Ayrıca
kalp hastalığı olan kadınların prekonsepsiyonel danışmanlık almaları da önemlidir.
Kalp Hastalıklarının maternal ve fetal sağlığa etkileri: Kalp hastalığı ve gebelik
olgularında perinatal, maternal ve postnatal mortalite ve morbidite, mevcut kalp hastalığının
tipine, hastanın kardiyak açıdan fonksiyonel durumuna ve gebeliğe bağlı komplikasyonların
gelişip gelişmediğine göre değişir. Kalp hastalığı olan gebelerde prematür doğum, gestasyonel
yaşa göre düşük doğum ağırlığı, respiratuar distres sendromu, intraventriküler hemoraji ve
ölüm gibi fetal riskler ortaya çıkabilir.
Tedavi ve Bakım: Kalp hastası gebelerin bakımında temel amaç; gebelikte meydana
gelen fizyolojik değişikliklerin kalbe getirdiği yükü azaltmak ve komplikasyonsuz bir doğum
süreci geçirilmesini sağlamaktır. Kalp hastalarına gebe kaldıklarında ortaya çıkabilecek
riskler açıklanmalı ve uzun süreli hospitalizasyon ve yatak istirahati gerekebileceği
anlatılmalıdır. Kalp hastalığı olan gebenin tedavisinde kalp yetmezliği, emboli gibi
komplikasyonların erken tanısı çok önemlidir ve dikkatli antenatal kontrol gerektirir. III. ve
IV. Sınıf kalp hastalığı olanlar hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. İlaç tedavisi kardiyak
bozukluğa bağlı olarak, anne ve fetüs sağlığı düşünülerek seçilmelidir. Gebe antikoagülan
tedavi alıyorsa doğumdan önce kesilmeli ve kanama komplikasyonlarına karşı gerekli
önlemler alınmalıdır. Vajinal doğumdan 6 saat ve sezaryenden 24 saat sonra antikoagülan
tedaviye tekrar başlanmalıdır. IUGG yönünden fetal gelişim takip edilmelidir. Tuz
kısıtlaması ve kilo kontrolü yapılmalıdır. Protein, demir ve folik asit alımına özen
gösterilmeli, anemi önlenmelidir. Hasta ve ailesine beslenme ile ilgili bilgi verilmelidir.
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İnfeksiyon gelişimini engellemek için önlem alınmalı gerektiğinde proflaktik antibiyotik
tedavisi uygulanmalıdır.
Kalp hastalığı olan gebenin sezaryen gerektiren bir durum olmadığı sürece normal
doğum tercih edilmeli ve doğumun ikinci evresi kısaltılmalıdır. Bu amaçla forseps ve vakum
ile doğum hızlandırılabilir. Doğum ağrıları sırasında kalbin yükünü azaltmak için epidural
anestezi yapılmalı ve hipotansiyon gelişmemesi için dikkatli izlenmelidir. Gerekmedikçe
oksitosin kullanılmamalıdır. Yetmezlik belirtilerine karşı uyanık olmalı ve aralıklı olarak
oksijen verilmelidir. Fetüs elektronik fetal monitörizasyon ile sürekli takip edilmelidir.
Kalp hastalığı olan kadınlarda doğum sonrası akciğer ödemi görülme riski yüksek
olduğundan loğusa ilk 12-24 saat çok dikkatle takip edilmeli, erken taburcu edilmemelidir.
Doğum sonu kardiyak yetmezlik açısından da dikkatli olunmalı ve diürez takibi yapılmalıdır.
Loğusa erken ve yavaş biçimde mobilize edilmelidir. Loğusa normal aktivitelerine birkaç
hafta içinde dönebilir. Loğusanın aldığı ilaçlar, laktasyon sürecinde güvenlik açısından
değerlendirilmeli ve rahat bir pozisyonda emzirme, fazla efor sarf etmeden emzirmesi
sağlanmalıdır. Loğusa erken taburcu edilmemeli, kontrasepsiyon, kendi bakımı ve bebeğin
bakımı ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Kalp hastası olan loğusa hastanede olduğu sürece
kardiyolog tarafından da izlenmedir.

5.3. Gebelik ve Anemi
Sağlıklı normal gebelerde plazma volüm artışına (%50) bağlı fizyolojik anemi
görülebilmektedir. Hematokrit değerleri azalır; geç ikinci trimester ve üçüncü trimesterde
belirgin olarak düşer. I. trimesterde Hemoglobin değerinin 11 mg/dl veya hematokrit
değerinin %33’ün altında olması anemi olarak kabul edilir. Ağır anemi ise genellikle
hemoglobin değerinin 8,5 mg/dl’nin altında olmasıdır. Gebelikte aneminin en sık iki nedeni
demir eksikliği ve akut kan kaybıdır. Gebelikte anemi, erken doğum, erken membran rüptürü,
infeksiyonlar ve fetal gelişme geriliği gibi sorunlara neden olur.
Demir eksikliği anemisi; Gebelikte sık görülen ve ülkemizde gebelerin yaklaşık
%50’sinde görülen anemi tipidir. Anemide demirin besinlerle yetersiz alınması ya da
emilememesi, kanama, çoğul gebelik ve sık doğum gibi faktörler etkilidir. Gebelikte anemi
erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve perinatal mortalite olasılığını arttırabilir. Kanama ve
infeksiyon riskleri doğum sırasında ve sonrasında artar.
Demir eksikliği olan kadınlarda genellikle yorgunluk, zayıflık, iştahsızlık, infeksiyona
duyarlılık, taşikardi ve ciltte solukluk vardır. Gebelikte anemi tedavisinin amacı bu
semptomları ortadan kaldırmak, demir eksikliğini gidermektir. Bu amaçla gebelikte demir
ilaçları alınması ve demirden zengin diyet önerilir. Ülkemizde gebeliğin 4. ayının başından
doğum sonu 3. ayın sonuna kadar, günde 40–60 mg demir desteği tüm gebeler için
önerilmektedir. Anemisi olan kadının beslenmesi değerlendirilmeli ve demirden zengin
beslenme ile ilgili eğitim verilmelidir. Demir alımı sırasında midenin boş olması, C vitamini
veya portakal suyu ile alınması emilimi arttırmaktadır. Demir kullanımı gastrointestinal ve
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mide rahatsızlıkları, bulantı, kusma, iştahsızlık, diyare, mekanik tat ve konstipasyon
şikayetlerine neden olabilir. Gebenin tedaviye uyumu değerlendirilmelidir.
Folik asit eksikliği anemisi: DNA ve RNA sentezi ve hücre çoğalması için folik aside
ihtiyaç vardır. Folik asit yokluğunda eritrositlerin bölünmesi zayıflar ve sayıları azalır.
Gebelik, hücre bölünmesinin arttığı bir süreçtir ve bu nedenle folik asidin yeterli alınması çok
önemlidir. Folik asitin nöral tüp defeklerini önleme etkili olduğu da bildirilmiştir. Nöral tüp
defektlerini önlemek için folik asit kullanımına gebelikten üç ay önce başlanarak, gebeliğin
ilk üç ayında devam edilmesi önerilmektedir. Gebelikte önerilen folik asit desteği
0.4mg/gündür. Gebeye folik asit yönünden en zengin besin kaynakları olan yeşil büyük
yapraklı sebzeler, kırmızı et, balık, tavuk ve baklagiller hakkında bilgi verilir. Besinlerin
mümkün olduğu kadar az suyla ve tencerede pişirilmeleri önerilir.
Orak Hücreli Anemi: Orak hücreli anemi, hemoglobin moleküllerinin bozulmasıyla
sonuçlanan otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Eritrositler ‘hemoglobin S’ olarak
isimlendirilen hemoglobin tipi içerirler. Bu eritrositler kolayca birbirine bağlanarak kapilleri
tıkarlar ve trombotik krize neden olurlar. Gebelikte 3. trimesterde ağrı krizleri artabilir.
Gebelik sırasında orak hücreli anemi, maternal ve prenatal morbidite ve mortalite riskini
artırır. Gebelikte iştahsızlık, dispne, keyifsizlik ve ciltte solukluk gibi belirtiler görülür. Orak
hücre krizinde ise şiddetli karın ağrısı, kas spazmı, bacak ağrıları, eklem ağrısı, yüksek ateş,
bulantı ve kusma gözlenir. Gebelik süresince, sadece destekleyici tedavi yapılır. Bu hastaların
tedavi ve bakımında trombotik krizleri, anemiyi ve enfeksiyonu önlemek temel amaçtır. Ağır
anemi için kan transfüzyonu, ağrılar için analjezikler ve infeksiyon için antibiyotikler
kullanılır.
Talasemi: Otozomal resesif bir hastalıktır. Hemoglobin globin zincirlerinden birinin
sentezinin azalması veya anormal yapımı ile karakterizedir. Daha çok Akdeniz ülkelerinde
görüldüğü için Akdeniz anemisi olarak bilinir. Talasemi minör ve major olmak üzere iki tipi
vardır. Talasemi minör, heterozigot formudur. Tek belirtisi anemidir. Talasemi major
homozigot durumunda ortaya çıkar ve çiftlerin genetik danışmanlık almalarını gerektiririr.
Her ailenin taşıyıcılık durumunun bilinmesi, fetüsün taşıyıcı ya da hasta olabileceği riskleri
hakkında genetik danışmanlıkla ilgili bilgi sağlar. Gebenin talasemi minör olduğu durumlarda
anemi hafiftir. Gebelik bu anemi nedeni ile riske girmez. Major talasemili kadınlar genellikle
pubertede adet görmezler, ağır hemoliz ve anemileri vardır, infertil olma riskleri yüksektir.
Talasemi tanısı tam kan sayımı ve kemik iliği incelemesi ile yapılır. Gebelik sırasında
talaseminin yönetimi hastalığın şiddetine bağlıdır. Talasemi minör olduğu durumlarda tedavi
gerekmez. Talasemi majorde kan transfüzyonu gerekir. Hastaya bakım, destek ve danışmanlık
verilir.
Gebelikte aneminin önenmesi: Gebelikte anemi, Dünya genelinde önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Bu nedenle aneminin prekonsepsiyonel dönemde tanınması ve gebelikten
önce tedavisi sağlanmalıdır. Sık gebelik ve gebeliklerin 2 yıldan sık aralarla olması kötü
gebelik sonuçları ve anemi ile yakından ilişkilidir. Laktasyondaki kadınların kontrasepsiyonu
bu açıdan çok önemlidir. Aneminin giderilmsine yönelik beslenme önerileri, aneminin tipine
göre yapmalıdır. Tüm kadınların gebeliği ve doğumu sağlıklı tamamalayabilecek yeterlilikte
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demir depoları ile gebe kalması ve bunu sürmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla reprodüktif
dönemdeki kadınlara gebe ve loğusalara demir ve folik asit desteği yapılmalıdır.

5.4. Gebelikte İnfeksiyon Hastalıkları
Gebelik döneminde geçirilen infeksiyonlar gebe ve/veya fetüs için önemli bir
morbidite ve mortalite nedenidir. Gebelik dönemindeki bağışıklık sisteminin geçici olarak
kısmen baskılanmış olması ve hormon değişiklikleri bazı infeksiyonların daha ağır
seyretmesine ve bazı latent infeksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.
Gebelik döneminde geçirilen infeksiyonların fetüse etkisi etkenin tipine ve
infeksiyonun geçirildiği gebelik haftasına bağlıdır. Gebelik dönemi infeksiyonları hafif ya da
ağır bir klinik seyir gösterebilir. Anne ve fetüse hiçbir zarar vermeden geçirilebildiği gibi;
düşüklere, konjenital anomalilere, ölü doğuma, erken doğuma, fetusun büyüme geriliğine,
konjenital infeksiyonlara ve yenidoğan infeksiyonlarına neden olabilirler. Gebelik döneminde
geçirilen su çiçeği, sıtma, grip gibi bazı infeksiyonlar gebe olmayan döneme göre daha ağır
seyreder. Herpes virus, sitomegalovirus gibi hastalıklar ise gebelik döneminde yeniden aktive
olabilir. Doğum sırasında bulaşan B grubu streptokok, Neisseria gonorrhoea, Chlamydia
trachomatis, Herpes Simpleks tip 2, HIV gibi infeksiyonlar da yenidoğanda değişik
infeksiyonlara neden olabilir.
B Grubu Streptokoklar (GBS): Bu bakteriler farinks, vagina ve gastrointestinal
sistem florasında %5-40 arasında bulunan mikroorganizmadır. GBS’lar, gebelerde vaginada
kolonize olarak maternal ve neonatal enfeksiyonlara yol açabilirler. GBS kolonizasyonu olan
anneler intraamniotik enfeksiyon, erken membran rüptürü, erken doğum ve postpartum
endometrit riski taşımaktadır. GBS’lar yenidoğanlarda, doğumdan sonra ilk 7 gün içinde
vertikal geçişe bağlı bakteriyemi, pönomoni ve menenjite neden olmaktadır. Bu nedenle
gebeler 35-37 gebelik haftasında prenatal muayene sırasında B grubu streptokok infeksiyonu
açısından taranmalı, varlığında antibiyotik tedavisi verilerek yenidoğana bulaşması
önlenmelidir.
Toksoplasma: Toksoplazma protozoon olan Toksoplazma Gondi tarafında
oluşturulan parazit infeksiyonudur. Kedi feçesi ile bulaşık sebze ve meyvelerin yıkanmadan
yenilmesi, az veya pişmemiş etlerin yenilmesi yolu ile bulaşır. İnsanda hastalık genellikle
klinik belirti vermeden seyreder. Gebelikte geçirilen akut enfeksiyon, konjenital
toksoplazmozise neden olur ve abortus, ölü doğum, erken doğum ve ağır konjenital
enfeksiyona yo açabilir. Konjenital infeksiyon riskini önlemek için gebelik sırasında kadının
tedavi edilmesi gerekir. Bakımda infeksiyonun önlenmesi esastır. Toksoplazmozisin
önlenmesi için çiğ veya pişmemiş et yemekten kaçınılması, çiğ meyve ve sebzeler yemeden
önce iyice yıkanması, kedi dışkısından kaçınılması, pastörize edilmiş ürünlerin kullanılması
konusunda eğitim yapılmalıdır.
Kızamıkçık (Rubella) :Çocuklarda ve erişkinlerde hafif seyirli bir infeksiyona neden
olan kızamıkçık gebelerde çok ciddi seyirli konjenital kızamıkçık oluşturur. Bulaşma,
infeksiyonu geçirenlerle uzun süreli yakın temas sonrası olur. Konjenital rubella hâlâ önemli
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bir sorundur. Gebeliğin ilk 12 haftasında kızamıkçık geçiren gebelerde gebelik sonlandırılır.
12-16. Gebelik haftasında prenatal tanıda fetüsün infekte olduğu kanıtlanırsa gebelik
sonlandırılabilir. 16. haftadan sonra fetüsün ciddi zarar görme riski düşüktür. Tedavi
semptomatiktir ve en etkin tedavi korunmayı sağlayabilmektir. Hastalığı geçirmeyen ve daha
önce aşı olmayan kadınlar aşılanmalıdır. Aşı sonrası 3 ay gebe kalınmamalıdır.
Sitomegalovirus (CMV): Herpes virus ailesi üyesi olan cytomegalovirus, konjenital
infeksiyonlara neden olabilir. CMV infekte vücut atıkları, emzirme, plasenta, kan-organ nakli
ve cinsel yolla bulaşır. CMV infeksiyonu geçiren bebeklerin %80-95’i asemptomatiktir.
Gebelik sırasında CMV infeksiyonu plasental yolla fetüse geçerek düşük, ölü doğum, düşük
doğum ağırlıklı yenidoğan, IUGG, mikrosefali, sağırlık, körlük, mental retardasyon, sarılık,
peteşi, hepatosplenomegali, konjenital veya neonatal infeksiyonla sonuçlanabilir. El yıkama
başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına özenle uyum gebeyi CMV infeksiyonlardan
korur.
Herpes simpleks virüs (HSV): Herpes simpleks tip 1 genelde (%80) vücut üst
kısmında, tip 2 genital bölgede hastalık yapan iki herpes grubu virüstür. Gebelikte herpes
virus infeksiyonun seyri gebe olmayanlardaki gibidir. Plasental bulaşma nadirdir. En sık
doğum sırasında olur. Üçüncü trimesterde aktif enfeksiyon geçiren annenin çocuğunda vajinal
doğum sırasında %40-%50 neonatal herpes enfeksiyonu gelişir. Aktif genital HSV
enfeksiyonu olan bir gebede sezaryan uygulanması yenidoğanda enfeksiyon görülme
olasılığını azaltır.
Hepatit B virüsü (HBV): HBV akut infeksiyonu, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve
hepatik karsinoma gibi komplikasyonlara neden olan bir etkendir. Gebelikte bulaşma riski
düşük olmasına rağmen, daha çok doğum sırasında bulaşma olur. Doğum öncesi tüm
gebelerde HBsAg (Hepatit B Virüs Yüzey antijeni) ve anti-HBs (hepatit B'ye karşı antikor)
bakılmalıdır. HbsAg negatif kadınlara gebelik sırasında aşı yapılabilir. HbsAg pozitif bulunan
(hepatit B ile enfekte olan) kadınlarda doğumdan sonra ilk 12 saat içinde bebeklere hepatit B
hiperimmnglobulin uygulanmalı ve hepatit B aşısı yapılmalıdır.
Human Immünodeficiency Virüs (HIV) infeksiyonu: HIV infeksiyonunun anneden
çocuğa geçişi intrauterinde, doğum sırasında ya da anne sütü ile emzirme sonucu oluşabilir.
Fetüs çoğu zaman doğum sırasında infekte olur. Perinatal HIV enfeksiyonu, HIV tanı
testlerinin daha sık kullanımı, antiretroviral profilaksi, planlanmış sezaryen ve emzirmenin
engellenmesi ile son yıllarda oldukça azalmıştır. HIV enfeksiyonun gebelikte optimal
yönetimi için gebede hastalığın ilerleyişini önleyecek ve yenidoğana vertikal geçişi
engelleyecek etkili antiretroviral tedavi gereklidir. Gebelik boyunca antiretroviral tedavi alma
ve hekim kontrolünde olma, doğumun 38. haftada sezaryen ile yapılması, bebeğe doğum
sonrası antiretroviral profilaksisi yapılması ve anne sütü almama gibi önlemlerle, anneden
bebeğe geçiş oranı büyük ölçüde önlenebilmektedir.
Sifiliz: Sifilize neden olan T. pallidum, fetüse plasental yolla bulaşır. Konjenital
sifiliz, perinatal ölüm, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, konjenital anomalilere neden olur.
Gebe kadınlar sifiliz açısından taranmalı ve tedavi edilmelidir.
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Gonore: Etkeni Neisseria gonorrhooeaedir ve cinsel ilişki ile bulaşır. Tüm gebe
kadınlar ilk prenatal muayenede gonore açısından taranmalıdır. Gebelikte spontan abortus,
preterm doğum ya da erken membran rüptürüne yol açabilir. Doğum sırasında infekte olmuş
doğum kanalından geçen yenidoğanda göz enfeksiyona yol açar. Bu nedenle tüm
yenidoğanlara doğum sonrası göz proflaksisi uygulanmalıdır. Loğusalıkta da pospartum
endometrite neden olabilir.
Klamidya: Kadınların çoğunluğu asemptomatiktir. İnfeksiyon infertilite, ektopik
gebelik, spontan abortus, erken doğum, erken membran rüptürü, düşük doğum ağırlığı, ölü
doğum ve neonatal mortalite ile ilişkilidir. İnfeksiyon vajinal doğum yolundan yenidoğana
bulaşarak göz infeksiyonu ve pnömoniye neden olabilir. Tüm gebe kadınlar ilk prenatal
muayenede taranmalı ve gerektiğinde tedavi edilmelidir.
Üriner Sistem İnfeksiyonları: Gebelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal ve
mekanik değişiklikler üriner sistem infeksiyonu (ÜSE) riskini artırmaktadır. ÜSE gebelikte en
sık görülen ve preterm doğum ve erken membran rüptürü gibi ciddi obstetrik sonuçları olan
bakteriyel infeksiyonlardır. ÜSE’ye en sık Escherichia Coli neden olur. Grup B Streptokok
bakteriürisi olan gebe kadınlarda, neonatal menenjit, pnömoni, sepsis gibi komplikasyonların
önlenebilmesi için intrapartum profilaktik antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Gebelerde
semptomatik vakaların yanısıra asemptomatik bakteriürinin tanılanması ve tedavisi de
maternal ve fetal komplikasyon riskini azaltma açısından önemlidir. Tedavide idrar kültürü
yapılarak uygun antibiyotik başlanmalıdır. Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlarında ise
profilaktik antibiyotik tedavisi verilir. Gerekiyorsa gebe hastaneye yatırılarak tedavi
edilmelidir. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonunun erken tanısı ve tedavisi obstetrik
komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.

5.5. Gebelik ve Epilepsi
Epilepsi beyinde bulunan sinir hücrelerinin olağandışı bir elektro-kimyasal boşalma
yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Sıklıkla nöbetler hâlinde görülür ve
geçici bilinç kaybına neden olur. Çocuk sahibi olmaya karar veren epileptik kadına, kapsamlı
antenatal izlemlerin yapılması koşuluyla, sorunsuz bir gebelik de geçirebilecekleri ve sağlıklı
bir çocuk sahibi olabilecekleri bilgisi verilmelidir. Gebelik planlandıysa, gebe kalmadan önce
ilaç dozu nöbetin kontrol edilebildiği, fetüs gelişiminde en az zararın olabileceği doza
indirilmelidir. Hastaya nöbetleri önlemek için antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisini gebelikte de
mutlaka sürdürmesi gerektiği bildirilmelidir. Epileptik gebelerde AEİ kullanımı nedeniyle
fetal malformasyon riski en önemli sorunlardan birisidir. Bu nedenle gebeler 18-20. haftalar
arasında yapısal anormallikler açısından USG ile takip edilmelidir. Hastalar doğum sırasında
kullandıkları AEİ’a mutlaka devam etmeleri ve yanlarında taşımaları konusunda
uyarılmalıdır.
Tedavi ve Bakım: Gebelikte fiziksel ve psikolojik değişikliklerin oluşturduğu stres
epilepsili gebelerde nöbet gelişimi ve sıklığını etkileyebilir. Ayrıca epilepsili gebelerde,
sağlıklı gebelere göre kanama ve erken doğum, fetüste teratojenik etkiler nedeniyle mental
retardasyon, gelişim geriliği, major konjenital malfarmasyonlar gibi komplikasyonlar daha
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fazla görülür. Bu komplikasyonlar epilepsi ve tedavisine bağlı olarak gelişebildiği için
hastalarda ilaç kullanımı konusunda sorunlar, stres ve anksiyete görülebilir. Bu nedenle
epilepsili gebelerin gebelik süresince sık izlenmeleri, AEİ kullanımları, epilepsinin ve
tedavisinin gebeliğe ve fetüse etkisi konularında bilgilendirilmesi gerekir. Sağlık profesyonellerinin, epilepsili gebeleri nörolog takibinde ilaç kullanmaları ve gebeliğin epilepsi
nöbetlerine etkisi konusunda bilgilendirmeleri de son derece önemlidir.

5.6.Anne Yaşının Gebelik Üzerine Etkileri
Adölesan gebelik kadar 35 yaş ve sonrası gebelikler gebe ve fetüs sağlığını olumsuz
etkilemekte ve gebelik ve doğum ve doğum sonu dönemde ortaya çıkabilecek riskleri
artırmaktadır.
Adölesan Gebelikler: Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş grubunu Adölesan olarak
tanımlamaktadır. Adölesan dönemde çok önemli fiziksel ve psikososyal değişimler görülür.
Adölesan gebelik 10-19 yaş arasındaki kadınların gebeliği anlamına gelmektedir. Ülkeler
arasında adölesan gebelik hızlarının karşılaştırılmasında genel olarak 15-19 yaş arasındaki
adölesan gebeliklerle ilgili veri kullanılmaktadır Dünyada 15-19 yaş grubu adölesanların
doğurganlık oranları ortalama ‰ 43‘tür. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013
sonuçlarına göre ülkemizde adölesan dönemde olan kadınların yüzde 5‘i çocuk doğurmaya
başlamış; yüzde 1‘si ise ilk çocuklarına gebedir.
Adölesan gebe ve fetüslerinde ölüm ya da hastalık riski daha fazladır. Yüksek riskli
gebelik olarak kabul edilen adölesan gebeliklerde abortus, anemi, yenidoğanın düşük doğum
ağırlıklı olması, prematürite, gestasyonel hipertansiyon, gebeliğe bağlı diyabet, erken doğum,
Sefalo-pelvik uygunsuzluk, uzamış doğum eylemi, zor doğum, postpartum kanama ve
enfeksiyon gibi durumlar, adölesan gebeliklerde sıkça görülebilecek komplikasyonlardır.
Jinekolojik yaşın küçük olması ve fizyolojik olgunlaşmanın tamamlanmamış olmasının yanı
sıra düşük sosyoekonomik düzey, prenatal bakım ve sosyal destekten yoksun olma ve
beslenme yetersizliği de obstetrik ve neonatal komplikasyonları artırmaktadır. Anne ölümleri
de adölesan gebelerde daha sık görülmektedir. Adölesan gebeliklerin kadın sağlığına
getireceği riskleri engellemenin öncelikli yolu, bu tür gebelikleri önlemekle mümkündür.
Hemşireler bu gebelikleri önlemede aktif rol alabilirler.
İleri yaş (35 yaş ve üzeri) gebelikler: Bir kadın için fizyolojik olarak en uygun
doğurganlık yaşı 20-30 yaşları arasındadır. Günümüzde birçok sosyal ve demografik
değişimin sonucu artan sayıda kadın, eğitim olanaklarında artış, çalışma ve sosyal yaşam
içerisinde daha fazla yer almaları, kariyer planları ve yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesi
nedeniyle üreme çağının geç dönemlerinde gebe kalmaktadır. Ancak ileri yaştaki gebelikler
hem infertilite hem de yüksek riskli gebelik geçirme olasılığını artırır.
Kadının 35 yaş ve üzerinde gebe kalması, ileri yaş gebelik (İYG) olarak
isimlendirilmekte ve yüksek riskli gebelikler arasında sayılmaktadır. İleri yaş gebeliklerinin,
anne ve fetüs için yüksek risk taşıdığı bilinmektedir. Gebeliğe bağlı ölüm riski 35-39 yaş arası
kadınlarda yirmili yaştaki kadınlara göre 2-3 kat fazla olup, 40 yaş ve üzeri kadınlarda risk
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dramatik olarak artmaktadır. Yaşla birlikte diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların,
gebeliğe bağlı komplikasyonların görülme sıklığı da artar. Bunlara bağlı olarak doğum ile
ilgili tıbbi komplikasyonların oranı da artmaktadır. Bu komplikasyonlar fetal ve sağlığı da
etkileyerek İUGG, fetal distres, prematürelik gibi sorunlara yol açar. İleri yaştaki
gebeliklerde diğer bir sorun kromozom bozukluklarına bağlı anomalili bebek doğurma
riskindeki artıştır.
İleri yaşta gebe kalan kadınların bakımında temel amaç yaşla ilgili ortaya
çıkabilecek sorunların önlenmesi, var olan sorunların erken tanılanması ve giderilmesine
yönelik girişimlerin planlanmasıdır. İleri yaşta gebe kalmak isteyen kadınlar gebelik
öncesinde risk faktörleri açısından değerlendirilmelidir. Bu kadınlara gebelik döneminde
antenatal kontrollerin ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemi konusunda eğitim
verilmelidir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Taşkın L (2015). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13. Baskı, Akademisyen
Kitabevi, Ankara.
Beji N, Yılmaz T. (2015). Kronik Sağlık Sorunları ve Gebelik. Ed: Kızılkaya Beji N.
Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri,
İstanbul, s: 473-495.
Kömürcü N., Merih YD. (2012). Gebelik Dönemi sorunları ve Hemşirelik Bakımı.
Ed: A Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. 1.Baskı, Koç Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, s:167-193
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Uygulama Soruları
1)

Gebeliği riskli hâle getiren sağlık sorunlarını açıklayınız.

2)
Kronik sağlık sorunları olan bir gebe olgusuna hemşirelik bakım planı
hazırlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gebelikten önce var olan sağlık sorunları maternal ve fetal sağlığı olumsuz
etkileyebilir. Kronik sağlık sorunlarının gebelikten önce tanı ve tedavisi olumlu obstetrik
sonuçları için gereklidir. Kronik sağlık sorunun olan gebenin tedavi ve bakımında, risk
faktörlerinin belirlenmesi, gebenin dikkatli antenatal takibi ve sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının öğretilmesi, sorun çıktığında girişimlerin planlanması önemli yer tutar.
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Bölüm Soruları
1)
Erken lohusalık döneminde diyabetik annenin insülin gereksiniminde ne tür bir
değişiklik olur?
a)

Aniden artar

b)

Yavaş yavaş artar

c)

Değişmez aynı kalır

d)

Aniden azalır

e)

Üç gün sonra azalır

2)
Aşağıdaki hemşirelik işlevlerinden hangisi kalp hastası olan gebenin
ekspülsiyon dönemi bakımında yer almaz?
a)

Siyanozu hafifletmek üzere oksijen tedavisi uygulamak

b)

Gebenin kuvvetle ve uzun süre ıkınmasını desteklemek

c)

Damar yolunu açık tutup perfüzyonu sürdürmek

d)

Epizyotomi girişimi için uygun malzemeyi hazırlamak

e)

Fetal değerlendirme için sürekli ÇKS takibi yapmak

3) Gebelikte önemli bir sorun yaratan toksoplazmozis enfeksiyonunun etkeni nedir?
a)

Bakteri

b)

Virüs

c)

Parazit

d)

Mantar

e)

Herpes
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4)

Hangisi epileptik gebenin tedavisinde yer alır?

a)

Gebeye en yüksek doz antiepileptik ilaç tedavisi verilir.

b)

Gebelikte antiepileptik ilaç tedavisi almaması önerilir.

c)

Gebelikte epileptik nöbetlerin azalacağı bildirilir.

d)

Antiepileptik ilaçların fetal sağlığı etkilemediği söylenir.

e)

Gebelikte antiepileptik ilaç uygun olan en düşük doza indirilir.

5)

Aşağıdakilerden hangisi adölesan gebeliklerde görülen sorunlardan biridir?

a)

Sefalopelvik uygunsuzluk

b)

Kronik hipertansiyon

c)

Tip I diyabet gelişmesi

d)

Postmatür yenidoğan

e)

Kromozom anomalileri

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)e, 5)a
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6. NORMAL VE RİSKLİ DOĞUM
Doç.Dr.Gülay Rathfısch
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Doğum Eyleminin Fizyolojisi
6.2. Doğum Ağrısı ve Hormonal Denge
6.3. Doğumda Destek
6.4. Riskli Doğum Eylemi ve Bakım

156

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğum eyleminde etkili olan faktörler nelerdir?

2)

Doğum mekanizmasını açıklayınız

3)

Doğum eylemini yönlendiren hormonal dengeyi açıklayınız

4)

Doğumun doğallığını destekleyen uygulamalar nelerdir?

5)

Doğum eyleminde yaşanabilen riskli durumları açıklayınız

6)

Riskli doğum sürecinde öncelikli hemşirelik uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğum eyleminin
fizyolojisi

Doğum eyleminde etkili olan faktörler
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Doğum mekanizması

Doğum mekanizmasını öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak
/Uygulayarak

Doğum ağrısı ve
hormonal denge

Doğumda hormonal dengeyi
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
/Uygulayarak

Doğumda destek

Doğal doğum uygulamalarını
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak
/ Uygulayarak

Riskli doğum eylemi

Doğum eyleminde yaşanabilen riskli
durumları anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Riskli doğum
eyleminde bakım

Riskli doğum sürecinde öncelikli
hemşirelik uygulamalarını öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
•

Bakım

•

Distosiler

•

Doğal Doğum

•

Doğum

•

Doğum Ağrısı

•

Fetüs

•

Hemşirelik

•

Hormonlar

•

Oksitosin

•

Pelvis
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Giriş
Doğum eylemi kadın yaşam evrelerinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.
Doğal ve fizyolojik bir süreç olarak doğum eylemi, kadını fiziksel, duygusal ve sosyal yönden
etkileyebilmektedir.
Doğum eyleminde kadına verilecek yeterli ve nitelikli tıbbi bakım uygulamaları olumlu
bir deneyim geçirilmesini ve sağlıklı bir bebeğe kavuşulmasını sağlayacaktır. Doğum
eyleminde kadına destekleyici bakım verilmeli ve kadının doğum ağrısını daha az
algılamasında tüm yöntemleri etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olunmalıdır. Doğum
eyleminde kadına destek olan ebenin, hemşirenin ya da doktorun doğum eyleminde sevgi ve
sabır ile kadının ve bebeğinin yanında olması doğumda bakımın önemli noktasını oluşturur
.

160

6.1. Doğum Eyleminin Fizyolojisi
Doğum eylemi; düzenli gelip giden, rahatsız edici-ağrılı uterus kasılmalarının
serviksin incelmesine (efasman) ve genişlemesine (dilatasyon) yol açtığı fizyolojik bir
süreçtir. Serviksin bu incelmesi ve genişlemesi, fetusun uterustan doğum kanalı yolu ile
geçerek doğmasına izin verir. Normal doğum eyleminin; termde (son menstrüal perioddan 40
hafta sonra), kendiliğinden başlaması, tek ve canlı bir fetüsün varlığı ile vertex pozisyonda,
baş-pelvis uyuşmazlığı olmadan, sağlıklı bir fetüs ve annenin varlığı ile gerçekleşmesi
beklenir.

6.1.1. Doğum Eyleminde Etkili Olan Faktörler
•

Doğum kanalı

•

Doğum objesi

•

Doğum eylemini gerçekleştiren güçler

•

Annenin emosyonel durumu

6.1.1.1. Doğum Kanalı
Doğum eyleminde fetüs, en dışta pelvis kemiğinin oluşturduğu daha sert yapıda bir
tünelden, içerde ise serviks, vajina ve perine kaslarının oluşturduğu daha yumuşak bir
tünelden geçer. Doğum kanalını oluşturan kemik kısım pelvis kemiğinden oluşmaktadır.
Pelvis Kemiği: Pelvis kemiği, yumuşak doğum kanalının üzerinde yer alan ve doğum
yolunun sınırlarını belirleyen, basit ama bir o kadar da önemli bir oluşumdur. Pelvis kemiği
tek parçadan oluşmaz. Birbiriyle eklem yerlerinden bağlantılı üç ana kemiğin birleşiminden
oluşur. Doğum eyleminde önemli rolü olan pelvis kemiği; sakrum ve lomber vertebra,
koksiks, sakro-iliak eklem, simfizis pubis kemik ve eklemlerden oluşmaktadır. Pelvis kemiği,
arkada promontorium yanlarda iliumların ortasından ve önde karın ön duvarından geçen
hayali bir çizgiyle (linea terminalis) iki kısma ayrılmaktadır. Bu çizgisinin üstünde kalan
kısma büyük (yalancı ) pelvis, altında kalan kısma ise küçük (gerçek) pelvis denir. Büyük
pelvisin doğum eylemi açısından önemli bir fonksiyonu yoktur. Sadece gebeliğin 4. ayından
sonra büyüyen uterusa ve fetüse destek sağlar. Doğum eylemi yönünden önemli olan ise
küçük pelvis ve onun çaplarıdır. Küçük pelvis; pelvis girimi, pelvis boşluğu ve pelvis
çıkımından oluşmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1: Pelvis Kemiği
(http://bmc1.utm.utoronto.ca/~amanda/visualtoolssite/postdates_stats/growth.htmlhttp:
//bmc1.utm.utoronto.ca/~amanda/visualtoolssite/postdates_stats/growth.html)
Doğum kanalını oluşturan yumuşak kısımlar: Doğum kanalını oluşturan yumuşak
kısımlar; istmus uteri, serviks, pelvis tabanı ve vajinadan oluşmaktadır. İstmus uteri
gebeliğin üçüncü ayında kavum uteri ile birleşerek doğum eyleminde alt segmenti oluşturur.
Doğum eylemi başlayınca pasif olarak açılır ve gerilir. Serviks, kas tabakasından zayıf, bağ
dokusundan ise zengindir. Bu nedenle doğum eyleminde uterus kontraksiyonları, amniyon
kesesi ve fetüsün önde gelen kısmının basıncı ile dilate olur. Primiparlarda ilk önce iç darlık
(internal os) açılmaya başlar ve sonra dış darlık (eksternal os) açılır. Böylece ilk önce serviks
boyunda silinme (efasman) arkasından servikal kanalda açılma (dilatasyon) gerçekleşir.
Multiparlarda ise her iki darlık aynı anda açılmaya başlar, efasman ve dilatasyon beraber
ilerler. Bu bölümde yer alan pelvis tabanı diyafragma pelvis, levator ani kası ve fasyalardan
oluşmaktadır. Bu kasların yaptıkları oluk, fetüsün önde gelen kısmını pelvis çıkımına doğru
yükselterek doğmasına yardımcı olur. Vajina doğum kanalının en son kısmını oluşturur ve
doğum eyleminde vajinal yan duvarlar bir akordiyon gibi genişleyerek fetüsün doğum
kanalından çıkması için uygun ortamı sağlar.

Şekil 2: Doğum Objesi
(http://www.csh.org.tw/dr.tcj/educartion/teaching/Labor/index.htm)
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6.1.1.2. Doğum Objesi
Doğum eyleminin ilerleyişini etkileyen faktörlerden biride doğum objesi olarak
adlandırılan fetüstür (şekil 2). Fetüsün kafatası: iki temporal, iki frontal, iki pariyetal ve bir
oksipital kemiklerden oluşmaktadır. Kafatası kemiklerinin birleşim yerinde membranlarla
kaplı alanlara sütur adı verilmektedir. Süturların birleşim yerinde yer alan boşluklara fontanel
denilmektedir. Sütur ve fontanellerin, doğum eyleminde fetüs başının pelvis içindeki
konumunu ve ilerleyişini değerlendirmede önemli rolü vardır. Fetüs başında bulunan sütur ve
fontaneller;
Sagital sütur: Parietal kemikler arasında yer alır, önden arkaya devam eder. Doğum
eyleminin ilerleyişini değerlendirmede özellikle referans nokta olarak kabul edilir.
Frontal sütur: İki frontal kemik arasında yer alır
Koronial sütur: Frontal ve pariyetal kemikler arasında yer alır, transfers olarak uzanır
Lomboidal sütur: İki pariyetal ve oksipital kemik arasında yer alır
•

Ön / anterior fontanel (Bregma): Sagital ve koronial süturların birleşim yerinde

oluşur
•
Arka / posteriyor fontanel (Lambda): Sagital ve lomboidal süturların
birleşmesiyle oluşur ve sagital sütur gibi önemli referans noktalardan biridir.
Fetüsün pelvise hangi kısmı ile girdiği doğum süreci açısından ayrı bir öneme sahiptir.
Buna fetüsün prezantasyonu denir. Doğum eyleminin %97’sinde, baş prezantasyon söz
konusu olduğu için fetüsün kafatasının özellikleri ve çapları da ayrı bir öneme sahiptir.
Verteks prezantasyon en sık görülen prezantasyon şeklidir. Fetüs başı çene göğse değecek
şekilde fleksiyondadır. Baş en küçük çapı olan suboksipito-bregmatik çapı ile pelvise girer.
Suboksipito-Bregmatik çap, Oksipital kemiğin alt ucundan ön fontanele (bregma) kadar
uzanan bölgedir ve yaklaşık 9,5 cm uzunluğundadır. Bu çap fetüsün pelvis kanalında sorunsuz
ilerleyebilmesi için en uygun çaptır. Bu duruşta fetüsün prezante olan kısım oksiputtur.
Normalde, fetüs öne doğru eğilmiş, kol ve bacakları gövdesinin önünde çaprazlanmıştır, çene
göğse değecek şekilde yaklaşmış olarak bulunur. Buna fleksiyon habitusu denir. Bunun
yanında fetüsün anne karnında yatışı, duruşu, anne pelvisi ile ilişkisi ve plasentanın yerleşim
yeri de doğum eyleminin ilerleyişi etkileyebilen fetüse ait faktörler arasındadır (şekil 2).

6.1.1.3. Doğum Eylemini Gerçekleştiren Güçler
Doğum sürecinin sorunsuz seyretmesinde etkili olan bir diğer faktör de fetüsü doğum
kanalında dışarı doğru ilerleten güçlerdir. Doğum eyleminin gerçekleştiren güçler şunlardır:
•
Uterus kontraksiyonları: Uterusun myometrium tabakasının geçici olarak
kasılması ve kalınlaşması fetüsü doğum kanalında ilerleten en önemli itici gücü oluşturur.
Uterusdaki düzenli ve ritmik kasılmalara kontraksiyon adı verilir. Kontraksiyonlar zamanla
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daha sık gelmeye süresi de gittikçe artmaya başlar. Uterus kasılmaları tuba köşelerine yakın
fundus bölgelerinden başlar ve 15 saniye içinde tüm korpusa yayılır. Kontraksiyonlar
uterusun alt kısımlarında daha geç başlamalarına karşın, uterusun tüm bölgelerinde en yüksek
düzeye senkronize şekilde aynı anda ulaşırlar. Dilatasyon evresinin başında 20 dakikada bir
gelen ve ortalama 20 saniye süren kasılmalar, dilatasyon evresinin sonuna doğru 1,5 dakikada
bir ya da daha sık gelir ve 60-90saniye kadar sürebilir.
•
Karın kasları ve diyaframın basıncı: Doğum eyleminin dilatasyon evresi
tamamlandıktan sonra, fetüsün önde gelen kısmı rektum üzerine basınç uygular. Bunun
sonucunda kadında ıkıntılı ağrılar başlar. Kadın karın kaslarını ve diyaframını kullanarak
ıkınır ve fetüsü aşağıya doğru iter.
•
Amnios sıvısı ve fetüs: Uterusun kasılmasıyla birlikte her iki tarafı kapalı olan
amnios boşluğunda hidrolik basınç oluşur. Intrauterin hidrolik basıncın etkisiyle amniyon
sıvısı servikse doğru basınç uygular ve servikal dilatasyona yardımcı olur. Ayrıca amnios
sıvısı aşağıya doğru ilerlerken beraberinde fetüsü de ilerletir.
•
Vajinadaki basıncın emme gücü: Servikal kanal dilate olurken iç ve dış
ortamdaki basınç farkından dolayı vajinada oluşan basıncı emecek şekilde bir güç oluşur.
Oluşan bu vakum gücü fetüsün önde gelen kısmını dışarı doğru çeker.

6.1.1.4. Annenin Emosyonel Durunu
Doğum sürecinde annenin yaşadığı duygusal durum bebeğin doğum sürecini önemli
oranda etkilemektedir. Kadının doğum eyleminde hiç bilmediği yabancı bir ortamda olması,
doğum sürecinin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bilinmezliklerin varlığı, kendisi ve bebeğinin
sağlığıyla ilgili kaygıları kadında korku ve endişeye neden olabilmektedir. Kadının doğum
eylemine bakış açısı olumlu ise nadir yaşanan bu yolculuk anne ve bebek açısında daha
keyifli geçecektir. Bu nedenle kadının ve eşinin doğum süreci hakkında bilgilenmeleri ve
bilişsel ve duygusal bir hazırlık ile doğuma katılmaları ağrıyla birliktelik sağlama ve doğum
eyleminin sağlıklı ilerlemesi açısından olumlu kazanımlar sağlayacaktır. Eğer kadın, önceki
doğumlarında olumsuz deneyimler yaşamış ise ya da çevresinden doğum süreciyle ilgili
olumsuz deneyimler anlatılmışsa doğuma korku ve endişeyle yaklaşacaktır. Bu durumda
doğumda hormonal dengeyi bozacak ve doğum eyleminin uzamasına, kadının daha fazla ağrı
hissetmesine ve tükenmesine neden olacaktır.

6.1.2. Doğum Eyleminin Başlangıç Belirtileri
Doğum eyleminin başlayıp başlamadığını göstermede objektif ve subjektif belirtilerden
yararlanılmaktadır.
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Subjektif Belirtiler

Objektif belirtiler

Rahatlama (hafifleme):

Uterus kontraksiyonları

Kilo kaybı

Efasman (silinme) ve dilatasyon

Enerji artışı

Amniyon kesesinin yırtılması

Yalancı Doğum Ağrıları (Brakston–
Hicks kontraksiyonları):

Servikal mukusun atılması (nişan)

Doğum eylemine yaklaşırken, son haftalar içinde bel ve kasık bölgesinde hissedilen
ağrı, çoğu zaman gerçek doğum ağrılarıyla karıştırılabilmektedir. Bu yalancı doğum ağrıları
Brakston–Hicks kontraksiyonları olarak adlandırılmaktadır. Özellikle, hamile kadınların
gerçek ve yalancı doğum ağrıları hakkında bilgilendirilmesi önemlidir (Tablo 1).
Tablo 1. Yalancı ve Gerçek Doğum Ağrıları Arasındaki Farklılıklar
Yalancı doğum ağrıları

Gerçek doğum ağrıları.

Ağrılar düzensizdir.

•

Ağrılar düzenli aralıklarla seyreder.

•

Ağrı aralarındaki süre gittikçe azalır.

•
Kontraksiyonların süre ve
şiddetinde bir değişiklik olmaz

•

Kontraksiyonların süre ve şiddeti artar.

•
Ağrı genellikle karın bölgesinde
hissedilir

•
Ağrı belden tuba köşelerinden başlayıp
karına yayılır

•

•

Ağrı araları değişiklik göstermez

Yürümek ağrıyı etkilemez

Servikste bir değişiklik olmaz.

Ağrı şiddeti yürümekle artar
•
Servikste dilatasyon ve efasman düzenli
olarak artar

Uterus kontraksiyonlarıyla birlikte servikal kanalın boyu kısalmaya, incelmeye ve
silinmeye başlar. Buna efasman denir. Efasman vajinal muayene ile yüzde olarak ifade edilir.
Servikal kanalın uterus kontraksiyonlarının, fetüsün önde gelen kısmının ve intraamniyotik
hidrolik basıncın etkisiyle 1cm’den 10cm’ye kadar açılmasına dilatasyon denir. Amniyon
kesesi normalde dilatasyonun sonlarına doğru uterus içi basınç, zarların dayanamayacağı bir
noktaya ulaştığında kendiliğinden açılır. Doğum eyleminin başında serviksteki efasman ve
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dilatasyonun gerçekleşmeye başlamasıyla servikal kanalda oluşan mukus tıkaç dışarı atılır. Bu
durumda doğum eyleminin başladığını gösteren objektif belirtiler arasında yer alır.

6.1.3. Doğumun Evreleri
Doğum süreci bir birini takip eden dört evreden oluşmaktadır.

6.1.3.1. Birinci Evre (Dilatasyon Evresi)
Doğum eyleminin birinci evresinde doğum kanalı fetüsün doğumu için hazırlanır. Bu
evrede, servikste efasman ve dilatasyon gerçekleşir. Birinci evre düzenli ritmik uterus
kontraksiyonları ile başlar ve servikal dilatasyon 10 cm olunca tamamlanır. Bu evre kendi
içinde latent, aktif ve geçiş fazlarından oluşmaktadır.
•
Latent faz: Bu faz düzenli, ritmik uterus kontraksiyonları ile başlar ve açıklık
3 cm olduğunda sonlanır. Bu evrede uterus kontraksiyonları 10 dk. bir gelir ve ortalama 20 sn
kadar sürer. Bu evre primiparlarda ortalama 12 saat, multiparlarda ise 8 saat sürer.
•
Aktif faz: Servikal dilatasyon 4cm olduğunda aktif faz başlar ve dilatasyon
7cm olunca aktif faz tamamlanır. Bu fazda kontraksiyonların hem sıklığı hem de şiddeti artar.
Kontraksiyonlar 5 dakikadan daha az aralarla gelir ve ortalama 40 saniye kadar sürer. Bu evre
ortalama 4 saat sürmektedir.
•
Geçiş fazı: Servikal dilatasyon 8 cm olduğunda geçiş fazı başlar ve dilatasyon
10 cm olunca tamamlanır. Kontraksiyonlar 2 dakikadan daha az aralarla gelir ve ortalama 6090 saniye kadar sürer.

6.1.3.2. İkinci Evre (İtilme Evresi)
Dilatasyon evresinin tamamlanmasıyla (servikal açıklık 10cm) birlikte ikinci evre
başlar. İkinci evre primiparlarda 30 dk ile 2 saat arasında, multiparlarda ise 5–30 dk arasında
gerçekleşmektedir. Bu evrenin başlangıç belirtileri: Ikıntılı ağrıların başlaması, defekasyon
yapma hissi, bebeğin geldiğini hissetme, perinenin bombeleşmesi, amniyon kesesinin
yırtılması, dilatasyon kanamasının artması, bulantı kusma hissi ve huzursuzluktur. Etkili
ıkınma bu evrede oldukça önemlidir. Ikınmaya; servikal dilatasyon 10 cm olduğunda, güçlü
ve düzenli uterus kontraksiyonları oluştuğunda, fetal baş rotasyonunu tamamladığında ve fetal
baş pelvis içinde en az “+1” düzeyinde olduğunda başlanılmalıdır.

6.1.3.2.1. Doğum Mekanizması
Fetüsün prezante olan kısmının aktif hareketlerle doğum kanalında ilerlemesi sürecine
doğum mekanizması denilmektedir. Fetüsün prezante olan kısmının doğum kanalı içinde
yaptığı bu aktif hareketler sırasıyla, yerleşme, iniş, fleksiyon, internal (iç) rotasyon,
ekstansiyon, eksternal (dış) rotasyon ve ekspulsiyondur.
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Fetüs başı pelvis girimini geçerken, uterus kontraksiyonları ve amniyon kesesinin
yapmış olduğu basınç, pelvis çaplarında daralmalar ve pelvis kemiklerine sürtünmeler
nedeniyle fleksiyona zorlanır. Çene göğse değecek şekilde baş öne doğru eğilerek fleksiyon
hareketi gerçekleştirilir. Böylelikle fetüs başı en küçük çapı olan suboksipito-bregmatik çapını
alır. Fetüs başının pelviste ilerleyebilmesi için fleksiyon hareketinin yanında, baş tamamı 90
derece olan iç rotasyon hareketine de başlar. Fetüs başı orta pelvise geldiğinde fleksiyon
hareketini tamamlamış ve sagital sütur oblik duracak şekilde iç rotasyonuna başlamıştır. Fetal
baş pelvis çıkımına geldiğinde iç rotasyonunu tamamlamış ve sagital sütur pelvis çıkımının ön
arka çapına paralel konumdadır. (Şekil 3).

Şekil 3: Fetüsün doğum kanalında yaptığı fleksiyon ve iç rotasyon hareketleri
(www.easynotecard.com)
Fleksiyonda olan baş, uterus kontraksiyonları, güçlü ıkınmalarla ve pelvik taban
kaslarının desteğiyle en az dirençle karşılaştığı vajinal açıklığa doğru defleksiyon
(ekstansiyon) hareketini yapmaya başlar. Böylece kabaran ve açılan vulvadan önce oksiput,
sonra büyük fontanel (bregma), alın, yüz ve çene doğar. Bebek yüzü yere oksiput ise yukarıya
dönüktür. Başa göre çapı daha fazla olan omuzların pelvis kanalından daha rahat
ilerleyebilmesi için baş 90 derecelik dış rotasyonunu yapar. Bu aşamada bebek yüzü annenin
bacaklarından birine dönüktür. İlk önce pubis altındaki üst omuz sonra da alt omuz perineden
sıyrılır. En son olarak de gövde hafif bir traksiyon ile doğar (Şekil 4).

Şekil 4: Fetüsün doğum kanalında yaptığı defleksiyon ve dış rotasyon hareketleri
(www.easynotecard.com)
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6.1.3.3. Üçüncü Evre (Plasental Evre)
Bebeğin doğması ile üçüncü evre başlar ve plasentanın ayrılıp dışarı atılması ile
sonlanır. Bebeğin doğumundan birkaç dakika sonra uterus kontraksiyonları tekrardan başlar
ve uterus involüsyonu gerçekleşir. Esnek bir dokuya sahip olmayan plasenta, küçülen uterusa
uyum sağlayamaz ve yapışık olduğu endometriumun desidua spongioza tabakasından
ayrılmaya başlar. Ayrılma sırasında plasenta ile desidua arasında bir hemotom oluşur. Bebek
doğduktan sonra 5 ila 30 dakika arasında plasenta ayrılır. Plasenta ayrıldıktan sonra kontrollü
olarak çıkartılmalı ve içeride kotiledon ve zar parçalarının kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir.
Plasentanın tam olarak ayrılıp çıkartılması için plasenta ayrılma belirtilerinin dikkatlice
gözlenmesi gerekir. Plasentanın ayrıldığını gösteren belirtiler; ani vajinal kanama, umblikal
kordon boyunda uzama, fundusun sert bir kitle hâlinde umblikusun hizasına yükselmesi ve
simfizis pubis üstünden elle basıldığında umblikal kordonun içeri kaçmamasıdır.

6.1.3.4. Dördüncü Evre (Kanama Kontrol Dönemi)
Bu evrede, plasentanın doğumu gerçekleşmiş ve kadın lohusalık sürecine ilk adımını
atmıştır. Plasentanın doğumundan sonraki ilk dört saati kapsayan bu erken lohusalıkta kadın
ve bebeği artık birbirlerini daha yakından tanımaya başlayacaktır. Bu dönemde annenin
fiziksel ve ruhsal durumu stabil hâle gelir. Bu evre postpartum kanama, idrar retansiyonu,
anestezi yan etkileri ve hipotansiyon görülme olasılığının arttığı potansiyel bir kriz evresidir.
Bu nedenle uterus düzenli olarak muayene edilmeli, kanama kontrol edilmeli ve ihtiyaç
duyulduğunda uterusa masaj yapmalıdır. Doğumdan sonra ilk dakikalar atlatıldıktan sonra
bebek, annesinin kucağında, memeye ulaşmış ve anne sütünün tadını almaya başlamıştır.

6.1.4. Doğum Eyleminde Bakım
Çocuk sahibi olmak, fizyolojik bir olay gibi görünse de kültürel, psikolojik, spiritüel
ve davranışsal boyutları olan bir yaşam deneyimidir. Doğum eylemi boyunca yapılan
değerlendirme ve uygulanan hemşirelik girişimlerinin amacı ailenin bu yaşam deneyiminden
olumlu sonuçlar elde etmesini sağlamaktır. Hemşireler, doğum esnasında genellikle kadınlarla
ilk iletişimi kuran sağlık profesyonelidir. Gebe kadının, doğumhaneye kabulünde öncelikle,
maternal sağlık öyküsü alınır. Ardından annenin fiziksel muayenesi, fetal değerlendirme ve
gerçek doğum belirtilerinin gözlenip değerlendirmesi yapılır. Gerekli olursa laboratuar testleri
yapılır.

6.1.4.1. Doğum Eyleminin Birinci Evresinde Bakım
Doğum eyleminin bu evresinde gebe, doğumhaneye ve doğum eylemine bir
adaptasyon sürecine girer. Kadının ve fetüsün yakından takibi olası riskli bir durumun
erkenden fark edilip önlem alınmasına yardımcı olacaktır. Birinci evreye yönelik bakım
uygulamaları aşağıda Tablo 2’de görülmektedir. Değerlendirme sıklığı kadının ve fetüsün
genel durumuna göre değişebilmektedir. Özellikle kadının emosyonel durumu varsa yaşadığı
stres ve korku durumu da değerlendirilmesi gereken durumlar arasındadır.
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Tablo 2: Doğum Eyleminin Birinci Evresinde Bakım
Değerlendirme *

Latent faz (0-3 cm)

Aktif faz (4-7 cm)

Geçiş fazı (8-10 cm)

Vital bulgular
(kan basıncı,
nabız, solunum

Her 30-60 dk. bir

Her 30 dk.

Her 15–30 dk.

Ateş

Her 4 saatte bir

Her 4 saatte bir

Her 4 saatte bir

Kontraksiyon
(sıklık, süre,
yoğunluk)

Her 30-60 dk. da bir,
palpasyon ile ya da EFM
ile

Her 15-30 dk.da bir,
palpasyon ile ya da
EFM ile

Her 15 dk da bir,
palpasyon ile ya da
EFM ile

Fetal kalp atımı

Her saat başı, el dopleri
ile ya da EFM ile

Her yarım saatte
bir,el dopleri ile ya
da EFM ile

Her 15–30 dakikada
bir,el dopleri ile ya
da EFM ile

Vaginal muayene

Doğumhaneye kabulde
ilk değerlendirme için ve
doğumun ilerleyişini
izlemek için gerek
duyulduğu zaman

Doğumun
ilerleyişini izlemek
için gerek
duyulduğu zaman

Doğumun ilerleyişini
izlemek için gerek
duyulduğu zaman

Davranışsal/
psikososyal

Her kadında
karşılaşılabilen:
Konuşkan, heyecanlı ve
kaygılı

Her kadında
karşılaşılabilen:

Her kadında
karşılaşılabilen:

Doğumun bireysel
olarak kabul
edilmesi; istekli ve
sessiz

Cesareti kırılmış,
huzursuz, kontrolünü
kaybetmiş, uyum
yeteneği azalmış

6.1.4.2. Doğum Eyleminin İkinci Evresinde Bakım
Doğum eyleminin ikinci evresi bebeğin doğumunun gerçekleştiği evredir. Bu evrede
uterus kontraksiyonlarının süresi ve şiddeti artığından kadının daha fazla desteğe ihtiyacı
olacaktır. Kadının değerlendirilmesinde dikkat edilecek durumlar Tablo 2’de görülmektedir.
Doğum ve yenidoğan için uygun ortamın hazırlanması, kadının doğum için uygun pozisyonu
almasına, etkili ıkınmasına ve doğum sürecine yardımcı olmak, ten tene teması sağlayarak
anne bebek iletişimini ve emzirmeyi başlatmak önemli bakım uygulamaları içinde yer
almaktadır.
Bu evrede kadına sunulacak bakımda dikkat edilecek noktalar:

169

•
Kadına doğum için uygun pozisyon (litotomi, sırtüstü, semi fawler, çömelme,
ayakta durma, oturma vb) verilir.
•

Doğum masası ve doğum takımı hazırlanır.

•
Bacakların iç kısımları, abdomenin aşağı kısımları perineden dışa doğru ve en
son ol arak da vulva anal saha antiseptik bir solüsyon ile yıkanır.
•

Yenidoğan için sıcak bir ortam hazırlanır.

•

Uterus kontraksiyonlarıyla birlikte kadının etkili ıkınması için destek olunur.

•
İhtiyaç duyulduğunda, perinenin bir taç gibi başı tuttuğu ve elastikiyetinin çok
arttığı taçlanma döneminde epizyotomi yapılır.
•
Fetüsün doğumuna yardımcı olunur. Umblikal kord klempleninceye kadar
bebek anne hizasında tutularak 50-100 ml kanın plasentadan bebeğe akışı sağlanır.
•
Yenidoğanın sağlık durumu doğumdan sonraki 1. ve 5. dakikada APGAR
skorlaması ile değerlendirilir. Bu süreler içinde bebeğin kalp atım hızı, solunumu, kas tonüsü,
rengi ve refleksleri değerlendirilir. APGAR skoru 7 puan ve üzeri olan bebekler sağlıklı
olarak, 3 puan ve altında olan bebekler ise ciddi asfiksi yönünden değerlendirilir.
•

Yenidoğan tartılır, baş çevresi ve boyu ölçülerek anomali kontrolü yapılır.

•
Her yenidoğana tek doz intramüsküler 0,5-1.0 mg K vitamini doğum sonrası
ilk bir saat içinde yapılır.
•

Anne ve bebeğe isim bilekliği takılır ve bebeğin ayak izi alınır.

6.1.4.3. Doğum Eyleminin Üçüncü Evresinde Bakım
Doğum eyleminin üçüncü evresi yani plasental dönem, bebek doğduktan sonra başlar
ve plasentanın doğmasıyla sonlanır. Kadının bu evredeki değerlendirilmesinde dikkat edilecek
durumlar Tablo 3’de görülmektedir. Bu evredeki hemşirelik girişimleri;
•

Plasentanın ayrılma belirtileri gözlenir ve uygun teknikle plasenta doğurtulur.

•

Plasentanın zar ve kotiledonları kontrol edilir

•
Plesanta çıkartıldıktan sonra uterusun involüsyonuna yardımcı olmak için
oksitosin (sympitan) IM / IVya da oksitosin (1amp) + metherjin IM(1amp) olarak uygulanır.
Doğum sonrasında tensel temas, erken zamanda emzirme maternal oksitosin salınımını
artırmakta bu durum plesantanın ayrılmasını kolaylaştırırken kanamayı da azaltmaktadır. Bu
nedenle hemşireler doğumdan sonra anne bebek ilişkisinin erken zamanda kurulmasına ve
emzirmenin sağlanmasına yardımcı olmalıdır.
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•

Yırtık ve travma yönünden perine, vajina ve serviks kontrol edilir.

•

Epizyotomi hattı kontrol edilir ve epizyotomi varsa perineal yırtık tamiri

•

Perine antiseptik bir solüsyon ile silinir, kurulanır ve steril ped ile kapatılır.

yapılır.

6.1.4.4. Doğum Eyleminin Dördüncü Evresinde Bakım
Doğum eyleminin dördüncü evresi, doğumdan sonra erken postpartum devresi olarak
da adlandırılır. Anne çok yorgundur ve bebeğiyle birlikte olma arzusu içindedir. Bu nedenle
özellikle bu evrede anneyi rahatlatmanın yanında, aile üyelerinin yenidoğanla birlikteliğini
sağlamak da önemli olacaktır. Bu evre plasentanın doğmasıyla başlar ve annenin durumu
stabil oluncaya kadar yaklaşık 1-4 saat kadar sürer.
Bu evrede hemşirelik girişimleri;
•
Doğumdan sonra bitkin ve yorgun olacağından istirahatı sağlanır. Temiz ve
kuru kıyafetleri giydirilerek susuzluğu giderilir ve beslenmesi sağlanır.
•

Her 15 dakikada bir kan basıncı, nabız, solunum stabil oluncaya kadar izlenir.

•
Fundus kontrol edilir. Normalde doğumdan sonra fundus orta hatta ve
umblikusun bir-iki parmak altında ve sert olarak ele gelmelidir.
•
Vajinal kanama (loşia) kontrol edilir ve miktarı, pıhtı içerip içermediği
kaydedilir. Epizyotomi dikişleri ve perine kontrol edilip hematom yönünden değerlendirilir.
•
Aile ve bebek ilişkisi başlatılarak, annenin bebeğini tekniğe uygun olarak
emzirmesi teşvik edilir. Ailenin doğuma ve lohusalığa ait kültürel uygulamalarına dikkat
edilmelidir.
Hipotansiyon, taşikardi, uterin atoni, aşırı kanama, vücut ısısının 38 derecenin
üzerine çıkması gibi durumlar hemen rapor edilmelidir. Yaşam bulguları stabil, kanama
normal sınır içinde, mesane distansiyonu gelişmemiş ve fundus sert olarak ele geliyor ise anne
odasına alınır.
•

Doğumun tüm evrelerinde anne ve bebek sağlığına ilişkin değerlendirilmesinde dikkat
edilecek noktalar Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Doğumun evrelerine göre izlemler
Değerlendirme *

İkinci evre

Üçüncü evre

Dördüncü evre

(Doğum)

(Plesantanın
Doğumu)

(İyileşme)

Vital bulgular (kan
basıncı,nabız,
solunum

Her 5-15 dakikada
bir

Her 15 dakikada bir

Her 15 dakikada bir

Ateş

Her 4 saatte bir

Her 4 saatte bir

Her 4 saatte bir

Kontraksiyon (sıklık, Eylem boyunca
süre, yoğunluk)
sürekli palpasyon
ile ya da EFM ile

Plesentanın ayrılma
belirtilerinin
gözlenmesi

Fundusun kıvamın ve
pozisyonun palpasyonu
ilk saatte 15 dk.da bir

Fetal kalp atımı

1. ve 5. APGAR
skoru ile

Yenidoğanın baştan
ayağa muayenesi, stabil
oluncaya kadar 15 dk
da bir izlem

Doğumdan sonra
kanamanın
gözlenmesi

Fundusun sertliği ile
birlikte 15 dk da bir
değerlendirme

Her 15 dakikada bir
gözlemlenir. Sıklıkla
rahatlama belirtileri
gözlemlenir.
Bebeğinin sesini
duyup ve güvende
hissedince sonra
rahatlar.

Her 15 dakikada bir
gözlemlenir. Genellikle
konuşkan, uyanıktır.
Yenidoğanı kucağına
almak ister. Sakindir ve
kendini gözlemler.

Her 15 dakikada
bir, el dopleri ile ya
da EFM ile

Vaginal kanama

Davranışsal/
psikososyal

Her 15 dakikada
bir uyumu
gözlemlenir.
Ikınmaya
odaklanılır.

*Değerlendirme sıklığı kadının ve fetüsün sağlık durumu ve onların özelliklerine göre
değişebilir.

6.2. Doğum Ağrısı ve Hormonal Denge
Bebeğin dünyaya gelme süreci, doğum işlevi ya da doğurmak olarak bilinir.
olayının o eşsiz doğasından gelen belirti ve işaretleri yüzyıllardır ve günümüzde
ağrıyla ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden, ağrının nedenleri ve doğum eyleminde
önlenmesine yönelik uygulamalar sürekli tartışılan bir konu olarak gündemdedir.

Doğum
de hep
ağrının
Doğum
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ağrısı kadınların her zaman çok ilgisini çeken bir konu olmuştur. Aslında doğum eylemi
evrensel bir deneyim olmasına karşın şiddeti ve algılanışı kişiden kişiye değişebilmektedir.
Doğum ağrısını diğer ağrılardan farklıdır çünkü;
•
Ağrı normal bir sürecin parçasıdır: Diğer ağrılar yaralanma ya da
hastalıkları işaret ederken doğum ağrısı tamamen normaldir. Hem gebenin bu durumdan
kurtulmak için ağrı ile işbirliği yapmasını hem de bebeğin doğum yolunda ilerlemesini sağlar.
•
Hazırlık için zaman vardır: Kadının, doğuma hazırlanabilmesi için zamanı
vardır ve bu süreler içinde kadın ağrıyla birlikteliği sağlayabilecek becerileri geliştirebilir.
•
Doğum ağrısı kısa süreli ve aralıklıdır: Doğum ağrısı günler, haftalar, aylar
sürmez, birkaç saat içinde biter. Ağrılar devamlı değil aralıklıdır.
•
Ağrı kontrolüne katılım ve işbirliği fazladır: Doğum ağrısının kontrolü
sırasında ağrıyı ile uyumlanmaya yönelik istek, işbirliği gibi harekete geçirici duygulara daha
çok rastlanılır.
Ağrının algılanması ve yorumlanmasında birçok faktör etkili olabilmektedir. Doğum
ağrısının oluşmasında genelde fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki temel faktör etkili
olmaktadır. Doğum ağrısının fiziksel nedenleri arasında servikal gerilim, kontraksiyonlar
sırasında uterus kaslarında perfüzyonun azalmasına bağlı gelişen hipoksi, üretraya, mesaneye
ve rektuma basınç ve pelvik taban kaslarında distansiyon yer almaktadır. Bir kadının ağrı
algısında onun geçmiş ağrı deneyimleri, yorgunluk, ağrı beklentisi, olumlu ya da olumsuz
destek sistemleri, doğum ortamı, kültürel beklentiler ve duygusal stres ve anksiyete düzeyi
etkili olabilir.

6.2.1. Doğum Ağrısının Özellikleri
Servikal Dilatasyon 0-3 cm (Latent Faz): Sadece belde değil karın bölgesinde de
ağrılı kasılmalar hissedilir. Ağrı dalgalanmaları düşüktür, büyük olasılıkla alt karın bölgesinde
hissedilir ve genellikle bir pik noktası oluşturur. Serviste dilatasyon başlar, ağrılar daha
güçlüdür ve düzey olarak orta ya da şiddetli adet krampları şeklindedir. Kontraksiyonlar, 5
saniye ile 1 dakika kadar sürebilir. Her bir kontraksiyon arsındaki süre ise 5 - 15 dakika
arasında değişir. Kasılmalar sırasında dolaşılabilir, ayakta kalınabilir. Bu evrede kasılmalar
sırasında çok kolaylıkla bir yerden bir yere gidilebilir.
Servikal Dilatasyon 4-7 cm (Aktif Faz): Kasılmalar, adet kramplarından çok daha
güçlü ve daha ağrılıdır. Kontraksiyonlar 20 ila 40 saniye kadar sürebilir. Her bir kasılmaların
arasındaki süre ise ortalama 5 dakikadır. Kasılmalar sıklıkla bel, alt karın bölgesi, kasıklar ve
bacaklarda hissedilir. Bu aşamada kadın, kasılmalar sırasında, bele yapılan basınç ya da
kalçayı sıkıştırma uygulamalarını rahatlatıcı bulur. Özellikle masaj ve bele yapılan basınç en
iyi girişimler arasındadır. Bu evrede doğum eyleminin aktif süreci başlar ve kadın bunu kendi
ritminde bulabilir.
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Servikal Dilatasyon 8-10 cm (Geçiş Faz): Geçiş evresi olarak da tanımlanan bu
aşama, birçok kadın için diğer evrelere göre çok daha şiddetlidir. Kasılmaların şiddetinde
değişim yaşayan kadınlar için, geçiş evresi, tamamen teslimiyeti gerektirmektedir. Bu evrede
kasılmalar 1 ila 5 dakika arasında çok sık gelir ve her bir kasılma 60-90 saniye kadar sürer.
Ağrı daha çok perine ve kasık bölgesinde yoğun olarak hissedilir.

6.2.2. Doğumda Hormonal Denge
Doğumda etkili olan hormonların düzeyi, genellikle sakin ve müdahalesiz geçen bir
doğum eyleminde, doğum anında ya da hemen sonrasında hem anne hem de bebekte pik
yapar ve devam eden saatlerde ve günlerde oldukça azalır ya da yeniden düzenlenir.
Hormonlarımız bedenlerimizi kontrol ederken benzer şekilde duygularımız da hormonlarımızı
kontrol etmektedir. Bu nedenle doğum sürecinde kadının içinde bulunduğu duygusal durum
hormonları dolayısıyla doğumun ilerleyişini etkileyecektir. Doğum eylemi üç önemli
hormonun kontrolü altındadır. Bunlar; oksitosin, endorfin ve adrenalindir.
Oksitosin: Doğum her şeyden önce hormonal bir süreçtir. Doğumun en önemli
hormonu oksitosindir. Oksitosin çok güçlü bir uterotonik hormondur yani uterus kasılmasına
neden olur. Oksitosinin kanda serbest kalması, tüm memelilerde doğum eyleminde
kasılmaların başlamasıyla ilişkilendirilir. Oksitosin hipofiz arka lobundan salgılanır. Doğuma
yakın son haftalarda oksitosin düzeyi artmaya başlar. Doğum esnasında ise bu seviye hızlı bir
şekilde gittikçe artar. Oksitosindeki bu artış plasentanın doğumuna kadar devam eder. Bu
oksitosin artışının zirve noktasıdır. Doğum eyleminde düz kasların kasılmasında ve bebeğin
doğumunda etkili olan oksitosin hormonu aynı zamanda sütün alveollerden atılmasından,
orgazmdan ve spermlerin vajinaya boşaltılmasından da sorumludur. Utangaç bir hormon olan
oksitosin, karanlık, loş, sessiz ve huzurlu ortamlarda salınımını artırır.
Endorfin: Vücudun kendisinin ürettiği ve doğal narkotik etkisi olan bir hormondur.
Oksitosin gibi endorfinde, hipofiz bezinden salgılanır ve cinsel ilişkide, gebelik döneminde,
doğum anında ve emzirme sırasında miktarı artar. Endorfin aynı zamanda, annenin
göğüslerini laktasyon için hazırlarken, doğum anındaki prolaktinin salınımını da artırır.
Bunun yanında, bebeğin akciğerlerin son aşamadaki gelişimine de yardım eder. Endorfin anne
sütünde de vardır ve hem anne hem de bebek için karşılıklı bağımlılığa ve keyfe neden olur.
Doğum eylemi süresince kadındaki beta-endorfin düzeyi gittikçe yükselir ve tam
doğum anında maksimum düzeye ulaşır. Endorfin aynı zamanda, doğum eyleminde kadının
uyanık, dikkatli olmasına ve kadının doğum süreci içinde gerçekleşen tüm olaylara daha
kolay uyum sağlamasına yardımcı olur. Doğum eylemi sırasında, yüksek oksitosin düzeyine
yanıt olarak beden endorfin üretimine başlar. Oksitosin, endorfini tetikler ve sonrasında
hipofiz bezinden daha fazla oksitosin serbest bırakılır. Bu hormonal döngü, doğum eyleminin
ikinci evresinde yani bebeğin doğumu tamamlanmak üzereyken sürecin hızlanmasında etkili
olur.
Adrenalin: Dövüş ya da kaç hormonu olarak da bilinmektedir. Adrenalin, korku,
endişe, açlık ve soğuk gibi stres yaratan ve heyecan veren durumlar sempatik sinir sistemini
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dövüşmek ya da kaçmak için aktive ettiğinde böbrek üstü bezleri tarafından bir tepki olarak
salgılanır. Sağlıklı bir kişide adrenalin ve oksitosin dengede olmak zorundadır. Normalde
adrenalin salgılanırken oksitosin salgılanamaz. Doğum eyleminde kadın korktuğunda,
endişelendiğinde ve gözetlendiğini hissettiğinde adrenalini artıp oksitosin düzeyi düşer.
Doğum anında kadının korku içinde olması oksitosin salınımını durdurur. Ortamda oksitosin
azaldığında ve devreye adrenalin girdiğinde endorfin salınımı engellenir, doğum zor ve yavaş
ilerlemeye başlar. Oksitosin çevre şartlarına çok bağlı bir hormondur ve çok çabuk
engellenebilir.
Doğum eyleminde kadının ağrıyla birlikteliğini artırmak için oksitosin salınımını
maksimum düzeye getirecek ortamların oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Bunun için.
•

Ortamın sakin, karanlık ya da loş olmasına dikkat etmek,

•
Neokorteksi uyarmamak için mümkün olduğunca az konuşmak ve özellikle net
yanıt gerektiren sorular sormaktan kaçınmak
•

Doğumun gerçekleştiği odada çok fazla kişi bu bulunmamalı,

•

Gerek duyulduğunda çok az müdahalede bulunmak,

•

Kadına ve bebeğe yönelik yapılan gözlemler daha kısa tutmak,

•
Doğum eylemi süresince kadının duş almasına ya da sıcak su içinde
dinlenmesine imkan sunmak,
•

Mümkün olduğunca kadının konuşması ya da ses çıkarmasına engel olmamak,

•
Destek için bulunan kişilerin de huzurlu, sakin ve olumlu duygular içinde
olmalarına özen göstermek,
•
Kadının kendi içgüdülerinin rehberliğinde müdahalesiz doğum yapmasına
yardımcı olmak

6.3. Doğumda Destek
6.3.1. Doğumda Sürekli Destek
Doğum eyleminde bedenin aktif olması, kadının içsel dürtülerine yönelmesine ve
onları kontrol etmesine yardımcı olur. Bedeni tanımak, beden anatomisini ve nasıl çalıştığını
öğrenmek, doğuma hazırlıkta içgüdülerden gelen mesajları dinlemek ve yorumlamak, gebelik
döneminin son haftalarında ve doğum eyleminin başlarında vajinadaki değişimleri hissetmek
kadına, müdahalesiz doğal bir doğum yapmasında yol gösterecektir. Doğum süreci başlarken
psikoterapi, psikodrama, egzersizler, yoga ve meditasyon gibi uygulamalar kadının duygusal
ve fizyolojik hazırlığında etkili olabilmektedir
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Doğumda sürekli destek almak doğumdaki kadının yanında devamlı bulunan ve ona
sürekli duygusal destek veren, rahatını sağlayan, koruyan, bilgilendiren, öneriler sunan ve
partnerine destek olan birinin varlığını gerektirir. Bu destek, kadının ailesinden biri, bir ebe,
bir hemşire, bu konuda eğitimli bir doğum destekçisi ya da kadına yakın olan herhangi bir kişi
tarafından sağlanabilir. Bir destekleyici kişi kadının hareket etmesine, yürümesine, pozisyon
değiştirmesine ve nefes farkındalığı uygulamalarını kullanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca
destekleyici kişi akupresür, masaj, müzik terapisi, ya da terapötik dokunma yöntemlerinin
kullanımına yardımcı olabilir. Doğumun doğal seyri sırasında, kadınların fonksiyonel
kapasitesi ağrıya bağlı olarak daha sınırlıdır ve karar almada sıklıkla sorun yaşarlar.
Doğumda kadının yanında birinin olması, kendini güvende hissetmesi için çok değerlidir.
Doğum ağrısıyla uyumlanmada kullanılan yöntemler: masaj, gevşeme, hayal kurma,
nefes alıp verme, fiziksel hareketler (pozisyon değişikliği), suyun rahatlatıcı etkisinden
yararlanma, enerji verici beslenme, duyguların özgürce akışına izin vermek ve rahatlatıcı
kelimeleri dinlemek gibi uygulamaları içermektedir. Kadının doğal doğum yapmasına destek
olurken dikkat edilecek noktalar;
•
Nefes almaya odaklanma doğum ağrısıyla birlikteliği sağlamada kullanılan
önemli bir yöntemdir. Yavaş, bilinçli yapılan solunum ise genellikle ağrı hissini azaltır.
•
Gevşeme yanıtının oluşması için; sakin bir çevrenin sağlanması, mesanenin boş
olması, rahat kıyafetlerin giyilmesi, akıldaki tüm düşüncelerin boşaltılması, mental bir araç
olarak sözcük, ses ya da cümleye odaklanılması gerekmektedir. Sık kullanılan gevşeme
yöntemleri, progresif kas gevşemesi, biyolojik geri bildirim, hipnoz, akupunktur, meditasyon,
hareket ve pozisyon, ses çıkarma ve müzik dinlemedir.
•
Gevşemeyi sağlamak ve ağrıya toleransı arttırmak için, doğum ağrısı ya da
kasılmalar bir okyanus dalgası olarak düşünülebilir. Doğum eyleminde kadın kasılmaları
okyanus dalgaları gibi görüp onunla mücadele etmek yerine onunla bütünleşip birlikte akışa
geçtiğinde durgun ve dingin bir doğum süreciyle karşılaşabilir.
•
Kasılma anında doğum ekibi ve kadına destek olacak kişiler kadının kulağına
hayal kurmasına yardımcı olacak kelime ya da sözcükleri fısıldayabilir. Bunlar; bir çiçeğin
açılışı ya da güneşin doğuşu olabilir. Bu uygulamanın, bilinçaltı korkuları engellediği ispat
edilmiştir. Hayal kurma ve pozitif imgeleme, vücudun oksitosin ve endorfin hormonunu
üretmesini artırırken, adrenalin gibi doğum eyleminin ilerlemesini engelleyen hormonların
üretimini de bloke eder.
•
Masaj, doğumun tüm evrelerinde kullanılır. Özellikle, aktif evrede ellere,
ayaklara, omuzlara ve bel bölgesine masajların yapılması etkilidir. Şakaklar ovulur ve başa
masaj yapılabilir.
•
Pozisyon değiştirmek ağrıyı artırıyor olsa bile, yeni pozisyon ağrıyla
uyumlanmaya yardımcı olabilir. El diz pozisyonu (dört ayak duruşu), doğum topu üstünde
oturmak, arkalığı olan bir sandalye üzerinden öne doğru eğilmek ya da başka bir kişiye,
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duvara ya da bir mobilya parçasına doğru eğilmek gibi pozisyonları, özellikle bel ağrılarında
ve bebeğin pozisyonunu değiştirmesine yardımcı olmak için denenmelidir.
•
Doğum eylemlerinde su içinde bulunan kadınlar, bunun eşsiz bir şey olduğunu
ve kendilerine huzur verdiğini ifade ederler. Genel olarak duş almak, banyo yapmak kadını
rahatlatıyor ise doğum eyleminde suyun kullanılması mükemmel bir seçim olacaktır.
•
Sıcak petler ile sırta, omuzlara, yüze, bacaklara ve kollara dokunulur ve
gerekirse bu yerler yıkanabilir. Sıcak havalarda ise yüze soğuk su serpiştirilebilir ve eller
soğuk su içinde tutulabilir.
•
Doğum eyleminde bağırmak kadının kendini serbest bırakmasına, yardımcı
olabilir. Özellikle doğum eyleminin geçiş evresinde adrenalin artışına bağlı olarak kadın
bağırıp ağlayarak içsel gerilimi ve enerjiyi dışarı boşaltmaya çalışır. Bu nedenle kadının
doğum eyleminde kendini ifade etmesine izin verilmelidir.
•
Doğum ekibi ve kadına destek olan kişiler kullandıkları kelimelere çok dikkat
etmelidirler. Kullanılan kelimelerin kadının cesaretini artırmasına ve kendine güven
duymasına yardımcı olmalıdır. Örn: “sen bunu yapabilirsin, kendine ve içgüdülerine güven”.
•
Kadının korkuları hakkında konuşmak, onları açığa çıkarmak, kadının bu
korkularıyla baş çıkmasında yardımcı olmak ve kadına sevilme ve destek görme konusunda
güven vermek, en güçlü kasılmalarda bile ilaç almak kadar etkili olacaktır.

6.4. Riskli Doğum Eylemi ve Bakım
Doğum eyleminin anne ve bebeği açısından sağlıklı ilerlemesinde doğum kanalının,
doğum objesinin, doğumda etkili olan itici güçlerin ve en önemlisi de annenin duygusal
durumunun çok büyük etkisi olmaktadır. Bu dört faktörün herhangi birinde yaşanan bir sıkıntı
doğum eyleminin riskli bir durum izlemesine neden olacaktır. Zor ve riskli doğum eylemi
anlamına gelen distosi tüm gebeliklerin yaklaşık %8’inde görülebilmektedir. Doğum
eyleminde risk yaratan durumlar şu başlıklar altında sıralanabilir:
•

Uterin disfonksiyon,

•

Fetal malprezantasyonlar ve anomaliler

•

Pelvis anomalileri

•
Doğum eyleminde görülebilecek diğer anomaliler (kordon prolopsusu,
anomaliler vb)
•

Üçüncü evre anomalileri

•

Müdahaleli doğum
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Doğum eylemini zor duruma getiren bazı risk faktörleri gebelikte saptanabilir ancak
birçoğu doğum eyleminde gelişen durumlardır ve önceden tahmin edilemez. Bu nedenle
hemşire; doğum eyleminde gelişebilecek riskli durumlar açısından bilinçli ve hazırlıklı
olmalı, anne ile fetüsü yakından izleyerek sorunlara zamanında ve etkin müdahale edebilmeli,
bu beklenmeyen zor süreçte gebe ve ailesini desteklemelidir.

6.4.1. Uterin Disfonksiyon
Uterin aktivite, miyojenik, nörojenikve hormonal mekanizmaların senkron çalışması
ile kontrol edilir ve bu sistemlerin herhangi birindeki bir bozukluk anormal doğum eylemine
neden olabilir. Uterus kontraksiyonlarının normalden farklı seyretmesi sonucu yeterli efasman
ve dilatasyon gerçekleşmez.

6.4.1.1. Hipertonik Uterus Kontraksiyonları
Genellikle doğumun latent fazında ve nulliparlarda görülür. Uterus kasları
kontraksiyonlar arasında tam gevşeyemez. Kontraksiyon sıklığı artar, ancak yoğunluğu ve
intrauterin basıncı azdır. Kontraksiyonların 10 dakikada 5’den fazla olması uterin
hiperstimülasyon veya taşisistoli olarak ifade edilir. Kontraksiyonlar düzensizdir ve uterin
kaslar arasında koordinasyon azalmıştır. Hipertonik uterus kontraksiyonları daha çok çoğul
gebeliklerde hidroamniyosda, oksiput posteriyor, yüz ya da alın gelişlerinde ve yoğun
oksitosin indüksiyonu sırasında görülebilir. Sık kontraksiyonlar sırasında azalan kan akımı,
kontraksiyonlar arasında tam gevşeyemediği için normale dönemez. Uterin kaslarda anoksi,
plasental perfüzyonda yetersizlik ve fetal distres gelişebilir. Uterus rüptürü ve ablasyo
plasenta açısından dikkatli olunmalıdır. Eylem uzadıkça uterustaki anoksiye bağlı olarak
annenin ağrıları artar.

6.4.1.2. Hipotonik Uterus Kontraksiyonları
Hipotonik uterus disfonksiyonunda kontraksiyonlar servikal dilatasyon ve efasmanın
ilerlemesi için zayıf ve yetersiz yoğunluktadır. Kontraksiyonların sayısı 10 dakikada 2’den
azdır ve tonüsü azalmıştır Hipotoni genellikle aktif fazda bazen de ikinci evrede
görülebilmektedir. Genellikle doğum normal başlar ancak kontraksiyonların sıklığı ve
yoğunluğu gittikçe azalır. Risk faktörleri; çoğul gebelikler, iri fetüs, polihidroamniyos gibi
uterusun fazla gerildiği durumlar, fetal başın servikse basınç uygulayamadığı fetal pozisyon
anomalileri, analjeziklerin erken ve aşırı kullanımı, bölgesel anestezi, sarkık karın, mesane ve
rektumun dolu olması, uzamış eylemde uterin kasların yorgunluğu, ileri yaş, stres ve ailesel
yatkınlıktır.Hipotonik uterus kontraksiyonları sonucunda; doğum eylemi uzar, enfeksiyon ve
postpartum kanama riskinde artış vardır.

6.4.1.3. Hızlı Doğum (Partus Presipitus)
Doğum eyleminin 3 saatten az sürede gerçekleşmesidir. Annenin dokuları fetüsün
pelvisten hızlı ve kolay geçmesini sağlayacak kadar düşük dirençtedir. Spontan doğumlardaki
kademeli artışlar yerine, kontraksiyonlar aniden başlar ve yoğunlukları fazladır. Kontraksiyon
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sayısı 10 dakikada 5’den fazladır). Risk faktörleri; multiparite, geniş pelvis, küçük fetüs ve
daha önce hızlı eylem geçirmektir. Hızlı doğum; servikal ve perineal yırtıklara, postpartum
akanmaya, fetüste intrakranial kanamaya ve hipoksiye neden olabilir.
Uterin disfonksiyonlarda hemşirelik bakımı
•

Uterus kontraksiyonlarının sıklığı, süresi, yoğunluğu izlenir.

•

Annenin vital bulguları ve fetal kalp hızı sık aralarla değerlendirilir.

•
Gevşemeyi sağlamak için ılık duş, pozisyon değişiklikleri, rahat ve sakin bir
ortam sağlama, masaj, gevşeme egzersizleri vb destekleyici uygulamalarda bulunulur.
•
Artan infeksiyon riski nedeniyle hijyenik önlemlerin alınması, beden hijyeninin
ve ortamın temizliğinin sağlanması önemlidir.
•

Mesanenin düzenli aralıklarla boşaltılması teşvik edilmelidir.

•
Amniyotomi ve oksitosin uygulamaları öncesinde anne bilgilendirilmeli ve
işlemlere bağlı olası komplikasyonlar izlenmelidir.
•
Sakin bir yaklaşımla annenin korku ve endişelerinin giderilmesi için destek
olunmalı, gebe ve ailesi uzamış doğum eylemi ile ilgili bilgilendirilmeli ve soruları
cevaplanmalıdır.

6.4.2. Fetal Malprezentasyonlar ve Anomaliler
Doğum eylemin birinci evresinde doğum kanalı fetüsün geçişi için hazırlanırken,
doğum objesi yani fetüste pelvis içine yerleşip inişe geçer. Bu süreçte fetüsün pelvise giriş
pozisyonu, prezentasyonu, fetüsün büyüklüğü ve gelişimiyle ilgili sorunlar doğum güçlüğüne
yani distozilere neden olur. prezentasyon bozuklukları fetüsün pelviste ilerlemesini ve inişini
yavaşlatır veya durdurabilir. Normal prezentasyona geçilmediği sürece sezaryen doğum riski
yüksektir.

6.4.2.1. Oksiput Pozisyon Anomalileri
Fetüs başının doğum eylemindeki rotasyonu ile ilgili anomalilerdir. Oksiput posterior
en sık görülen pozisyon anomalisidir. Bu doğumlarda başın geriye doğru rotasyonu sonucu
küçük fontanel ve oksiput pelvisin arka bölümünde yer alır. Genellikle orta pelvisin dar
olduğu küçük pelvis, android ve andropoid tip pelviste görülür. Leopold manevralarında,
palpasyonla önde fetüsün sırtı yerine ön kısımları hissedilir. Vajinal muayenede pelvisin
önünde büyük fontanel ele gelir.
Fetüs başının pelvise normal şekilde yan olarak girmesi ve rotasyon yapmayıp pelvisin
derininde kalmasına oksiput transvers pozisyon denir. Oksiput transfer pozisyon sıklıkla
platipelloid ve android pelviste görülür. Uzamış, zor ve müdahaleli doğum nedeniyle,
179

infeksiyon, dehidratasyon, perineal yırtık ve atoni riski artar. Bu geliş çoğu kez kendiliğinden
düzelebilir.

6.4.2.2. Prezentasyon Anomalileri (Malprezentasyon)
Normal bir doğum eyleminde fetüs ekseni anne eksenine paralel sitüste durur ve küçük
fontanel gelişi ile başı çenesi göğsüne değecek şekilde fleksiyon habitusunda prezente olur.
Bunun dışındaki geliş biçimleri prezentasyon anomalilerine neden olur. Bunlar;
Alın prezentasyon:Alın geliş tanısı, fetal baş parsiyel olarak ekstansiyonda olduğunda
ve palpasyonla vajinal muayenede kaş, alın ve burun kökü palpe edildiği zaman konur. Tüm
doğumların %0,2’sinde görülür. Alın geliş fetüsün yerleşmesini engelleyen dar pelvis, fetal
anomali (anensefali), pelvis kontraktürü, multiparite, plasenta previa, hidroamniyos, umblikal
kord dolanması, düşük doğum ağırlığı veya iri bebek ile ilişkilidir. Doğum ilerledikçe pelvis
kemiğinin yönlendirmesiyle baş kendiliğinden normal fleksiyon pozisyonunu alır veya
ekstansiyona geçerek yüz prezentasyonuna döner (Şekil 5).
Yüz prezentasyonu: Yüz geliş de doğumların %0,2’sinde görülür. Fetal baş bu
prezentasyonda tamamen defleksiyondadır ve vajinal muayenede yüzün palpe edilmesi tanıyı
doğrular. Vajinal muayenede, burun, ağız veya göz palpe edilir, bazen makat prezentasyon ile
karıştırılabilmektedir. Bu pozisyonu tanımlamak için referans noktası mentumdur (Şekil 5).
Omuz prezentasyonu: Fetüs, bir sitüs anomalisi olan transvers duruş nedeniyle
pelvise omuzu ile prezente olmuştur.. Membran rüptür olmuşsa vajinal muayenede omuz,
kostalar veya bazen kol ele gelebilir. Daha çok, gevşek karın kasları olan ileri yaş
multiparlarda, obstrüksiyona neden olan pelvik kemik distosilerinde, plasenta previa, uterusun
yapısal anomalileri, tümörler, çoğul gebelik, hidroamniyos, preterm fetüs ve fetal
anomalilerde (hidrosefali vb) görülür. Normal doğuma engel oluşturan bir prezentasyondur.
Karma prezentasyon: Fetüsün gelen kısmı ile bir ekstremitesinin pelvise birlikte
prezente olmasıdır. En yaygın görülen tipi fetüsün başı yanında bir elin birlikte gelmesidir.
Fetüsün gelen kısmının pelvis girimini dolduramadığı prematür doğumlar ve çoğul
gebeliklerde görülür. Vajinal muayenede kolaylıkla değerlendirilebilir.
Makat prezentasyon: Termde fetüslerin %3 ila 4’ü makat prezentasyondadır. Makat
geliş, fetüsün doğum kanalına makat veya bacakları ile girdiği prezentasyon anomalisidir
(şekil 5). Preterm doğumların yanı sıra çoğul gebelik, Grand multiparite (>5 doğum), ileri
anne yaşı, plasenta previa, uterusun yapısal anomalileri, hidroamniyos, iri bebek ve
hidrosefali gibi fetal anomalilerle ilişkilidir. Leopold muayenesinde baş fundusta ele gelir ve
fetal kalp sesleri umblikus üzerinden alınır. Vajinal muayenede yumuşak makat, anüs ve
iskial tuberositler palpe edilir. Membranlar açılmışsa mekonyum görülebilir. Kesin tanıda
ultrasondan yararlanılır. Saf, tam ve tam olmayan üç tip makat prezentasyon vardır. Saf
makatta; alt ekstremite kalçada fleksiyonda ve dizde ise ekstansiyondadır. Tam makatta; hem
kalça hem de diz fleksiyondadır. Tam olmayan makatta ise bir veya iki kalça defleksiyonda
olup bir diz veya ayak fetal kalçaların seviyesinin altında yer almıştır.
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Şekil 5: Prezantasyon Anomalileri
(http://docplayer.biz.tr/15683429-Riskli-dogum-eylemi-aras-gor-betulmammadov.html)

6.4.2.3. Makrozomi
Makrozomi, klinik olarak çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Fetal ağırlığın 40005000 gr üzerinde olması genel olarak kabul görmüş bir tanımdır. Günümüzde ise gebelik
haftasına göre büyük bebekten bahsetmek daha yaygın bir görüştür. Tüm gebeliklerin
yaklaşık %9’unda görülmektedir. Diyabet, obezite, postterm fetüs, multiparite, genetik
yatkınlık ve iri bebek doğum öyküsü, iri yapılı ebeveyn ve erkek fetüslerde daha sıktır.
Makrozominin yarattığı en büyük risk, fetüs ile pelvis arasındaki uyumsuzluktur. Bu durum
da doğum sürecinin uzamasına ve perineal travma, postpartum hemoraji ve infeksiyon
riskinin artmasına neden olabilir. Makrozomiye bağlı fetal morbidite ve mortalite riskini
artıran durumlar; müdahaleli doğum, omuz distosisi, hipoksi, kafa travması, nörolojik
hasarlar, brakiyal pleksus zedelenmesi, ekstremite kırıkları ve mekonyum aspirasyonudur.

6.4.2.4. Omuz Distosisi
Fetüsün başı doğduktan sonra rutin obstetrik manevralara rağmen omuzlar çıkmazsa
omuz distosisi tanısı konur. Bu durum tüm doğumların %0,15 ila %1,7’sinde görülür.
Genellikle doğumdan sonra başın perineye gömülmesiyle yani “kaplumbağa” belirtisi ile
omuz distosisi olacağından şüphelenilir. Öncelikli risk faktörleri; makrozomik fetüs (>4,5 kg),
maternal diyabet, gebelikte aşırı kilo alma, anormal pelvik yapı, kısa boy, omuz distosisi
öyküsü, postterm gebelik ve epidural anestezidir. Ancak omuz distozilerinin çoğu normal
ağırlıkta bebeklerde ve bilinen risk faktörü olmayan gebeliklerde görülür. Asfiksi, sinir
hasarları, klavikula kırıkları, merkezi sinir sistemi hasarları ve ölüm fetal riskler arasındadır.
Maternal riskler arasında postpartum kanama, geniş yırtıklar, uterin rüptür, infeksiyon,
fistüller, mesane yaralanmaları ve psikolojik travmalar gibi komplikasyonlar yer alır.

6.4.2.5. Fetal Malformasyonlar
İntrauterin gelişim sürecinde fetüsün organlarında anormal büyümeye neden olan bazı
anomaliler doğum eyleminde fetüs ve pelvis arasında uyumsuzluğa yol açabilmektedir.
Hidrosefali, baş pelvis uyumsuzluğuna neden olan en yaygın anomalidir. Bunun dışında,
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karında asit birikimi, aşırı mesane distansiyonu, karaciğer ve böbrek büyümesi, dalak kisti,
hidrops fetalis, abdominal tümör ve yapışık ikizler gibi durumlar abdomen çevresinin
genişlemesi nedeniyle distosiye neden olabilmektedir. Bu sorunlar genellikle prenatal testler,
ultrasonografi ve palpasyon ile doğum öncesindeki saptanabilmekte ve fetüs ölçüleri normal
doğuma uygun olmadığında sezaryen tercih edilmektedir. Fetal malformasyonlar doğum
eyleminde uzamaya, müdahaleli doğumlara, uterus rüptürüne ve postpartum kanamaya neden
olabilmektedir.

6.4.2.6. Çoğul Gebelik
Uterin kavitede birden fazla fetüsün bulunduğu gebeliklerdir. Çoğul gebelikler
15/1000 sıklıkla gözlenmektedir, bunların da büyük çoğunluğunu ikiz gebelikler
oluşturmaktadır (şekil 6). İnfertilite tedavisi ve ileri yaş doğumlardan dolayı çoğul gebelik
görülme insidansı artmaktadır. İkiz insidansı yaklaşık 1/30’dur. Monozigot adı verilen tek
yumurta ikizlerinde; bir spermle fertilize olan tek bir ovum, implantasyona kadar
kendiliğinden ikiye bölünür ve aynı cinsiyette, genotip olarak birbirinin aynısı özdeş iki fetüs
gelişir. İki ayrı ovumun iki ayrı spermle fertilizasyonu sonucu oluşan ikiz gebeliklere ise
dizigotik ikizler veya çift yumurta ikizleri denir. Bunların koryon ve amniyon zarları ile
plasentaları ayrıdır (dikoryonik diamniyotik), farklı cinsiyette olabilirler ve birbirlerine ikiz
olmayan kardeşler kadar benzer ya da benzemeyebilirler. Dizigotik ikiz sıklığı ırk, heredite,
anne yaşı, parite, infertilite ve ilaç kullanımı ile ilişkilidir. Son yıllarda ovulasyonu uyarmak
için kullanılan fertilizasyon ilaçları dördüz, beşiz, altız doğumlara neden olmaktadır.

Şekil 6: İkiz Gebelik
(http://howlingnews.blogspot.com.tr/2015/02/research-from-2013-shines-glaringlight.html)
İlk trimesterde spontan kayıplar, düşük ve perinatal mortalite oranı yüksektir. Fetüse
ait riskler arasında prematürite, fetal malnütrisyon, intrauterin gelişme geriliği ve fetal
anomali riski yer almaktadır. Özellikle monokoryonik ikizlerde fetüsün boynuna umblikal
kord dolanması ve ikizden ikize transfüzyon sendromu (ekstra damarsal ilişkilerle kanın bir
bebekten diğerine akışı ile bir bebekte gelişim geriliği) sık görülen diğer komplikasyonlardır.
Annede gestasyonel diyabet, hipertansiyon, preeklampsi, anemi, hidroamniyos, erken
membran rüptürü, plasenta previa gibi gebelik komplikasyonları riski artmıştır. Gebelikte
dispne, sırt ve bel ağrısı, ödem, mide yanması, pelvik basınç gibi fiziksel sorunlar daha fazla
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yaşanır. Çoğul gebeliklerde uterusun aşırı gerilmesinden dolayı preterm doğum,
disfonksiyonel doğum, hipotonik kontraksiyonlar ve uterus atonisine bağlı postpartum
kanama sık görülen komplikasyonlardır. Ayrıca, kord prolapsusu, ablasyo plasenta, uterus
rüptürü, amniyon sıvı embolisi gibi komplikasyonlar daha fazladır. Uterusta birden fazla
fetüsün yerleşimine bağlı prezentasyon, situs ve habitus anomalileri yaygındır.

6.4.2.7. İntrauterin Fetal Ölüm
Yirminci gebelik haftasından sonra veya 500 gr. üzeri doğum ağırlığındaki fetüsun
intrauterin kaybı olarak tanımlanır. Postterm gebelik, infeksiyon, hipertansiyon, RH
uygunsuzluğu, ileri anne yaşı, uterus rüptürü, diyabet, konjenital anomali, kordon anomalileri,
ablasyo plasenta, erken membran rüptürü, kanama vb durumlar fetal ölüm sebebi olabilir.
Gebelikteki erken kayıplar spontan veya indüklenen abortus ve ektopik gebelik rüptürü
nedeni ile olabilir. Fetal hareketlerin hissedilmemesi ve muayenede fetal kalp seslerinin
yetersizliği fetal ölümü akla getirir; ancak fetal kardiyak aktivitenin yokluğunu doğrulamak
için ultrason gereklidir. Fetal ölümlerde koagulopati kanamaları, postpartum enfeksiyon ve
atoni riski daha yüksektir.
Fetal malprezentasyon ve anomalilerde hemşirelik bakımı
•
Anne ve eşine prezentasyon bozukluğu ve doğum süreci hakkında bilgi
verilmeli, korku ve endişeleri giderilmeli ve cesaretini kaybetmemesi için yardımcı
olunmalıdır.
•
Uzamış eyleme bağlı olarak annede dehidratasyon ve infeksiyona yönelik
önlemler alınmalıdır.
•
Kontraksiyonların özellikleri, vital bulgular ve fetal distres bulguları yakından
izlenmelidir ve gerektiğinde acil sezaryen doğum için hazırlıklı olunmalıdır.
•
Oksitosin uygulandıysa fetal monitörizasyon ile izlenmeli ve uterin
hiperstimülasyon yönünden dikkatli olunmalıdır.
•
Annenin ihtiyaca göre pozisyon değişikliği yapılmalı, annenin ağrıya uyumunu
ve rahatını sağlayacak önlemler alınmalıdır.
•
Doğumdaki manevralara anatomik olarak yer açmak için mesanenin boş
olmasını sağlamalıdır.
•
Artmış risk faktörlerine karşı anestezist ve pediatrist doğumda hazır
bulunmalıdır.
•
Yenidoğan zor doğuma
değerlendirilmeli ve izlenmelidir.
•

bağlı

oluşabilecek

travmalar

açısından

Postpartum kanama takibi yapılmalı, uterusun tonüsü değerlendirilmelidir.
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•
Doğum sonrasında anne bebeklerin bakımı konusunda desteklenmeli,
gerektiğinde düşük doğum ağırlıklı veya preterm bebek bakımı konusunda eğitim
verilmelidir.
•
Fetal ölüm durumunda, aileye gebelik sonlandırma hakkında bilgi verilmeli,
annenin doğumdaki gereksinimleri karşılanmalı ve destek olunmalıdır.

6.4.3. Pelvis Anomalileri
Doğum kanalı ile ilgili distosiler genellikle kemik pelvise ait sorunlara bağlı baş pelvis
uyumsuzluğu nedeniyle gelişir. Aynı zamanda pelvisin yumuşak dokuları ile ilgili sorunlar da
distosilere neden olabilmektedir. Baş-pelvis uyumsuzluğu; fetal baş ve maternal pelvis
şeklinin normal vajinal yolla doğuma olanak sağlamadığı, doğum eyleminin bu nedenle
tıkandığı ve ilerleyemediği doğumları ifade eder. Fetüs ile ilgili olarak; fetal başın
malpozisyonu (hiperekstansiyon vb.) ve prezentasyon bozuklukları ve fetüs ölçülerinin arttığı
makrozomi ve fetal anomaliler hazırlayıcı faktörlerdir. Kemik pelvis ile ilgili problemler ise
maternal pelvisin bir ya da daha fazla bölümünde darlık olması sonucu gelişir. Pelvik
distosiler genellikle pelvik kemikte deformiteler, kontraktürler, kırıklar, raşitizm, kalça çıkığı
ve vertebra hastalıkları ile ilişkilidir. Doğum kanalındaki maternal pelvik kemik yapısı
dışındaki engeller pelvis yumuşak dokusu ile ilgili distosi olarak adlandırılır. Uterustaki
konjenital anomaliler, miyomlar, tümörler, aşırı pozisyon bozuklukları; serviskte ödem,
geçirilmiş infeksiyon veya tedaviye bağlı stenozlar; vajinada septum, darlık, atrezi; rijit
perine, dolu mesane ya da rektum ve human papillomavirus siğilleri yumuşak doku
distosisine neden olan engellere örnektir.
Pelvis ile ilgili anomalilerde, doğum eyleminde uzama, hipotonik kontraksiyonlar,
prezentasyon bozuklukları, kord prolapsusu, annenin yumuşak dokularında nekroz ve fistül
oluşumu, uterus rüptürü, postpartum kanama, fetal distres, fetüs başında kaput suksadenum ve
doğum travmaları sık görülen sorunlardır. Yumuşak doku distosisi ise nedene bağlı olarak
perineal yırtık, kanama ve travmatik doğumlara neden olabilir.
Pelvis anomalilerinde hemşirelik bakımı
•
Özellikle uzamış doğumlarda baş pelvis uyumsuzluğu belirtileri yakından takip
edilmeli, anne ve fetüsü olası komplikasyonlar açısından izlenmelidir.
•

Kontraksiyonlar, servikal dilatasyon ve fetal distres belirtileri izlenmelidir

•

Oturma ve çömelme pozisyonu çıkımın genişlemesine yardımcı olabilir.

•
Anneye ve ailesine zor doğumun nedeni ve durum hakkında doğru bilgiler
verilerek açıklama yapılmalıdır.
•

Annenin stresle başa çıkmasına yardım edilerek rahatı sağlanmalıdır.
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•
Vakum, forseps gibi müdahaleli doğum veya acil sezaryen doğum için
hazırlıklı olunmalıdır.

6.4.4. Doğum Eyleminde Görülebilecek Diğer Anomaliler
6.4.4.1. Umblikal Kord Prolapsusu
Umblikal kordun fetüsün prezente olan kısmının altından sıyrılarak vajen dışına
sarkmasıdır (şekil 7) . Membranlar rüptür olmadıysa muayenede kord ele gelebilir, rüptür
sonrası ise kord vajinada veya dışarıda görülür. Ultrasonda fetüsün canlılığı ve kord baskısı
değerlendirilebilir. Prezentasyon bozukluğu, gelişim geriliği, prematürite, çoğul gebelik,
hidroamniyos, grandmultiparite ve erken membran rüptüründe daha sık görülür. Kordon
sıkışması gelişebilecek durumları tanılama önemlidir. Kordon sarkması fetal mortalite
oranının yüksek olduğu, acil girişim gerektiren bir durumdur. Öncelikle kordon üzerine
baskıyı önleyici trandelenburg / diz göğüs pozisyonu verilir. Sarkan kordon aseptik koşullarda
korunur. Doğum genellikle sezaryen ile sonuçlandırılır. Anneye ve ailesine duygusal destek
sağlanır ve annenin korku, endişelerinin giderilmesi için açıklamalar yapılır. Yenidoğan
resüsitasyonu için hazırlıklı olunmalıdır.

Şekil 7: Umblikal Kord Prolabsusu
(http://www.jinekolojivegebelik.com/2015/06/kordon-sarkmasi-umblikal-kordprolapsusu.html)

6.4.4.2. Uterus Rüptürü
Uterus rüptürü 1/500 ile 1/2000 doğumda bir görülür ancak anne ve bebek açısından
oldukça ciddi bir durumdur. Gebelikte, doğum eyleminde veya doğumda yapılan girişimler
sırasında oluşabilir. Sıklıkla önceki sezaryen insizyonunun rüptürü veya geçirilmiş cerrahi
operasyonlardan kalan uterin skarların rüptürü ile ilişkilidir. Diğer risk faktörleri ise; uzamış
eylem, hipertonik uterus kontraksiyonları, makrozomi, baş pelvis uyuşmazlığı, prezentasyon
bozukluğu, aşırı oksitosin ile uterus kontraksiyonlarının aşırı sitümülasyonu, forseps, vakum
ve versiyon gibi girişimlerde zorlayıcı tutum, travma, invazif molar gebelik öyküsü, plasenta
perkreta/ inkreta öyküsü ve multiparitedir.
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Semptomlar rüptürün büyüklüğüne göre değişmektedir. İnkomplet (tam olmayan
rüptürde, ağrı olmaya bilir ve fetüste uterin rüptüre ait belirteçler görülmeyebilir. Uterus
kontraksiyonlarında daha aktif olan fundusa yakın üst segment kısalarak kalınlaşırken, daha
pasif olan servikse yakın alt segment incelerek uzar. Doğal olarak oluşan bu fizyolojik
retraksiyon halkası, uterus rüptürü öncesi aşırı gerilerek belirginleşir ve kum saati görünümü
alır (Bandl halkası). Komplet (tam) rüptürde ise kadın belirgin bir karın ağrısından şikayet
eder, kontraksiyonlar durur ve kanamaya bağlı hipovolemik şok belirtileri gözlenir. Düzensiz
karın duvarı hareketleri görülür ve fetüsün kısımları abdomende kolaylıkla hissedilir. Vajinal
kanama ve hematüri diğer belirtileridir. Maternal dolaşımdan uterusa her dakika yaklaşık 500
ml. kan gitmekte olduğundan annede hızla hipovolemik şok, fetal asfiksi ve ölüm gelişebilir.
Hızlı girişim olmaz ise fetal ölüm riski çok yüksektir. Amniyon sıvı embolisi riski ve
histerektomi artmıştır. Acil sezaryen doğum yapılır. Doğumu takiben yırtığın ciddiyetine göre
rüptür tamir edilir veya histerektomi yapılır. Hipovolemik şok ve antibiyotik tedavisi
uygulanır. Anne ve ailesi durumun ciddiyeti hakkında bilgilendirilmeli, sakin olunmalı ve
güven verilmelidir.

6.4.4.3. Amniyon Sıvısı İle İlgili Sorunlar
6.4.4.3.1. Polihidroamniyos (Hidroamniyos)
Amniyon sıvısı volümünün 2000 ml üzerinde olmasıdır. Nedensiz olabildiği gibi,
amniyon epitelinin fonksiyonundaki değişimler, fetüsün amniyon sıvısını içmesini ve idrarını
yapmasını etkileyen fetal anomaliler, çoğul gebelik veya diyabet, Rh sensitizasyonu, TORCH
infeksiyonları gibi maternal hastalıklar ile ilişkili olabilir. Karın gergin ve fundus gebelik
haftasına göre yüksektir, fetüsün palpasyonu ve kalp seslerinin duyulması güçleşir. Sıvı
basıncının artmasına ve uterusun aşırı gerilmesine bağlı olarak erken membran rüptürü,
umblikal kord prolapsusu, preterm eylem, prezentasyon anomalisi, disfonksiyonel ağrı,
ablasyo plasenta ve postpartum kanama olasılığı artar. Semptomlar hafif ise müdahale
edilmez. Annede dispne gibi ciddi belirtiler görülüyorsa sıvı miktarını azaltmak için
amniyotomi ve amniyosentez yapılabilir. Annede dispne ve ödem gibi semptomları azaltmak
için istirahat hâlinde başını hafif yükselterek yatması önerilir. Postpartum dönemde anne atoni
kanaması yönünden gözlenmelidir.

6.4.4.3.2. Oligohidroamniyos
Amniyon sıvısı volümünün 500 ml altında olmasıdır. Temel nedeni bilinmemektedir.
Ancak, postmatürite, plasental yetersizliğe bağlı gelişme geriliği, renal agenezis gibi fetüsün
üriner sistemini etkileyen fetal anomalilerde daha sık görülür. Gebeliğin ilk üç ayı içinde
oligohidroamniyos gelişirse fetüsün bazı kısımlarında yapışıklıklar oluşabilir. Fetal hareketler
kısıtlandığı için deri ve iskelet sisteminde anormal gelişime yol açabilir ve solunum
hareketlerinin sınırlı olmasından dolayı pulmoner hipoplazi gelişebilir. Doğum eyleminde ise
umblikal kord kompresyonu riski ortaya çıkabilir. Doğum eyleminde fetal monitörizasyon ile
fetüste umblikal kord kompresyonu ve fetal distres bulguları izlenmeli, acil durumlarda
sezaryen için hazırlıklı olunmalıdır.
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6.4.4.3.3. Erken Membran Rüptürü
Doğum eyleminin başlangıcından önce amniyotik kesenin rüptür olmasıyla amniyon
sıvısının vajinadan ani ve bol miktarda veya sızıntı şeklinde gelmesidir. Serviks yetmezliği,
multiparite ve 35 yaş ve üstü gebeliklerde daha sık görülür. Bunun yanında genital
infeksiyonlar, servisit, polihidroamniyos, çoğul gebelik, amniyosentez, plasenta previa,
ablasyo plasenta, travma ve genital organ anomalileri erken membran rüptürüne neden
olabilir. Amniyon sıvısı akışı idrar ile karıştırılabileceği için tanıda pH ölçümünden
yararlanılabilir. Amniyon sıvısı alkalen, idrar asidik özelliktedir. Annede ve bebekte
infeksiyon ve umblikal kord kompresyonu riski artmıştır. İnfeksiyon varsa gebelik haftasına
bakılmaksızın normal veya sezaryen doğum gerçekleştirilir. Sık vajinal muayeneden
kaçınmalıdır. Fetüs monitorize edilmeli ve fetal distres belirtileri açısından izlenmelidir. Kord
prolapsusu yakından izlenmelidir. Miada yakın ve infeksiyon belirtileri yoksa 24 saat içinde
normal doğumun başlaması beklenir. Gebelik haftası 34 haftadan küçük ise mümkün olduğu
kadar hastanede izlenir. Anne ve fetüs iyi ise sık kontrollerle evde yatak istirahati önerilebilir.

6.4.4.3.4. Amniyotik Sıvı Embolisi
Maternal dolaşım ve amniyon sıvısı arasındaki bariyerin yırtılmasıyla, uterusun hasarlı
bölümünden ya da plasentanın ayrılan bölümünden amniyon sıvısının endoservikal venler ile
maternal venöz sisteme katılması sonucu gelişir. Dispne, hipotansiyon, siyanoz, nöbetler,
taşikardi, koagülopati, pulmoner ödem, kanama, uterus atonisi, solunum distresi ve kardiyak
arrest sık görülen semptomlardır. Bu semptomlar nedeniyle “anaflaktoid sendrom” adı da
verilmektedir. Hızlı doğum, multiparite, ileri anne yaşı, erken membran rüptürü, plasentanın
erken ayrıldığı durumlar, uterus rüptürü ve sezaryen doğumlar hazırlayıcı faktörlerdir.
Maternal mortalite oranı yüksektir; genellikle ani hipotansiyon, koagülopati ve hipoksi
sonucu ölüm veya nörolojik hasar gelişebilir. Hasta genellikle yakın gözlem ve bakım için
yoğun bakım ünitesine transfer edilir. Aileye duygularını ifade etmesine fırsat sağlanarak
destek olunmalıdır.

6.4.5. Üçüncü Evre Anomalileri
6.4.5.1. Plasenta Retansiyonu
Bebeğin doğumundan sonra plasenta 30 dakika içinde spontan olarak çıkmazsa
plasenta retansiyonundan söz edilir. Genellikle sebep idiyopatiktir ancak plasenta akreta,
inkreata ve perkreta plasenta retansiyonu nedenleri arasında yer alabilmektedir. Plasenta
akreta, koryonik villusların miyometriyuma kadar uzandığı nadir durumlardır. Plasenta
inkreta’da miyometriyum içine girmiş, plasenta perkreta’da ise miyometriyum boyunca
yayılmıştır. Plasentayı manuel olarak çıkarmak için girişimde bulunulduğunda, plasentadaki
yırtılmalar veya plasentanın kısmen çıkarılması ağır kanamaya yol açabilir. Hafif vakalarda
elle halas, masaj ve oksitosin
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6.4.5.2. Uterin İnversiyon
Uterusun fundusunun kısmen ya da tamamen serviksten geçerek dışarı doğru ters
dönmesidir. Uterus inversiyonu çok nadir bir durumdur, ancak 15.000 doğumda bir görülür.
Umblikal kordun plasenta ayrılmadan önce çekilmesi, plasentanın fundusa yerleşimi,
doğumda fundus üzerinden itilerek fundal basınç uygulanması, doğumdan sonra yeterince
kontrakte olmayan uterusa aşırı fundal basınç uygulanması, intraabdominal basıncın artması
ve uterus duvarının zayıf olması inversiyona neden olan durumlardır. Fundus hissedilemez,
serviks veya vajina dışına sarktığı gözlenebilir. Tamamen ya da parsiyel olabilir ve genellikle
postpartum hemoraji inversiyonun ilk belirtisi olabilir. Acil müdahale gereklidir. Genel
anestezi veya tokolitik ajanlar ile uterusun gevşemesi sağlanır. Öncelikle manuel olarak uterus
vajinal yol ile doğru pozisyona getirilmeye çalışılır. Mümkün olmadığı durumlarda
laparatomi ile düzeltilir veya histerektomi yapılır. Kanama ve hipovolemik şok belirtileri
dikkatle izlenmelidir.

6.4.6. Müdahaleli Doğum
6.4.6.1. Doğumun İndüksiyonu
Doğum eyleminin spontan başlamadığı durumlarda doğum eylemini başlatmak ya da
doğum eylemini hızlandırmak için yapılan uygulamalara doğum indüksiyonu denir. Postterm
gebelik, uzamış erken membran rüptürü, gestasyonel hipertansiyon, böbrek hastalığı,
koryoamniyonit, distosi, intrauterin fetal ölüm, izoimmünizasyon ve diyabet gibi medikal ve
obstetrik nedenlerle doğumun başlatılması amacıyla indüksiyon işlemi uygulanmaktadır.
İndüksiyonun kontrendike olduğu durumlar ise plasenta previa, ablasyo plasenta, anormal
prezentasyon, umblikal kord prolapsusu, uterin insizyon öyküsü, pelvik anomaliler,
açıklanamayan kanamalar, invazif servikal kanser, aktif genital herpes, fetal distres ve
sezaryen sonrası vajinal doğumlardır.

6.4.6.2. Servikal Olgunlaşmaya Yardımcı Yöntemler
Olgunlaşmış serviks kısalmış, anterior pozisyonda, yumuşamış ve kısmen dilate olmuş
serviksi ifade eder. Servikal olgunlaşma doğum kontraksiyonlarından önce başlar ve servikal
dilatasyon ve fetüsün geçişi için önemlidir. Servikal olgunlaşmayı uyaran bazı mekanik
yöntemler lokal basınç ile prostaglandin salımını artırarak serviksin olgunlaşmasına yardımcı
olur. Farmakolojik ajanlardan prostaglandinler, servikal olgunlaşmayı sağlamak ya da
doğumu başlatmak için kullanılır. Serviks olgunlaşmış ise eylemi başlatma ve indüksiyon için
en yaygın kullanılan ajan oksitosindir (Pitosin). Oksitosin dozunun uygun bir şekilde
ayarlanması için uterus yanıtının dikkatli değerlendirilmesi gerekir. Oksitosin gerektiği
durumlarda parenteral olarak 5 ya da 10 ünite %5 dekstroz içinde düşük doz olarak başlanır.
Oksitosin perfüzyonuna başlamak için servik yumuşak, hafif açılmış ve fetal baş fiske
olmalıdır. Uygun olmayan koşullarda verilen oksitosin, uterin hiperstimülasyona, fetal
risklere, oksijenlenmenin azalmasına ve uterus rüptürüne neden olabilir. Servikal olgunlaşma,
eylemin başlaması veya hızlanması sırasında anne ve fetüsün güvenliği için yakın takip
yapılması ve yapılan girişimlerin değerlendirilmesi çok önemlidir.
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6.4.6.3. Amniyotomi
Amniyotik membranların suni olarak doğumu başlatmak ya da hızlandırmak amacıyla
açılmasıdır. Uygulama için serviksin en az 2 cm dilate olması tercih edilir. Doğum genellikle
12 saat içerisinde başlar. Ancak doğum 24 saat içinde gerçekleşmediyse infeksiyon riski artar.
Ayrıca, umblikal kord prolapsusu, kord kompresyonu, fetal kalp hızında yavaşlama, kanama,
ablasyo plasenta ve amniyon sıvı embolisi gibi riskleri mevcuttur. Kord prolapsusu riskini
önlemek için işlem öncesi vajinal muayene yapılarak fetüsün prezente olan kısmının pelvise
yeterince yerleştiğinden emin olunmalıdır. Hidroamniyos durumunda, intrauterin basıncın
yüksek olması nedeniyle amniyotomi sonrası ani basınç değişikliği ablasyo plasentaya neden
olabilmektedir. Amniyotomi sırasında fetal kalp hızı sık aralıklarla kontrol edilmeli, gelen
amniyon sıvısının özellikleri (berrak ya da kanlı olması, mekonyum içermesi) izlenmeli ve
annenin hijyen ve rahatı açısından önlemler alınmalıdır

6.4.6.4. Epizyotomi
Doğumun ikinci evresinde perinenin bölgesine yapılan bir insizyondur. Doğum
eyleminin ikinci evresinde perinenin gerilerek inceldiği, fetüs başının perinede iyice
görüldüğü ve kontraksiyonlar arasında geri gitmediği taçlanma evresinde uygulanır. Fetüs
basına yakın kısmı künt olan keskin bir makasla mediolateral, median ya da midline hatta
insizyon açılır. İşlem öncesi lokal anestezi uygulanır. Doğumdan sonra sütüre edilerek tamiri
yapılır. Günümüzdeki kanı epizyotominin perine kaslarını ve pelvik tabanı korumadığı aksine
epizyotominin ikinci derece perine yırtığına denk geldiği yönündedir. Bu nedenle çok
gerekmedikçe epizyotominin rutin olarak uygulanmaması ve yanlızca ihtiyaç duyulduğunda
sınırlı kullanılması gerektiği önerilmektedir.
Epizyotomiye omuz distosisi, makrozomi, makat doğum, forseps-vakum ile
müdahaleli doğumlar, oksiput posterior pozisyon ve ciddi perine yırtığı riski öngörülen
doğumlarda ihtiyaç duyulabilmektedir. Uygulamaya ağlı en çok görülen sorunlar, doku
bütünlüğünün bozulması ile infeksiyon riski, perineal ağrı, doğumda epizyotomi insizyon
hattının uzamasına bağlı derin perineal ve servikal yırtıklar, kanama, hematom ve
disparonidir. Epizyotomi bakımında perine hijyeninin sağlanması, temiz ve kuru tutulması
önemlidir. Günde birkaç kez 20 dk buz paket ile soğuk uygulama ya da kuru sıcak uygulama
ve antiseptikli oturma banyoları uygulanabilir.

6.4.6.5. Forseps ve Vakum Müdahaleli Doğum
Forseps yardımıyla yaptırılan doğum, ön açıları eğimli ve yüz yüze bakan iki kürek
şeklinde bir aletin bebeğin başını kavraması ile gerçekleşir. Fetüs pelvis çıkımı ya da orta
pelviste iken uygulanır. Vakum ise çan şeklinde, vantuz ya da emme pompasına benzeyen,
negatif basınçla fetüs başını çekmek için kullanılan bir alettir. Vakumun çan başlığı oksiputun
üzerinde olan bölgeye sütur sagitalin iki yanına konulur ve ardından fetüsün başı vajinadan
çıkana kadar traksiyon uygulanır. Uygulama için fetüs başı en az spinalar arası düzleme inmiş
olmalıdır. Forseps ve vakum uygulamaları çoğunlukla; uzamış ikinci evre, şüpheli fetal kalp
hızı, prezente olan kısmın rotasyonunun olmaması ve pelvise inmemesi, epidural anesteziden
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dolayı etkin itmede yetersizlik, maternal kalp hastalığı, akut pulmoner ödem, intrapartum
infeksiyon ve yorgunluk gibi durumlarda doğumu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla
kullanılır. Bu uygulamalar anne ve yenidoğanda doku travmasına, annede yırtıklara,
hemotoma, infeksiyona ve kanamalara neden olabilir. Yenidoğanda ise ekimoz, yüz ve
kafatası yaralanmaları, fasiyal sinir hasarları, sefalhematom ve kaput suksadenum oluşabilir.
Uygulamalar anneye açık bir şekilde anlatılmalıdır, olası komplikasyonlar açısında anne ve
bebeği yakından izlenmelidir (şekil 8).

Şekil 8: Forseps ve Vakum Müdahaleli Doğum
( https://myhealth.alberta.ca/Health/pages/conditions.aspx?hwid=hw194819)

6.4.6.6. Sezaryen Doğum
Sezaryen ile doğum bebeğin uterustan trans abdominal bir insizyonla çıkarılması
işlemidir. Sezaryen doğumda temal amaç; annenin ve bebeğin hayatını kurtarmak veya
sağlığını korumak olmalıdır. Bu nedenle sezaryene bir kurtarma ameliyatı olarak yaklaşmak
gerekir. Sezaryen doğum genellikle;
•

Fetal distres,

•

Makat prezentasyon ve diğer prezentasyon anomalileri,

•

Çoğul gebelikler,

•

Fetal makrozomi ve fetal anomaliler

•

Geçirilmiş uterus cerrahisi (sezaryen, diğer operasyonlar),

•

Sistemik hastalıklar (hipertansiyon, diyabet vb),

•

Vertikal geçişli maternal infeksiyonlar (aktif herpes)

•

Baş-pelvis uyumsuzluğu,
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•

Uzamış eylem,

•

Kordon sarkması,

•
plasenta previa, ablasyo plasenta gibi travay veya doğuma ait endikasyonlar ile
yapılmaktadır.
Maternal veya fetal morbidite ve mortalite riskinde artış olduğu durumlarda fetüsün
abdomen ve uterus içinden insizyon ile alınmasıdır. Sezaryen doğumlar spinal, epidural veya
genel anestezi altında transvers ya da klasik (vertikal) insizyon ile uygulanmaktadır.Normal
doğumlarla karşılaştırıldığında sezaryen doğuma bağlı maternal morbidite ve mortalite
oranlarının 4-7 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda kanama, infeksiyon,
komşu organ yaralanmaları, tromboembolik durumlar ve anesteziye bağlı komplikasyonlar en
sık belirtilen sorunlardır. Ayrıca doğum sonrası annenin iyileşmesinde ve tüm rol ve
fonksiyonlarının yerine getirebilmesinde gecikme, daha uzun süre hastanede kalma ve artan
maliyet sezaryen doğumun diğer dezavantajlı yönlerindendir.
Preoperatif bakım: Gebe ve eşi ile sezaryen doğumun nedenleri ve riskleri
tartışılarak imzalı onam alınır. Hastanın hazırlığı işlemin acil veya planlı olup olmadığına
bağlıdır. Cerrahi işlem öncesi maternal ve fetal durum değerlendirmesi yapılır. En son oral
alım saati ve ne yenildiği kayıt edilir. Cerrahi işlem plansız ise korku ve beklentilerini ifade
etmesine izin verilir. Postoperatif komplikasyonların azaltılması için hastaya girişimler
hakkında bilgi verilir. Derin solunum egzersizleri öğretilir. Sıvı replasman tedavisi için doktor
istemiyle IV infüzyona başlanır. Foley katater takılarak, genellikle 24 saat kalacağı
konusunda anne bilgilendirilir. Hastaya doktor istemiyle preoperatif ilaçlar uygulandığında,
uygulama zamanı ve hastanın tepkileri kayıt edilir. Ağrı yönetimi konusunda hastaya işlem
boyunca ve sonrasında destek sağlanacağı açıklanır. Hastaya ameliyat sonrası hakkında
açıklama yapılarak anksiyetesi giderilir. Hasta ve eşinin ameliyat odasına transferinde
yardımcı olunur.
İntraoperatif bakım: Operasyon sırasında fetüsün derin anestezi almaması için
doğum hızla gerçekleştirilir. Yenidoğanda solunum sıkıntısı gibi komplikasyonlar için
hazırlıklı olunmalı ve yenidoğan ünitesi ile işbirliği yapılmalıdır.
Postoperatif bakımı: Sezaryen sonrası bakım birkaç ek önlem dışında vajinal doğum
yapan bir kadının lohusalık bakımı ile benzerdir. Yaşam bulgusu ve loşia takibi; ilk 1 bir saat
içerisinde her 15 dakikada bir, ikinci saatte 30 dakikada bir alınır. Yaşam bulguları
stabilleştikten sonra her 4 saatte bir izlenir. Sedatif ilaçlar verilmiş ise bilinç düzeyi
değerlendirilir. Lokal anestezi kullanılmış ise bacaklarındaki hissin dönmesi takip edilir. Anne
öksürme derin nefes alma egzersizlerini yapması konusunda teşvik edilir. Batın pansumanı ve
diren kayıtları kontrol edilir. Kanama ve ped takibi yapılır. Uterus tonüsü değerlendirilir. İdrar
çıkışları ve üriner katater içerisindeki akışın varlığı takip edilir. Perine bakımı yapılır ve
hijyeni konusunda anne bilgilendirilir. Doktor istemi ile analjezikler uygulanır ve pozisyon
verilerek rahat koşullar sağlanır. Aldığı çıkardığı sıvı izlemi doktor istemine göre yapılabilir.
Yenidoğan ve anne arasındaki bağın sağlanması ve annenin bakıma katılması için teşvik
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edilir. Emzirmede yardımcı olunur ve devamlılığı konusunda desteklenir. Abdominal
distansiyon değerlendirilir ve barsak sesleri dinlenir. Solunum ve kardiyovasküler problemleri
engellemek için erken ambulasyon sağlanır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Rathfisch, G. (2012).Doğal Doğum Felsefesi. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
Rathfisch G. (2015). Gebelikten Anneliğe Yoga. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
Rathfisch G. (2015). Doğum Eylemi. Ed: N.K.Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. ISBN No:978-605-335-158-0
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Uygulama Soruları
1)
Doğum eyleminin doğal sürecinde ilerlemesinde etkili olan hormonal akışı
korumak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini değerlendiriniz.
2)
Günümüzde sıkça gündeme gelen doğal/müdahalesiz doğum konusunu
ülkemiz koşullarını dikkate alarak tartışınız.
3)
inceleyiniz
4)

Doğumda etkili olan hormonların dengede olması için gerekli olan koşulları
Ağrıyla birlikteliği sağlamada kullanılan yöntemlerin etkinliğini tartışınız

5)
Doğal doğum ve müdahaleli doğumlar arasında farklılıkları anne ve bebek
sağlığı açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğum eylemi aslında bakıldığında bilinmezliklerle doludur. Yani bir kadın gebeliğini
sağlıklı bir şekilde geçirebilir ancak bu doğum eyleminin de sorunsuz geçeceği ve sağlıklı bir
şekilde tamamlanacağı anlamına gelmez. Kadın bedeni %80-85 doğal doğum için uygun
yaratılmıştır. Ancak, biliyoruz ki doğa da mükemmel değildir ve kadınların %10-15’i doğum
yolculuklarında yardıma ihtiyaç duyabilir. Yeni her kadın doğal doğum yapabilir gibi bir şey
söyleyemeyiz. Burada önemli olan süreç çalışıyorken gereksiz yere müdahale etmemek ve
ihtiyaç duyulduğunda yardım elini anneye ve bebeğine zamanında uzatabilmektir
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi normal doğum tanımında yer almaz

a)

Son menstrüasyondan 40 hafta sonra başlar

b)

Sağlıklı anne ve bekle sonlanır

c)

İndüksiyon ile doğum başlatılır

d)

Tek bir fetüsün doğumu gerçekleşir

e)

Baş pelvis uyumsuzluğu gözlenmez

2)

Aşağıdakilerden hangisi gerçek doğum ağrısının özelliklerinden birisidir?

a)

Ağrı genellikle karın bölgesinde hissedilir.

b)

Yürümek ağrının şiddetini azaltır

c)

Ağrı aralarındaki süre gittikçe azalır

d)

Servikste bir değişiklik gözlenmez

e)

Hareketli olmak ağrının özelliklerini değiştirmez

3)
Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin birinci evresinde aktif fazın
özelliklerinden birisidir.
a)

Servikal dilatasyon 4 cm olunca başlar

b)

Bebeğin doğması ile tamamlanır

c)

Kontraksiyonlar 10 dakikada bir gelir

d)

Ortalama 12 saat sürer

e)

Kontraksiyonların süresi 20 saniyeden azdır

4)
Riskli doğum eyleminde aşağıdakilerden hangisi fetüse bağlı distoziler
arasında yer almaz
a)

Oksiput posteriyor pozisyon

b)

Makrozomi

c)

Çoğul gebelik

d)

Omuz distozisi
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e)

Erken membran rüptürü

5)

Aşağıdaki durumlardan hangisi sezaryen endikasyonu arasında yer almaz

a)

Baş-pelvis uyumsuzluğu

b)

Kordon sarkması

c)

Plasenta previya

d)

Hiperemezis

e)

Fetal magrozomi

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) e, 5) d.
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7. NORMAL VE RİSKLİ LOHUSALIK
Doç.Dr. Ergül Aslan
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Normal Lohusalık
7.2. Riskli Lohusalık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
açıklayınız.

Doğum sonu dönemde annede oluşan fizyolojik ve ruhsal değişiklikler nelerdir

2)

Lohusaya ve ailesine verilecek bakımı araştırınız.

3)

Etkili emzirmede hemşirenin rolü nasıldır açıklayınız?

4)

Taburculuk eğitiminde verilecek eğitim konularını sıralayarak anlatınız.

5)
Sezaryen olmuş lohusanın normal doğum sonrası bakımdan farklı yönlerini
karşılaştırarak özetleyiniz.
6)

Doğum sonu dönemde sık görülen sorunların neler olduğunu inceleyiniz.

7)

Doğum sonu kanamaları önlemede neler yapılabilir açıklayınız.

8)

Doğum sonu enfeksiyonların nedenlerini sıralayınız.

9)

Doğum sonu emzirme sorunlarında hemşirelik uygulamalarını açıklayınız.

10)

Doğum sonu ruhsal sorunları önlemede neler yapılabilir açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Doğum sonu dönemde
fizyolojik ve psikososyal
değişiklikler

Doğum sonu dönemde
annede oluşan fizyolojik ve
psikososyal değişiklikleri
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Lohusaya ve ailesine
bakım

Lohusaya ve ailesine bakım
verebilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Emzirme

Emzirmeyi
değerlendirebilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Taburculuk eğitimi

Taburculuk eğitimi
yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Doğum sonu ruhsal
sorunlar

Doğum sonu ruhsal
sorunları fark edebilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Sezaryen olmuş lohusada
hemşirelik bakımı

Sezaryen olmuş lohusaya
hemşirelik bakımı
yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Doğum sonu kanamalar

Doğum sonu kanamaları
önleyebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Doğum sonu
enfeksiyonlar

Doğum sonu enfeksiyonları
önleyebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Emzirme sorunları

Emzirme sorunlarını
çözebilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
•

Atoni kanaması

•

Doğum sonu depresyon

•

Doğum sonu dönem

•

Doğum sonu taburculuk eğitimi

•

Ebeveynlik rolü

•

Emzirme

•

Engorjman

•

Epizyotomi bakımı

•

Homan’s bulgusu

•

İnvolüsyon

•

Kontrasepsiyon

•

Laktasyon

•

Lohusa

•

Lohusalık egzersizleri

•

Lohusalıkta cinsellik

•

Loşia

•

Mastitis

•

Perine bakımı

•

Puerperal enfeksiyon

•

Subinvolüsyon

•

Tromboflebit
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Giriş
Postpartum dönem olarak da ifade edilen lohusalık dönemi, kadın, yenidoğan ve ailesi
için fiziksel ve ruhsal değişikliklerin olduğu bir dönemidir. Bu dönem, doğumda plasenta ve
eklerinin çıkmasıyla başlar ve gebelik sırasında kadın vücudunda oluşan değişikliklerin
hemen hemen gebelik öncesi durumuna geri döndüğü 6-8 haftalık süreci kapsar. Gebelikte
kesilen menstrual siklus lohusalıkta yeniden başlar. Lohusanın emzirme durumuna ya da
bireysel özelliklere göre adet görme zamanı değişir. Üreme organları ve diğer sistemler
küçülerek eski hâline yaklaşırken, memeler emzirme için lohusalıkta gelişimini sürdürür.
Gebelik öncesine dönüş, ilk iki hafta çok hızlı olarak gerçekleşir. Ancak bu dönüş hiç bir
zaman eskisi gibi tam olmaz. Kadın bedeninde gebelik, doğuma ve emzirmeye bağlı bazı izler
kalır. Hemşire, doğum sonu dönemde yakın izlem ile annedeki değişikliklerin farkında olmalı
ve uygun hemşirelik girişimlerini yapabilmelidir.
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7.1. Normal Lohusalık
7.1.1. Doğum Sonu Dönemde Annede Oluşan Fizyolojik ve
Psikososyal Değişiklikler
Genital Organlara İlişkin Değişiklikler
Uterus: Doğumdan hemen sonra fundus simfizis pubis ile umblikus arasında, sert
olarak bir greyfurt büyüklüğünde ele gelir. İlk 24 saatte 20 haftalık gebelik cesametindedir.
Doğumdan 12 saat sonra, kas lifleri yavaşça gevşeyerek umblikus düzeyine yükselir. Her gün
küçülerek simfizis pubise doğru aşağı iner ve lohusalığın 14. günden sonra karından ele
gelmez (Şekil 7-1).

1
. gün
2
. gün
3
. gün
4
. gün
5
. gün
6

Şekil 7-1. Uterusun involüsyonu
(Simpson, KR., Creehan, PA. (2008). AWHONN's Perinatal Nursing. Lippincott
Williams&Wilkins, Philadelphia, 494)
Uterusun involüsyon mekanizması: Doğumda plasentanın ayrılması ve östrojenin
kandaki seviyesinin düşmesi sonucu hücrelerde otolitik bir süreç başlar, miyometrium
hücrelerinin boyutu küçülür. Uterustaki elastik ve fibröz dokularda yıkım olur. Ancak uterus
nullipar hâline dönemez. Yıkım ürünleri, dolaşım yoluyla absorbe edilir ve idrarla atılır. Aynı
zamanda doğumdan sonraki uterus kontraksiyonları uterus involüsyonunu sağlarken, aynı
zamanda doğum sonu kanamaların önlenmesinde, desidua tabakasının atrofiye uğrayıp
atılmasına yardım eder.
Endometriyum tabakasının rejenerasyonu: Doğumdan sonra plasentanın
ayrılmasıyla endometriyumun özellikle kompakta ve spongioza tabakalarındaki hücreler,
beslenemez, nekroze olur ve soyularak atılır. Miyometriyum tabakasının kontraksiyonu da
endometriyumun soyulmasının bir diğer nedenidir. Böylece endometriyum tabakası yalnızca
bazal tabaka kalacak biçimde dökülür. Endometriyumda, plasentanın ayrıldığı alan, açık bir
yara görünümündedir. Endometriyumun rejenerasyon sürecinde makrofajlar bir savunma
barajı oluşturur. Daha sonra granülasyon dokusu oluşarak rejenerasyon başlatılmış olur.
Plasentanın ayrıldığı alan doğumdan sonra 8-10 cm iken, ikinci haftanın sonunda 3-4 cm’e
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düşer. Plasental alanın dışındaki bölgesinin rejenerasyonu 2-3 hafta, plasental alanın
rejenerasyonu 6-7 hafta sürer. Plasental alanın iyileşmesi esnasında yüzeyel nekrotik doku
soyulur. Doğum sonu 7-14. günde plasenta alanının üzerindeki nekrotik doku soyulur. Bu
nedenle kanama olasılığı mevcuttur. 1-2 saatten fazla süren kanama geç postpartum kanama
olarak tanımlanır.
Loşia: Desidua tabakası lohusalık döneminde soyularak atılır. Loşia, doğum sonu
dönemde gelen vajinal akıntıdır. Loşia alkalendir ancak vajinadan geçerken vajinanın asidik
ortamından etkilenir. Loşianın özelliği lohusalık süreci boyunca değişir. Rubra: İlk 3 gün
(kırmızı), seroza: 4-10. gün (pembe-kahve rengi, kokusuz, seröz, akıcı) ve alba: 10. günden
sonra (kirli beyaz, sarımtırak) gelir ve ekşimsi bir kokusu vardır. Loşia bu sıra ile gelir.
Lohusalıkta gelen toplam loşia miktarı kaynaklarda farklılık gösterse de ortalama 240-270
ml’dir. Miktarı takibi ile değerlendirilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber multiparlarda
primiparlara göre uterus daha büyük olduğu için kanama daha fazla gelebilir. Sezaryen
doğumda daha geç başlar.
Serviks: Doğumdan sonra yumuşak ve ödemlidir, hasar görmüş olabilir. İlk 2-3 gün,
serviksin açıklığı 2-3 cm ve birinci haftanın sonunda 1 cm’dir. Serviks hızlı iyileşir ve 6.
haftada tamamen düzelir. Ancak normal doğumlarda vajinadan görünen eksternal os’u enine
bir çizgi görünümü oluşturacak biçimde geniş kalır ve gebelik öncesi durumuna geri dönmez
(Şekil 7-2). Serviks doğumda zedelenmişse, ödemin iyileşmesi 3-4 ay sürer.

Nullipar

Doğum sonrası

Şekil 7-2. Servikal os’da doğuma bağlı değişim
(Murray, S.S. McKinney, E..S. (2006). Foundations of Maternal Newborn
Nursing. Fourth Edition, Saunders Elsevier, Philadelphia, 396)
Vajina, vulva, perine: Doğuma bağlı olarak vajina ve vulvada yırtık, sıyrık
görülebilir. Bunlar dikkatle incelenerek onarılmalıdır. Vajina, lohusalığın sonlarına doğru eski
hâline döner. Vajina doğum sonrası 6-8 haftada daralarak gebelik öncesi hâlini alır. Ancak her
zaman gebelik öncesinden biraz geniş kalır. Rugaeler 3. haftada tekrar belirgin olmaya başlar.
Emziren kadınlarda östrojen düzeyi düşük olduğu için vajinanın rengi soluktur ve rugaeler
belirgin değildir. Ovulasyon olana kadar vajinada kuruluk ve cinsel birleşmede ağrı
(disparoni) olabilir.
Perine ilk 1-2 gün ödemli ve hasarlı olabilir. Epizyotomi ya da laserasyon bölgesinde
enfeksiyon ya da hematom olmuşsa tamamen iyileşmesi 4-6 ayı bulabilir. Gebelik boyunca
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baskı altında kalan ve doğum sırasında da gerilerek zorlanmış olan vulva ve perine, ilk 1-2
hafta içinde gebelik öncesi durumuna döner.
Pelvik taban kaslarının ilk 6 haftada destek görevi görmesi aşamalı olarak gerçekleşir.
Eski tonüsüne kavuşması 6 aya kadar sürebilir. Çok ve sık doğum yapmış kadınlarda, iri
bebek, çoğul gebelik öyküsü vb. olanlarda, perine oldukça esnemiş olacağından gebelik
öncesi durumuna dönmesi güçleşir ve gevşek kalabilir. Bu durum ise pelvik relaksasyon ve
idrar kaçırmaya (üriner inkontinans) neden olur. Doğum travması anal sfinkteri ya da pelvik
taban innervasyonunu etkilediği için anal inkontinansa neden olabilmektedir. Doğumun 2.
evresinin uzaması, iri bebek, epizyotomi gibi durumlar riski artırmaktadır.
Doğum sonu uterusun bağlarının involüsyonu yavaştır. 5-6. haftadan sonra uterusa
destek olur. Bu süreçte uterus retroversiyo pozisyondadır.
Overler ve tubalar: Doğum sonu ilk birkaç haftada gonadotropin aktivitesi minimal
düzeydedir. Emziren kadınlarda prolaktin seviyesi yüksek olduğu için menstruasyonun
başlaması gecikmektedir. Doğum sonu tubaların salgısı düşüktür. Silia hücre boyutu ve sayısı
azdır. Ovulasyon, emzirmeyenlerde 7-9 haftada tekrar başlar. Emzirenlerde adet görmenin
dönüşü emzirme sıklığı ve süresine bağlıdır. İlk adet gebelik öncesine göre daha fazla kanama
olabilir ve genellikle ovulasyonsuzdur. Adet öncesi ovulasyon da olabilir (%25).
Diğer Organlara İlişkin Değişiklikler
Kardiyovasküler sistem: Lohusalıkta kalp bebeğin doğumu ile normal yerine döner.
Gebelikte süresince artan kan volümü, lohusalıkta hızla düşer ve dört haftada normal
düzeyine ulaşır. Doğumda yaklaşık 500-1000 ml. kan kaybı olur. Plazma volümü doğum
sonu ilk birkaç gün yüksek olup, 1-2 haftada azalarak normale döner. Kalp atım hacmi
yükselir ya da yavaşça azalır. Bunun nedeni dokulardan kalbe venöz dönüşün artmasıdır. Kalp
atım hacmi doğumdan 10-15 dakika sonra artar ve 48 saat yüksek kalır. Kalp atım hacmi ve
kan volümündeki azalmanın nedeni doğuma bağlı kan kaybı, terleme ve diürez artışıdır.
Plasental perfüzyonun sona ermesi ile merkezi dolaşımdaki ve kalbe dönen kan miktarındaki
artış nedeniyle doğum sonu ilk iki hafta nabız bradikardiktir. Kalp atım hacmi doğumdan 3 ay
içinde gebelik öncesi düzeyine döner.
Kan basıncı normal seyreder. Bazen doğum sonu ilk hafta kalbe venöz dönüşün
artması ile hafif yükselme gösterebilir. Altı saat arayla yapılan bir ya da iki ölçümde kan
basıncının 140/90 mmHg ve üzerinde olması hâlinde hasta daha yakından izlenir. Doğum
sonu kan basıncı stabil kalır ancak vasküler direnç düşük olduğu için lohusa yataktan
kalkarken ortostatik hipotansiyon görülebilir.
Hemoglobin ve hematokrit ilk haftalarda değişkendir. Doğumda plazma kaybı eritrosit
kaybından daha fazladır. Bu nedenle ilk 3-7 gün hematokrit yükselir ve 4-8. haftada normal
seviyesine döner. Doğumda 500 ml kan kaybında hemoglobin 1-1,5 gr., hematokrit 2-3 puan
düşer. İlk 48 saatte ekstraselüler sıvının dolaşıma katılmasıyla hemodilüsyon görülür.
Gebelikte yükselen lökosit sayısının lohusalıkta da bir süre devam etmesi ve doğum travayına
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bağlı olarak doğum sonu dönemde 25.000-30.000/µl’ye varan lökositoz görülür. Gebelikte
artan pıhtılaşma faktörleri doğum sonu 2-3. haftaya kadar devam eder. Bu hiperkoagülopatik
duruma doğumda damar hasarı ve hareketsizlik de ilave olursa, alt ekstremitelerde ve
akciğerlerde tromboemboli riski artar.
Solunum sistemi: Doğumdan sonra, karın içi basınç azaldığından diyafram normal
pozisyonuna döner, progesteron seviyesi düşer ve annenin solunumu rahatlar. Göğüs kafesi
normal solunuma uyum sağlar ve dispne azalır. Vital kapasite, soluk alma kapasitesi ve
maksimum solunum kapasitesi doğum sonu azalır. Doğum sonu ilk haftalarda egzersiz
yaparken zorlanma olabilir. Doğum ikinci evresinin süresi ve zorluğuna bağlı annede oksijen
açlığı görülebilir. Normal pH ve baz artışı 3 haftada yavaş yavaş normale döner.
Sindirim sistemi: Doğum sonu ilk günlerde doğum eyleminde sıvı kısıtlaması ve
terleme nedeniyle aşırı susuzluk olabilir. Lohusaya istediği kadar sıvı verilmelidir. Annelerin
iştahı doğumdan hemen sonra normale döner. Doğumdan sonra sıvı ve gıda alımına hemen
geçilir. Gebelikte tonüsü ve peristaltizmi azalan mide ve bağırsaklar, doğumdan sonraki 1-2
hafta içinde normale döner. Bağırsak fonksiyonları, ilk birkaç gün yavaştır. Doğum şekli ne
olursa olsun bağırsaklarda yavaşlama tüm kadınlarda görülebilmektedir. Karın kaslarının da
gevşek olması nedeniyle doğum sonu ilk 2-3 günde gaz distansiyonu olabilir. İlk günlerde
hemoroitler, perineal travma, dehidratasyon, ağrı, hareketsizlik, ve ilaçlar konstipasyona yol
açabilir.
Üriner sistem: Gebelikte azalan üriner sistem tonüsü, glikozüri ve kreatinin klerensi
doğum sonu ilk haftada normale döner. Gebelikte oldukça artan glomerüler filtrasyon hızı ve
renal kan akımı ve plazma kreatinin düzeyi doğum sonu 6 haftada normale döner. Gebeliğe
bağlı üreterler ve böbrek pelvisindeki hipotoni 8 haftada kaybolur. Lohusalığın ilk 1-2.
gününde involüsyon süreci nedeniyle hafif proteinüri (1+) görülebilir. Kanda da BUN (kan
üre nitrojeni) 20mg/dl’ye yükselir. Doğum sonu idrar miktarında artış gözlenir. Bunun nedeni,
gebelikte oluşan ödemin ve kan volüm artışının lohusalıkta çözülmesi ve idrar yoluyla
atılmasıdır. Ayrıca, doğumda verilen fazla miktarda IV sıvı, oksitosinin antidiüretik etkisinin
azalması, sodyum retansiyonu ve idrar yapımını artıran aldesteron hormonu üretiminin
düşmesi de etkili olur. İdrar miktarı ilk hafta en yüksek düzeydedir. Doğum sonu ilk 12 saatte
mesane hızla dolar, ilk bir hafta böyle devam eder ve normale dönmesi bir ayı bulur. İdrar
miktarı günde 3000 ml olabilir. İdrar çıkışı ile 2-3 kilo kaybı olur. Doğum eylemi sırasında
mesane ve üretra basınç altında kalarak travmatize olması, anestezik blokajın mesaneye nöral
etkisi ve oksitosin indüksiyonunun antidiüretik etkisi ve detrüsör kasının gevşek olması ilk
günler idrar yapmada güçlük görülebilir ve anne idrarını erteleyebilir. Miksiyonla mesane tam
boşalamadığından, kolaylıkla idrar retansiyonu, mesane distansiyonu ve sonrasında üriner
enfeksiyon gelişebilir. İdrar retansiyonu ve mesane distansiyonu uterusun orta hattan sağa
yukarı doğru yer değiştirmesine neden olur ve uterus kontraksiyonlarını azaltarak kanamayı
artırabilir. Doğum sonu lohusa 6-8 saat içinde spontan idrar yapmalıdır. Her bir idrara çıkışta
en az 150 ml idrar gelmesi gerekir.
Endokrin sistem: Doğumda plasentanın ayrılmasıyla östrojen ve progesteron
seviyeleri hızla düşer. İlk hafta östrojen seviyesi çok düşüktür. Bu düşüş, lohusalıkta diürez
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artışına ve memelerde engorjmana neden olur. Emzirmeyenlerde ilk 2 haftada östrojen düzeyi
artmaya başlar. Emzirenlerde ise emzirme sıklığı azalana kadar düşük olarak kalır.
Progesteron doğumdan sonraki üç günden itibaren kanda saptanmaz. İlk adet ile birlikte tekrar
salgılanmaya başlar. Prolaktin süt salgısının başlaması ve sürdürülmesinden sorumludur.
Östrojen ve progesteron seviyesinin düşmesi prolaktin salınımını uyarır. Prolaktin seviyesi
emzirmeyenlerde 2 haftada düşer, emzirenlerde 6 hafta boyunca yüksek kalır ve meme ucu
uyarısı oldukça devam eder. Yüksek düzey prolaktin ovulasyonu geciktirir. Human korionik
gonadotropin (hCG) düzeyi düşer. Plasenta laktojenik hormon, kortizol, büyüme hormonu ve
plasental insülin enzimi düzeyleri düşer. İnsülin normal işlevine kavuşur. Gestasyonel
diyabette kan şekeri seviyesi hızla normale döner. Gebelikte artan metabolizma hızı doğum
sonu 7-14 gün sonra normale döner. Troid işlevleri de doğum sonu 4-6 haftada gebelik öncesi
seviyesine döner. Doğum sonu hipotroidi ya da hipertroidi riskinde hafif bir artış olabilir.
Doğum sonu ilk 2 saatte plazma renin ve anjiotensin II (kan basıncını korumak için) seviyesi
normale iner, ancak tekrar yükselir ve 14 gün boyunca yüksek kalır.
Kas-iskelet sistemi: Gebelikte hormonların etkisiyle kas ve eklemlerde gevşeme olur.
Doğumdan sonra düşen hormon düzeyleri ile ayak dışında tüm eklemler gebelik öncesi hâline
döner. Eklemlerde gebeliğe bağlı hasar olmuşsa düzelmesi 6-8 haftayı bulur. Lohusada
yorgunluk ve aktivite intoleransı görülür, değişen vücut imajından rahatsızlık duyar.
Lohusalığın sonunda 6-8 haftada eklemler esnekliğini kaybederek normal yapısına döner.
Cilt, karın duvarı ve kilo değişiklikleri: Gebelikte gerilmiş ve uzamış olan karın
kaslarının eski tonüsüne kavuşması, biraz uzun süreyi gerektirir. Özellikle çok ve sık doğum
yapanlar ile çoğul gebelik, polihidramniyos vb. durumlarda karın duvarı gevşek ve bazen de
sarkık bir hâl alır. Karın kaslarının eski tonüsüne kavuşturulması için annenin dinlenmesi, iyi
beslenmesi, iyi bir vücut mekaniği geliştirmesi, lohusalık egzersizlerini uygulaması gerekir.
Gebelikte, özellikle memeler, karın duvarı ve kalçada oluşan çatlaklar (stria) doğumdan sonra
gri beyaz bir renk alır, tamamen kaybolmaz. Abdomende (linea negra), yüzde (melazma) ve
meme ucundaki pigmentasyon artışı yavaş yavaş geriler ancak tamamen düzelmez. Bazı
kadınlarda gebelikte ve doğum sonrası saç dökülmesi görülür. Doğum sonu östrojen
düzeyinde düşüş olduğu için, ilk 3 ayda saç dökülmesi geçici olarak devam eder. Saçlar 6-12
ayda tekrar normal olarak çıkmaya başlar. Erken postpartum dönemde bol terleme olmaktadır.
Böylece gebelikte dokular arasında biriken sıvıların atılmasını sağlar. İlk hafta özellikle
geceleri terleyen lohusanın üşütmemesi için dikkatli olması gerekir. Lohusa doğumda 5.5 kg
kaybeder. Daha sonraki 2 hafta-6 arası özellikle emzirenle kilo kaybı olur. Doğum sayısı az,
genç yaştaki ve gebelik öncesi kilosu düşük olan kadınlarda kilo kaybı daha çabuk olur.
Memeler ve laktasyon: Gebelikte anne vücudunda oluşan tüm değişiklikler
lohusalıkta gerileyerek gebelik öncesi durumuna geri dönerken yalnızca memeler, laktasyon
işlevini yerine getirmek üzere gelişmesini sürdürür. Laktasyon memelerden süt
salgılanmasıdır. Progesteron, östrojen, prolaktin ve oksitosinin etkileşimi ile sağlanır. Genelde
aktif olarak doğum sonu 3. günde başlar. Bebeğin emzirilmesi, bu süreci hızlandırır. Uyarı
olmazsa meme engorjmanı ve süt üretimi 2-3 gün içinde geriler. Genelde günlerde memeler
yumuşaktır, emme esnasında karıncalanma hissedilir. Doğumdan hemen sonra bebeğin
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annenin memesine dokunması, ilk yarım saatte ya da bir saat içinde emzirilmesi
nörohormonal refleksleri başlatarak süt yapımına ve salınımına yardımcı olur.
Lohusalıkta ruhsal durum ve ebeveynlik: Anne lohusalıkta aşırı duyarlı ve
duygusaldır. Belli bir neden olmaksızın hüzünlenebilir, ağlayabilir. Bu dönemde anne, eşinin
ve diğer yakınlarının desteğine gereksinim duyar. Özellikle babanın bu dönemde bebek
bakımı ve diğer ev işlerinde anneye yardımcı olması gerekir. Ayrıca ailede yeni rol ve
sorumlulukların belirlenmesi de önem taşır.
Annenin doğum sonu sorunları ve vücut imajındaki değişiklikler anneliğe uyum
sürecini etkiler. Ebeveynlik yenidoğanın fiziksel ve duygusal büyüme ve gelişmesinin
sürdürmesi için gerekli bakımı vermeyi gerektirmektedir. Erken ebeveyn-bebek bağlanması
ebeveynliğe uyumu artırır. Bebekle sürekli ve tekrarlayan temasla bebeğin davranışları ve
ifadeleri keşfedilir. Bu da aile bütünlüğüne olumlu bir katkı sağlar. Lohusa, Rubin’in (1984)
ebeveynlik kazanma modelinde tanımladığı aşamalardan geçerek yeni rolüne hazırlanır.
Bunlar; Yardım alma fazı: Annenin uykusuzluk, bakım gereksinimi ve doğum sürecindeki
rahatlatılmasını içeren doğumdan hemen sonraki süreçtir. İlk 1-2 günde anne pasif ve
bağımlıdır. Bu dönemde anne, eşinin ve diğer yakınlarının desteğine gereksinim duyar ve
kendine söylenenleri yapar. Doğum sürecini yakınlarına anlatır. Bebekle etkileşimde ona
dokunurken aile bireylerine benzeyen fiziksel özellikleri konuşulur. Bu faz genelde hastanede
geçirilir. Kontrolü sağlama fazı: Annenin bağımlı ve bağımsız davranışlarını içerir. Genelde
2-3. günlerde başlar ve birkaç hafta sürebilir. Annelik rolünü üstlenmeye başlar. Vücudu
üzerindeki kontrolü tekrar kazanmaya başladığı için anne dalgındır. Kendisinin ve bebeğinin
bakımı ile ilgili endişe duyar. Bebeğinin bakımını yapmaya başlar, ancak yine de desteğe
ihtiyaç duyar. İyi anne olup olmadığı, bebeğine yetebilme konusunda endişeleri olup,
onaylanmaya gereksinim duymaktadır. Enerjisini, bağımsızlığını ve otonomisini tekrar
kazanır. Bırakma fazı: Diğer bireylerle iletişimini yeniden kurduğu dönemdir. Doğum sonu
iki hafta içerisinde başlar. Anne olarak yeni rolüne uyum sağlamıştır, kendine olan güveni
biraz daha artmıştır. Bebeği de içeren bir yaşam tarzı geliştirir ve bebeğini kabullenir.
Babalık rolü: Erkekler için babalık, büyük bir sosyal değişimdir. Babalığa geçişte
doğuma katılması, diğer aile bireyleriyle ilişkisi, çocuk bakımındaki yeteneği ve katkısı, aile
ve kültürel yapısı gibi ilişkili pek çok faktör vardır. Erkekler için ebeveynliğe geçişte
bazılarında olumlu etki görülürken, bazı erkeklerde bu dönem çok stresli ve endişeli geçirilir.

7.1.2. Lohusaya ve Ailesine Bakım Verme
Günümüzde hastanede kalış çok azalmıştır. Vajinal doğum yapanlar 24-48 saat,
sezaryenle doğum yapanlar 72-96 saat kadar hastanede kalabilmekte, bazen de daha erken eve
gönderilmektedirler. Bu da hemşirenin lohusa ve ailesindeki değişiklikleri gözlemlemesi için
sınırlı bir zamandır. Doğum sonu dönemde hemşirelik bakımının amacı, annenin ve bebeğin
fiziksel bakımlarını sağlamak, riskli durumları önlemek ve aile üyelerinin bu yeni duruma
psikososyal uyumunu sağlamada yardım ve rehberlik etmektir. Hemşire, ağrı, bağışıklama,
beslenme, aktivite ve egzersiz, emzirme, taburculuk eğitimi, cinsellik ve kontrasepsiyon ve
izlemlere yönelik bakım uygular.
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Doğum Sonu Bakım: Doğumdan sonraki ilk 1-2 saatlik sürede bakım kritik öneme
sahiptir. Kanamalar en çok bu dönemde görülür. Lohusa bu sürede yakından izlenmelidir.
Annenin üzeri örtülerek ısınması sağlanır.
Yaşam bulguları, ilk 1 saatte 15 dakikada bir, sonraki saatte 30 dakikada bir alınır. Bir
sorun yoksa 24 saate kadar 4 saatte bir alınır. Kan basıncı ve nabız postpartum kanama
açısından önemlidir. Hızlı, filiform nabız ile kan basıcının düşük olması kanama belirtisidir.
Postpartum ilk 24 saatte vücut sıcaklığının 38°C ve üstünde olması normaldir. Ancak 24
saatten sonra da 38°C ve üstünde devam etmesi bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Nabız
dakikada 50-70 arasında değişir, 10 günde eski hâlini alır. Taşikardi anksiyete, heyecan,
yorgunluk, ağrı, enfeksiyon ve kardiyak sorun göstergesi olabilir. Solunum dakikada 16-20
arasıdır. Solunumdaki değişiklik pulmoner ödem, atelektazi, pulmoner emboli nedeniyle
olabilir. Kan basıncının yükselmesi gebeliğe bağlı hipertansiyon, düşmesi dehidratasyon veya
aşırı kanama nedeniyle olabilir. Ayrıca, ortostatik hipotansiyon konusunda dikkatli
olunmalıdır. Bu nedenle lohusanın ayağa kalkmasına yardım edilmeli, yanında durulmalı ve
desteklenmelidir.
Doğum sonu ilk saatte 15 dakikada bir, sorun yoksa 24 saate kadar 4 saatte bir fundus
kontrolü yapılır. Mümkünse idrarını yapması muayeneyi kolaylaştırır. İki elle muayene edilir,
supin pozisyonda yatakta düz yatarken bakılır. Karından nazikçe dokunulur, uterusun en üst
kısmı fundus hissedilir, diğer el prolapsus ve inversiyonu önlemek için uterusun alt
segmentine konarak stabilize edilir. (Şekil 7-3)

Şekil 7-3. Fundusun iki elle palpasyonu
(Simpson, KR., Creehan, PA. (2008). AWHONN's Perinatal Nursing, Lippincott
Williams&Wilkins, Philadelphia, 494)
Doğumdan sonraki 2 saatte uterus orta hatta, umblikus ve simfisis pubis arasında olan
fundus sert ve bir greyfurt büyüklüğündedir. Doğumdan 6-12 saat sonra umblikusun az üstüne
yükselir. Fundus yumuşak olarak hissediliyorsa, küçük dairesel hareketlerle fundusa hafifçe
masaj uygulanmalıdır. Ayrıca uterin kavitede toplanan kanın dışarı atılması fundus kontrolü
yapılır. Aşırı masaj kanamayı artıracağından sakıncalıdır.
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Kanama kontrolü ile loşianın belirli zaman içerisindeki miktarı, rengi değerlendirilir.
Lohusaya da kanamanın özelliği konusunda bilgi verilir. Fundus kontrolü yapılırken perine
ve gelen loşia miktarı gözlenir. Anormal bulgular kaydedilir. Loşia bakterilerin gelişimi için
çok elverişli olduğu için, pedler sık sık değiştirilir.
Epizyotomi ve perine her 8 saatte bir değerlendirilir. Doğum sonu epizyotomi
ödemlidir. Epizyotominin düzelmesi 2 haftayı bulur, tam olarak iyileşmesi ise 4-6 ay sürer.
Perineye hijyeni değerlendirilir. Perinenin önden arkaya doğru silinmesi, 4 saatte bir pedlerin
değiştirilmesi ve ellerin sık sık yıkanması gerektiği açıklanır. Perineal ödemi ve hematomu
önlemek, ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için ilk 24 saatte buz uygulanır. Buz
paketi perineal bölgeye üzeri sarılarak 20 dakika süre ile ve 10 dakika aralarla uygulanır. İlk
24 saat sonrasında soğuk uygulamanın yerine iyileşmeyi hızlandırmak ve rahatlatmak
amacıyla oturma banyosu yapılır. Bu uygulama günde birkaç kez yapılabilir. Doğum sonu
anne yorgunluk, kan kaybı, ilaçlar ve beslenmedeki kısıtlamalar nedeniyle yorgundur ve
ayağa kalkarken destek olmak gerekmektedir.
Lohusanın idrar çıkışı takip edilir. İdrarını yapıp yapmadığı, idrar yaparken yanma,
sızı hissi olup olmadığı, mesanesini tam boşaltıp boşaltamadığı, idrar yaparken kaslarını
kontrol edip edemediği, idrar kaçırıp kaçırmadığı ve sık idrara gitme, ağrı, sıkışma hissi gibi
enfeksiyon belirtileri sorulur ve kaydedilir. Mesaneyi tam boşaltamıyorsa rezidüel idrara
bakılır. İdrarını hiç yapamıyorsa hekimin de istemiyle kateterizasyon uygulanır. Batında
distansiyon durumu gözlenir.
Sindirim sistemi açısından dört kadranda bağırsak hareketleri dinlenir, hassasiyet
açısından abdomen palpe edilir. Kabızlık lohusalıkta sık görülen bir durumdur. Lohusaya gaz
çıkışı sorulur. Bağırsaklarda hassasiyet ve gerginliğin olmaması, gaz çıkışının olması ve
seslerin duyulması normal bulgu olarak beklenir.
Normal doğumdan sonra anne hemen beslenebilir, temiz giysileri giydirilir ve sessiz
bir ortamda uyuması, dinlenmesi sağlanır ve en geç dört saat içinde ayağa kaldırılıp yürütülür.
Doğum sonu lohusada yaşanan ağrının yeri, tipi ve şiddeti sorgulanır. Ağrı düzeyi 010 puan arası görsel kıyaslama ölçeği ile değerlendirilir. Gereksiz analjezik kullanımından
kaçınılır.
Memelerin şekli, büyüklüğü, asimetri, sınırları, engorjman ve eritem açısından
değerlendirilir. Meme uçları (çökük, düz, dışarıda) çatlak, kızarıklık, yara ve kanama
yönünden incelenir. Meme ucu sorunları genelde bebeğin yerleştirilmesinden
kaynaklanmaktadır. Süt gelmeye başladığında meme daha şekillenir. Gelen süt değerlendirilir
(kolostrum krem sarı, ön süt mavimsi beyazdır). Emzirmede özellikle primipar anneler
zorlanabilir. İlk Emzirmede doğru tekniği öğretmek ve annelere yardımcı olmak hemşirenin
rolüdür. Annenin eğitilmesi emzirme başarısını artıracaktır. İlk 6 ay sadece anne sütü
önerilmektedir.
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Bağlanma açısından anne ile bebek mümkün olduğunca aynı odada kalmalıdır ve
yatağına yakın olmalıdır. Anne ve bebeğin ilk tanışması doğumhanede olur. En kısa sürede
yenidoğanın uygun bakımı yapılarak, bir sorun yoksa bebek annenin yanına verilir. Bu
beraberliğe babanın da katılımı sağlanmalıdır. Böylece anne-bebek-baba arasında duygusal
alışveriş başlatılmış olur. Annenin bebekle bağlanma durumu gözlenir (annenin bebekle göz
teması kurması, bebeğe dokunması, konuşması, bebeğe olumlu yaklaşımı). Anne ve bebeğin
aktif oldukları doğum sonu ilk yarım ve bir saat içinde yapılan tanışma sonrası dinlenme ve
uyku periyoduna geçerler.
Lohusalık sürecinde bakım: Lohusalık riskli bir dönemdir ve bu dönemde anne
ve bebeğin izlenmesi, bakımı ve korunması ile tüm ailenin bu döneme uyumu için çaba
gösterilir.
Yaşam bulguları ilk 24 saatte dört saatte bir takip edilmelidir. Hemşire, yaşam
bulgularını dikkatlice izlemeli ve anormal bulguları değerlendirebilmelidir.
İnvolüsyon ve loşia takibi yapılmaya devam edilir. Fundus lohusalığın 10. gününden
sonra karından palpe edilemez. Loşianın fazla miktarda olması, kötü kokması ya da loşia
rubranın uzun süre devam etmesi, enfeksiyon ya da plasenta retansiyonunu düşündürür.
Perine ve epizyotomi bakımı: Doğumdan sonraki ilk günlerde, hemşire tarafından
verilen perine bakımı anneye öğretilerek daha sonra bunu evde de sürdürmesi sağlanmalıdır.
Her tuvaletten sonra perine temizlenmeli, tuvaletten önce ve sonra eller sabunlanmalıdır.
Anne pedlerini 3-4 saatte bir değiştirmelidir. Epizyotomi bölgesi enfeksiyon ve iyileşme
yönünden gözlenir. Ayrıca bu bölgede, dolaşımı artırarak iyileşmeyi hızlandırmak için kuru
ve yaş sıcak uygulama yapılabilir.
Ağrı yönetimi: İnvolüsyon sürecinde uterus kasılır ve özellikle multiparlarda kas
tonüsünün gevşemesine bağlı daha fazla ağrı hissedilir. Emme refleksinin oksitosin salınımını
uyarması sonucu emzirme sırasında uterin kontraksiyon artışı ile birlikte karın ağrısı fazla
olur. Lohusa aşırı ağrıdan bahsederse bölgesel olarak sıcak/ soğuk uygulama, oturma
banyosu, lokal pomadlar gibi rahatlatıcı girişimler yapılır. Gerektiğinde hekim önerisi
doğrultusunda analjezik verilebilir. Emzirmeden 1 saat önce ilaç alınırsa, ağrının
şiddetlenmesi önlenmiş olur.
Genel vücut bakımı ve banyo: Lohusanın her gün duş şeklinde banyo yapması
önerilir. Ayakta duş şeklinde yapılan banyo daha uygundur. Banyo suyu ılık olmalı, meme ve
perine bölgesi özenle temizlenmelidir. Banyo, lohusada ruhsal rahatlık ve zindelik sağlar.
Lohusa kişisel bakımını mümkün olduğunca kendisi yapmalıdır. Hemşire bunun için anneye
bilgi ve beceri kazandırmalı ve cesaretlendirmelidir. Eski formuna yavaş yavaş kavuşacağı ve
bunu sağlamada egzersizlerin önemi açıklanarak anneye destek olunur.
Uyku ve dinlenme: Anksiyete ve yorgunluğu gidermek için anneye, lohusalık
döneminde iyi bir uyku ve dinlenme sağlanmalıdır. Annenin geceleri uyandığı için gündüzleri
bebek uyurken dinlenmesi, geceleri bebek uyandığında baba ya da diğer aile bireylerinin
212

dönüşümlü olarak bebeğe bakmaları, ziyaretçilerin kısıtlanması, ev işleri ve bebek bakımında
anneye yardımcı olunması önerilir. Pelvik relaksasyonu önlemek için annenin ağır ve yorucu
işlerden kaçınması gerekir.
Beslenme: Lohusalıkta yeterli ve dengeli beslenme son derece önemlidir. Doğum eyleminde kaybedilen kan ve enerjiyi yerine koymak, iyi bir doku onarımı sağlamak ve rutin
besin gereksinimini karşılama ve süt yapımı için iyi beslenmek gerekir. Hemşire doğru ve
dengeli beslenme konusunda lohusaya bilgi verir. Diyette bütün besin türlerinden ve besin
değeri yüksek gıdalar tüketilir. Bol meyve-sebze yemelidir. Böylece hem vitamin-mineral
gereksinimi büyük ölçüde karşılanacak hem de kabızlık sorununun giderilmesi sağlanır.
Demir içeren besinlerin (kırmızı et, karaciğer, pekmez vb.) bolca tüketilmesi yanında hekimin
önerdiği demir preparatlarının düzenli kullanılması anemiyi gidermek için önemlidir. Diyet
yapılmaz, günlük öğün sayısı artırılır ya da normal öğünler arasında süt alınır. Fazla hazırlık
gerekmeyen yiyecekleri tercih edilir. Fazla yağlı ve hazır gıda tercih edilmez. Günde en az 812 bardak sıvı tüketilir. Aşırı miktarda çay, kahve, tuz ve şeker tüketilmez. Özellikle gaz
yapıcı yiyecekler sütü etkileyerek bazı bebeklerde gastrointestinal sistemi etkiler.
Miksiyon ve defekasyon: Lohusalığın ilk günlerinde idrar miktarında önemli artış
vardır ve kolaylıkla mesane distansiyonu gelişebilir. Hemşire, anneyi doğumdan sonraki 6-8
saat içinde ve daha sonra da her 3-4 saatte bir idrar yapması için cesaretlendirmelidir. Mesane
distansiyonu varsa, annenin idrarını spontan olarak yapması denenmeli, yapamıyorsa sürgü ile
de olsa idrar yapma pozisyonu verilmeli, perineden sıcak su dökme, su sesi dinletme, ayakta
sıcak su ile duş yapma, sıvı alma veya ellerini ılık suya sokma gibi idrar yapmayı uyaran
girişimlerde bulunulmalıdır.
Gebelikte görülen bağırsak peristaltizminin yavaşlamasına bağlı kabızlık, lohusalığın
ilk günlerinde de devam eder. Ayrıca epizyotomi ve hemoroidin olması, annenin
defekasyonunu ertelemesine bu da kabızlığa neden olur. Doğumdan sonraki 2-3 gün içinde
defekasyon gerçekleşmemişse laksatif ya da boşaltıcı lavman uygulanabilir. Annenin
lohusalık boyunca ve daha sonraki yaşamında konstipasyon sorunu yaşamaması için hemşire
anneye rehberlik etmelidir. Annenin posalı ve bol sulu diyet alması, defekasyonu
ertelememesi ve her gün belli zamanlarda defekasyon yapmaya çaba göstermesi, hareketsiz
kalmaması, kuru meyvelerle az miktarda sıvı alması ve sıcak sıvılar almasının önemi anneye
anlatılır.
Homan’s bulgusu: Pıhtılaşma faktörlerinin erken lohusalıkta kanamayı durdurmak
için yüksek kalışı ilk birkaç gün devam eder. Öyküsünde tromboflebit, varis varsa ve sezaryen
olmuşsa risk altındadır ve antiembolik çorap giyilmesi önerilir. Doğumdan sonra annenin
mümkün olduğunca erken ayağa kalkması sağlanmalıdır. Lohusalık boyunca alt ekstremiteler
tromboflebit açısından kontrol edilerek Homans bulgusu aranır. Bu uygulamada sırtüstü yatan
annede bacak hafifçe yukarıya kaldırılıp diz bir elle arkasından desteklenerek hafifçe bükülür,
ayak bileğine hızlıca dorso-fleksiyon yaptırılır. Bu sırada anne derin baldır ağrısı duyarsa
ve/veya diz ve ayak bileğini bükmede bir zorlanma olursa, Homan’s bulgusu pozitiftir ve ileri
değerlendirme gerekir. Her iki bacak ta sıcaklık, renk, ödem ve ağrı belirtisi açısından kontrol
edilir. (Şekil 7-4)
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Şekil 7-4. Homan’s Bulgusu
(Murray, S.S. McKinney, E.S. (2006).
Foundations of Maternal Newborn
Nursing. Fourth Edition, Saunders
Elsevier, Philadelphia, 413).
Laboratuvar testleri: Doğum sonu anneye hemoglobin, tam idrar tetkiki, oral glikoz
tolerans testi (gestasyonel diyabet öyküsü varsa), onay alınarak CYBE-HIV/AIDS testi
yapılır. İzlemlerde önceki değerlerle karşılaştırarak anormal değişimler belirlenir.
Bağışıklama: Taburcu olmadan önce bağışık değilse kızamıkçık aşısı tüm annelere
yapılmalı, kaydedilmeli, yan etkileri (hafif ateş, kızarıklık ve eklem ağrısı) ve sonrasında 3 ay
gebe kalmaması gerektiği anlatılmalıdır. Eğer anne RH negatifse bebeğin kan grubu kontrol
edilmelidir. Bebeğin kan grubu RH pozitifse doğum sonu ilk 72 saat içinde Rh
immunglobulini (RhoGAM) IM yolla yapılmalı ve kaydedilmelidir. Gebelikte başlanan
tetanoz aşısının 3. dozu doğum sonu döneme rastlamaktadır, anne bu dönemde aşılanmalıdır.
Lohusalık egzersizleri: Gebelik ve doğum nedeniyle esneyerek tonüsünü kaybeden
karın, sırt, bel ve pelvik taban kaslarına eski tonüsünü kazandırmak, solunum ve dolaşımı
düzenlemek, iyi bir vücut mekaniği kazandırmak, tromboflebiti önlemek ve annenin kendini
iyi hissetmesini sağlamak amacıyla yapılan egzersizlerdir. Gebelikte alınan kiloların
verilmesine, enerji seviyesini artırarak annenin yeni sorumlulukla baş etmesine yardımcı olur.
Stres düzeyini azaltır, gebelik öncesi vücut ölçülerine dönmeyi hızlandırır. 6 ay içinde gebelik
öncesi kiloya dönmesi hedeflenir. Karın, bel ve sırt kaslarını kuvvetlendiren egzersizler, bu
bölgelerdeki kasları çalıştıran hareketlerden oluşur. Bunları hemşire, anneye göstererek
öğretir. Egzersiz öncesi bebeğin ihtiyaçlarının giderilmiş olması, emzirdikten sonra egzersize
başlanması, annenin mesanesini boşaltması ve rahat kıyafetler giymesi faydalıdır. Doğum
sonu ikinci hafta karın ve kalça egzersizlerine geçilir. Yürüyüş idealdir. Eklemler 6-8 haftada
stabilize olana kadar zıplama ya da zorlayıcı egzersizlerden sakınılır. Aşırı egzersizde loşianın
rengi açık kırmızı olabilir ve miktarı artabilir. Üreme organ sarkması olan veya stres tipi idrar
kaçırması olan kadınlarda yürüyüş, yüzme veya aerobik gibi düşük etkili egzersizler
yararlıdır. Egzersizler, vücudun eski durumuna ve işlevlerine geri dönüşüne önemli katkı
sağlar.
Pelvik taban kaslarını kuvvetlendiren egzersizlere Kegel egzersizi denir. İdrar
kaçırmayı önlemede oldukça etkilidir. Annenin idrarını tutuyormuş gibi yaparak perine ve
vajina bölgesindeki kaslarını içeri doğru çekerek 10’a kadar sayarak kasması ve sonra 10’a
kadar sayarak gevşetmesi esasına dayanır. Oturur ve yatar pozisyonda uygulanabilen bu
egzersiz günde üç kez ve her seferinde 10’ar kez tekrarlanır. Giderek artırılır. Bu esnada
düzenli nefes alınır ve karın, kalça bacak kasları kasılmaz. Kegel egzersizleri doğumun ilk
gününden itibaren uygulanabilir. Lohusa otururken, yatarken veya televizyon izlerken farklı
pozisyonlarda yapabilir. Doğumdan hemen sonra başlanabilir.
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Cinsel yaşam: Annede bir komplikasyon yoksa lohusalığın 4-6. haftasından sonra
cinsel ilişkiye izin verilebilir. İlişkide anne ağrı duyuyorsa bir süre daha ertelenmelidir.
Çiftlere bağlı olarak değişmekle birlikte cinsel ilişki lohusalığın 3-6. hafta sonrası başlar.
İlk aylarda lohusa, cinsel ilişki konusunda, eşine göre daha az istek duyar. Bunun
nedeni yorgunluğu ve annelik rolüne uyum gösterme çabası içinde olmasıdır. Eşlerin bu
konuda destek olması gerekir. Anne aynı zamanda yorgunluk, hâlsizlik, vajinal kanama,
perineal rahatsızlık, hemoroid ve memelerde ağrı yaşamaktadır. İlk aylarda östrojen
yetersizliği nedeniyle vajinada kayganlık azaldığından cinsel ilişkide ağrı görülebilir.
Taburculuktan önce aileye cinsel danışmanlık yapılır. Su bazlı kayganlaştırıcılar önerilir.
Pelvik taban kas egzersizlerinin genital duyarlılığı artırdığı anlatılır.
Kontrasepsiyon: Lohusa hastaneden taburcu olmadan önce eşi ile birlikte kontraseptif
yöntem kullanma konusunda bilgilendirilir. Cinsel ilişkinin lohusalık dönemi bitene kadar
ertelenmesi ve ilişkiye girmeden önce kontrasepsiyon konusunda danışmanlık alınması
gerektiği vurgulanır. Çiftin uygun yöntem seçimi, 4-6 hafta sonraki kontrolde mutlaka yapılır.
İlk adet görme, emzirmeyen annelerde 6-8. haftalarda, emzirenlerde daha geç başlar.
Bu dönemde ovulasyon zamanı tam olarak belirlenemeyeceğinden uygun bir kontraseptif
yöntemin seçilmesi gerekir. Kombine oral kontraseptifler, anne sütünün miktar ve içeriğini
bozacağından emzirenlerde sakıncalıdır. RİA (rahim içi araç), kondom, üç aylık enjeksiyon,
minihap ve vajinal spermisid bu dönem için uygun yöntemlerdir. RİA, normal doğumdan
hemen sonra takılabileceği gibi lohusalığın bitiminde de takılabilir. Sezaryenle doğum
yapanlarda 8 hafta sonra uygulanır. Yalnızca progesteron içeren minihap ya da enjeksiyon
doğumdan hemen sonra başlanabilir.
Doğum sonu ruhsal durum: Doğum sonu dönem mutluluk dolu olduğu hâlde,
bebeğin doğuşuyla birlikte fiziksel, duygusal ve sosyal pek çok değişiklik strese neden
olmaktadır. Bu dönemde çeşitli ruhsal değişiklikler, iritabilite ve ağlama nöbetleri görülebilir.
Lohusanın duygusal durumu ailesiyle etkileşimi, bağımsızlık düzeyi, enerjisi, bebeğiyle göz
teması, bebeği tutarken vücut postürü ve rahatlığı, uyku ve dinlenme süreci gözlenerek
değerlendirilir. Annenin duyguları değişkendir, o anda ağlarken bir dakika sonra gülebilir.
Doğum sonu hüznü (postpartum blues) belirtileri (ağlama nöbetleri, üzüntü, kafa karışıklığı,
uykusuzluk, yorgunluk, hassasiyet, iştahsızlık ve anksiyete) 3-4. günlerde başlar ve 10. güne
kadar çözümlenir. Yani geçici bir durumdur. Çoğunlukla ilk doğumu olanlarda görülmektedir.
Anne gerçeklerden uzaklaşmaz ve tedaviye gerek kalmadan 1-2 hafta düzelir. Bazı kadınlarda
6 aya kadar sürdüğü ifade edilmektedir. Hüzün sonrası 1/5’inde depresyon gelişebilir. Doğum
sonu hüzün belirtileri 2 haftadan uzun sürerse ileri değerlendirme yapılmalıdır. Hemşire,
annenin sıkıntılarını anlar ve empatik yaklaşımıyla bu depresyonun giderilmesinde önemli rol
oynar. Annenin duygularını açığa vurması için fırsat vermeli, iyi bir dinleyici olmalıdır.
Annede anksiyete yaratan nedenler belirlenmeli ve bunlara yönelik çözümler aramalıdır.
Anneye kendisi ve bebeğinin bakımı ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırarak, onu
annelik rolüne hazırlamalı ve korkularını gidermelidir. Bu arada annenin cesaretlendirilmesi,
annelik rolünü çok iyi yaptığının vurgulanıp özgüvenin geliştirilmesi önemlidir. Ailedeki
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diğer bireylerin, özellikle babanın bebek bakımı ya da ev işlerinde anneye yardım ve destek
olması sağlanmalıdır.
Doğum sonrası anne-baba ile bebek arasında yakın duygusal temas olmakta ve 30-60
dakikada bağlanma gelişmektedir. Bu bağlanma, tek yönlüdür ve ebeveynden bebeğe
doğrudur. Bağlanma iki kişi arasında biyolojik yakınlıktan daha çok psikolojiktir ve kısa
sürede olmaz. Bireyseldir ve bebeğin sağlığına, anneye, çevre koşullarına, doğumun
gerçekleşme şartlarına, bebeğin bakımının kalitesi gibi pek çok faktöre bağlıdır. Bağlanmanın
en önemli noktası sevgi ilişkisidir. Anne kucağında bebeğiyle göz göze tensel temasla iletişim
kurar. Babalar da aynı şekilde bağlanma sürecini yaşarlar. Bebeğin büyüme gelişmesinin
sorumluluğunu hissederler. Ebeveynlerle bebek arasında güven duygusu çok önemlidir.
Ebeveynler ve diğer akrabalarla tanışma ile daha güçlü bir bağlanma gerçekleşir. Hemşire,
anne-bebek bağlanma sürecinin, sosyal destek ve eğitim gereksinimlerinin farkında olmalıdır.
Kültürel farklılıkların bağlanma sürecinde etkili olduğunu dikkate almalıdır.

7.1.3. Emzirme
Doğumdan sonra ilk 2-3 gün salgılanan süte "kolostrum", halk arasında ise "ağız"
denir. Sarı renkli ve kıvamlı bir görünümü olan bu ilk süt bol protein, mineral ve daha az
oranda karbonhidrat ve yağ içerir. Yüksek oranda antikor içerdiğinden yenidoğanı
enfeksiyonlardan korur. Doğumdan sonra 4. günden başlayarak sütün rengi, mavimsi-beyaz
bir renk alır. Protein oranı azalırken yağ ve karbonhidrat oranı artar ve daha akıcıdır.
Anne sütü üretimi: Sütün yapımı ve iletiminde iki mekanizma etkilidir. Bunlardan
birincisi, nörohormonal bir reflekstir. Yenidoğanın emmeye başlaması ile meme ucundan
kalkan sinirsel uyarılar, hipotalamusa ulaşır. Hipotalamus, nörohormonal yolla hipofizi
etkileyerek arka hipofizden oksitosin, ön hipofizden de prolaktin ve ACTH vb. hormonların
salgılanmasını sağlar. Prolaktin, alveollerde kolostrum sonrası süt yapımını, oksitosin ise bu
sütün kanallara ve meme ucuna iletimini sağlar. Oksitosin süt kanallarının iç yüzünü örten
miyoepiteli harekete geçirerek sütün atılmasını sağlar ve uterus kontraksiyonlarını artırarak
involüsyon sürecini hızlandırır. Prolaktin düzeyi meme ucunun emme ile uyarısıyla artar.
Sütün düzenli bir biçimde salgılanmasında steroidlerin, tiroit hormonlarının ve ensülinin de
etkili olduğu belirlenmiştir. Annenin bebeğini görmesi, onun sesini duyması ya da bebeğini
düşünmesi gibi uyaranlar da nörohormonal refleksi başlatabilmektedir. Süt yapımı ve
iletiminde etkili olan bir diğer mekanizma da yine yenidoğanın emme işlemi ile meme ucu ve
sinus laktiferusta oluşturduğu negatif basınçtır. Yenidoğan, emme sırasında tıpkı bir pompa
görevi yaparak başı ve süt kanallarındaki sütü çeker ve böylece yerine yeniden süt dolmasını
sağlar. (Şekil 7-5)
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Şekil 7-5. Laktasyon fizyolojisi
(Ricci, SS. (2007). Essentials of Maternity Newborn and Women’s Health
Nursing. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 385)
Annedeki anksiyete, gerilim, aşırı ağrı, üzüntü vb. durumlar süt yapımını baskılamakta
ve sütü azaltmaktadır. Bu nedenle emziren annelerin stresten uzak, sakin, huzurlu ve rahat
olmaları gerekir. Hemşire bunları dikkate alarak, anne için rahat bir ortam oluşturmalı ve
destek olmalıdır. Böyle bir ortamın oluşturulmasında kadının eşinin ve aile büyüklerinin de
önemli rolleri olduğundan onların da desteğini sağlamalıdır.
Emzirmeye yardım: Memelerin boyutu, simetrisi, dolgun olup olmadığı
değerlendirilir. Parmaklarla dokunularak ağrı olup olmadığı sorulur. Meme uçlarının şekli (içe
çökük, düz, normal), çatlak, kızarıklık ve kanama açısından değerlendirilir. Emzirme
sürecinde annenin çok sıkı olmayan, destekleyici bir sütyen takması yararlıdır. Meme
uçlarının anne sütü ile ıslatılması ve gerektiğinde duru su ile temizlemek yeterlidir. Meme
ucunun nemliliğini ve kayganlığını yok eden sabun türü temizleyicilerden kaçınılmalıdır. Süt
salınım refleksini uyarmak için meme ucu emzirme öncesi uyarılır. Meme ucunu korumak
amacıyla kullanılan meme pedleri yararlıdır, ıslandıkça değiştirilir. Bebek aynı öğünde bir
memeyi tam boşalttıktan sonra diğerine geçilmelidir. Emzirme sonrası meme uçları açıkta
bırakılarak hava ile teması ve kuruması sağlanır.
Doğumdan sonraki ilk haftada, hormonal değişikliklerle memelere ani süt dolması
sonucu engorjman gelişebilir ve 24 saatte çözülür. Memeler gergin, ağrılı ve hassastır. Meme
dolgun ve şiş olabileceğinden bebek, meme ucunu yakalamada ve emzirmeye başlamada
zorlanır. Sıcak duş alma ve kompres uygulama memeleri rahatlatır. Emzirmeyle ya da
pompayla meme ucu uyarısı sürdürülür. Engorjmanda ağrıyı azaltmak için lokal soğuk
uygulama yapılır.
Meme ucu çatlağı anneye acı verir ve enfeksiyona zemin hazırlar. Memelerin
temizliğinin sağlanması ve doğru emzirme tekniği çatlakları önlemede önemlidir. Anneye
memelerini günlük olarak nasıl değerlendireceği anlatılır. Memelerde dolgunluk hissi sütle
dolduğu ve engorman anlamına gelir. Bu durumda ya emzirme zamanı gecikmiştir ya da
bebek etkili emememektedir. Lohusanın meme uçlarının da kontrol edilmesi gerekmektedir.
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Emzirme tekniği konusunda dikkat edilecek hususlar; Her emzirmeden önce eller
yıkanır, bebeğin altının kuru olması sağlanır. Bebeği farklı tutuş pozisyonları gösterilir (beşik,
yan yatış gibi). Bebeğin aç olduğunu gösteren arama belirtileri ve uyanık olması gerektiği
açıklanır. Doğru ve rahat pozisyonu vermesine yardımcı olunur. Anneye memeyi nasıl
tutacağı (elini C gibi yaparak) ve emmeye başlamadan bebeğini nasıl okşayacağı gösterilir.
Meme ucunu doğru olarak bebeğin ağzına vermesine yardımcı olur. Başarılı bir emzirme için,
bebeğin meme ucunu ve areolayı tümüyle ağzına alması sağlanır. Bebek her istediğinde
emzirilir ve her öğün 15-20 dakika sürmelidir. Her öğünde bebeğin tek (aynı) memeden
emzirilmesi önerilir. Bunun nedeni emzirmenin sonuna doğru bebeğin ihtiyacı olan yağdan
zengin sütün gelmesi ve bebeğe tokluk hissini vermiş olmasıdır. Emzirme bittiğinde bebeğin
memeden nasıl ayrılacağı gösterilir. Emzirme sırasında bebeğin gazını nasıl çıkaracağı
gösterilir. Anne motive edilir ve desteklenir, sorularını yanıtlanır. Meme ucu çökük olan
annelerin yapay uçlardan yararlanması sağlanır. Bu arada masajla meme ucu dışarıya
çıkarılmaya çalışılır. (Şekil 7-6)

Şekil 7-6. “C” şeklinde memeyi tutuş

Yan yatış pozisyonu

(Davidson, MR., London, M., Ladewig, P. (2008). Olds’ Maternal Newborn
Nursing&Women’s Health Across the Lifespan, Prentice Hall, Pearson Education Inc.,
New Jersey, 906-908)
Emzirme gebelikten korunmada da yardımcıdır. Laktasyon amenoresi yöntemi adet
kanaması olmadıkça emzirme ile gebelikten korunma yöntemidir. Tam emzirme ile
doğumdan sonraki 6. aya kadar %98 oranında korumaktadır. Emzirme 6-12 ay arası da kısmi
koruyuculuk sağlar. Tam emzirme ile gebelikten korunma koşulları bebeğin 6 aydan küçük
olması, annenin adet görmemesi, bebeğin, gündüz ve gece her istedikçe, sık aralıklarla (6-10
kez) ve en az 4 dakika emzirilmesi, emzirme aralarının gündüz 4, gece ise 6 saatten uzun
olmaması, bebeğin beslenmesinin en az %85’inin anne sütüyle sağlanması ve doyurucu ek
gıda verilmemesidir. Sağılan sütün verilmesi de ek gıda olarak düşünülür.
Bebek ölümlerinde veya emzirmenin kesilmesi gereken durumlarda süt yapımının
baskılanması ve sütün geriletilmesi gerekebilir. Laktasyonu baskılamak için mekanik ve
farmakolojik yöntemler vardır. Mekanik yöntemlerle süt geriletilemezse prolaktin hormonu
baskılayan ilaçlar ve veya östrojen hormonu içeren preparatlar hekim istemi ile kullanılır.
Bebekte galaktozemi veya fenilketonüri, anne HIV taşıyıcısı ise, sepsis gibi ağır enfeksiyonlar,
radyoaktif maddelere maruz kalma, madde bağımlılığı, kemoteropatik ilaç kullanımı, T hücreli
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lösemi, memenin aktif herpes simpleks enfeksiyonu, kistik fibrozis, aktif suçiçeği, pozitif
sifiliz testi ve tedavisiz aktif tüberküloz olması durumunda anne sütü bebeğe verilmez.

7.1.4. Taburculuk Eğitimi
Anne ve bebeği taburcu edebilmek için, annenin ateşi yüksek olmamalı, diğer yaşam
bulguları ve kan sayımı değerleri normal olmalıdır. Kan grubu ve Rh faktörü bilinmelidir
Loşia olması gereken miktarda ve renkte olmalı, fundus tonüsü sert olmalı ve idrar çıkışı
yeterli olmalıdır. Yaralar enfekte olmamalı iyileşme sürecinde olmalıdır. Annenin beslenme
ve sıvı alımı yeterli düzeyde olmalıdır.
Anne kendisi ve bebeğiyle ilgili olası
komplikasyonların farkında ve kendisinin ve bebeğinin bakımını yapabiliyor olmalıdır. Aile
bakıma destek olmalıdır. Doğum sonu genital hijyen, pelvik taban kas egzersizleri, doğum
sonu egzersiz, cinsellik, kontrasepsiyon ve bebek bakımı konularında eğitim verilerek evine
gönderilmelidir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), doğum sonu erken taburculuktan sonra lohusaların evde
izlemlerinin 6 saat, 6 gün, 6 hafta ve 6 ay formülüne göre yapılabileceğini önermektedir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği “Doğum Sonu Dönem Bakım Yönetim
Rehberi”ne göre, özellikle ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde ev ziyaretleri öngörülmüştür.
Doğum sonrası hastanede 3, evde 3 olmak üzere lohusa izleminin yapılması, normal doğum
sonrası 24 saat, sezaryen sonrası 48 saat hastanede yatırılması, her doğumun hastanede
gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Buna göre, doğum yapan kadınlara taburculuktan sonra 2.
gün, 15. gün ve 41. gün olmak üzere en az 3 ev ziyareti yapılması istenmektedir. Annenin
involüsyon, loşia, idrar problemleri, ağrı, meme ve emzirme problemleri, depresyon,
bacaklarda ağrı, şişlik ve ısı farkı, çarpıntı ve nefes darlığı ve bağırsak faaliyetleri ve insizyon
bölgesi önceki kayıtları da gözden geçirilip, değerlendirilir. Eğitim gereksinimi olan
konularda gerekli açıklamalar yapılır.

7.1.5. Sezaryen Olmuş Lohusada Hemşirelik Bakımı
Sezaryen doğum annenin ve bebeğin hayatını kurtaran bir obstetrik girişim olmakla
birlikte, diğer cerrahi girişimler gibi anesteziye ve cerrahi işleme bağlı birçok riski, doğum
sonu dönemde bazı fiziksel ve psikososyal sorunları ve komplikasyonları da beraberinde
getirmektedir. Normal doğumla karşılaştırıldığında sezaryen doğuma bağlı maternal
morbidite ve mortalite oranlarının daha fazla olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda kanama,
enfeksiyon, komşu organ yaralanmaları, tromboembolik durumlar ve anesteziye bağlı
komplikasyonlar en sık belirtilen sorunlardır. Annenin iyileşmesinde, rol ve sorumluluklarını
yerine getirmesinde gecikme, daha uzun süre hastanede kalma zorunluluğu ve artan tıbbi
bakım maliyeti sezaryen doğumun dezavantajlı yönlerindendir. Sağlık Bakanlığı, anne
sağlığını korumak ve DSÖ tarafından konulmuş hedeflere ulaşabilmek amacıyla, sezaryen
endikasyonlarını ülke genelinde tüm hastanelerde ve anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında
izlem çalışmalarına başlamıştır.
Sezaryen ile doğum yapanlarda uterus involüsyonu daha geç başladığından loşia
miktarı ilk günler azdır, sonra artar. Ancak loşia evreleri ve rengi aynıdır. Lohusada ameliyat
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sonrası abdomen hassas olsa da fundusun palpe edilmesi ve loşianın değerlendirilmesi
önemlidir. Sezaryende kan kaybı vajinal doğuma göre daha fazla olur. Kan kaybı sütür atma
tekniğine, vazospazma ve pıhtılaşmaya bağlıdır. Sezaryende anestezi kullanıldığı için uyanma
sürecinde anne yalnız bırakılmamalıdır. Ameliyat sonrası ilk 6-8 saatten sonra anne ayağa
kaldırılabilir. Ayağa kalkarken hemşire annenin yanında destek olur. Anne ayağa
kaldırılmadan önce her 2 saatte bir yatak içinde dönme, derin solunum ve öksürme
egzersizleri uygulanır. Böylece ağrı azaltılır, solunum ve tromboembolik komplikasyonlar
önlenmiş olur. Sezaryen sonrası bağırsak sesleri duyulana kadar sıvı gıdalar verilir, yavaş
yavaş yumuşak gıdaya geçilir. Bağırsaklardan gaz çıkışı takip edilir.
Sezaryen doğum, vajinal doğumla karşılaştırıldığında hemoraji, puerperal ateş, üriner
sistem enfeksiyonları, meme sorunları ve tromboemboli gibi komplikasyonlar doğum sonu
dönemde daha fazla görülmektedir. Sezaryen ile doğum yapmış kadınların beslenmesi,
hareketliliği ve kendi bakım aktivitelerine katılımları ise vajinal doğum yapan kadınlara
oranla insizyon yeri nedeniyle daha da sınırlıdır. Sezaryenli anneler öz bakımlarını daha geç
yerine getirmekte ve daha çok bir yardımcıya gereksinim duymaktadırlar.
Lohusalık egzersizleri sırasında kesi yerinin korunması ve ağrı hissedilmemesi için
birkaç gün elle desteklenmelidir. Sezaryen ile doğum yapan anneye; mümkün olduğunca
erken dönemde ayağa kalkın ve yürüyün, hareket esnasında ameliyat yerine dikkat edin ve 1-2
gün elle destekleyin, dizler bükük pozisyonda sol yan tarafa yatarak, gazın bağırsaklarda
ilerlemesini kolaylaştırın, egzersize, narkozdan uyanır uyanmaz ayak hareketleriyle başlayın,
başlangıçta her egzersizi iki kez yapın, sonra giderek artırın, her egzersiz arasında derin soluk
alın ve sonra gevşeyin, sırtı yastıklarla destekleyerek varis ve pıhtı oluşumunu azaltmak için
bacaklarınızı hareket ettirin ve ayak egzersizine başlayın. Bu uygulamaya, ayağa kalkıp,
dolaşana kadar devam edin, Kegel egzersizlerine başlayın, ayağa kalkmadan önce, yatağın
kenarına dizler bükük ve kollara dayanarak oturun, derin soluk alın, daha sonra yardım ile
ayağa kalkın, yastık desteği ile mekik hareketini yapın ve birkaç gün sonra normal lohusa
egzersizlerine başlayın şeklinde açıklayıcı bilgiler verilir.

7.2. Riskli Lohusalık
Lohusalık dönemi anne ve ailesi için mutlu bir dönem olup, normal fizyolojik
değişimlerden sapmalar olabilmektedir. Doğum sonu komplikasyonların önlenmesi, erken
tanı, tedavi ve bakımda hemşirenin rolü ve sorumluluğu büyüktür.
Doğum sonu dönemde 38°C'nin üzerinde ateş, loşianın kötü kokusu, renk ve miktarının
anormal olması, bulanık, çift ve nokta görme bozuklukları, şiddetli baş ağrısı, ayağın
dorsofleksiyonu ile baldırda ağrı, epizyotomi bölgesinde şişlik, kızarıklık veya akıntı, idrar
yaparken ağrı, yanma veya tam boşaltamama, nefes almada zorluk, solunum yetmezliği,
memede kızarıklık, şişlik ve ruhsal değişiklikler tehlike belirtileridir.
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7.2.1. Doğum Sonu Kanamalar
Kanama vajinal ya da sezaryen doğumdan sonra yaşamı tehdit eden bir durumdur.
Anne ölümlerinin üçte biri doğum sonu kanamalar sonucu olmaktadır. Vajinal doğumdan
sonra 500 ml, sezaryenden sonra 1000 ml ve tekrarlayan sezaryenden sonra 1500 ml'den daha
fazla kan kaybedilmesi “postpartum kanama” olarak tanımlanır. Zamanlama olarak doğumdan
sonra ilk 24 saatte erken doğum sonu kanama ve 6. haftaya kadar geç doğum sonu kanama
denir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra anne, kanama yönünden çok iyi takip edilmeli ve
erken tanı konarak tedavi ve bakım sağlanmalıdır.
Doğumun birinci, ikinci ve üçüncü evresinin uzaması, önceki doğumunda kanama
öyküsü, çoğul gebelik, iri bebek, uterin enfeksiyonlar, plasentanın elle retansiyonu, başın
inişinin gecikmesi, annenin tükenmişliği, malnutrisyonu ve anemisi, mediolateral epizyotomi,
preeklampsi ve magnezyum sülfat tedavisi, hızlı doğum, annede hipotansiyon, plasenta previa
öyküsü, pıhtılaşma bozuklukları, doğum yolu yırtıkları, vakum ve forseps gibi operatif
doğumlar, uterus atonisi, uterus inversiyonu, doğumda ilaç/ anestezi kullanımı, grand
multiparite, hidroamnios doğum sonu kanama için riskli oluşturan durumlardır.
Atoni kanamaları: Plasenta ayrıldıktan sonra meydana gelen aşırı kanamadır.
Uterusun kontraksiyonlarının yetersizliğine bağlı plasental alandan kanama devam eder.
Uterusun gevşemesine neden olan herhangi bir faktör atoniye neden olabilir. Gebelikte rezerv
kan artışı nedeniyle 1.800-2.100 ml’ye ulaşana kadar annede hipotansiyon, taşikardi, idrar
çıkışında azalma gibi şok belirtileri görülmez. Uterusun içinde biriken, pede gelen, yatağa
geçen ve yere akan kan miktarını çok iyi değerlendirmek gerekir.
Subinvolüsyon: Doğum sonu uterusun involüsyonun tam olmaması ve normal
boyutlarına dönememesidir. Plasental dokuların retansiyonu, dolu mesane, myom uteri ve
enfeksiyon nedeniyle subinvolüsyon gelişebilir. Subinvolüsyon kanama, pelvik peritonit,
salpenjit ve abse oluşumuna yol açabilir. Fundus normalden daha yüksekte olup, uterusun
sınırları belirsizdir ve loşia birkaç haftada rubra dan seroza ve albaya dönüşür. Bu durum
genellikle doğum sonu 4-6. haftadaki kontrolde bimanuel muayenede ya da ultrasonda
görülür. Uterus uyarılarak materyaller dışarı çıkartılır. Hemşire bu konuda dikkatli olmalı ve
subinvolüsyon belirlenen anneye hekimin önerdiği antibiyotik ve uterotonik ilaçları
uygulamalı, gerekirse anneyi küretaj için hazırlamalıdır.
Yırtık kanamaları: Doğum sırasında uterus, serviks, vajina ve perinede yaralanma ve
yırtıklar oluşabilir. İri bebek, hızlı doğum eylemi, prezantasyon-pozisyon anomalileri,
geçirilmiş operasyon izleri ve yanlış müdahaleler nedeniyle olabilir. Servikal yırtıklar
dilatasyon tam olmadan yapılan vakum/forseps uygulamalarında görülür. Omuz distozisinde
laserasyonlar artar. Yırtıklarda uterus sert olup, açık kırmızı renk taze kanama görülür.
Pıhtılaşmaya sorunlarına bağlı kanamalar: Doğum sonu kanama tehlikesini azaltmak
üzere pıhtılaşma faktörleri doğum sırasında ve sonrasında en yüksek düzeydedir. Doğum sonu
belirli bir neden gösterilemeyen kanamalarda koagülopati düşünülür. Bu hastalarda dişeti
kanamaları, peteşi ve ekimoz alanları görülebilir. Doğum sonu koagülopati ile ilişkili
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durumlar idiyopatik trombositopenik purpura (ITP), von Willebrand hastalığı ve damar içi
yaygın pıhtılaşma bozukluğudur (Disseminated intravascular coagulation syndrome - DIC).
Plasenta dekolmanı, ölü doğum, hipofibrinojenemi gibi durumlarda fibrinojen yetersizliği
nedeniyle annenin pıhtılaşma mekanizması bozulur ve durdurulmayan kanamalar görülebilir.
Plasenta retansiyonuna bağlı kanamalar: Doğumdan sonra uterusta plasenta kotiledonu
veya zar kalması sonucu oluşan kanamalardır. Doğumdan hemen sonra görülebildiği gibi
postpartum dönemde de sorun olabilir.
Perineal hematom: Doğumdan sonra vulva, vajina ve yumuşak dokularda kan
birikmesidir. Perineal hematom, doğum sonu vajinal bir kanama olmamakla birlikte kanın
damar dışına çıkmış olması bakımından kanama olarak değerlendirilir. Uterus sert olup, açık
kırmızı renkte kanama hematom olduğunu düşündürür. Belirti olarak, perine bölgesinde
şiddetli ağrı ve şişkinlik görülür, idrar yaparken zorlanma, annede hipotansiyon, anemi ve
taşikardi görülebilir. Küçük çaplı hematomlar fazla sorun olmazken, şoka neden olacak
şekilde büyük hematom gelişebilir. Epizyotomi ve yırtıkların uygun şekilde dikilmemesi
neden olur ve çok ağrılıdır. Cerrahi girişimle boşaltılması ve kanamalı alanın dikilmesi
gerekir. (Şekil 7-7)

Şekil 7-7. Perineal hematom
(Orshan, SA. (2007). Maternal, Newborn &
Women's Health Nursing: Comprehensive Care
Across The Lifespan Text&Online Study Guide,
Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 754)

Doğum sonu kanamalarda hemşirelik bakımı
Kanama sırasındaki bakımda hemşirenin rolü çok önemlidir. Kanamayı
değerlendirmede fundusun tonüsü ve yerine bakılır. Kanama miktarına ve rengine bakılır.
Gelen kan miktarı ped tartılarak ölçülebilir. 1 gr. kanama 1 ml olarak değerlendirilir. 15-30
dakikada bir, gerekirse daha sık, yaşam bulguları alınır. Geniş lümenli kateterlerle hızlı olarak
IV sıvı verilir. Annenin bilinç düzeyi değerlendirilir. Şok bulguları değerlendirilir. Uterusa
masaj yapılarak kas liflerinin kontraksiyonu uyarılır. Masajla uterusta biriken kan boşaltılır.
Vajinada biriken kanlar pıhtı şeklinde gelir. Çok güçlü masaj uterus atonisine ve ağrıda artışa
neden olur. Uterus orta hatta değilse, elle pozisyonu düzeltilir. Hekim istemine göre
oksitosin, methergin, misoprostol gibi uterotonik ilaçlar verilir. Hekim istemine göre eritrosit
süspansiyonu, taze kan, plazma vb. verilir. Anne sıcak tutulur. Mesane dolu ise boşaltılır.
Aldığı çıkardığı takibi yapılır. Laboratuvar testleri için kan örneği alınır. Kan gazı takip edilir.
Gerekirse oksijen verilir. Yırtık ve laserasyonlar hızla tamir edilir. Plasenta retansiyonu varsa
uterusa elle girilerek ya da küretajla temizlenmesi gerekir. Anne bu girişimler için hazırlanır.
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Hematom varsa, cerrahi olarak boşaltılır. Atoni varsa, hafif fundus masajı yapılır. Gerekirse
uterusa baskı uygulanır. Bunun için bir el ile batın üzerinden fundusa baskı uygularken diğer
el vajinaya sokularak alttan korpusa doğru baskı yapılır ve uterus iki el arasında sıkıştırılır.
(Şekil 7-8) Kanama bozukluğu varsa glikokortikoidler, IV immunglobulin, IV trombosit
verilir. Her şeye rağmen kanama durmuyorsa son çare histerektomidir. Anne acil olarak
operasyona hazırlanır. Tüm bu acil girişimlerde lohusa travmalardan korunur. Annede ve
ailedeki korku ve anksiyete giderilmeye çalışır. Durumundaki düzelmeler hakkında bilgi
verilir. Annenin ailesi ile iletişim kurmasına yardımcı olunur.
Doğum sonu kanamaların önlenmesi için riskli gebelikler önceden belirlenmeli,
plasenta ayrıldıktan sonra kotiledon ve zarları iyi kontrol edilmeli, doğum yolu yırtık
açısından iyi gözlenmeli, uygun şekilde tamir edilmeli, mesanenin boş olması sağlanmalı,
hafif uterus masajı yapılmalı ve aşırı masajdan kaçınılmalıdır.

Şekil 7-8. Uterusa iki elle basınç uygulama
(Murray, SS. McKinney, ES. (2006). Foundations of
Maternal Newborn Nursing. Fourth Edition, Saunders Elsevier,
Philadelphia,737)

7.2.2. Doğum Sonu Enfeksiyonlar
Doğum sonu enfeksiyonlar puerperal enfeksiyon, yara enfeksiyonu, üriner sistem
enfeksiyonları, tromboflebit olarak sıralanabilir. Başlıca anne ölüm nedenleri arasında yer
alan bu enfeksiyonlar, günümüzde perinatal bakım hizmetlerinin artırılması nedeniyle azalmış
olmakla beraber önemini henüz korumaktadır. Doğum sonu ilk 24 saatten sonra başlayan 2-10
gün süren ve 38°C ve üzeri enfeksiyondur. Püerperal enfeksiyon, lohusalık döneminde üreme
organlarında ve özellikle endometriyum ve tubalarda lokalize olup, bazen pelvisteki diğer
doku ve organlara da yayılabilir. Loşiada, amniotik sıvı ve kanın alkalen özelliğiyle
bakterilerin çoğalması kolaydır. Vajinal doğumdan daha çok sezaryende enfeksiyon
görülmektedir.
Doğum sonu enfeksiyonlarda risk faktörleri; doğumda ve cerrahi girişimlerde aseptik
kurallara uyulmaması, travayın uzaması ve sık vajinal muayene, erken membran rüptürü,
sezaryen doğum, üriner kateterizasyon, üriner retansiyon, bölgesel anestezi (üriner
retansiyona bağlı enfeksiyon), genel sağlık sorunları, anemi, obesite, malnutrisyon, sigara ve
madde kullanımı gibi vücut direncini düşüren durumlar, gestasyonel diyabet, ürogenital
sistemdeki daha önceden var olan enfeksiyonlar, plasenta retansiyonu, plasentanın elle
çıkarılması, vakum, forseps gibi müdahaleli doğumlar ve epizyotomi gibi laserasyonlar
sıralanabilir.
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Doğum sonu enfeksiyonları önleme başlıca hemşirelik girişimleri şunlardır; tüm
invaziv girişimlerde aseptik tekniğe uymak, her bir hastaya bakım verirken öncesi ve sonrası
elleri yıkamak, perineal hijyeni sağlamak, epizyotomi alanını değerlendirme ve öğretmek,
ziyarete gelen lohusa yakınlarını enfeksiyon açısından gözlemek ve gerekirse uzak tutmak,
lohusanın önceki enfeksiyon durumunu ve kronik sorunlarını sorgulamak, yaşam bulgularını
ve laboratuvar testlerini izlemek, vajinal muayene sıklığı ve doğumun süresini
değerlendirmek, ateş, loşianın özelliği gibi enfeksiyon belirtilerini değerlendirmek, yaralardan
gelen drenajı izlemek, dinlenme, yeterli sıvı alımı ve düzenli beslenmeyi sağlamaktır.
Enfeksiyonları önlemede hemşirenin hasta eğitimi çok önemlidir ve hemşirenin en temel
işlevidir.
Doğum sonu enfeksiyon riskini artırabilecek lohusanın öyküsü ve fizik muayenesine
yönelik değerlendirme yapılır. Abdomen, fundus, memeler, üriner sistem, epizyotomi,
laserasyon ve insizyon bölgelerinde enfeksiyon bulguları aranır. Yaşam bulgularına bakılır.
İleri düzey enfeksiyonlarda bebeği anneden ayırmak gerekebilir.
Metrit: Endometriyum, desidua ve miyometriyumun enfeksiyonudur. Parametritis,
ligament, fallop tüpleri, overlerin enfeksiyonu, septik pelvik tromboflebit gibi yaygın pelvik
enfeksiyona yol açabilir. Endometritis sezaryende vajinal doğuma göre 10 kat fazla görülür.
Enfeksiyona pek çok mikroorganizma neden olabilmektedir. Kan kültürü yaklaşık %10
pozitif çıkmaktadır. Belirtileri; alt abdominal bölgede tek ya da çift taraflı hassasiyet ve ağrı,
>38oC ateş, kötü kokulu loşia, iştahsızlık, yorgunluk, baş ağrısı, hâlsizlik, kırgınlık, anksiyete,
taşikardi, lökositoz ve sedimantasyon hızında artıştır.
Metritte hemşirelik bakımında enfeksiyonlu annenin odası diğer sağlıklı lohusalardan
ayrılır. Loşia drenajını sağlamak için anne yarı oturur pozisyonunda yatırılır, oksitosin
uygulanır, loşia kültürü yapılarak hekimin istemiyle uygun antibiyotik verilir. parenteral geniş
etkili antibiyotikler ateş düşene kadar verilir, her iki saatte bir ateş, her dört saatte bir yaşam
bulguları takip edilir. Septik şok belirtileri izlenir. Lohusanın toplam 3000 ml sıvı alımı ve
proteinden zengin, sulu diyet alması sağlanır. Enfeksiyon şiddetliyse bebek bir süre anneden
ayrılır ve emzirilmez, ancak meme boşaltılır. Annenin bebek ve ailesi ile iletişimi sağlanır,
annenin korku ve anksiyetesi giderilmeye çalışır.
Yara enfeksiyonu: Hastaneden taburcu olduktan sonra görülür. Yara enfeksiyonu
doğum sonu 48 saatte görülürse “erken”, 6-8 günde görülürse “geç” enfeksiyon olarak
tanımlanır. Erken enfeksiyon antibiyotik tedavisi ve nekrotik dokunun eksizyonu ile tedavi
edilir. Geç enfeksiyonlarda insizyonun drenajı yapılır, antibiyotik her zaman gerekli değildir.
(Şekil 7-9) Belirtileri; seröz, pürülan akıntı, yara kenarlarında ayrılma, ödem, eritem,
hassasiyet , yara bölgesinde rahatsızlık, yüksek ateş, lökosit sayısında artıştır.
Yara enfeksiyonlarında hemşirelik bakımı kapsamında yara bölgesi kızarıklık, şişlik,
hassasiyet ve pürülan akıntı yönünden gözlenir, ağrı ve ağrılı idrar yapma sorgulanır, yaşam
bulguları, özellikle ateş takibi yapılır, gerekirse kültür alınır, ıslanan pansuman değiştirilir,
hastanın odası havalandırılır, perine temizliğine dikkat edilir, ağrıyı azaltmada analjezikler
verilir. Hasta ve ailesinin anksiyetesi giderilir.
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Şekil 7-9. Epizyotomi ve sezaryen insizyonunda enfeksiyon
(Orshan, SA. (2007). Maternity, Newborn&Women's Health Nursing: Comprehensive
Care Across The Lifespan Text&Online Study Guide, Lippincott Williams&Wilkins,
Philadelphia,760)
Üriner sistem enfeksiyonları: Lohusalıkta idrar yolları enfeksiyonları sık görülür.
Tedavi edilmezse piyelonefrit gelişebilir. Belirtileri idrara sıkışma, sık sık idrar yapma, ağrılı
idrar yapma, yan ağrısı, hafif ateş, üriner retansiyon, hematüri, bulanık ve kokulu idrar,
idrarda nitrat görülmesidir. Üriner sistem enfeksiyonlarında hemşirelik bakımında annenin
yatakta dinlenmesi, bol sıvı alması, idrar kültürüne göre hekimin önerdiği antibiyotik,
antispazmodik, analjezik ve antiemetikleri uygulama, kateterizasyondan kaçınma, uygun
perine bakımı verme ve annenin anksiyetesini gidermeyi içerir.
Tromboembolik durumlar: Damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı olarak ven
duvarının inflamasyonudur. Tıkanan damardan pıhtı dolaşıma katılarak trombo-emboliye
neden olabilir. Trombüs oluşumunda temel etken venöz staz, venin en iç tabakasının hasarı ve
hiperkoagülasyondur. Bacak ve pelviste derin ve yüzeyel venlerde oluşabilir. Yüzeyel
tromboz genelde alt bacakta safen vende oluşur. Doğumda litotomi pozisyonunda yatmak
yüzeyel tromboza neden olabilir. Derin ven trombozu ayaktan uyluk, kalça ve pelvik bölgede
olabilir. Tromboflebitin en ciddi komplikasyonu olan akciğer embolisi olup, ani anne ölüm
nedenleri arasındadır. Tromboflebitte risk faktörleri gebelikte koagülasyonda meydana gelen
normal değişiklikler, daha önceden tromboz öyküsü, varis olması, multiparite, obesite, ileri
anne yaşı, diyabet, gebelikte uzun süre yatak istirahati, gebelikte progesteron tedavisi alma,
sezaryenle doğum yapma, forsepsle doğum yapma, travayın uzaması ve çok sık vajinal
muayene, sepsis / travma, kan grubunun “0” olması, dehidratasyon, sigara içme, ciddi anemi
ve gebelikten önce oral kontraseptif kullanımıdır. Riskli kadınlar daha yakından
değerlendirilmelidir. Yüzeyel trombozda, o alanda hassasiyet ve rahatsızlık olur. Ven
boyunca cilt daha sıcak ve kızarıktır, hareket ettirince ağrı hissi olur. Derin tromboz genelde
görünmez, inflamasyon olur. Bacakta şişme, eritem, sıcaklık, hassasiyet ve ayak ödemi
görülmektedir. Bacağın çapı ölçülür. Vakaların çoğunda Homans bulgusu pozitiftir.
Ekstremitelerdeki nabız karşılaştırılır. Doppler ultrasonografi, venografi, fibrin yapısını
belirleyen kan testleri yapılır. Pulmoner emboli gelişirse aniden açıklanamayan nefes darlığı,
taşipne, ani göğüs ağrısı, taşikardi, kardiyak aritmi, endişe, aşırı terleme, hemoptizi ve mental
durumda ani değişme görülmektedir.
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Hemşirelik girişimi olarak, yüzeyel ven trombozunda antiinflamatuar analjezik ilaçlar
verilir ve sıcak uygulama yapılır. Ekstremitelerde dolaşımı sağlamak için uygun boyutta
antiembolik çorap giydirilir. Derin ven trombozunda lohusanın yatakta dinlenmesi sağlanır.
Etkilenen bacak şişmeyi azaltmak ve venöz dönüşü artırmak için yükseltilir. Uygun boyutta
antiembolik çorap sürekli olarak giydirilir. Antibiyotik ve trombozu çözmek için IV heparin
uygulanır. Daha sonra oral heparine geçilir. Genelde birkaç ay bu tedavi sürer. Antikoagülan
kullanırken dikkat etmesi gerekenler açıklanır. Koagülasyon değerleri yakından izlenir.
Kanama açısından dikkatli olunur. Yatak örtülerinin bacağa teması önlemek için kafes
üzerinden örtülür. Anne akciğer embolisi açısından gözlenir ve gerekli önlemler alınır.
Taburculuk eğitiminde sigara, oral kontraseptif kullanımı, hareketsiz yaşam ve obesite gibi
değiştirilebilir risk faktörlerini azaltılması, destekleyici çorap giymek, sıkan giysilerden, uzun
süre sabit ayakta durmaktan, hareketsiz oturmaktan ve ayak ayak üstüne atmaktan kaçınma
üzerinde durulmalıdır.

7.2.3. Emzirme Sorunları
Emzirme normalde ağrılı değildir. Lohusa ağrıdan şikayet ediyorsa meme ucunda
çatlak olduğu düşünülür. Bebek doğru pozisyonda yerleşmemişse, bebek memeyi bırakmadan
önce çekmeye devam ederken ağzından çıkarılmışsa, anne sıkan dar sütyen takarsa, bebek
etkili emmezse memede çatlak ya da hassasiyet oluşur. Çatlak meme uçları stafilakok aureus
veya diğer mikroorganizmaların yerleşmesine ve mastit gelişimine yol açmaktadır. Meme ucu
çatlaklarını önlemek için meme ucu bölgesine ılık kompres uygulanır, meme uçları temiz ve
kuru tutulur, her emzirme sonrası sütyen indirilerek meme uçları bir süre açıkta tutulur, bebek
memeye doğru pozisyonda yerleştirilir.
Mastit: Doğum sonu ilk iki haftada meme dokusunun enfeksiyonu ya da
inflamasyonudur. Genellikle tek memede olmak üzere, memenin üst dış kadranında olur.
Primipar annelerde daha sık görülür. Enfeksiyon bölgesinden kültür alınarak teşhis konulur ve
tedavi edilmezse meme apsesine dönüşebilir. (Şekil 7-10) Risk faktörleri bebeğin sık sık
emzirilmemesi, memelerin tam boşaltılmaması, süt kanallarının tıkalı olması, çatlak ve
kanayan meme uçları ve annenin ellerinden ya da bebeğin ağız florasından bulaşma olarak
değerlendirilebilir. Mastit belirtileri ise grip benzeri hâlsizlik, titreme, hızlı nabız ve ateş,
memede hassasiyet, sıcaklık, kızarıklık, ağrılı bölge, memede inflamasyon, meme ucu ya da
areolada çatlaklar, meme sütle dolar, gergindir, gelen süt azalır, koltuk altı lenf bezlerinde
şişme ve ağrıdır. Mastitte hemşirelik bakımı kapsamında memeler boşaltılır, ya emzirmeye
devam edilir ya da elle sağılır, emzirme sıklığı artırılır, sıcak ya da soğuk uygulama yapılır,
antibiyotik ve analjezik verilir, annenin dinlenmesi sağlanır, memeler sıkmayan bir sütyenle
desteklenir, apse varsa insizyon ve drenajla boşaltılır, enfeksiyon süte geçmedikçe emzirilir
ancak süt enfekte gelmeye başlarsa süt pompayla sağılır ve atılır.
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Şekil 7-10. Mastit
(Murray, SS. McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal Newborn Nursing.
Fourth Edition, Saunders Elsevier, Philadelphia, 750)

7.2.4. Doğum Sonu Ruhsal Sorunlar
Doğum sonrası lohusalar çoğunlukla mutluluk hissetse de ağlamaklı ya da bunalmış
hissedebilirler. Anneler, suçluluk, korku, yalnızlık, kontrolü kaybetme duygusu yaşayabilirler.
Doğum sonu östrojen ve progesteron seviyesi düştüğü için ruh hâli olumsuz etkilenir. Doğum
sonu hüznü, depresyon ve psikoz sık görülen sorunlardır.
Doğum sonu depresyon: Doğum sonu hüzün belirtileri 6 haftadan uzun sürer ve
durum kötüye giderse anne depresyon yaşıyor demektir. Daha önceden depresyon öyküsü,
doğum sonu depresyon öyküsü, aile öyküsünde depresyon, gebelikte depresif belirtiler, stresli
yaşam, düşük özgüven ve bebek bakımında zorlanma, sosyal desteğin olmaması, kişilerarası
ilişkilerde sorun, riskli gebelik, istenmeyen/planlanmamış gebelik, travmatik ve zor doğum,
yüksek riskli yenidoğan ve özel bakım gereksinimi doğum sonu depresyon riskini artıran
faktörlerdir. Doğum sonu depresyon tüm aileyi etkiler. Depresyonun erken dönemde ve
standardize ölçeklerle (Edinburg doğum sonu depresyon ölçeği, Doğum sonu depresyonu
belirleme ölçeği, Doğum sonu depresyon kontrol listesi ve Hamilton depresyon
derecelendirme ölçeği vb.) belirlenmesi iyileşmeyi olumlu etkiler. Doğum sonu depresyon
belirtileri yaşama ilgiyi kaybetme, üzüntü ve ağlamaklı olma, uyuyarak geçmeyen yorgunluk,
suçluluk duygusu, iritabilite, dikkatini toplayamama, anksiyete, umutsuzluk, kompulsif
düşünceler, libidoda azalma, özgüvende azalma, uykusuzluk, iştahsızlık ve kendini yetersiz
hissetmedir. Gebelikte riskli olarak değerlendirilen hastalara 3. trimesterde ve doğumdan
hemen sonra antidepresan ilaçlar proflaktik olarak verilebilir. Majör depresyonda
antianksiyolitik ilaçlar ve psikoterapi uygulanır. Gerekirse evlilik sorunları konusunda
danışmanlık verilir.
Doğum sonu psikoz: Doğum sonu ruhsal sorunların ciddi şekilde devam etmesidir.
Doğum sonu ilk 3 haftada ortaya çıkar. Uyku bozuklukları, yorgunluk, depresyon ve
hipomani görülür. Anne ağlamaklı, şaşkınlık, değersizlik ve suçluluk hisseder. Deliriyum,
halüsinasyon, bebeğe ya da kendisine öfke, garip davranışlar, manik belirtiler, bebeğine ya da
kendisine zarar verme düşünceleri görülür. Bebeğini ya da kendisini öldürmek isteyebilir.
Annenin hastaneye yatırılarak birkaç ay psikiyatrik tedavi görmesi zorunludur. Psikiyatrik
ilaçlar, psikoterapi ve grup tedavisi uygulanır. Anne bebeğiyle yalnız bırakılmaz. Erken
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dönemde tanı konulursa iyileşme daha çabuk olur. Hemşire semptomları ve fiziksel durumu
değerlendirir. Annenin duygularını ifade etmesi için cesaretlendirici yaklaşır, bebek bakımı ve
ev işlerinde yardım almasını önerir, yeterli beslenme, uyku ve egzersizin önemini açıklar.
Annenin tekrar kontrolü kazanmasına yardımcı olur. Bebeğin anneden ayrılarak uygun
şekilde bakımı sağlanır. Lohusalıkta ruhsal sorunların önlenmesi için annenin gebelikten
başlayarak ebeveynlik rolüne hazırlanması, aile içi görevlerin paylaşılmasının sağlanması ve
annenin bebek bakımı ile ilgili bilgi ve becerisinin artırılması önemlidir.
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Uygulamalar
1)
Normal / riskli lohusaya bakım veren bir klinikte gözlem yapınız ve hemşirelik
girişimlerini uygulayınız.
2)
Normal / riskli lohusaya yönelik emzirme danışmanlığı, doğuma yardım,
perine bakımı, lohusalık egzersizleri vb. konuları gösteren eğitsel videolar izleyiniz.
3)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Coşkun A, Aslan E. Ünite 9. Doğum Sonu Dönem, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği El Kitabı. Hazırlayan A.M. Coşkun, Editör K. Tankuter, Koç Üniversitesi
Yayınları, s.237-292, ISBN No. 978-605-62575-6-8. İstanbul, 2012.
Coşkun A, Aslan E. Ünite 10. Doğum Sonu Döneme İlişkin Sorunlar, Kadın Sağlığı
ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Hazırlayan A.M. Coşkun, Editör K. Tankuter, Koç
Üniversitesi Yayınları, s.294-315, ISBN No. 978-605-62575-6-8. İstanbul, 2012.
Aslan E. Bölüm 14. Normal Lohusalık Süreci ve Bakım, Hemşire ve Ebelere Yönelik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Ed. N Kızılkaya Beji, Nobel Tıp Kitabevleri,
s.355-403, ISBN No. 978-605-335-158-0. İstanbul, 2015.
Aslan E. Bölüm 15. Lohusalık Sürecinde Psikososyal Adaptasyon, Hemşire ve Ebelere
Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Ed. N Kızılkaya Beji, Nobel Tıp
Kitabevleri, s. 405-416, ISBN No. 978-605-335-158-0. İstanbul, 2015.
Oskay Ü, Avcı Serbest N. Bölüm 20. Riskli Postpartum Dönem ve Hemşirelik Bakımı,
Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Ed. N Kızılkaya Beji,
Nobel Tıp Kitabevleri, s. 536-552, ISBN No. 978-605-335-158-0. İstanbul, 2015.
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Uygulama Soruları
1)

Normal ve riskli lohusanın değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri

açıklayınız.

2)

Normal ve riskli lohusaya yönelik hemşirelik bakımını planlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lohusalık dönemi fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin görüldüğü bir uyum sağlama
sürecidir. Doğum sonu dönem veya puerperium doğumdan sonraki ilk 6 haftadır. Bu süreçte
anne gebelik öncesi duruma dönebilmek için pek çok fizyolojik ve psikolojik değişiklikler
yaşar. Anne ve ailesi için mutlu bir dönem olmasına karşın, bu dönemde normalden sapmalar
da olabilmektedir. Doğum sonu komplikasyonların önlenmesi, erken tanı, tedavi ve bakımda
hemşirenin rolü ve sorumluluğu büyüktür.
Doğum sonu değerlendirmede hedef komplikasyonları önlemektir. Doğum sonu
değerlendirmede memeler, uterus, bağırsaklar, mesane, loşia, epizyotomi/perine, Homan’s
bulgusu ve psikolojik durum yer alır. Loşianın, renk, miktar ve zamana göre değişimi
değerlendirilir. Hastanede kalış süresi azaldığı için hemşire kısa sürede annenin rahatlığı,
eliminasyon, aktivite, dinlenme ve egzersiz, özbakım, cinsellik ve kontrasepsiyon, beslenme,
aile uyumu, taburculuk ve izlem konularını anlatmalıdır. Eğitimde ayrıca, ebeveynler ve
bebek arasında bağlanma, bebek bakımı, yeni aile rolü, duygusal destek, emzirme desteği ve
anneye rehberlik konuları yer alır. Kültürel farklılıklara duyarlı davranarak doğum sonu
dönemde uygun hemşirelik girişimleri yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın önerileri
doğrultusunda doğum sonrası hastanede 3, evde 3 olmak üzere lohusa izleminin yapılması,
normal doğum sonrası 24 saat, sezaryen sonrası 48 saat hastanede yatırılması, her doğumun
hastanede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Doğum sonu izlemlerde anneye kendini nasıl hissettiği, uyku ve dinlenme aralıkları,
uyum sorunları, yorgunluk veya hâlsizlik hissedip hissetmediği sorulur, fiziksel muayenesi
yapılır ve insizyon bölgesi değerlendirilir. Doğum sonu kanama, sık görülen enfeksiyonlar
(metrit, yara enfeksiyonu, üriner enfeksiyon ve mastit) ve duygusal sorunlar (doğum sonu
hüzün, depresyon ve psikoz) yönünden anne izlenir ve gerektiğinde bakım ve tedavi için
hospitalize edilir.
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Bölüm Soruları
1)
Normal doğum sonrası loşianın lohusalığın 4-9. günleri arasındaki özelliği
aşağıdakilerden hangisine uyar?
a)

Fazla miktarda ve koyu kırmızı renktedir

b)

Açık pembe, kahve renktedir

c)

Bol miktarda pıhtı içerir

d)

Açık sarı, beyaz renktedir

e)

Az miktarda, kırmızı renktedir

2)

Aşağıdakilerden hangisi lohusada bağırsak fonksiyonlarını engellemez?

a)

Hareketsizlik

b)

Aşırı terleme

c)

Bebeğin emzirilmesi

d)

Karın kaslarının gevşekliği

e)

Analjezik kullanımı

3)
Aşağıdakilerden hangisi doğumdan sonra anneyi erken ayağa kaldırmanın
sağladığı yararlar arasında değildir?
a)

Annenin kendini zinde hissetmesini sağlamak

b)

Bağırsak, mesane fonksiyonlarını düzenlemek

c)

Artmış trombofilebitis komplikasyonunu önlemek

d)

Pelvik relaksasyon gelişmesini önlemek

e)

Dolaşım sisteminde venöz göllenmeyi engellemek
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4)
Doğumdan sonraki 4 saat içinde hemşireye vajinada gerginlik, şiddetli ağrı ve
dolgunluk hissettiğini söyleyen annede gelişen komplikasyon aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
a) Vajinal hematom
b) İdrar retansiyonu
c) Plasenta retansiyonu
d) Vajinada tampon unutulması
e) Epizyotominin açılması
5)
Aşağıdakilerden hangisi doğum sonu dönemde genital yol enfeksiyonlarının
nedenleri arasında sayılmaz?
a)

Sık vajinal tuşe

b)

Doğum travmaları

c)

Postpartum kanama

d)

Plasenta retansiyonu

e)

Hızlı doğum

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)a, 5)e
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8. JİNEKOLOJİDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. İlkay Güngör
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Jinekolojik Anamnez
8.2. Genel Fiziksel Muayene
8.3. Jinekolojik Muayene
8.4. Jinekolojide Sık Uygulanan Tanı ve Tedavi İşlemleri
8.5. Jinekolojide Cerrahi Operasyonlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Jinekolojik muayene öncesi anamnez alırken hangi konular ile ilgili sağlık
öyküsü değerlendirilir?
2)

Jinekolojik muayeneye hazırlıkta hemşire nelere dikkat etmelidir?

3)

Jinekolojik muayene hangi aşamalarda ve nasıl yapılır?

4)

Pap Smear testinin amacı nedir ve nasıl uygulanır?

5)
Hangi jinekolojik operasyonlar sonrasında kadınlar cerrahi menopoza girer?
Örnek veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Jinekolojik
Anamnez

Jinekolojik anamnez
alabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Genel Fiziksel
Muayene

Genel fiziksel muayene
öğelerini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Jinekolojik
Muayene

Jinekolojik muayene ve
hemşirenin rolünü
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Jinekolojide Sık
Uygulanan Tanı
ve Tedavi
İşlemleri

Jinekolojide sık
kullanılan tanı ve tedavi
işlemlerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Gözlemleyerek

Jinekolojide
Cerrahi
Operasyonlar

Jinekolojideki cerrahi
operasyonları
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Gözlemleyerek
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Anahtar Kavramlar
•

Bimanuel Muayene

•

Biyopsi

•

Dilatasyon ve Küretaj

•

Histerektomi

•

Histerosalfingografi

•

Histeroskopi

•

Kolpografi

•

Kolposkopi

•

Konizasyon

•

Koterizasyon

•

Kriyoterapi

•

Kuldoskopi/Kuldosentez

•

Laparoskopi

•

Ooferektomi

•

Pap Smear

•

Perinenin inspeksiyonu

•

Rektal muayene

•

Rektovajinal muayene

•

Salin İnfüzyon Sonohisterografi

•

Salpenjektomi

•

Spekulum muayenesi

•

Ultrasonografi

•

Vulvektomi
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Giriş
Jinekolojik muayene, bir kadının yıllık sağlık kontrollerinin önemli bir parçası
olmasının yanı sıra, jinekolojik sorunların tanısı, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve üreme
sağlığını korunması ve geliştirmesinde büyük bir öneme sahiptir. Ancak birçok kadın,
jinekolojik muayenenin mahrem bir bölgede yapılmasından dolayı muayeneden çekinmekte,
muayenede yapılan işlemler ve tanı testleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için
korku duymakta, şikayeti olsa da zamanında jinekolojik muayeneye başvurmamakta ve
düzenli kontrollere gitmemektedir. Kadınların düzenli jinekolojik muayene alışkanlığı
kazanabilmeleri için hemşirelerin jinekolojik muayene sırasında kadınları desteklemesi ve
bilgilendirmesi çok önemlidir. Başarılı bir jinekolojik muayene gerçekleştirmek için hemşire,
kadınla saygılı ve güvenilir bir iletişim kurmalı, tanı ve tedavi için kadından temel verilerin
toplanması ve değerlendirmesine yardım etmeli ve kadının kendi tanı ve tedavisine aktif
katılımını sağlamalıdır.
Kadın üreme sisteminin değerlendirilmesi anamnez alma, fiziksel muayene, pelvik
muayene ve gerektiğinde tanı testleri aşamalarından oluşur.

239

8.1. Jinekolojik Anamnez
Sosyodemografik öyküde; yaş, medeni durum veya cinsel partner varlığı, evlilik yaşı
veya birliktelik süresi, sosyoekonomik durum, eğitim durumu, mesleği, sağlık güvencesi
değerlendirilir.
Başvuru öyküsünde; muayeneye başvuru nedeni, şikayetleri, ilişkili durumlar ve
özellikleri incelenir. Örneğin; anormal vajinal kanama, pelvik ağrı, anormal akıntı vb.
Menstrüel öyküde; menarş yaşı, menstruasyon sıklığı, süresi, kanama miktarı, ped
sayısı, dismenore vb menstrual semptomlar, son adet tarihi, anormal menstrual kanama
öyküsü, menstrual sorunlar ile ilgili önceki tedavi veya kullandığı ilaçlar yer alır.
Obstetrik öyküde; gebelik, doğum, ölü doğum, düşük, küretaj sayıları, doğum şekli,
gebelik süreleri ve aralıkları, gebelik, doğum ve postpartum sorunlar, yenidoğanın durumu,
ektopik gebelik öyküsü, infertilite öyküsü, en son doğum, düşük veya küretaj tarihi, emzirme
durumu sorulur.
Kontraseptif öyküde; kullandığı kontraseptif yöntemler, kullanma süresi, yöntemi
bırakma veya değiştirme nedeni, yöntemin yan etkileri araştırılır.
Jinekolojik öyküde; önceki jinekolojik hastalıklar, tedavi sonuçları, son jinekolojik
muayene tarihi, son smear testi ve sonucu, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü ve risk
faktörleri ile ilgili sorular sorulur.
Vajinal akıntı öyküsünde; akıntı özellikleri, miktarı, rengi, kokusu, akıntıda değişim,
kaşıntı, pelvik ağrı, lenf nodlarında şişlik değerlendirilir.
Üriner öyküde; idrar şikayetleri, idrar yaparken yanma/ağrı, idrar kaçırma, mesaneyi
tam boşaltamama hissi, idrarda kan, idrarın renk, kokusunda değişim değerlendirilir.
Menopoz öyküsünde; menopoz yaşı, menopoz tipi (erken/doğal/cerrahi), menopozal
semptomlar, anormal kanama öyküsü, hormon tedavisi, menopoza ilişkin tutum sorulur.
Cinsel yaşam öyküsünde; ilk cinsel ilişki yaşı, cinsel partner sayısı, cinsel ilişki sıklığı,
cinsel yaşamından memnuniyet, lcinsel istek, cinsel ilişki sırasında ağrı, lubrikasyon, cinsel
yönelimi, cinsel şiddet, partnerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü ve önlemleri ile
ilgili sorular yer alır.
Sağlık davranışları öyküsünde; jinekolojik muayene sıklığı, genital hijyen
alışkanlıkları (vajinal duş vb), güvenli cinsellik önlemleri (kondom, kontraseptif kullanma
vb), kendi kendine meme ve vulva muayenesi, HPV aşısı, Hepatit B aşısı gibi üreme sağlığı
alışkanlıkları ile sigara, alkol, madde kullanımı, beslenme ve fiziksel aktivite gibi genel sağlık
alışkanlıkları değerlendirilir.
Genel tıbbi öyküde; önceki hastalıklar, diyabet, kardiyovaskuler hastalıklar, kan
hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, solunum sistemi
240

hastalıkları, meme veya genital neoplazma, ilaçlar, alerjileri, enfeksiyon, radyasyon vb
çevresel etkenlere maruziyet, psikolojik durum ile ilgili sorular sorulur.
Cerrahi öyküsünde; önceki ameliyatlar ve cerrahi girişimler sorulur.
Aile öyküsünde; jinekolojik kanser ve meme kanseri öyküsü, yakınlık derecesi,
diyabet, hipertansiyon, HIV, Hepatit, vb durumlar araştırılır.

8.2. Genel Fiziksel Muayene
Jinekolojik muayene öncesinde yapılması önerilen genel fiziksel muayenede;
−

kadının genel görünüşü ve genel psikolojik durumunun gözlenmesi

−

vital bulguların kontrolü

−

vücut ağırlık kontrolü ve beden kitle indeksinin hesaplanması

−

meme muayenesinin yapılması ve kendi kendine meme muayenesinin öğretilmesi

−

tiroid ve boyun palpasyonu

−

kalp ve akciğer seslerinin oskultasyonu

− abdominal muayenede inspeksiyon,, özellikle suprapubik bölge olmak üzere tüm
kadranlarda palpasyon, bağırsak seslerinin oskültasyonu ve perküsyon
−

tibial ödem ve varis değerlendirmesi

−

hemogram ve idrar tahlili yapılır.

8.3. Jinekolojik Muayene (Pelvik Muayene)
8.3.1. Jinekolojik Muayeneye Hazırlık
Jinekolojik muayeneye öncesinde muayene için uygun ortam ve gerekli araç gereçlerin
hazırlığının yanı sıra kadının fiziksel ve psikolojik hazırlığı önemlidir.
Jinekolojik muayene odasının hazırlığında kadının mahremiyetini korumak üzere
alınabilecek önlemler;
− öykü alma ve muayene süresince odaya giriş çıkışlar önlenmeli,
− muayene masası perde/paravan ile ayrılmalı ve kapıya dönük olmamalı,
− giysilerini çıkarma için uygun ortam bulunmalıdır.
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Kadınlar jinekolojik muayeneyi çok utanç verici bulabilir, muayene sırasında ağrı
duymaktan korkabilir veya sorununu açıkça anlatamamaktan endişe edebilirler. Bu olumsuz
duyguları önleyebilmek için muayene öncesi psikolojik hazırlıkta dikkat edilmesi gereken
noktalar;
−

kadın nazik bir şekilde karşılanmalı ve iyi bir iletişim ortamı hazırlanmalı

−

kadına empatik ve saygılı bir şekilde yaklaşmalı zorlayıcı ve yargılayıcı olmamalı

−

kadını ve şikayetlerini dinlemek için yeterli zaman ayırmalı

− muayenede
cesaretlendirmeli

yapılacaklar

hakkında

−

iletişimde tıbbi terminoloji kullanmamalı

−

kadının muayeneye katılımı sağlanmalı

bilgi

vererek

soru

sorması

için

− adölesan, yaşlı, engelli, farklı etnik kültürden kadınlar gibi özel grupların
ihtiyaçlarına duyarlı olunmalıdır.
Jinekolojik muayeneye fiziksel hazırlık, muayenenin doğru ve güvenilir bir şekilde
yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Hemşirenin muayene öncesi kontrol etmesi gereken
noktalar;
−
kadının mesane ve bağırsakları boş olmalı (muayenede değerlendirmeyi
güçleştirebilir veya rahatsızlığa neden olabilir),
−
muayeneden 24-48 saat önce vajinanın pH’ını ve doğal ortamını değiştiren,
vajinal duş (vajina içini yıkama), cinsel ilişki, fitil, krem, ilaç vb yapılmamış olması gerekir
(pap smear testi, akıntı ve vajinal pH incelemeleri gibi işlemlerin sonucunu yanıltabilir).
Jinekolojik muayene masasına almadan önce kadına iç çamaşırlarını ve meme
muayenesi yapılacaksa sutyenini çıkarması söylenir ve önlük veya örtü verilir. Daha sonra
muayene masasına alınır. En sık kullanılan jinekolojik muayene pozisyonu litotomi
pozisyonudur. Jinekolojik muayenede kullanılabilen diğer pozisyonlar, dorsal rekümbent,
semi fawler ve sims pozisyonudur. Kadının muayene masasına yerleşmesine yardımcı
olunmalıdır. Muayene sırasında rahatsızlık duyulmaması için kadının gevşemiş olması
önemlidir. Rahatlaması ve abdominal ve pelvik taban kaslarını gevşetmesi için sakin nefesler
alıp vermesi önerilebilir. Muayene başlayıncaya kadar vulva örtülür.
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Jinekolojik muayenede kullanılan araçlar; ışık kaynağı, tek kullanımlık temiz eldiven,
su bazlı lubrikant, spekulum (tek kullanımlık veya steril), smear fırçası, lam, fiksatif veya sıvı
bazlı sitoloji kitleri, ucu pamuklu aplikatör, steril örnek tüpü, pH kağıdı, uzun bir forseps,
spançlardır. Muayene masası ve araç gereçlerin her muayene sonrası uygun şekilde
temizlenmesi enfeksiyon kontrolü açısından çok önemlidir.

8.3.2. Jinekolojik Muayene Aşamaları
Jinekolojik muayene aşamaları;
−

Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu

−

Spekulum muayenesi

−

Bimanuel muayene

−

Rektal muayene

−

Rektovajinal muayene

Şekil 1: Litotomi Pozisyonu
(https://www.studyblue.com/n
otes/note/n/fundamentals-fornursing/deck/16338245)
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Tablo 1. Jinekolojik Muayene Aşamaları
Perinenin İnspeksiyonu ve Eldiven giyilir, sandalyeye oturarak iyi bir aydınlatma altında
dış genital organlar gözlenir.
Palpasyonu
İnspeksiyon;
- gelişimsel durum, tüylerin dağılımı
- Ciltte renk değişikliği, simetri, şişlik, ödem,
- İritasyon, lezyon, travma, skar, siğil, pubis biti,
- genital akıntı ve kötü koku,
- Labialar aralanarak, klitoris, vajinal açıklık, hymen ve üretral
açıklık değerlendirilir.

Şekil 2: Skene kanallarının
palpasyonu
(Beckmann - Anal bölge; anal sfinkterin bütünlüğü ve hemoroid, kanama,
2014: 12.fig1-5)
lezyon vb sorunlar açısından incelenir.
- Suprapubik bölgede; gebe uterus ya da idrar retansiyonu ile
ilişkili olabilecek şişkinlik gibi belirtiler gözlenebilir.
Palpasyon;
Palpasyon öncesinde kadına dış üreme organlarına dokunacağı
haber verilmelidir.
- İnguinal lenf nodları palpe edilir.
Şekil
3:
Bartholin - Skene kanallarının palpasyonu için, işaret parmağı vajinal
bezlerinin palpasyonu
girişe yerleştirilerek yukarı üretraya doğru itilir. Normalde
görülmez, ağrısızdır ve akıntı olmaz.
(http://5minuteconsult.com/col
lectioncontent/1153658/diseases-andconditions/bartholin-s-cyst)

- Bartholin bezlerinin palpasyonu için, işaret parmağı vajinada
iken, labia majörler perinede saat 4 ve 8 hizasında işaret ve
başparmak arasında palpe edilir. Genellikle görünmez, palpe
edilemez ve ağrısızdır.
- Pelvik taban kas gücü değerlendirmesi için, işaret parmağı
vajinada iken kadından vajinadaki parmağı sıkması istenir.
- Pelvik tabanda relaksasyon değerlendirmesi için, labialar
aralanıp vajinal açıklığa bakılırken kadına ıkınması söylenir.
Ikınırken vajina duvarlarında şişkinlik oluşması, uterusun
sarkması ve inkontinans görülmesi anormal bulgulardır.
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- Bu aşamada kendi kendine vulva muayenesi anlatılabilir.

Spekulum Muayenesi

Spekulum muayenesinde; serviks ve vajina duvarları gözlenir.
- Kadının yaş ve kilosuna uygun ölçüde spekulum seçilir.
- Spekulumu kayganlaştırmak ve ısıtmak amacıyla uçları ılık
temiz sudan geçirilebilir veya az miktarda suda çözünen jel
kullanılabilir. Smear veya akıntı örneği alınacaksa
bakteriostatik özellikli lubrikant jel kullanılmamalı, kuru
uygulama tercih edilmelidir.

Şekil
4:
Spekulum - Muayene öncesinde spekulum gösterilerek işlem açıklanır.
muayenesi (Jarvis 2008:
- Spekulumun yerleştirilmesi için; bir elin işaret ve orta
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771.fig.26-12)

parmakları arasında spekulum kapalı şekilde tutulur. Diğer elin
işaret ve orta parmakları ile labialar aralanır ve hafifçe vajina
girişinden aşağı rektuma doğru bastırılır. Kadından ıkınması
istenirken spekulum vajinaya oblik bir açı ile itilir, ilerlerken
horizontal döndürülür ve aşağı 45 derece açı ile yönlendirilir.
Spekulumun kaşıkları açılarak sabitlenir.
- Ektoserviks (porsiyo) renk, ölçü, pozisyon, servikal os, yüzey
özelliği ve akıntı açısından değerlendirilir.
Renk; pembe, menopozda solgun, gebelikte siyanotik.
Ölçü; çap 2,5- 3 cm, vajinaya doğru çıkıntı 1-3 cm
Pozisyon; uterus antevert ise serviks arkada, retrovert ise önde
Servikal os; nulliparlarda yuvarlak, vajinal doğum yapanlarda
yatay çizgi (emmet yırtığı) şeklinde, doğum sonrası yırtıklar
Squamo-kolumnar kavşak; servikal os çevresinde servikal
kanalı örten tek katlı kolumnar epitel ile porsioyu örten çok
katlı squamoz epitelin birleştiği alandır. Servikal displazi ve
kanser için riskli bir hücresel değişim alanı olduğundan smear
ve biyopsi öncelikle bu alandan alınır.

Eversiyon ya da ektropion; ince servikal kanal epitelinin
servikal os çevresine hafifçe yayılması ile gelişen, pembe
kırmızı, simetrik görünümde olan ve genellikle multiparlarda
Şekil 5: Servikal oluşumlar
görülen normal bir oluşumdur.
(https://quizlet.com/649387
28/clin-skills-block-1-flash- Erozyon; servikal os çevresinde kırmızı, kolay kanayan,
cards/)
düzensiz alanlardır. Genellikle kronik servisit sonucu gelişir.
Naboth kistleri; servikal glandlarda sarımsı, benign kistler
Servikal polip; servikal kanalda saplı, kırmızı, kanayan benign
oluşumlar
Servikal akıntı; servikal mukus menstruasyondan sonra az ve
beyazdır, ovulasyon yaklaştıkça miktarı artar, saydam ve
akışkandır. Ovulasyon sonrası koyulaşır. Akıntının sarı, yeşil,
kanamalı, süt kesiği gibi, köpüklü, kötü kokulu olması
anormaldir ve enfeksiyon bulgusu kabul edilir.
- Vajina duvarları değerlendirilir, mukoza bütünlüğü tam, rengi
Şekil 6: Skuamo-kolumnar pembe, menopozdan sonra solgundur, pililer sık kıvrımlıdır ve
kavşak
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(http://www.remotephcman
uals.com.au/uri/4952.jpg)

ilk doğumla azalır.
- Spekulum muayenesi sırasında smear örneği, vajinal pH
ölçümü ve akıntı örneği alma işlemleri yapılabilir.
Pap Smear örneği alma: Endoservikal kanal, serviks yüzeyi ve
squamo-kolumnar kavşaktan örnek alabilen smear fırçası
endoservikal kanala yerleştirilerek aynı yönde 2 kez
döndürülür. Fırça lama ince bir katman olarak yayılır, alkol
veya fiksatif spreyler ile sabitlenir. Fırçanın başının ayrılıp sıvı
medyum kutuları içinde de gönderilebilmektedir.
Vajinal pH değerlendirmesi: Uzun bir forseps yardımıyla pH
kağıdı tutularak arka forniksteki akıntı ile ıslatılır. Kağıdın
aldığı renk pH skalası ile karşılaştırarak pH değeri belirlenir.
Akıntı örneği alma: Ucu pamuklu bir çubukla arka forniksten
alınan akıntı örneği 1 ml SF bulunan bir test tüpüne konulur
- Spekulumu çıkarmak için; sabitlenen vidası açılır, her iki
yöne hafifçe çevirerek altta kalan vajinal duvarlar kontrol
edilir. Oblik açıda serviksi sıkıştırmadan geri çekilir.
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Bimanuel Muayene

Bimanuel muayene, iç genital organların palpasyonudur.
- Muayene öncesinde genital organlarına dokunarak muayene
yapılacağı ve ağrı olursa söylemesi gerektiği açılanmalıdır.
- Muayene yapan kişi eldiven giymeli ve ayakta olmalıdır.
- Orta ve işaret parmaklara lubrikant jel sürülerek nazikçe
vajinadan girilir, servikse kadar ilerletilir ve avuç içi yukarı
bakacak pozisyona getirilir. Diğer parmaklar ile üretra ve
klitorise dokunmamalıdır. Diğer elin parmaklarının iç yüzü
abdomende umblikus ile simfizis pubis arasında orta hatta
bastırırken, vajinadaki parmaklar ile uterus yukarı doğru itilir
ve iki el arasında iç genital organlar palpe edilir. Palpasyon ile;
uterusun pozisyonu, büyüklüğü, kıvamı, mobilitesi, hassasiyet
ve kitle vb oluşumlar değerlendirilir.
- Vajina serviks ve forniksler palpe edilir.
- Serviksin mobilitesini değerlendirmek içi serviks iki parmak
arasında hareket ettirilir. Normalde mobildir ve ağrısızdır.

- Uterusun pozisyonu, büyüklüğü, kıvamı, kitle vb oluşumlar
değerlendirilir. Antevert uterusun fundusu symfizis pubis
hizasında ele gelir. Retrovert uterus hissedilmezse parmaklar
arka fornikse yerleştirilerek işlem tekrarlanır. Gebe uterus
yumuşaktır ve büyüktür. Miyom ve tümörler düzensiz sertlik
Şekil 7: Bimanuel muayene olarak ele gelir ve uterus daha büyüktür. Hassasiyet pelvik
(http://www.moondragon.or inflamasyon veya adhezyonlar ile ilişkili olabilir.
g/obgyn/procedures/rectale
- Adneksleri (tubalar ve overler) değerlendirmek için,
xam.html)
abdomendeki el önce sağ yana kaydırılır ve vajinadaki
parmaklar sağ lateral fornikse yerleştirilir. Sağ taraf palpe
edildikten sonra işlem sol taraf için tekrarlanır. Tubalar ve
overler genellikle palpe edilemez ve fazla ağrı hissedilmez.
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Rektal Muayene

- Jinekolojik muayenede rutin uygulanmaz. Rektum
hemoroidleri, polip, tümörler, büyümüş lenf nodları ve genital
yol aplazileri değerlendirilir.
- Virgo (bakire) ve çocuklarda tercih edilir.
- Kadına işlem açıklanır ve eldiven giyilir.
- İşaret parmağına lubrikant jel sürülür.
- Kadından ıkınması istenirken işaret parmağı sakrum
boşluğuna dönük olarak ve perineye doğru hafif bir bası ile
rektuma girilir. Anüs, anal sfinkter, anal kanal ve posterior
pelvik yapılar değerlendirilir.

Rektovajinal Muayene
- Jinekolojik muayenede rutin uygulamaz. Gerekli durumlarda,
pelvisin arka bölümü, parametrium, uterusun arka yüzeyi,
douglas boşluğu, sakrouterin bağlar, pelvik enfeksiyon,
adhezyon, tümör ve over patolojileri değerlendirilir.
- Kadına işlem açıklanır ve eldiven değiştirilir.
- İşaret ve orta parmak suda çözünen lubrikant ile
kayganlaştırılır.
- Kadına ıkınması söylenir. İşaret parmağı vajinaya, orta
parmak rektuma yerleştirilir.
- Abdomendeki el uterus ve adneksleri iterek fikse ederken
Şekil
8:
Rektovajinal
anterior rektal duvardan iç organlar palpe edilir.
muayene
(http://www.aafp.org/afp/20
14/0301/p341.html)

8.3.3. Jinekolojik Muayenede Hemşirelik Girişimleri
Hemşireler jinekolojik muayene yapılırken hekime ve hastaya yardımcı olabilir veya
bazı durumlarda kendisi jinekolojik muayeneyi yapabilir. Muayene sırasında hemşire;
•

hastanın hazırlanmasına, pozisyon verilmesine ve gevşemesine yardım eder,

•

malzeme hazırlığının kontrolünü yapar,
249

•

kadının mahremiyetini koruyucu önlemler alır,

•

muayene aşamaları hakkında hastaya bilgi verir,

•

işlemde hekime yardım eder,

•

muayene sırasında hastadan ağrı vb. geri bildirim alınmasına yardım eder,

•

muayene bittiğinde gerekirse perineyi siler,

•

kadının masadan inmesi ve giyinmesine yardım eder,

•

kadının soruları varsa cevaplar,

•

muayene ve tedavi hakkında önemli uyarılar varsa tekrarlar,

•

örnek alındıysa sonuç alabileceği tarih ve yer hakkında bilgi verir.

Jinekolojik muayenede belirlenebilecek örnek hemşirelik tanıları;
•

Bilgi eksikliği

•

Anksiyete / korku

•

Enfeksiyon / enfeksiyon riski

•

Akut ağrı

•

Cinsel örüntüde değişim

•

Beden imgesinde bozulma

•

Üriner boşaltım örüntüsünde değişim

8.4. Jinekolojide Sık Uygulanan Tanı ve Tedavi İşlemleri
Jinekolojik muayene sonrasında ileri değerlendirme gereken durumlarda birçok tanı ve
tedavi yöntemlerine başvurulabilir.
8.4.1. Kan ve İdrar İncelemeleri
Kanda sık bakılan incelemeler;
•

Menstrual siklusun 2-3. günlerinde FSH, LH, estradiol,

•

Menstrual siklusun 21. günü progesteron,

•

prolaktin (sabah saatlerinde)
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•

Gebelik testi β-HCG

•

Androjenler

•

Tiroid hormonları

•

Rutin biyokimyasal testler, kan lipid düzeyleri, tam kan sayımı, tam idrar

•

Mikrobiyolojik testler ve

•

Tümör marker testleridir.

tetkiki,

8.4.2. Pap Smear (Papanicolaou Test)
Servikal kanserin erken tanı ve taramasında yaygın kullanılan bir testtir. Stolojik
değerlendirme geleneksel konvansiyonel PAP smear (%70 duyarlı), sıvı bazlı sitoloji
(ThinPrep, SurePath vb %95 duyarlı) ve HPV testiyle kombine sıvı bazlı sitoloji (%100
duyarlı) tiplerinde yapılmaktadır.
Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji’nin (ACOG) Pap smear önerilerine göre,
•

Taramaya ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ve en geç 21 yaşında başlanmalı

•

21-29 yaşlar arasında 3 yılda bir tekrarlanmalıdır.

•
30-65 yaşları arasında ise, tek başına Pap smear testi uygulanacaksa 3 yılda bir,
HPV testi ile birlikte kombine (co-test) uygulanacaksa 5 yılda bir yapılması önerilmektedir.
Türkiye’de ise Ulusal Kanser Tarama Standartları’na göre ise,
•

30 yaşından sonra her kadının 5 yılda bir smear testi yaptırması önerilmektedir.

•

Son iki testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda taramaya son verilebilir.

•

Benign nedenler total histerektomi yapıldı ise sitolojik takibi gereksizdir.

•
CIN II/III nedeniyle histerektomili olgularda üç dökümente edilebilen, teknik
yeterli negatif sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sitoloji yokluğunda tarama kesilmelidir.
•
HIV enfeksiyonu olanlar/ immunosupresif tedavi alan olgularda ilk yıl iki kez,
sonuçları negatifse yılda bir kez alınmalıdır. Yüksek riskli gruplarda ve anormal smear
öyküsü olanlarda test daha sık (3-6 ayda bir) uygulanabilir.
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Pap Smear Örneği Alma;
•
ortalarıdır.

Menstruasyon dışında her gün uygulanabilir. En uygun zaman siklusun

•
Testten önceki 48 saat içinde vajinal duş, vajinal tampon, vajinal kontraseptif
ajanlar veya ilaç kullanılmamalı, cinsel ilişki olmamalıdır.
•

Uygulama spekulum muayenesi sırasında yapılır.

•

Fazla mukus varsa kuru bir spançla temizlenir.

•
Ektoserviks, servikal kanal ve arka forniksten örnek alınır. Bu amaçla smear
fırçası (cervex-brush), endoservikal fırça ve plastik spatula (Ayre spatula) kullanılabilir.
•
Smear fırçası endoservikal kanala yerleştirilerek aynı yönde iki kez döndürülür.
Spatula ve endoservikal fırça kullanılıyorsa; önce vajinal forniks ve ektoserviks spatuala ile
hafif kazınarak örnek alınır, daha sonra endoservikal fırça servikal kanala sokularak birkaç
kez çevrilerek örnek alınır.
•
Fırça lama sürülerek ince bir şekilde yayılır. Alkol veya fiksatif sprey ile
sabitlenir. Fırçanın başının ayrılıp sıvı medyum kutuları içinde de gönderilebilmektedir.
Papanicolaou Klasik Sınıflandırması;
Class

I - Normal

Class II - Atipik hücre inflamasyon enfeksiyon
Class III - Hafif displazi, şüpheli hücreler
Class IV - Malign hücre, şiddetli displazi, karsinoma in situ
Class V - Squamoz hücreli karsinom, invazif kanser
Bethesda Sistemine Göre Yorumlama;
•

Normal

•

ASC-US (Önemi belirlenemeyen atipik skuamoz hücreler)

•

ASC-H (HSIL ihtimali olan atipik skuamoz hücreler)

•

AGC (Atipik glandüler hücreler)

•

LSİL (Düşük derecede squamoz intraepitelyal lezyon)

•

HSİL (Yüksek derecede squamoz intraepitelyal lezyon)
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•

Squamoz hücreli karsinom

(http://www.womenshealth.
gov/publications/ourpublications/fact-sheet/paptest.html)

(http://www
(http://www.papscreen.org
.eurocytology.eu/tr/ .au/downloads/resources/other/cer
course/1119)
vical_sampling_card.pdf)

Şekil 9: Pap Smear örneği alma

8.4.3. Ultrasonografi
Yüksek frekanslı ses dalgalarının yansıma özelliğini kullanan bir görüntüleme
yöntemidir. Jinekolojide pelvik organların görüntülenmesinde ve obstetride fetüsün ve
gebeliğin değerlendirilmesinde en sık kullanılan tanı yöntemidir. Transabdominal veya
transvajinal uygulanan probların uçlarına jel sürülerek kullanılır. Transabdominal ultrason
mesane dolu olarak yapılırken transvajinal ultrasonda mesanenin boş olması tercih edilir.
Gebeliğin erken haftalarında transvaginal uygulama tercih edilir. İlk trimesterden sonraki
gebelik haftalarında ise amniyon sıvısının artmasıyla birlikte transabdominal ultrason
uygulanabilir. Standart iki boyutlu ultrasondan sonra günümüzde gelişmiş üç boyutlu ve dört
boyutlu ulrasonografi teknolojileri ile fetüs çok daha kapsamlı değerlendirilebilmektedir.

Şekil 10: Transabdominal ve transvajinal ultrason
(http://bundanet.com/wp-content/uploads/2015/09/img-usg01.jpg)
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8.4.4. Salin İnfüzyon Sonohisterografi (SİS/ SHG)
Spekulum
altında
serviksten
yerleştirilen ince bir kateter ile uterus içine
steril salin solüsyonu infüzyonu yapılırken
uterus ultrasonografi ile görüntülenir. Polip,
miyom, uterus anomalileri, adhezyon gibi
sorunlar değerlendirilebilir. Ağrısız ve basit
bir yöntemdir. Nadiren enfeksiyon riski
oluşturabilir.

8.4.5. Histerosalfingografi (HSG)
Uterin kavitedeki anomali, miyom,
polip, adhezyon gibi problemleri ve tubaların
açıklığını değerlendirmek amacıyla uygulanır.
Spekulum altında servikal kanaldan ince bir
kateter geçirilir ve radyo opak bir madde
enjekte edilir. Radyo opak madde uterus ve
tüplerde yayılırken radyografik görüntüler
alınır. Menstruasyon sonrası veya siklusun ilk
yarısında yapılır. Hafif ağrıya neden olabilir
ancak genellikle anestezi gerekmez.

8.4.6. Kolposkopi
Çoğunlukla servikal sitolojide anormal
veya şüpheli sonuçlar görüldüğünde daha
ayrıntılı değerlendirme için yapılmaktadır.
Kolposkopi
işleminde
spekulum
yerleştirildikten sonra kolposkop adı verilen ve
mikroskop gibi 6-40 kez büyütme yapabilen bir
cihaz servikse odaklanarak inceleme yapılır.
Displazik şüpheli alanların ortaya çıkarılarak
biyopsi alınması ve daha iyi incelenmesi
amacıyla serviks %3 asetik asit solüsyonu ile
silinir veya Schiller’s iyot solüsyonu ile boyanabilir.

Şekil 11: Salin İnfüzyon Sonohisterografi
(http://www.axisimagingnews.com/2007/0
9/saline-infusion-sonohysterography-and-biopsyfunctionality-in-a-single-device/)

Şekil 12: Histerosalfingografi
(http://turksaglik.com/rahim-filmicekimi-nasil-olur/)

Şekil 13: Kolposkopi
(https://forwomenseyesonly.files.w
ordpress.com/2013/07/colposcopy.jpg)
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8.4.7. Kuldoskopi / Kuldosentez
Arka forniksten yapılan küçük bir
insizyonla cul-de-sac boşluğuna girilerek
pelvisin endoskopik olarak incelenmesidir.
İşlem diz göğüs pozisyonunda uygulanır.
Pelvisin alt arka bölümünde cul-de-sac
boşluğunda biriken sıvı (örn; rüptüre tubal
gebelikte hemoraji, salpenjitiste pürülan sıvı)
varsa bu sıvının aspire edilmesi işlemine ise
kuldosentez adı verilir. Vajinal insizyon hızlı
iyileşir. Enfeksiyon riski nedeniyle, iki hafta
cinsel ilişki yasağı vardır. Perine hijyeni
önemlidir, vajinal duş yapmamalı, ayakta duş
almalıdır. Ateş, şiddetli ağrı ve kanama
yönünden izlenmelidir.

Şekil 14: Kuldoskopi
(http://nursing411.org/Courses/MD
0928_Special_Surgical_Procedures/MD09
28/images/MD0928_img_20.jpg)

8.4.8. Histeroskopi
Servikal kanaldan geçirilen fiberoptik bir
cihaz ile monitöre görüntü aktarılarak uterusun
görüntülenmesidir. Uterusun genişletilerek daha
iyi gözlenebilmesi için içeri karbondioksit veya
özel sıvılar verilir. Uterin kavite ile ilgili
anomali, infertilite, anormal kanama, adhezyon,
polip, miyom gibi birçok sorunun tanı ve
tedavisinde kullanılır. Histeroskopik tubal
sterilizasyon işlemleri uygulanabilir. Ofis
histereskopide anestezi uygulanmadan veya
ameliyathanede anestezi altında uygulanabilir.
Menstruasyon bitiminden sonraki günlerde
uygulama tercih edilir. Hastanede yatmayı
gerektirmez. Nadiren perforasyon, kanama,
enfeksiyon riski oluşturur. İşlem sonrası iki
hafta cinsel ilişki yasağı vardır. Aşırı vajinal
kanama, şiddetli ağrı, ateş ve anormal akıntı
izlenmelidir.

Şekil 15: Histeroskopi
(https://www.drugs.com/mcd/uterinepolyps#Image_Tests_and_diagnosis)
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8.4.9. Laparoskopi
Umblikus yakınından yapılan küçük bir
insizyondan yerleştirilen endoskopik bir cihaz
olan laparoskop ile pelvisin görüntülenmesidir.
İnfertilite,
pelvik
ağrı,
endometriozis,
adhezyonlar, ektopik gebelik, miyom, kitle gibi
durumlarda tanı veya tedavi amacıyla
uygulanabilir. Ayrıca histerektomi ve tüp
ligasyon gibi birçok jinekolojik operasyon
laparoskopik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Preoperatif hazırlık yapılır ve kısa süreli genel
anestezi uygulanır. İşlem sırasında peritoneal
kaviteyi genişletmek için karbondioksit verilir.
Gaz ile oluşan distansiyona bağlı olarak işlem
sonrası omuz ağrısı görülür. Genellikle
hastanede yatmayı gerektirmez. İşlem sonrası
vital bulgu takibi, kanama ve insizyon kontrolü
yapılır. Nadiren çevre organlarda yaralanma,
perforasyon, peritonit, enfeksiyon ve kanama
görülebilir. Bir hafta cinsel ilişkiden kaçınması,
aşırı ağrı, enfeksiyon ve kanama belirtilerini
izlemesi önerilir.

Şekil 16: Laparoskopi
(http://human-fertility.com/wpcontent/uploads/2014/07/hysteroscopyand-lapaoscopy-surgery.png)

8.4.10. Dilatasyon ve Küretaj (D&C)
Spekulum yerleştirildikten sonra dilatör adı verilen çubuklar ile servikal os’un
genişletilerek dilate edilmesi ve küret ile endometriumun kazınması veya örnek alınması
işlemidir. Disfonksiyonel kanama, abortus, endometrial biyopsi alma, endometrial polip gibi
durumlarda tanı veya tedavi amacıyla kullanılabilir.
Probe küretaj (PC), Tanı amacıyla disfonksiyonel kanama, malignite, ektopik gebelik
vb durumlarda yapılır.
Fraksiyone küretaj (FC), endometrium ve servikal kanalın ayrı kürete edilerek
örnekler alınmasıdır.
Retansiyon veya Rest küretaj (R.C,) abortus sonrası fetüs, plasenta ve eklerine ait
kalan parçaların temizlenmesi amacıyla yapılır.
Bumm küretaj, doğum sonrası plasenta retansiyonu durumunda yapılır
Endometrial dating (endometrial günleme), infertilitede hormonlara bağlı
endometrial değişimi incelemek için siklusun 21. gününde endometriumdan örnek
alınmasıdır.
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Gebelik sonlandırmada dilatasyon ve küretaj işlemi daha çok ileri gebelik
haftalarında uygulanır. Erken gebelik haftalıklarında gebelik sonlandırma amacıyla yaygın
olarak servikal dilatasyon gerektirmeyen vakum (karman aspirasyon) yöntemi uygulanır.
Dilatasyon ve Küretaj işleminden önce preoperatif hazırlık gerekir. İşlem sırasında
lokal, bölgesel veya genel anestezi uygulanabilir. İşlem sonrası nadiren perforasyon,
enfeksiyon, kanama ve adhezyonlar görülebilir. Vajinal kanama ve yaşam bulguları
izlenmelidir. Kramp tarzında ağrılar görülebilir. Analjezik verilebilir. Hastanede kalmayı
gerektirmez. Taburculuk eğitiminde, işlem sonrası birkaç gün koyu kırmızı kanamanın
olacağı, enfeksiyon riski nedeniyle perine hijyenine özen göstermesi, iki hafta cinsel ilişki ve
vajinal duş, tampon gibi vajinal uygulamalardan kaçınması, ayakta duş alması, yüzmemesi,
şiddetli ağrı, ateş ve aşırı kanama durumunda hekime başvurması gerektiği anlatılmalıdır.
Endometrium kürete edildi ise sonraki menstruasyonun gecikebileceği açıklanmalıdır.

Şekil 17: Dilatasyon ve küretaj
(http://www.cancer.gov/images/cdr/live/CDR680398-571.jpg)

8.4.11. Biyopsi
Jinekolojide patolojik inceleme amacıyla vulva, vajina, serviks, endometrium ve over
biyopsileri uygulanmaktadır.
Endometrial biyopsi: Endometrium kürete edilerek örnek alınır.
Pipelle biyopsi: Bir kanül ile aspire ederek endometriumdan örnek alınır.
Endoservikal küretaj ve biyopsi: Endoservikal kanal küret ile kazınarak örnek alınır.
Punch (zımba) biyopsi: Zımba gibi ucu çukur metal bir alet ile lezyondan 3-5 mm
çapında örnek parça alınır.
Eksizyon Biyopsi: Şüpheli lezyonun tümü alınır. Hem tanı hem tedavi amaçlıdır.
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8.4.12. Konizasyon
Skuamokolumnar kavşak bölgesinin tümünün ve servikal kanalın alt bölgesinin koni
şeklinde bir insizyon ile kesilerek çıkarılmasıdır. Servikal displazi durumlarında tanı ve tedavi
amacıyla uygulanır. Önceki yıllarda daha çok lokal veya genel anestezi altında cerrahi olarak
kesilerek uygulanmakta iken günümüzde çoğunlukla, laser eksizyon ve elektrocerrahi (LEEPLoop Electrosurgical Excision Procedure) yöntemleri ile uygulanmaktadır. Laser ve LEEP
ağrısız işlemlerdir ve hastanede yatmayı gerektirmez. Konizasyon sonrası servikal yetmezlik
ve stenoz komplikasyonları gelişebilir. İşlem sonrası ağrı, kanama ve enfeksiyon açısından
izlenmelidir. İlk gün servikse vajinal tampon yerleştirilir. Birkaç gün kanamalı akıntı
görülebilir. Sonraki birkaç menstruasyonu normalden fazla kanamalı olabilir. Üç hafta cinsel
ilişki yasağı vardır. Perine hijyenine ve enfeksiyon önlemlerine özen göstermelidir.

(http://www.centerforwomen.com/im
ages/disorders_im-conebiopsy.jpg)

(http://my.clevelandclinic.org/ccf/medi
a/Images/HIC/hic-leep-procedure.gif?la=en)

Şekil 18: Konizasyon

8.4.13. Kriyoterapi
Kronik servisit, erozyon, servikal displazi ve kondilom gibi benign oluşumların nitro
oksit veya karbondioksit gibi soğutucu gazlar ile dondurularak yıkılmasıdır. Donma sonrası
iyileşme sürecinde kriyoterapi ile yıkılan hücrelerin yerine yeni hücreler oluşarak
rejenerasyon görülür. Ağrısız ve hastanede yatmayı gerektirmeyen bir işlemdir. Nadiren çevre
dokularda hasar, servikal stenoz ve enfeksiyon görülür. İşlem sonrasında 2-4 hafta bol ve
sulu akıntı görülebilir. Perine temizliğine dikkat edilmeli ve 2 hafta cinsel ilişkiden uzak
durmalıdır.
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Şekil 19: Kriyoterapi
(https://pathologyproject.files.wordpress.com/2012/02/cryo-leep.jpg)

8.4.13. Koterizasyon
Kronik servisit, erozyon, servikal displazi gibi durumlarda anormal dokuların
elektrokoter ile yakılmasıdır. Yıkılan dokuların dökülerek yerine rejenerasyon ile sağlam
doku oluşur. Anestezi gerektirmez. İşlem sonrası birkaç hafta gri yeşil akıntı olabilir.
Enfeksiyon önlemlerine dikkat edilmeli ve 2 hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdır

8.5. Jinekolojide Cerrahi Operasyonlar
Basit Vulvektomi: Labia major, labia minör ve klitoris alınır.
Radikal Vulvektomi: Labia major, minör, klitoris ve vajina alt kısımları ile inguinal
ve femoral lenf nodları alınır.
Vajinektomi / Kolpektomi : Vajinanın çıkarılmasıdır.
Kolporafi anterior: Vajina ön duvarının onarılmasıdır.
Kolporafi posterior: Vajina arka duvarının onarılmasıdır.
Salpenjektomi: Tubaların çıkarılmasıdır.
Ooferektomi: Overlerin çıkarılmasıdır.
Salpingo - ooferektomi: Tubalar ve overlerin birlikte çıkarılmasıdır.
Histerektomi: Uterusun alınmasıdır. Abdominal histerektomi, vajinal histerektomi ve
laparoskopik histerektomi tipleri bulunmaktadır. Cerrahın deneyimi, uterusun boyutu,
patolojik yayılım şüphesi, ilave operasyon gereksinimi ve önceki cerrahi girişim öyküsüne
göre uygun yöntem belirlenir. Vajinal ve laparoskopik histerektomide iyileşme daha hızlıdır.
Subtotal histerektomi: Serviks hariç uterusun çıkarılmasıdır.
Total histerektomi: Uterus ve serviksin alınmasıdır.
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Total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi (TAH–BSO):
Uterus, serviks, çift taraflı tubalar ve overlerin alınmasıdır.
Radikal histerektomi: TAH-BSO ile birlikte kısmi vajinektomi ve pelvis lenf nodları
alınır
Pelvik ekzantrasyon: Perine, pelvik taban, levator kasları ve tüm üreme organları,
pelvik lenf nodları, rektum, sigmoid kolon, mesane ve distal üreterler çıkarılır. Kolostomi,
ileal kondoit yapılır.
Ürojinekolojik operasyonlar: İdrar kaçırma ve pelvik relaksasyon durumlarda en sık
uygulanan ürojinekolojik operasyonlar sling (askı) ameliyatları (TVT-Tensionfree Vaginal
Tape, TOT-Transobturator Tape), Burch operasyonu ve retropubik kolposüspansiyondur.

Şekil 20: Histerektomi
(https://www.drugs.com/health-guide/images/205474.jpg)
Jinekolojik operasyonlarda hemşirelik bakımında, hastanın preoperatif fiziksel ve
psikolojik hazırlığı yapılır. Hasta yapılacak operasyon hakkında bilgilendirilir ve yazılı onam
alınır. Operasyon sonrası vital bulgular, anesteziye bağlı komplikasyonlar ve kanama,
enfeksiyon, çevre dokularda hasar ve ağrı gibi olası riskler izlenir. Taburculuk öncesinde
hastanın kendi bakımı, enfeksiyon önlemleri, kullanacağı ilaçlar ve tehlike belirtileri hakkında
bilgi verilir. Üreme organları alındı ise cerrahi menopoz olup olmadığı ve cinsel yaşamında
değişiklikler ile ilgili bilgi verilmelidir. Uterusun alındığı operasyonlarda endometrial siklus
gerçekleşemeyeceği için kadında menstruasyon görülmez. Ancak kadının menopoza girip
girmeyeceği overlerin alınıp alınmadığına bağlıdır. Overlerin bilateral (çift taraflı) alındığı
operasyonlarda (örneğin; bilateral ooferektomi, bilateral salpinggo-ooferektomi veya TAHBSO) overyan hormonlar olmayacağı için kadın cerrahi menopoza girer. Psikolojik
değerlendirmede beden imajı veya patolojik sonuçlar ile ilgili anksiyete ve depresif belirtilere
dikkat edilmelidir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Weber, J., Kelley, J.H. (2010). Health Assessment In Nursing. Chapter 23:
Female Genitalia. 4th edition. Philadelphia, Walters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins,
2010, p: 452-482.
Taşkın, L. (2007). Jinekolojide Tanı Ve Tedavi Ve Bakım. İçinde: Taşkın L, editör.
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. baskı, Ankara, Sistem Ofset, 2007, p: 649-689.
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Uygulama Soruları
1)
Bir jinekolojik muayenenin tüm aşamalarını gözlemleyerek muayeneye
yardımcı olunuz.
2)
Kadın üreme sistemine ait sorunların değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemleri açıklayınız.
3)
Jinekolojide tanı ve tedavi amacıyla uygulanan invazif girişimler ve cerrahi
operasyonlarda hemşirenin rolünü açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Jinekolojik muayene, bir kadının yıllık sağlık kontrollerinin önemli bir parçası
olmasının yanı sıra, jinekolojik sorunların tanısı, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve üreme
sağlığını korunması ve geliştirmesinde büyük bir öneme sahiptir. Kadın üreme sisteminin
değerlendirilmesi anamnez alma, fiziksel muayene, pelvik muayene ve gerektiğinde tanı
testleri aşamalarından oluşur. Jinekolojik anamnezde kadının sosyodemografik öyküsü,
başvuru öyküsü, menstrüel öykü, obstetrik öykü, kontraseptif öyküsü, jinekolojik öykü,
vajinal akıntı öyküsü, üriner öykü, menopoz öyküsü, cinsel yaşam öyküsü, sağlık davranışları
öyküsü, genel tıbbi, cerrahi ve aile öyküsü değerlendirilir. Jinekolojik muayene öncesinde
meme muayenesini de içeren bir genel fiziksel muayene yapılması önerilir. Jinekolojik
muayeneye öncesinde muayene için uygun ortam ve gerekli araç gereçlerin hazırlığının yanı
sıra kadının fiziksel ve psikolojik hazırlığı önemlidir. Muayene öncesi kadının mesane ve
bağırsakları boş olmalı ve muayeneden 24-48 saat önce vajinanın pH’ını ve doğal ortamını
değiştiren, vajinal duş, cinsel ilişki, fitil, krem, ilaç vb yapılmamış olması gerekir. En sık
kullanılan jinekolojik muayene pozisyonu litotomi pozisyonudur. Jinekolojik muayene;
perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu, spekulum muayenesi, bimanuel muayene, rektal
muayene ve rektovajinal muayene aşamalarından oluşur. Perinenin inspeksiyonunda dış
genital organlar gözlenir. Perinede skene kanalları ve bartholin bezlerinin palpasyonu yapılır,
pelvik taban kas gücü ve relaksasyon değerlendirilir. Spekulum muayenesinde; serviks ve
vajina duvarları gözlenir. Ektoserviks renk, ölçü, pozisyon, servikal os, yüzey özelliği ve
akıntı açısından değerlendirilir. Ayrıca spekulum muayenesi sırasında smear örneği, vajinal
pH ölçümü ve akıntı örneği alma işlemleri yapılabilir. Gerekli durumlarda, rektum ve pelvisin
arka bölümünü değerlendirmek üzere rektal ve rektovajinal muayene uygulanabilir.
Hemşireler jinekolojik muayene sırasında hastanın hazırlanmasına, pozisyon verilmesine ve
gevşemesine yardım eder, malzeme hazırlığının kontrolünü yapar, kadının mahremiyetini
koruyucu önlemler alır, muayene aşamaları hakkında hastaya bilgi verir ve işleme yardım
eder. Jinekolojik muayene sonrasında ileri değerlendirme gereken durumlarda birçok tanı ve
tedavi yöntemlerine başvurulabilir. En sık uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri pap smear,
ultrasonografi, salin infüzyon sonohisterografi, histerosalfingografi, kolposkopi, kuldoskopi,
kuldosentez, histeroskopi, laparoskopi, dilatasyon ve küretaj, biyopsi, konizasyon, kriyoterapi
ve koterizasyondur. Jinekolojide en sık uygulanan cerrahi operasyon histerektomidir. Invazif
girişimler ve operasyonlarda hemşirelik bakımında, hastanın preoperatif hazırlığı, postoperatif
komplikasyonların izlenmesi ve hasta eğitimi önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)

Jinekolojik muayene öncesi hazırlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Mesane dolu olmalıdır.

b)

Muayeneden 24-48 saat öncesinde cinsel ilişki olmamalıdır.

c)

Alt giysilerini ve iç çamaşırını çıkarması söylenir ve önlük / örtü verilir.

d)

Muayene için kadına litotomi pozisyonu verilir.

e)

Abdominal ve pelvik kaslarını gevşetmesi için sakin nefesler alıp vermelidir.

2)

Pap smear örneği jinekolojik muayenenin hangi aşamasında alınır?

a)

Perinenin inspeksiyonu

b)

Spekulum muayenesi

c)

Bimanuel muayene

d)

Rektal muayene

e)

Rektovajinal muayene

3)

Bimanuel muayenede hangi üreme organları incelenir?

a)

Perine ve dış genital organlar

b)

Serviks ve vajina

c)

Serviks ve uterus

d)

Uterus ve adneksler

e)

Fallop tüpleri ve överler
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4)
Dilatasyon ve Küretaj işlemi sonrası taburculuk eğitiminde aşağıdaki
bilgilerden hangisi vermek yanlıştır?
a)

İşlem sonrası kramp tarzında ağrılar görülebilir.

b)

İki hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdır.

c)

İki hafta koyu kırmızı kanama ve akıntı normaldir.

d)

Vajinal tampon kullanmamalıdır.

e)

Şiddetli ağrı, ateş ve aşırı kanama durumunda hastaneye başvurmalıdır.

5)
Total abdominal histerektomi ve bilaterol salpingo-ooferektomi (TAH–BSO)
operasyonu geçiren bir kadında hangi üreme organları alınmıştır?
a)

Uterus ve serviksin tamamı

b)

Uterus, vajina ve lenf nodları

c)

Tuba ve overler

d)

Uterus ve overler

e)

Uterus, serviks, tubalar ve overler

Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)d, 4)c, 5)e
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9. DOĞURGANLIĞIN DÜZENLENMESİ
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Doğurganlığı Düzenlemenin Yararları
9.2. Nüfus Politikaları ve Yasal Durum
9.3. Doğurganlığın Düzenlenmesinde Kalite
9.4. Doğurganlığın Düzenlenmesinde Danışmanlık
9.5. Başvuranın Değerlendirilmesi
9.6. Gebelikten Korunma (Kontraseptif) Yöntemleri
9.7. Acil Kontrasepsiyon
9.8. Gebelik Sonlandırma (Menstrual regülasyon /MR)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğurganlığı düzenlemenin yararlarını araştırınız.

2)

Türkiye’de nüfus yapısını ve nüfus yasalarını inceleyiniz.

3)
Gebelikten korunma (kontraseptif) yöntemlerini ve kullanım oranlarını
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğurganlığı Düzenleme,

Doğurganlığı düzenleme
kavramını ve nüfus politikalarını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Doğurganlığın düzenlenmesinde
kalite ve danışmanlık kavramı ve
başvuranın değerlendirilmesinin
önemini kavrayabilmek
Başvurana genel, yönteme özel ve
izlem danışmanlığı yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Gözlemleyerek/
Uygulayarak

Dünyada ve ülkemizde gebelikten
korunma (Kontraseptif) sunulan
yöntemleri sayabilmek ve
etkilerini açıklayabilmek ve

Okuyarak/Araştırarak/

Acil kontrasepsiyon kavramını ve
gebelik sonlandırma hizmetlerini
anlatabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Nüfus Politikaları ve Yasal
Durum
Doğurganlığın
Düzenlenmesinde Kalite
Danışmanlık ve Başvuranın
değerlendirilmesi

Gebelikten Korunma
(Kontraseptif) Yöntemleri

Acil kontrasepsiyon
Gebelik sonlandırma
(Menstrual regülasyon /MR)

Uygulayarak

269

Anahtar Kavramlar
•

Acil Kontrasepsiyon

•

Bariyer Yöntemler

•

Başvuranın Değerlendirilmesi

•

Danışmanlık

•

Doğurganlığı Düzenleme

•

Gebelik Sonlandırma

•

Gebelikten Korunma (Kontraseptif) Yöntemleri

•

Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon

•

Kalite

•

Kombine Hormonal Kontraseptifler

•

Menstrual Regülasyon

•

Nüfus Politikaları

•

Rahim İçi Araç (RİA)

•

Tüp Ligasyonu

•

Vazektomi

•

Yalnız Progesteron İçeren Kontraseptifler
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Giriş
Doğurganlığın düzenlenmesi, “kadın ve erkeğin üreme konusunda bilgilendirilmiş bir
şekilde yetki sahibi olabilmeleri, kendilerinin seçebilecekleri etkili, güvenli ve ödenebilir,
kabul edilebilir kontraseptif yöntemlerle sağlıklarını tehlikeye sokmadan doğurganlıklarını
düzenlemeleri” şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde doğurganlığın düzenlenmesi “Aile
planlaması” kavramı yerine kullanılması tercih edilen bir kavramdır. Doğurganlığın
düzenlenmesi hizmetlerini, menarş ve menopoz yaşı, evlenme yaşı, bebek ve çocuk ölüm
oranları, istenilen aile büyüklüğü, toplumun yapısı, cinsiyet tercihi, doğum aralıkları,
emzirme, çocuğun aileye maliyeti vb. faktörler etkiler.
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9.1. Doğurganlığı Düzenlemenin Yararları
Kadın sağlığı açısından;
•

Erken ve ileri yaş gebelikleri önler (20 yaş altı ve 35 yaş üstü)

•

Sık aralıklarla olan gebelikleri önler (iki yıldan kısa)

•

Çok doğurmayı önler (dört ve üstü)

•

İstenmeyen gebelikleri önler

•

İsteyerek yapılan düşükleri önler

•

Çocuk sahibi olamayanlara yardım eder

•

Morbidite ve mortaliteyi azaltarak anne ölüm hızını düşürür.

Çocuk sağlığı açısından;
•

İstenmeyen çocuk sayısı azalır

•

Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden daha iyi gelişmelerini sağlar

•

Morbidite ve mortaliteyi azaltarak bebek ölüm hızını düşürür.

9.2. Nüfus Politikaları ve Yasal Durum
Hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliği, niteliği ve dağılımını etkileyen
kararlarına nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfus artışını destekleyen (pronatalist)
ve desteklemeyen (antinatalist) politikalar olmak üzere ikiye ayrılır.
Ülkemizde de Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye nüfusu 14 milyon civarında idi.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle erkek nüfusunun çok azalması, sağlık
hizmetlerinin yetersizliği ile erken ve yüksek ölüm oranları nedeniyle nüfus artışı
desteklenmiştir. Bu yıllarda ülkenin nüfusunu artırma yönünden bir pronatalist politika
izlenmiştir. İzleyen 30 yılda nüfusun ikiye katlanması ve nüfus artışının hız kazanması ile
nüfusta politika değişikliğine gidilmiş ve antinatalist politikalar gündeme gelmiştir. Böylece
ilk nüfus yasamız, 10 Nisan 1965 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak, 557 sayılı Nüfus
Planlaması Hakkında Kanun adıyla yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre “ nüfus planlaması
fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları demektir. Bu husus,
gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır. Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona erdirilemez veya
sterilizasyon veya kastrasyon ameliyatı yapılamaz”. Bu yasa ile nüfus artış hızında yeterli
azalmaya sağlanamayınca 27 Mayıs 1983 tarihli 2827 sayılı “Nüfus Planlaması Hakkında
Kanun” çıkarılmıştır. Bu yasa ile gönüllü cerrahi sterilizasyon ve 10 haftaya kadar isteğe bağlı
düşüklere izin verilmiştir. Hekim dışı eğitilmiş sağlık personeline kontraseptif uygulama
yetkisi verilmiştir. Sektörler arası işbirliğini desteklenmiştir.
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2013 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması’na (TNSA) göre araştırmaya katılan
kadınların tamamı (%100) gebeliği önleyici herhangi bir yöntem bilmektedir. Ancak kullanım
oranlarına bakıldığında evli kadınların %74’ü herhangi bir gebeliği önleyici yöntem
kullanmaktadır sadece %47’si modern bir yöntem, %26’sı geleneksel bir yöntem
kullanmaktadır. En yaygın kullanılan modern yöntemler sırasıyla RİA (%17), erkek kondomu
(%16) dur. Geri çekme (%26) en yaygın kullanılan geleneksel yöntem olmaya devam
etmektedir.

9.3. Doğurganlığın Düzenlenmesinde Kalite
Doğurganlığın düzenlenmesinde sunulan hizmetin kalitesi çok önemlidir. Bu hizmeti
alan birey, hasta olmadığından başvuran olarak isimlendirilmektedir. Doğurganlığın
düzenlenmesinde kalite, “başvurana odaklı hizmet” anlamını taşır. Kaliteli hizmet, kolay
ulaşılan ve uyum içinde yönetilen sağlık kuruluşlarında, eğitilmiş sağlık personeli tarafından
danışmanlıkla sunulan hizmettir. Doğurganlığın düzenlenmesinde kalite, hizmet verenin
herhangi bir zarar vermeksizin, tıbbi bilgisini kullanarak, belirlenmiş standartlara göre, hizmet
alanın ihtiyaçlarını doğru zamanda doğru uygulamalarla ve doğru maliyetle karşılamasıdır.

9. 4. Doğurganlığın Düzenlenmesinde Danışmanlık
Doğurganlığın düzenlenmesinde danışmanlığın amacı, başvuranın bilinçli ve gönüllü
seçim yapmasını sağlamaktır. Danışmanın konusunda uzman ve iletişim tekniklerini ustaca
kullanan güvenilir, bilgili ve becerili olması gerekir. Doğurganlığın düzenlenmesinde
danışmanlık, kontraseptif yöntemlerinin kabulünü artırır, kişiye uygun yöntemin seçimini ve
yöntemin etkin ve başarılı kullanımı sağlar. Ayrıca personelin zamanını etkin ve verimli
kullanmasına katkı yapar.
9.4.1. Danışmanlık İlkeleri
•

Hizmet alana iyi davranma, ilgi ve ihtiyacına odaklanma,

•

Hizmetin verileceği rahat bir ortam sağlama,

•

Güçlü bir etkileşim-iletişim kurma,

•

Gereksinime uygun bilgi verme,

•

Gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınma,

•

Hizmet alanın seçtiği ve istediği yöntemi sağlama,

•

Hizmet alanın anlamasına ve hatırlamasına yardım etme.

9.4.2. Danışmanlık Süreci
Danışman, tüm kontraseptif yöntemleri hakkında bilgi verir, yöntem seçimi bilgiyle ve
isteğe göre yapılır. Seçilen yöntemin kişiye uygunluğu değerlendirilir ve izlemlerde de
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danışmanlık süreci devam eder. Danışmanlık sürecinde uyulması gereken noktalar, basit, kısa,
öncelikli konulara başta yer verme ve tekrar etmedir.
Danışmanlık süreci uygulama adımları KAYNAK harflerinin baş harfleri kullanılarak
özetlenir.
KAYNAK:
K

Karşılayarak selamlayın

A

Alaka göstererek sorular sorun

Y

Yöntemler hakkında bilgi verin

N

Ne tür yöntem seçeceğine yardımcı olun

A

Açıklayıcı bilgiler verin

K

Kontrole çağırın

9.4.3. Danışmanlık Türleri
Üç tür danışmanlık vardır.
Genel (Ön) Danışmanlık
Olumlu bir iletişim ortamı içinde, başvuranın gereksinimleri, geçmiş deneyimleri,
duygu ve endişeleri paylaşılır. Anatomik model ve resimli rehber aracılığı ile üreme sistemi
ve işleyişi ve kontraseptif yöntemler konusunda kısa bilgi verilir. Başvuranın bildiği veya
ilgilendiği yöntemden başlayarak tüm yöntemlerin olumlu-olumsuz yönleri, yan etkileri
tanıtılır. Yöntemleri görmesi ve dokunması sağlanır. Bu sürecin sonunda başvuranın,
kendilerine uygun bir yöntem seçmesi beklenir.
Yönteme Özel Danışmanlık
Başvurana kullanmak üzere seçtiği yöntemle ilgili detaylı bilgilendirme yapılır.
Yöntemi kullanma kuralları, yan etkileri açıklanır ve kontrole gelmesinin önemi vurgulanır.
Geri bildirim alınarak anlaşıldığından emin olduktan ve soruları yanıtlandıktan sonra yöntem
verilir. Başvurana kontrol için randevu ve izlem kartı verilmelidir.
İzlem Danışmanlığı
Yönteme devamlılığın sağlanmasında izlemler önemlidir. İzlemlerin sıklığı ve zamanı
kullanılan yönteme göre değişir. Yönteme uyumun ve yan etkilerin değerlendirildiği
danışmanlık sürecidir. Ciddi bir yan etki varsa tedavi edilir ya da yöntem değiştirilir.
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9.5. Başvuranın Değerlendirilmesi
AP Danışmanı başvuranın tercih ettiği yönteme uygunluğunu değerlendirmelidir. AP
hizmetlerinde başvuranın değerlendirilmesi yöntemin sağlıklı ve uzun süreli kullanımını
sağlaması yanında ayrıca vaginal smear testi, meme muayenesi, sağlık eğitimi gibi sağlığı
geliştiren diğer uygulamalar için de kazanılmış fırsat sağlar.

9.5.1. Başvuranın Öyküsünü Alma
Tıbbi öykü
Başvuru öyküsü
Doğurganlık öyküsü
Aile planlaması öyküsü
Menstruasyon öyküsü
Genel öykü
Başvuru Öyküsü
Demografik bilgiler
Mevcut hastalık
Ziyaretin nedeni
Doğurganlık Öyküsü
Gebelik/doğum/düşük/ölü doğum sayısı
Gebelik, doğum ve postpartum komplikasyonlar
İnfertilite öyküsü
En son doğum ve düşüğün tarihi
Emzirme
Aile Planlaması Öyküsü
Daha önce kullanılan yöntemler
Yöntemleri kullanma süresi
Bırakma/değiştirme nedeni
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Yöntemin yan etkileri / komp.
Menstruasyon Öyküsü
Adet sıklığı/süresi/miktarı/düzeni
Adet ilgili semptomlar
Son adet tarihi
Anormal genital kanama öyküsü
Genel Öykü
Kardiyovasküler hastalıklar
Kan hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Safra kesesi hastalıkları
Diyabet
Meme veya genital neoplazma
Sigara içme öyküsü

9.5.2. Fizik muayene
Fizik muayene tüm yeni başvuranlarda ilk ziyarette, sürekli kullanıcılarda yıllık
muayenenin bir parçası olarak, kontrollerde veya diğer ziyaretlerde gerek duyulduğu
durumlarda yapılmalıdır.
Başvuranın değerlendirilmesinde fizik muayene basamakları
Genel Fizik Muayene
Ağırlık ölçümü
Tansiyon ölçümü
Nabız sayımı
Ateş ölçümü
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Diğer laboratuvar tetkikleri
Karın Muayenesi
İnspeksiyon
Palpasyon
Ekstremite Muayenesi
Meme muayenesi
İnspeksiyon
Palpasyon
KKMM öğretilmesi
Pelvik muayene
Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
Spekülüm muayenesi
Bimanuel muayene
Rektal muayene
Rektovajinal muayene

9.6. Gebelikten Korunma (Kontraseptif) Yöntemleri
9.6.1. Hormonal Yöntemler
Hormonal yöntemler, östrojen ve progesteron hormonlarının bileşiminden oluşan
kombine hormonlu yöntemler ve yalnız progesteron hormonu içeren tek hormonlu yöntemler
olmak üzere 2 temel grupta incelenebilir. Her grupta da benzer etki mekanizmalarına sahip,
farklı yollarla uygulanan değişik formlar vardır.

9.6.1.1. Kombine Hormonal Kontraseptifler
Kombine hormonal yöntemlerin içerikleri östrojen ve progesteron hormonlarının
bileşiminden oluşur. Sentetik östrojen (Ethynyl estradiol veya mestranol) ve Progestinlerden
(norethindrone, norethindrone acetate, ethynodiol diacetate, norgestrel, levonorgestrel,
norethynodrel, desogestrel, norgestima) birini içerirler. Çeşitleri hap, enjeksiyon, halka ve
yamalardır.
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Düzenli olarak kullanıldıklarında gebeliği oldukça başarılı bir şekilde önleyen
yöntemlerdir. Günümüzde kullanılan yeni nesil yöntemler, oldukça düşük dozda hormon
içerirler. Düzenli olarak kullanıldıklarında kombine hormonal kontraseptifler koruyuculuk
oranları (etkinliği) oldukça (%99)yüksektir.
Kombine hormonal yöntemlerin etki mekanizması; ovulasyonu baskılar, servikal
mukusu kalınlaştırır, endometriumu inceltir.
Kombine hormonal yöntemlerin yan etkileri
•

Mide bulantısı

•

Adet siklusunda değişiklikler (lekelenme, hipomenora ve amenore)

•

Memelerde gerginlik hissi

•

Baş ağrısı, baş dönmesi

•

Kilo artışı

•

Deri değişiklikleri(nadiren kıllanmada artış)

•

Hipertansiyon

Kombine hormonal yöntemlerin kullanılmadığı durumlar
•

Gebelik şüphesi veya gebelik varlığı

•

Nedeni henüz belirlenmemiş adet dışı vajinal kanama

•

Tromboflebit (damar iltihabı) geçirmiş ya da geçirmekte olmak

•

Herhangi bir organında damar tıkanıklığı geçirmiş ya da geçirmekte olmak

•

35 yaşın üzerinde olup günde 15 ve fazla sigara kullanmak

•

Meme kanseri şüphesi olmak

•

İlaç içinde bulunan maddelere karşı allerjisi olmak

•

Kan basıncı 140/90’unun üzerinde olması

•

Diyabet

•

Menstural siklusu düzene girmemiş adölesanlar

•

Koroner arter veya iskemik kalp hastalığı öyküsü olanlar
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•

Aktif hepatit, ciddi siroz ve karaciğer tümörü olmak

•

Emzirme: Tam emzirme varsa altıncı aydan sonra başlanabilir

Kombine hormonal yöntemlerin olumlu yönleri
•

Etkinliği yüksektir

•

Cinsel ilişkiden bağımsızdır

•

Pelvik muayene zorunlu değildir

Kombine hormonal yöntemlerin olumsuz yönleri
•

Bazı kullanıcılara kilo aldırabilir

•

Kan basıncını yükseltebilir

•

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlara karşı korumaz

•
etkileşebilir

Bazı ilaçlarla (antibiyotikler, antikonvilsanlar, vitamin-c ve analjezikler)

Kombine hormonal yöntemlerin sağlık yararları
•

Fe anemisini düzenler

•

Dismenoreyi önler

•

Perimenstrüel Sendromu ve endometriozisi azaltır

•

Over ve endometrium kanseri riskini azaltır

•

Ektopik gebeliği önler

•

İyi huylu meme hastalıklarının gelişme riskini azaltır

•

Pelvik İnflamatuar Hastalık (PİH) riskini azaltır

•

Romatoid artrit riskini azaltır

•

Aknelere iyi gelir

•

Osteoporoz riskini azaltır

Kombine hormonal yöntem kullanıcılarının izlem
•

İlk 3 ay sonunda, 6. ve 12. ay sonunda izlenmeli
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•

Kan basıncı, kilo takibi, gerekirse ileri tetkik yapılmalı

•

Yan etkileri sorgulamalı

•

Sigara içme durumu ve sıklığını öğrenmeli

•

Sağlığın geliştirilmesi için meme muayenesi ve pelvik muayene yapılmalıdır

Kombine hormonal yöntem kullanıcılarının derhâl sağlık kuruluşuna başvurması
gereken durumlar
•

Şiddetli karın ağrısı

•

Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı

•

Şiddetli baş ağrısı

•

Şiddetli bacak ağrısı

•

Ani görme kaybı, bulanık görme

•

Konuşma bozukluğu

•

Gebelik şüphesi

•

Sarılık

•

Memede kitle

Kombine hormonal yöntem çeşitleri
Kombine Oral kontraseptifler (KOK)/ Doğum Kontrol Hapları
Doğum kontrol hapları (KOK) 28 günlük veya 21 günlük paketler hâlindedir. İlk
kutunun ilk hapı adet kanaması başlangıcının tercihen birinci günü, en geç beşinci günü
alınmalıdır. Koruyuculuk haplar düzenli kullanıldığında hemen o ay başlar. Doğumdan sonra;
kadın emziriyorsa bebek 6 aylık olunca, emzirmiyorsa, doğumdan 3-4 hafta sonra
kullanılabilir. Düşük sonrası ise tıbbi engel yoksa hemen kullanılabilir. 1 hap unutulursa akla
gelince 1 adet alınır ve o günün hapı rutin saatinde alınır. İki hap unutulursa 2 gün üst üste
2+2 hap alınır, 3 hap unutulduğunda aynı gün yeni pakete başlanır.
Enjekte Edilen Kombine Kontraseptifer/ Aylık Enjektabllar
Kombine içerikleri ve etkileri olan yöntem (Mesigyna©), aylık enjeksiyonlarla
uygulanır. Tek dozluk tek kullanımlık steril enjektör içindeki ürün, kas içine uygulanır.
Enjeksiyon bölgesi üzerine masaj yapılmamalıdır. Sonraki doz 30 ±7 günde yapılır. Özellikle
ovulasyonu baskılayarak gebelikten korur. Başlanma zamanı KOK ile aynıdır.
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Ülkemizde yaygın bilinmeyen kombine hormon içeren esnek halkalar (Nuvaring©) ve
bedene yapıştırılan, sürekli kombine hormon salgılayan küçük, ince, esnek, kare yamalar
(Ortho Evra©, Evra ©) da kombine hormonal yöntemlerindedir.

9.6.1.2. Yalnız Progesteron İçeren Kontraseptifler
Bu gruptaki yer alan kontraseptifler (Mini Hap, 3 aylık enjektabllar, implantlar) düşük
dozda progesteron içer. Östrojen içermezler. Düzenli olarak kullanıldıklarında koruyuculuk
oranları (etkinliği) kadın emzirdiği sürece %98,5, emzirmeyenlerde %96'dır. Emzirmeyenler
doğumdan hemen sonra, emzirenler ise ilk dört hafta içinde bu yöntemlere başlayabilirler.
Östrojen içeren kontraseptifler için risk taşıyan kadınlarda daha güvenli uzun süreli ve
emniyetlidirler.
Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin etki mekanizması
•

Servikal mukusu kalınlaştırır

•

Tubal motiliteyi yavaşlatır

•

Endometriumu atrofik hâle getirir

Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin kullanılmadığı durumlar
•

Gebelik

•

Aktif akciğer hastalığı

•

Aktif trombofilebit

•

Fonksiyonel over kisti tanısı olanlar

•

Ektopik gebelik öyküsü olanlar

•

Tanı konulmamış vajinal kanama

•

Meme kanseri tanısı olan kadınlarda kullanılmaz

Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin dikkatle kullanılması gereken durumlar
•

Fonksiyonel over kisti

•

Geçirilmiş ektopik gebelik

•

Meme nodülleri

•

Depresyon

•

Hipertansiyon
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•

Migren

Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin olumlu yönleri
•

Adet kanama miktarını ve kramplarını azaltır

•

Kilo alma, bulantı gibi yan etkileri daha azdır

•

Kalp damar sağlığını bozmaz

•

Anne sütünün niteliğini değiştirmez, miktarını artırır

•

Kan basıncını yükseltmez

•

Baş ağrısı, depresyon riski az

•

Pıhtılaşma riskini arttırmaz

•

Metabolik etki azdır

•

Cinsel yaşamı etkilemez

Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin olumsuz yönleri
•

Emzirme azaldıkça etkinliği azalır

•
Kombine yöntemlere kıyasla ara kanaması, lekelenme, amenore, adet
düzensizlikleri daha fazla görülür.
Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin yan etkileri
•
amenore)

Adet siklusunda değişiklikler (ara kanama /lekelenme, hipomenore ve

•

Başağrısı

•

Memede duyarlılık

Yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin uyarı işaretleri
•

Normalin iki katı uzun, iki misli fazla kanama

•

Düzenli menstruasyonlardan sonra geciken adet kanaması

•

Migren tipi ağrılar

•

Sık idrar yapma
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•

Şiddetli karın ağrısı

Yalnız Progesteron içeren kontraseptif kullanıcılarının izlemi:
•

Kilo kontrolü yapılmalı

•

Düzensiz kanama, sık sık hap unutma ve amenore gibi şikayetleri sorgulanmalı

•

Doğumdan 9 ay sonra daha etkin yönteme geçilmeli

Yalnız Progesteron içeren kontraseptif çeşitleri
Mini Haplar
Mini haplara başlamak için adetin 1. günü en uygun zamandır. Hergün ve aynı saatte
alınmalı, Unutulduğunda gebe kalma olasılığı fazladır. Rifampisin, antikonvülsan, hipnotik
kullanımı etkinliğini azaltır.
Yalnız Progesteron İçeren Enjektabllar/ 3 Aylık Enjeksiyonlar
Bu enjektabl progestinler çok sayıda ülkede etkin ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
İçeriği Depo medroksiprogesteron asetat (DMPA) olan 3 ayda bir yapılan enjektabl
yöntemdir. Sonraki enjeksiyonlar 90 ± 21 gün içinde yapılmalıdır. Son derece etkili,
uygulanması kolay, ileri yaşlarda da kullanılabilen bir yöntemdir. Mini haplara kıyasla
bırakıldığında adet biraz gecikebilir. Kilo artışına ( + 2 kilo ) neden olabilir.
Deri Altı İmplantları
Cilt altına yerleştirilen implantlar, progesteron hormonu salgılayarak gebeliğe karşı
koruma sağlar. İmplant, kibrit çöpü büyüklüğünde plastik kapsül ya da çubuktan oluşur.
Ülkemizde kullanılan cilt altı implantları, tek bir çubuk ile üç yıl süreyle koruma sağlayan
İmplanon© ve 6 çubukla ile 5 yıl koruma sağlayan Norplant©'dır. Yöntemin etkinliği %99,3
dolayındadır. Bazı kadınlarda ise kanamalar çok düzensiz ve miktarı değişken olabilir. Bu
nedenle adet düzensizliğini tolere edemeyen kadınlarda kullanılması uygun değildir. İmplant
aktif olarak kullanılmayan kolun üst iç kısmına lokalanestezi eşliğinde, küçük bir cerrahi
işlem ile yerleştirilir. Takma ve çıkarma işlemi sadece bu iş için özel eğitim almış hekimlerce
yapılmalıdır. Süresi dolduğunda ya da istendiğinde yine küçük bir cerrahi işlem ile çıkartılır.
Evde İmplat Yeri Bakımı:
•
İlk 48 saatte temiz ve kuru tutulmalıdır. Gazlı bez, 48 saat sonra, yara bandı
yara iyileşince çıkarılır.
•

Uygulama yerinde birkaç gün morarma, hafif şişlik, aşırı duyarlılık normaldir.

•

Günlük yaşama hemen dönebilir.
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•
Yerleştirme bölgesinde ateş, iltihaplanma, devamlı ağrı varsa kliniğe
başvurulmalıdır.

9.6.2. Bariyer Yöntemler
9.6.2.1. Kondom/ Erkek prezervatifi
Dünyada 48 milyon çift düzenli olarak kondom kullanmaktadır. Düzenli kullanımda
ilk yılda başarısızlık %2 dir.
Kondomun etki mekanizması: Erkeğin spermlerinin vajinaya girmesini engeller. Cinsel
ilişki sırasında penise geçirilen lateks veya sentetik poliüretan yapılmış bir kılıftır. Spermisit
kaplı prezervatiflerde vardır.
Kondomun kullanım kuralları:
•

Her ilişkide bir prezervatif kullanılmalı,

•

Kondom paketi işaretli yerinden yırtılarak çıkarılmalı,

•

Ereksiyon hâlindeki penise, vaginaya temastan öncesi takılmalı,

•
Kondomun ucundaki rezervuar (balon) baş ve işaret parmağı arasında
sıkıştırılarak hava dolması engellenmeli ve 1 -2 cm boşluk bırakılmalı,
•
Cinsel ilişki sonunda kondom dış ucundan parmaklarla tutularak meni
dökülmeden dikkatlice çıkarılmalı,
•

Yırtık olup olmadığı kontrol edilerek bir kağıda sarılarak çöpe atılmalı,

•

Kondom yırtılırsa acil (post koital) kontrasepsiyon yöntemine başvurulmalıdır.

Kondomun olumlu yönleri:
•

Erkeğin katılımını sağlar,

•

Yan etkisizdir, ucuzdur, kolay bulunur,

•
Servikal kanser, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar, AİDS ve PİH’e karşı
koruyucudur,
•

Erken boşalma tedavisini destekler,

•

Reçete, muayene gerektirmez.
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9.6.2.2. Kadın kondomu
Kadının vajinası içine yerleştirilen ince, şeffaf, yumuşak kılıftır (Femidom©).
Kondomun her iki ucunda esnek halkalar vardır. Bir ucu kapalı olan kondomun, kapalı tarafı
serviksin vajen bölümünü, açık ucu dış genitalleri örter. Her ilişkide düzenli ve doğru olarak
kullanılırsa gebelikten korunma yanı sıra HIV dahil cinsel yolla bulaşan infeksiyonlarlara
karşı korunma sağlar. Herhangi bir yan etkisi yoktur.

9.6.2.3. Spermisitler
Cinsel ilişkiden önce vajinaya yerleştirilen spermleri etkisiz hâle getiren ve serviksten
geçmelerini engelleyen, etkin madde olarak nonoxynol-9, benzalkonium chloride,
chlorhexidine, menfegol, octoxynol-9, ve sodyum docusate içeren ürünlerdir. Tablet, ovül,
jell, krem, köpük, fitil vb. formları vardır. Etkinliği doğru kullanıma bağlıdır.
Spermisitlerin kullanım kuralları:
•

Cinsel ilişkiden 6- 8 saat sonrasına kadar vajinada kalmalı,

•
Krem, jell, köpük kullanılıyorsa tüpün ağzına yerleştirilen uygulayıcı (piston)
kullanılmalıdır.
Spermisitlerin olumlu yönleri:
•

Sistemik etkisi ve yan etkisi yoktur,

•

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlara karşı koruma sağlar,

•

Kayganlaştırıcı etkisi vardır,

•

Emzirenlerde kullanabilir.

Spermisitlerin olumsuz yönleri:
•

Etkinliği düşüktür,

•

Nadiren vajina veya peniste iritasyon yapabilir,

•

Etkinleşmesi için 5 – 10 dk beklemek gerekir.

9.6.2.4. Diyafram ve Servikal Başlık
Serviksi örten yuvarlak, kenarları daha sert, lateks, plastik ve silikon kauçuk bir
araçtır. Kadının ölçülerine uygun olarak farklı ölçülerdedir. Spermisitlerle etkinliği
artırılabilir. Sistemik etkisi ve yan etkisi yoktur.
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Yöntem danışmanlığı
•
Başvuranın değerlendirmesinde tekrarlayan idrar yolları infeksiyonu, toksik
şok sendromu, kauçuk alerjisi sorulmalı,
•

Tam bir pelvik muayene yapılmalı,

•

Vajinal muayene ile aracın ölçüsü belirlenmeli,

•

Kadına nasıl kullanacağı (yerleştirme – çıkarma ) öğretilmeli,

•

Nereden nasıl temin edebileceği söylenmeli,

•
Kullanım kuralları öğretilmeli (cinsel ilişkiden sonra 6 saat kalmalı, 24 saatten
fazla kalmamalı, adetli iken kullanılmamalı),
•

2 hafta sonra kontrole gelmeli ve yıllık kontrol yapılmalı,

•
İzlemde tartıda 7 – 10 kilo değişikliği, gebelik, pelvik operasyon, idrar yolu
infeksiyonu değerlendirilmelidir.
9.6.3. Rahim İçi Araç (RİA)
Uterin kaviteye yerleştirilen, farklı şekilleri olan plastik ve metalden yapılmış esnek
bir araçtır.
Rahim içi araçların etki mekanizması:
•

Spermleri immobilize eder, fallop tüplerine ilerleyemez,

•

Ovumun fallop tüplerinden geçişini hızlandırır,

•

Fertilizasyonu inhibe eder,

•

Yabancı cisim yanıtı ile blastokistin erimesine neden olur ve implantasyonu önler,

•

Lokal prostaglandin yapımını artırır,

•

Progestin içeren RİA’lar servikal mukusu kalınlaştırır.

RİA çeşitleri:
Katkısız (inert) RİA: Polietilen ya da paslanmaz çeliktir.
Bakırlı RİA: Küçük plastik aracın T şeklindeki gövdesinde ve kollarında bakır plaklar
vardır. Kimyasal değişiklikler yaparak spermlerde hasar oluşturur, böylece döllenmeyi
engeller.
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Hormonlu RİA lar: Gövdesinde progesteron veya levonorgestrol içeren plaklar
yerleştirilmiştir. Bariyer etkisinin yanı sıra progesteron etkisi ile servikal mukusu
kalınlaştırarak korunma etkisini artırır. Menstruasyon düzensizlikleri özellikle de amenore sık
rastlanan yan etkilerindendir. Amenore ve Fe eksikliği anemisinin önlenmesine yarar.
Rahim içi araç uygulaması için sertifikasyon gereklidir. Sertifika sahip hemşire ve
ebeler RİA takabilir.
Rahim içi araçların takılma zamanı;
•

Tercihen siklusun 4. – 5. günü

•

Düzenli kontraseptif kullanıyorsa siklusun herhangi bir günü

•

Doğumdan hemen sonra (ilk 10 dk) ya da 6 hafta sonra

•

Düşük ve kürtajdan hemen sonra

•

Sezaryenden 8 hafta sonra takılabilir

Rahim içi araçların olumlu yönleri
•

Etkinliği yüksek

•

Hemen etkili, uzun süreli koruma

•

Çıkartıldıktan sonra doğurganlığa hızla geri dönme

•

Emzirmeyi etkilememektedir

Rahim içi araçların yan etkileri ve komplikasyonları
•

Lekelenme, ara kanama, amenore, uzamış kanama

•

Kramp ve ağrılar

•

RİA nın tamamen ve kısmen düşmesi

•

RİA ipliklerinin kaybolması

•

Gebelik (% 1-2 )

•

Uterus perforasyonu, gömülme

•

Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PİH )

Rahim içi araçların kimlere uygulanmaz
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•

Gebelere

•

Adetleri ağrılı, uzun ve aşırı kanaması olanlara

•

Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlara

•

Genital yol infeksiyonu olanlara

•

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar açısında yüksek risk grubunda olanlara

•

Derin anemisi olanlara ( hb: 9g/dl ↓ ve hct: % 30↓ )

•

Uterusta anatomik bozukluğu olanlara

•

Lösemi, diyabet, romatizmal kalp hastalığı olanlara

•

Uzun süreli kortikosteroid tedavisi olanlara uygulanmaz

RİA konusunda kullanıcı doğru bilgilendirilmelidir. İlk adet bitiminde ( 4 -6 hafta)
kontrole gelmelidir. İnfeksiyona dikkat edilmelidir. Her zamankinden iki kat fazla bez, ped
kullanımı ve 2 kat süre artmışsa, ateş, kasıklarda ağrı, şiddetli sancı, anormal vajinal kanama
varsa kliniğe başvurulmalıdır.
Rahim içi araç kullanıcıları için uyarı işaretleri:
•

Adet gecikmesi

•

Aşırı kanama

•

Karın ağrısı, disparoni

•

İnfeksiyon, anormal akıntı

•

Hâlsizlik, ateş, titreme

•

İpliklerin kaybolması, (kısalması – uzaması)

•

RİA nın düşmesi durumlarında beklemeden kliniğe başvurulmalıdır

9.6.4. Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon

9.6.4.1. Tüp Ligasyonu
Fallop tüpleri cerrahi yöntemle kapatılarak, spermin ovuma ulaşması engellenir.
Etkinliği yüksektir (%99,9). Kalıcı bir yöntem olduğundan daha fazla çocuk istemeyen çiftler
ile gebeliğin hayatı tehlikeye sokacağı kadın için özellikle uygundur. Bilinen bir yan etkisi
yoktur. Basit bir cerrahi girişim olsa da, aneztezi ve cerrahiye bağlı minimum komplikasyon
riski vardır.
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Tüp ligasyonu olumlu yönleri
•

Hemen etkilidir

•

Cinsel ilişkiyi etkilemez

•

Adet düzenini etkilemez

•

İleri dönemlerde ortaya çıkan yan etkisi yoktur

Tüp ligasyonu olumsuz yönleri
•

Kalıcı

•

Geri dönüşü zor ve pahalı

•

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar ve AIDS’e karşı korumaz

•

Kesi yerinde ve alt karında ağrı olabilir

Tüp ligasyon uygulama yöntemleri
Minilaparotomi: Lokal anestezi ile yapılabilir. Hastanede yatmayı gerektirmez.
Komplikasyon oranı düşüktür. Araçları basit ve ucuzdur, operasyon tekniğini öğrenmesi
kolaydır.
İnterval Minilaparotomi: Siklusun herhangi bir gününde yapılabilir. 3-4 cm
subrapubik kesi ve lokal aneztezi ile tüpler bağlanır, kesilir. İşlem 15 – 30 dakika sürer,
Post partum minilaparatomi: Doğumdan sonra ilk 48 saat içinde, 1,5-3 cm
subumblikal kesi ve lokal aneztezi ile uygulanır. Ayrıca sezaryen, kuldoskopi, kuldotomi
işlemleri sırasında da tüpler bağlanabilir.
Laparoskopi: Laparoskop ile göbeğin hemen altından 1-1,5 cm’lik kesi yapılarak
tüpler bulunur, silikon halka, klips veya elektrokoagülasyonla tüpler kapatılır. Daha komplike
ve pahalı bir yöntemdir.
Tüp ligasyon işlem sonrası izlem ve danışmanlık
•

Kadın yalnız bırakılmaz

•
Vital bulgular izlenir. Aşırı uyku hâli, solunum sayısı 10/dk altında ise,
hiperventilasyon, nabız 90/dk ya da altında ve solukluk-siyanoz varsa hekime bildirilmelidir
•

Bilinci açık ise ağızdan sıvı verilmesi yararlı olur

•

Ağrı varsa ağrı kesici verilebilir
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Tüp ligasyon için danışmanlık /bilgilendirme
•

Ameliyattan sonra 24 saat dinlenmeli

•

1 hafta cinsel ilişkide bulunmamalı

•

1 hafta sonra kontrole gelmeli

•

Hafif ağrı kesiciler kullanabilir

•
Yüksek ateş (39°C ↑), baş dönmesi ve bayılma, geçmeyen veya artan karın
ağrısı, ameliyat yerinden kan veya sıvı gelmesi tehlike belirtileridir

9.6.4.2. Vazektomi
Lokal anestezi ile yapılan basit bir cerrahi girişim ile vas deferensler kapatılarak
spermin semen (ejakülat) içine geçmesi kalıcı olarak engellenir. İleri dönemlerde ortaya
çıkan yan etkisi yoktur. Tüp ligasyonuna kıyasla cerrahi riski azdır.
Vazektominin olumlu yönleri
•

Etkinliği yüksektir

•

Cinsel ilişkiyi etkilemez

•

Girişim sonrası (20 boşalma sonrası) korunma kaygısı kalmaz

Vazektominin olumsuz yönleri
•

Kalıcıdır

•

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar ve AIDS’e karşı korumaz

•
Cerrahi riskler ve yan etkiler (yara infeksiyonu, post operatif ateş, kesi yerinde
ağrı, hematom) olabilir
Vazektomi işlemi sonrası izlem ve danışmanlık
•

Girişim sonrası dinlenmeli, iki gün ağır iş yapılmamalıdır

•
İşlem sonrası skrotum bölgesinde hafif ağrı, şişlik ve morarma olabilir,
kendiliğinden geçer
•

Gerekirse ağrı kesici alabilir

•

Yatarken dahi 2 gün özel bandaj (suspansuvar) kullanılmalıdır

•

Pansumanı 3 gün sonra çıkarılabilir
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•
•
yapılmalı

Cinsel ilişki 2-3 gün sonra başlayabilir
20 boşalma sırasında ek yöntem kullanılmalı, sonrası meni (semen) incelemesi

•
Ateş, aşırı ağrı, yaradan akıntı, eşinin adetinde gecikme durumunda kliniğe
başvurmalıdır
9.6.5. Doğal Yöntemler
DSÖ'ne göre doğal yöntemler, menstrüel siklusun fertil ve infertil dönemlerinde, doğal
belirti ve semptomları gözleyerek gebeliğin planlanması ya da gebelik istenmiyorsa fertil
dönem boyunca cinsel ilişkiden kaçınma ile gebeliğin önlenmesi yöntemleridir.
Kadın ve erkeğin üreme süreçlerinin ve kadının doğurganlık dönemlerini kapsayan
temel bilgileri bilmesine doğurganlık bilinci denir. Kadında fertilitenin fark edilebilmesini
sağlayan değişiklikler; servikal mukus ya da ovulasyon (Billings metodu) yöntemi, bazal
beden ısısı yöntemi, servikal palpasyon yöntemi, üçünün bileşimi olan semptotermal yöntem
ve takvim yöntemlerini kapsar. Günümüzde ovulasyon dönemini saptamada kanda ya da
idrarda LH düzeyindeki değişiklikleri temel alan kimyasal ve hormonal testler de vardır.

9.6.5.1. Bazal Beden Isısı Yöntemi
Ovulasyon döneminin, beden ısısı izlenerek saptanabilmesi temeline dayalıdır.
Ovulasyondan sonra korpus luteumdan salgılanan progesteron hormonu, beden ısısını 0,2°C–
0,5°C arasında yükseltir ve bir sonraki menstruasyona kadar (yaklaşık 11-17 gün) yüksek
tutar. Olası ovulasyon, ilk ısı yükselişinden önceki gün gerçekleşir. Isının yükselmesinden 4
gün önce ve ısı artışı saptanan üçüncü günün akşamına kadar kadın fertil (doğurgan)
dönemdedir. Beden ısısı sabah yataktan kalmadan önce oral veya rektal olarak ölçülebilir.
Bazal beden ısısı, infeksiyon, stres, hastalık, antibiyotik kullanımı, hatalı ölçüm vb. pek çok
durumdan etkilenebilir.

9.6.5.2. Servikal Palpasyon Yöntemi
Bu yöntem kadının, menstrüel siklus süresince kendi kendini muayene ederek, servikal
kıvam, açıklık ve düzey değişikliğini tanımlayıp yorumlamasına dayanır. Her defasında aynı
konumda olma koşuluyla çömelme pozisyonunda ya da ayaktayken muayene yapabilir.
İnfertil (doğurgan olunmayan) dönemde, servikse kolayca ulaşılır, kıvamı burun
ucunun ortası gibi serttir ve dış darlık kapalıdır.
Fertil (doğurgan) dönemde, östrojen hormonunun artışıyla birlikte, serviks alt dudağın
iç kısmı gibi yumuşar ve karın içinde yukarıya doğru yükselir. Servikal dış darlık açılmaya
başlar. Bu değişiklikler, ovulasyondan yaklaşık 4-5 gün önce başlar ve ovulasyon günü,
hemen öncesi ve sonrası doruk noktaya ulaşır.
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Gebe kalmak için çift, servikal palpasyonla belirlenen ilk servikal değişikliklerin
hissedilmesinden serviksin yeniden sert ve kolay palpe edilir duruma dönmesine kadar geçen
sürede cinsel ilişkide bulunmalıdır.

9.6.5.3. Semptotermal Yöntem
Semptotermal yöntem, servikal mukus, bazal beden ısısı ve servikal palpasyon
yöntemlerinin birleşimidir. Bu yöntem, fertilite belirtilerinin yukarıda açıklanan yöntemlerin
üçünün birlikte kullanılarak gözlenmesi ve yorumlanmasına dayanır. Her üç yöntemin
birleşimi olduğundan diğerlerinden daha etkilidir. Burada her üç yöntemin kuralları geçerlidir.

9.6.6. Geleneksel Yöntemler
9.6.6.1. Geri Çekme (Koitus İnterraptus/ Withdrawal)
Cinsel ilişki sırasında erkeğin cinsel organının, ejekülatın gelmesinden önce vajinadan
çıkarılarak meninin vajina dışına boşalması yöntemidir. Başarı kişisel etmenlere bağlıdır.
İstenmeyen gebeliklerin büyük çoğunluğu bu yöntemle korunan çiftler arasındadır.

9.6.6.2. Vajinal Yıkama/Lavaj (Vajinal Duş)
Cinsel ilişki sonrası vajen duvarının ve kanalının yıkanmasıdır. Kontraseptif değeri
yoktur, spermler birkaç saniyede servikal kanala geçer. Ayrıca bu yöntem genital
infeksiyonların üst üreme organlarına taşınmasına ve ilerlemesine neden olacağından risklidir.

9.6.6.3. Laktasyon Amenore Metodu (LAM)
Emzirme bir doğum kontrol yöntemi değildir, fakat anne ve çocuk sağlığı için çok
yararlıdır. Ovulasyon, emzirmeyen kadınlarda en erken 25 günde ortalama 45 günde, tam
emzirende en erken 60 günde, ortalama 89 günde olabilir. Tam emzirme, gece dahil günde en
az 6 kez emzirme ve bebeğe doyumluk ek gıda vermeme koşullarında sağlanmış olur.
Tam emzirirken kadın adet de görmez ise ilk 6 ayda ovulasyon riski % 2 dir. Amenore
varlığında ilk 6 ay olan bu sürece Laktasyon Amenore Metodu (LAM) denir. Bu sürede çift
istediği zamanda bir kontraseptif yöntem seçerek, kullanmaya başlayabilir.

9.7. Acil Kontrasepsiyon
Korunmasız bir cinsel ilişkiden sonra, sürdürülmesi kesinlikle istenmeyen olası
gebeliğin implantasyondan önce önlenmesidir. Ancak bu yöntemler kesinlikle sürekli
kullanılabilecek yöntemler olarak kabul edilmemelidir, sadece zorunluluk durumunda
başvurulması gereken bir uygulamadır. Cinsel aktif çiftler, istenmeyen gebeliklere karşı
kendisi için en uygun, sürekli kullanabileceği etkin bir yöntemi seçerek düzenli bir şekilde
korunmalıdır.
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Acil kontrasepsiyon gereksinim yaratacak durumlar:
Korunmasız bir cinsel ilişki (Geri çekme yöntemi kullanılırken dış genitallere
ejekülasyon ya da takvim yönteminde yanlış hesaplama durumları )
Kontraseptif kullanımında oluşan kullanım hataları ya da kazalar:
•
•
yırtılması

Kondom yırtılması
Diyafram ya da servikal başlığın yanlış yerleştirilmesi, erken çıkarılması,

•
Kombine hapların unutulması (1 ya daha fazla hap unutma,7 günden daha uzun
süreli hap almama
•

Sadece progestron içeren hapların unutulması

•

3 aylık ya da aylık enjeksiyon için geç kalınması

•

Kadın kondomunun hatalı kullanım

•

RİA nın kısmen ya da tamamen düşmesi durumunda

•

Yakın bir zamanda olası teratojenlere maruz kalma

•

Tecavüz durumları

Acil kontrasepsiyon amaçlı kullanılan hormonal yöntemler şunlardır:
•

Kombine oral kontraseptifler

•

Progesteron içeren kontraseptifler

•

Östrojen içeren kontraseptifler

Bu kontraseptif ajanlar başvuran kombine hormon için uygun olan kullanıcılara verilir.
Bu hormonal ajanın östrojen içeriği dikkate alınarak toplam doz 100 mg tamamlanarak (4
tablet ya da 3 tablet) hesaplanır. İlk doz ilişkiden sonraki ilk 72 saat içinde alınmalı, 12 saat
sonra aynı doz tekrarlanmalıdır.
En önemli yan etkileri: bulantı ve kusmadır. Bulantı ve kusmayı en aza indirmek için
ilk doz alınmadan 1 saat önce antiemetik alınabilir. Haplar tok karna alınmalıdır. 12 saat
sonraki dozda yine yemekten sonra sıvı ile alınmalıdır. İlk ya da ikinci dozdan sonraki ilk 2
saat içinde kusma olursa doz tekrarlanır. İlk dozdan sonra kusma nedeniyle doz tekrarlansa
bile 12 saat sonraki doz saatinde alınmalıdır. Kusma hap alındıktan 2 saat sonra olduysa dozu
tekrarlamaya gerek yoktur.
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Acil kontrasepsiyon amaçlı Rahim İçi Araç (RİA) da kullanılabilir. Bu amaçla RİA
başvuran RİA kullanımı açısından olan kullanıcılara verilir. Korunmasız cinsel ilişkiden
sonraki ilk 5 gün içinde uygulanır. Yan etkileri rutin RİA uygulaması gibidir. Cinsel yolla
Bulaşan Enfeksiyonlar (CHYE) riski olan ve tecavüze uğramış kadınlarda uygulanması
önerilmez. Sonrasında sürekli bir kontraseptif yöntem olarak kullanılabilir.
Acil kontrasepsiyon yöntemelri olarak ne kadar erken uygulanırsa etkinliği o kadar
artar. Acil kontrasepsiyon uygulandıktan sonraki günlerde korunmasız ilişkiye girilmemelidir.
Etkili bir korunma yöntemine mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır. Yöntemin 1 ay içinde
birden fazla kullanılması durumunda menstrüel siklus düzensizliği, lekelenme görülebilir.
Acil kontrasepsiyon yöntemi kullanıcılarının kliniğe başvurması gereken
durumlar:
•

Adet düzeninde değişiklik olduğunda,

•

Beklenenden daha az ya da daha kısa süren adet kanaması olursa,

•

4 hafta içinde adet olmazsa,

•

Alt karın ya da kasıklarda şiddetli ağrı olursa,

•
Cinsel yolla bulaşan infeksiyon semptomları gelişirse derhâl kliniğe
başvurmalıdır.

9.8. Gebelik Sonlandırma (Menstrual regülasyon /MR)
İstenmeyen gebeliklerin 10 hafta içinde sonlandırılması, 1985’te çıkan 2827 no’lu
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile mümkündür. Beklenen adet gününün 14 günlük
gecikmesi veya beklenen adetten 1-2 gün önce mekanik veya ilaçlarla uterusun boşaltılması
ya da kanamanın başlatılması olayına menstrual regülasyon (MR) denir. Ancak MR asla
sürekli kullanılabilecek bir kontraseptif yöntem değildir.
Menstrual Regülasyon /MR özellikleri
•

Anesteziye ihtiyaç duyulmayan, ucuz bir yöntemdir.

•
Enjektör ve Karman kanülü ile oluşturulan negatif basınç sayesinde uterin
kaviteden kanama başlatılır ve uterus içi materyal aspire edilir.
•

İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürer.

•

Servikal dilatasyon gerektirmez.

•

Eğitimli sağlık personeli ve özel araç – gereç gerektirir.
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Gebelik sonlandırmada danışmanlık
•

Öykü ( Demografik bilgiler, tıbbi öykü vb.) alınır.

•

Fizik muayene, kan grubu tayini yapılır.

•

İşlem hakkında bilgi verilir.

•

Olası yan etkiler ve sağlık sorunları açıklanır.

•

Uygun kontraseptif yöntem seçimi için danışmanlık verilir.

•
İşlemden önce kadına ve evliyse eşine de “Rahim tahliyesi için izin belgesi”
okutulup imzalatılır.
•

Girişim sonrası için şu uyarılarda bulunulur.

•

Yeteri kadar dinlenmeli, ağır iş yapmamalıdır,

•

Bir kaç gün ilişkiden kaçınmalıdır.

•

10 gün boyunca normal adet şeklinde kanama olabilir

•

4-6 hafta sonra normal adet başlar,

•

1-2 hafta sonra kontrole gelmelidir.

•
38°C ve üzeri ateş, şiddetli alt karın ağrısı, aşırı ve pıhtılı vajinal kanama olursa
beklemeden kliniğe başvurulmalıdır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Şahin NH. Aile Planlaması ve İnfertilite. in Tankuter K (Ed) Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 349-384.
ISBN:978-605-62575-6-8
Şahin NH. Doğurganlığın Düzenlenmesi. in Beji NK (Ed) Hemşire ve Ebelere Yönelik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2015, ss. 119-133. ISBN:978605-335-158-0
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Uygulama Soruları
1)
2)
toplayınız.

İlk kez kontraseptif seçmek isteyen bir başvurana genel danışmanlık yapınız.
Ülkemizde acil kontrasepsiyon amaçlı kullanılan ajanlara ilişkin bilgi

3)
Çevrenizde kullanılan kontraseptif yöntemlerinin TNSA 2013 çalışmasındaki
oranlarını inceleyiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde doğurganlığı düzenlemesi kavramı ile birlikte anne ve çocuk sağlığına
yararlarını, nüfus politikaları ve Türkiye’de yasal duruma değindik. Doğurganlığın
düzenlenmesi hizmetleri için çok önemli kavramlar olan kalite, danışmanlık ve başvuranın
değerlendirilmesi kavramlarını tanımladık. Türkiye’de ve dünya’da kullanılan gebelikten
korunma (kontraseptif) yöntemlerinin etkilerini, yan etkilerini, kullanıldığı ve kullanılmadığı
durumları, kullanıcıların izlenmesi kurallarını detaylı şekilde inceledik. Gebelik sonlandırma
(Menstrual regülasyon /MR)’nın yasal ve bakım yönüne yer verdik. Acil kontrasepsiyon
kullanılması gereken durumları ve bu amaçla kullanılabilecek yöntemlere ilişkin güncel
bilgileri paylaştık.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığı düzenlenmesinin kadın sağlığı açısından
yararları arasında sayılmaz?
a)

Sık aralıklarla olan gebelikleri önler

b)

Bebek ölüm hızını düşürür.

c)

İstenmeyen gebelikleri önler

d)

Çok doğurmayı önler

e)

İsteyerek yapılan düşükleri önler

2)

Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığı düzenlenmesi için yanlıştır?

a)

Danışmanlığın amacı, başvuranın yerine seçim yapmaktır.

b) Hizmetin kalitesi ihtiyaçlarını doğru zamanda doğru uygulamalarla ve doğru
maliyetle karşılamasıdır.
c)

Doğurganlığın düzenlenmesi hizmeti alan bireylere başvuran denir.

d)

Doğurganlığın düzenlenmesinde kalite, “başvurana odaklı hizmet” anlamındadır.

e)

Danışmanlık kontraseptif yöntemlerinin kabulünü artırır.

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kombine hormonal yöntemlerin yan etkilerinden biri

a)

Mide bulantısı

b)

Adet siklusunda değişiklikler (lekelenme, hipomenora ve amenore)

c)

Baş ağrısı, baş dönmesi

d)

Kilo artışı

e)

Meme kanseri
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4)

Aşağıdakilerden hangi kadınlara rahim içi araçlar uygulanabilir?

a)

Adetleri ağrılı, uzun ve aşırı kanaması olanlara

b)

Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlara

c)

Genital yol infeksiyonu olanlara

d)

Hemen korunma isteyenlere

e)

Derin anemisi olanlara

5)

Aşağıdakilerden hangisi acil kontrasepsiyon gerektiren durumlardan değildir?

a)

Kondom yırtılması

b)

Diyaframın yerinden kayması

c)

Yeni kombine hap paketine başlanması

d)

1 ya daha fazla hap unutma

e)

RİA nın kısmen ya da tamamen düşmesi

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) d, 5)c
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10. ÜREME ORGANLARININ YAPISAL SORUNLARI
Doç. Dr. İlkay Güngör
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Genital Sistem Malformasyonlari
10.2. Pelvik Relaksasyon
10.3. Üriner İnkontinans
10.4. Genital Fistüller
10.5. Uterusun Pozisyon Değişiklikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Konjenital uterus malformasyonlarının nedeni ve tiplerini açıklayınız.

2)

Pelvik relaksasyona neden olan etkenler nelerdir?

3)
Kadınlarda üriner inkontinans ve diğer alt üriner sistem şikayetlerinden
korunmak için neler önerilmelidir?
4)

Genital fistüller ve oluşum nedenlerini açıklayınız.

5)

Uterusun normal pozisyonu nedir? Uterusta en sık görülen pozisyon değişikliği

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genital Sistem
Malformasyonları

Genital sistem malformasyonlarını
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Pelvik Relaksasyon

Pelvik relaksasyon ile ilgili sorunları
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Üriner İnkontinans

Üriner inkontinans tiplerini ve
önlenmesini açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Genital Fistüller

Genital fistül tiplerini sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uterusun Pozisyon
Değişiklikleri

Uterusun pozisyon değişikliklerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Agenezi

•

Aplazi

•

Atrezi

•

Desensus

•

Fistül

•

Hermafroditizm

•

Malformasyon

•

Pelvik relaksasyon

•

Prolapsus

•

Rektosel

•

Retrofleksiyon

•

Sistosel

•

Üriner inkontinans
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Giriş
Üreme organlarının genital sistem malformasyonları, pelvik relaksasyon, üriner
inkontinans, genital fistüller ve uterusun pozisyon değişiklikleri gibi yapısal sorunları
kadınların fiziksel, psikolojik ve diğer birçok alanda yaşam kalitelerini olumsuz
etkilemektedir. Bu sorunlar doğumsal ya da yaşamın farklı evrelerinde ortaya çıkabilmektedir.
Genital malformasyonlar kişinin cinsel kimlik gelişimini, cinsel yaşamını ve psikolojisini
ciddi şekilde etkileyen sorunlardır. Pelvik relaksasyon ve inkontinans ise özellikle artan yaşla
birlikte sık görülen ancak önlenebilen problemlerdir. Tüm bu sorunların önlenmesi ve
bakımında hemşirelerin önemli rolleri bulunmaktadır.
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10.1. Genital Sistem Malformasyonları
Embriyonik hayatın erken evrelerinde, yaklaşık altı haftalık embriyonun karın
boşluğunda çift taraflı bir kanal sistemi şekillenir. Bunlar her iki cinste gonadların dışa
açılımını sağlayan Wolf ve Müller kanallarıdır. Başlangıçta iki kanalı birbirinden ayıran
septum yaklaşık sekiz haftalık embriyoda orta hatta kaynaşmaya başlar. Bu çift taraflı kanal
sisteminin alt kısmı uterovajinal kanala, serbest ve kaynaşmayan üst kısımları ise tuba
uterinalara dönüşür. Wolf ve Müller kanalları sinus urogenitalisde son bulurlar. Vajinanın alt
kısmı, rektum, üretra ve dış genital organlar ürogenital sinüsten gelişirler. Erkekte Wolf
kanalları ductus deferense dönüşür. Erkekliğe farklılaşma sırasında müller kanalları, testisler
tarafından salgılanan Müllerian İnhibitör Faktör’ün (MIF) etkisi altında dejenere olurken;
wolf kanalları testesteronun etkisi altında gelişimini sürdürür.
Müller kanallarında kadın iç genital organların ortaya çıkışı organogenezin her
aşamasında sapmalara uğrayabilir. En sık rastlanan gelişim anomalileri genellikle, oluşumun
gerçekleşmemesi, birleşmenin gerçekleşmemesi, doku kaybının/ayrılmanın gerçekleşmemesi
ve kaybolması gereken yapıların süregelmesi nedeniyle görülür. Üriner ve genital yolların
ortak embriyolojik kökeni nedeni ile Müller gelişim anomalilerine sıklıkla üriner yol
anomalileri eşlik eder. Bazı gelişim bozuklukları cinsiyet kromozomu anomalileri ile beraber
olabildiği gibi enfeksiyon, radyasyon, ilaç kullanımı gibi bazı çevresel faktörler veya
endokrin sorunlar ile ilişki olabilir.

Şekil 1: Müller ve Wolf kanalları
(http://www.oytunerbas.com.tr/wp-content/uploads/2014/05/ürogenital-sistemingelişmesi.png)
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10.1.1. Genital Atreziler
Kadın üreme organlarındaki kanalların ya da deliklerin doğuştan kısa veya uzun süreli
kapalı olmasıdır.
Hymen Atrezisi (İmperfore himen): Vajinal açıklığın hymen ile tamamen kapalı
olmasıdır. Menstruasyon sırasında kanama dışarı akamaz. Vajinada birikir (hematokolpos),
zamanla kavum uteriyi doldurur (hematometra) ve tubalarda kan dolar (hematosalpinks).
Biriken kanın serumu rezorbe olur ve kan koyulaşır. Ergenlik yaşında bir kızda menarşın
gecikmesi ve her ay tekrarlayan siklik kasık ağrıları dikkati çeker. Hymen dışa doğru
bombeleşir. Rektal tuşede hematom kitlesinin pelvisi doldurduğu saptanabilir. Tedavisinde
hymen küçük bir kesi ile açılır ve biriken kan boşaltılır.
Vajina Atrezisi: Ürogenital sinüsa ait bir gelişim anomalisidir. Tam veya kısmen
gelişebilir. Genellikle vajinanın 1/3 alt kısmı oluşmaz. Vajinanın alt, orta veya üst
kısımlarında darlık görülür. Tam atrezide vajina yerinde solid bir doku vardır. Menstruasyon
kanamasına engel oluşturduğunda kanama birikip ağrıya neden olabilir. Vajinoplasti cerrahi
tedavisi ile düzeltilebilir.

10.1.2. Septumlar
Kanal sisteminde birleşmenin tam olmaması sonucunda bir kavite ya da kanalın bir
perde/duvar ile bölünmesidir. Genellikle histeroskopi ile rezeksiyonu yapılır.
Uterin septum: Uterus kavitesinin bir septum ile ikiye bölünmesidir.
Vajinal septum: Vajinal kanalın bir septum ile ikiye ayrılmasıdır. Longitudinal veya
transvers olabilir.
Servikal septum: Sadece servikal kanalda bulunan veya servikse kadar uzanan uterin
septum ile birlikte görülen septumlardır.

10.1.3. Uterus Malformasyonları
Müller kanallarının birbiriyle kaynaşması total ya da parsiyel olarak gerçekleşmezse
çift malformasyonlara (çift uterus, çift vajina) neden olur. Müller kanalları gelişemez veya
harap olursa total ya da tek taraflı aplazilere yol açar.
Uterus didelfis: çift vajina, iki serviks ve iki ayrı uterus bulunması (çift uterus)
Uterus unicornis: tek taraflı tam aplazi, asimetrik (tek boynuzlu)
Uterus bicornis; uterusun çift boynuzlu görünümü
Uterus bicornis unicollis: iki korpus, tek serviks, tek vajina
Uterus bicornis bicollis: iki korpus, iki serviks, tek vajina
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Arkuat uterus: Korpus kalp biçiminde
Bazı uterus anomalileri hiç belirti vermeyebilir. Genellikle infertilite ve tekrarlayan
gebelik kayıplarının nedenleri araştırılırken çekilen histerosalpingografi ile tanı konur.
Çoğunlukla gebelik oluşmasına engel yoktur ancak tekrarlayan erken gebelik kayıpları,
fetüste prezentasyon bozuklukları, erken doğum, distosi ve doğum sonrası kanamalar daha sık
görülür. Doğurganlığın etkilendiği durumlarda metroplasti (uterusun şeklinin ameliyatla
düzeltilmesi) operasyonu gerekebilir.

Uterus didelfis

Uterus unicornis

Uterus bicornis

Arkuat uterus

Uterin septum

Şekil 2: uterus malformasyonları
(https://www.researchgate.net/figure/261916647_fig4_American-fertility-society-classificationof-uterine-malformations-4)

10.1.4. Genital Aplazi ve Ageneziler
Agenezis bir organın oluşmaması, aplazi ise organın gelişmemesidir. Vajinada,
uterusta, tuba ve overlerde aplazi gelişebilir. Tek bir organda meydana gelebileceği gibi
birçok organda da bir arada görülebilir. Buna genital organların total aplazisi denir.
Çoğunlukla üriner sistem anomalileri ile birlikte görülür.
Müller agenezisi: Müller kanalının tümüyle oluşmaması sonucu vajina, serviks,
uterus ve fallop tüpleri yoktur.
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu: Müller kanallarının embriyonik
gelişimindeki duraksama sonucunda ortaya çıkan, uterus ve üst 2/3 vajinanın konjenital
aplazisidir. Ancak bazı vakalarda tüplere bağlantılı rudimenter uterin taslaklar
görülebilmektedir. Urogenital sinüsten gelişen kısa vajina poşu ve himen olabilir. Overler ve
kromozom yapıları normaldir.
Müller disgenezisi: Kanalların kısmi yokluğu ve çift kanallardan birinin
bulunmamasıdır.
Vajinal aplazi veya agenezi durumunda vajina yerinde bir bağ dokusu bulunur. Vajina
girişinde çukurluk görülebilir. Uterus normal ise menstruasyon sırasında kan dışarı
akamayacağı için hematometre gelişir. Tedavide amaç, uterus varsa gebeliği sağlamak, uterus
yoksa cinsel ilişki için fonksiyonel bir vajina oluşturmaktır. Konservatif yöntemler olarak
cerrahi öncesi kör vajen içerisine aşamalı sert dilatatörler yerleştirilerek ve artan şekilde
basınç uygulanarak fonksiyonel bir vajen oluşturmayı amaçlayan Frank ve Ingram dilatasyon
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teknikleri kullanılabilir. Cerrahi tedavide ise çevre bölgedeki dokularda bir kanal açılarak
vajinoplasti operasyonu ile yeni bir vajina (neovajen) yapılabilmektedir. En sık kullanılan
cerrahi yöntemi Mc Indoe prosedüründe kişiden alınan deri greft bir protez kalıp üzerine
yerleştirilir ve bir ucu kapalı tüp şeklinde dikilir. Bu operasyon sonrası 3-6 ay boyunca
vajinanın kapanmasını önlemek için vajinal dilatör kullanması gerekir.
Gonadal disgenezi: Embriyonik hayat sırasında hızlanmış folikül kaybı ile ortaya
çıkar. Overlerde folikül bulunmaz sadece fibroz bir doku mevcuttur. Çoğunlukla pubertal
gelişimin gecikmesi, primer amenore ve infertilite nedeniyle başvururlar. En sık görülen
tipleri, Turner sendromu, Swyer’s sendromu, Triple X sendromu ve saf gonadal
disgenezis’dir.
Turner’s Sendromu; Kromozom yapısı (X0) olup bir X kromozomu eksiktir. Primer
amenore ve infertilite ile birlikte kısa boy, perdeli kalın boyun, kalkan göğüs, aort
koarktasyonu, renal anormallikler de eşlik edebilir.
Swyer’s Sendromu; Fenotip olarak dış genitaller normaldir ancak kromozomlar 46XY
karyotipine sahiptir. Çizgi şeklinde olan gonadlar XY kromozomuna rağmen testesteron
üretemedikleri için dış genitaller kadın tipi gelişir. Uterus rudimenter az gelişmiş bir
yapıdadır. Ancak sekonder seksüel karakterler ve menarş gerçekleşmez.
Triple X sendromu; X kromozomuna ait trizomi durumudur. Kromozom yapısında
fazladan bir X bulunur (XXX). Genellikle bir semptoma neden olmaz. Bazılarında uzun boy,
hafif düzeyde davranış ve akıl sağlığı sorunları ve hipotoni gibi sorunlar görülebilir. Over
yetmezliğine bağlı primer veya sekonder amenore ve infertilite sık görülür.
Ovarial yetmezlik (saf gonadal disgenezis); Kromozom yapısı normaldir. Gonadotrop
hormon stimulasyonuna foliküllerin cevap vermez ve estradiol üretilmez. Foliküler fonksiyon
kaybı embriyonik hayat sırasında ya da puberteye erişmeden hızlı folikül gerilemesiile başlar.
Sekonder seksüel karakterler gelişmez ve amenore görülür. Boy genellikle kısadır. İç ve dış
genital organlar infantil durumda kalır. Hormon araştırmaları ve laparoskopi ile tanı
koyularak tedavide ovarium hormonları verilir.

10.1.5. Wolf Kanalı Artıkları
Normalde kalıcı olmayan embriyonik yapıların kaybolmamaları nedeniyle oluşan
anomalilere en tipik örnek Wolf kanalı kalıntılarından oluşan vajina yan duvar kistidir
(Gartner Kisti). Bu kistler genellikle klinik önem taşımaz fakat semptoma neden olduklarında
çıkartılmaları gerekir.

10.1.6. Dış Genital Organlardaki Diğer Anomaliler
Hipospadias: Vajina ve üretrayı ayıran septum defekti vardır. Meatüs vestibulum
yerine vajina ön duvarına açılır. Bazen üretra hiç yoktur. Vesica vajina ön duvarının yukarı
kısımlarına açılır.
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Epispadias: Meatüs pubise doğru yer değiştirmiştir. Klitoris ikiye ayrıktır. Defekt
ağırlaştıkça sfinkteri de kapsar. Çok ağır şekillerinde vesica doğrudan karın ön duvarına açılır.
Vesica mukozosı toptan dışa dönebilir (extrophia vesica)
Atresia ani , atresia recti : Anüs ve rektumun kapalı olmasıdır.
Fistula recto vestibularis congenita: Anüs normal yerindedir. Ayrıca rektumla
vestibulum arasında ikinci bir kanal vardır.
Kloak: Rektum, introitus vajina üstünde vajina arka duvarına açılır, bazen sfinkter
vardır.
Anus vestibularis: Anüs vestibulumdadır.

10.1.7. Cinsiyet Farklanmasında Anormallikler
Hermafroditizm, her iki cinse ait gonadların iç ve dış genital organların ve sekonder
seks karakterlerinin birlikte bulunmasıdır.
Gerçek Hermafroditizm: Hem testis hem de over dokusu birlikte bulunur. Testis ve
over ayrı ayrı olabildiği gibi ovatestis dokusunu birlikte taşıyan bir veya iki gonad da olabilir.
Kromozom yapıları çoğunlukla 46XX’dir. Bazılarında 46XX/46XY mozasizm (kromozom
sayıları farklı olan birden fazla hücre grubunun birlikte bulunması) bulunur. Dış genital
organlarda ve sekonder seks karakterlerinde belirsizlikler vardır. Pubertede genellikle meme
gelişimi olur. Olguların çoğunda penis, uterus ve vajina bulunur. Uterus unicornis veya
bicornis olabilir. Çoğunlukla menstruasyon görülebilir bazen siklik hematüri şeklinde olablir.
Gonadlar inguinal bölgede veya labioskrotal alandadır. Ovatestis dokusunda sıklıkla oosit
vardır ancak spermatozoa nadiren bulunur. Çok nadir olmakla birlikte 46 XX
hermafroditlerde testis dokuları çıkarıldıktan sonra gebelik oluşabilir.
Kadında Psödohermafroditizm (Yalancı Hermafroditizm): Kromozom yapısı 46
XX’dir ve overler bulunur. Ancak dış genital organlar ve sekonder karakterler erkek
tipindedir. Etiyololisi hem genetik hem de teratojenik olabilir. En sık nedeni konjenital
adrenal hiperplazidir. Embriyogenez sırasında adrenal androjenlerin aşırı üretimi dış
genitallerde virilizasyona (erkek tipi değişim) yol açar. Ancak androjene bağımlı olmayan
Müller kanalı ve gonad gelişimi etkilenmez. İç genital organların yapısı normaldir. Vajina ve
üretra aynı boşluğa açılır. Bunun dışında gebeliğin ilk trimesterinde maternal androjen
kullanımı, androjen salgılayan neoplaziler gibi nedenler de olabilir. Dış genitaller cerrahi
olarak düzeltilebilir.
Erkekte Psödohermafroditizm (Yalancı Hermafroditizm): Y kromozomu bulunan
ancak dış genital organları normal bir erkek tipi gelişmeyen kişilerdir. Testisler bulunur.
Merkezi sinir sistemi defektlerine bağlı testesteron üretiminde azalma, testesteron sentezi için
gereken enzim eksiklikleri, agonadizm (testiküler regresyon sendromu) ve androjen
duyarsızlığı sendromu en sık karşılaşılan nedenlerdir. Kompleyt androjen duyarsızlığı
sendromunda bilateral testis, dişi dış genitaller kısa ve kör sonlanan bir vajina vardır. Testisler
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androjen üretirler bu nedenle birçok hastada müller kanal sistemi reobsorbe olduğu için
uterus, tüpler ve vajinanın 2/3 üst kısmı yoktur. Kadınsı gelişme görülür. Primer amenore ve
infertilite vardır. Tedavide testisler alınır, östrojen verilir. Vajinoplasti cerrahisi uygulanabilir.
Genitalleri belirsiz (ambiguous genitalia) olan çocuğun değerlendirilmesinde yaşamsal
tehdit oluşturma durumu (kongenital adrenal hiperplazide tuz kaybı, androjen duyarsızlığında
testislerde neoplazi riski vb), fertilite potansiyeli, cinsel fonksiyon potansiyeli, genetik
cinsiyet (karyotip), gonad cinsiyeti (morfolojik testisler veya overler) ve iç genital kanal
yapıları değerlendirilir ve uygun cinsiyet yönünde cerrahi tedavi uygulanır. Cinsel kimlik
gelişimi ile ilgili sorunlar oluşturabileceğinden psikolojik destek ve danışmanlık önemlidir.
KARYOTİP

Anormal

46 XX

Normal
overial
gelişim

Değişik
sendromlar

Kadın yalancı
hermafroditizm

46 XY

Anormal
gonad
gelişimi

Gerçek
hermafrodit

Normal
testiküler
gelişim

Kısmi gonadal
Erkek yalancı
disgenezi
hermafroditizm

Şekil 3: Cinsiyet farklanmasında anormallikler

10.2. Pelvik Relaksasyon
Pelvik relaksasyon, pelvisteki organların desteklenmesinde rol oynayan bağ, kas ve
sinir dokularının yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluğu sonucu bu organların normal
yerlerinden aşağıya doğru yer değiştirmeleridir. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte oldukça sık
karşılaşılan bir sorundur.
Genital organların yerinde tutulmasını sağlayan anatomik yapılar;
Diyafragma Pelvis: İki taraflı ve kemik pelvisi arkadan öne yelpaze gibi açılarak
kapayan levator ani’ler güçlü bir destek görevi yaparlar ve diyafragma pelvis adını alırlar.
Levator anilerin üst ve altı güçlü fasyalarla örtülüdür. Levator ani, medialde pubococcygeus,
lateralde iliococcygeus ve rektumu çevreleyen puborectalis kaslarından oluşur. Levator ani
kas lifleri arasındaki ürogenital hiatustan üretra ve vajina geçer. Bu kas üretra ve vajina
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lümenini daraltarak bunların üzerinde yer alan ve pelvik tabana oturan mesane ve uterusa
karşı bir direnç oluşturur ve bunların aşağı sarkmalarını önler.
Perine kasları: Levator barajından sonra gelen dış dayanak perine dokularıdır.
Levator zayıflamışsa genital organ sarkmalarını önleyecek güçleri yetersizdir.
Endopelvik Fasya: Levator ani üstünü örten fasya ile pelvisi örten periton arasındaki
boşluğu fibröz bir bağ dokusu doldurur. Yer yer faysalar ve kılıflar oluştururken, direnç
gerektiren yerlerde kalın fibröz bağlara dönüşür. (Sakrouterin bağlar, lig cardinale, lig vesico
uterina vb).
Pelvis tabanını bozan ve pelvik relaksasyona neden olan etkenler;
•
Bağ dokusu ve kas gücünde doğuştan yetersizlik veya levator fonksiyonunun
kaybı (doğumda nöromuskuler hasar, kas fonksiyonunu etkileyen metabolik hastalık)
•
Bağ dokusu ve kas gücünün yitirilmesi (doğum travmaları, menopozda östrojen
eksikliği, kollagen tamirinin yetersizliği)
•
Pelvik destek yapıları üzerindeki yükün artması (uzun süreli yük kaldırma,
kronik pulmoner hastalığın kronik öksürüğü, obezite, konstipasyon gibi intraabdominal basınç
artışı yaratan durumlar)
•
Yapısal kısımların denge bozukluğu (histerektomide kardinal ligamentleri
yeniden bağlamanın yetersizliği vb cerrahi operasyonlara bağlı)

10.2.1. Sistosel ve Üretrosel
Sistosel mesanenin sarkarak vajina ön duvarında fıtık gibi bir bombe oluşturmasıdır.
Üretrosel, üretranın vajina içine doğru çıkıntı yapmasıdır ve sıklıkla üriner stres inkontinanslı
kadınlarda sistosel ile birlikte görülür. Vajina ön duvarında endopelvik fasya trafından
oluşturulan ve hamak gibi destek sağlayan yapının ve üretrayı simfizise bağlayan puboüretral
ligamentin zayıflaması sonucu oluşur. Doğum travmaları, obezite, menopoz ve yaşlanma en
önemli risk faktörleridir.
Vajinada aşağı doğru sarkma hissi, vajinada kitle ve basınç hissi, mesane boynu ve
üretra zarar görmüşse üriner inkontinans, mesanenin tam boşaltılamaması, işeme için
mesaneyi el ile geri itme gereksinimi, sık idrara çıkma, tekrarlayan sistit ve asendan üriner
enfeksiyonlar görülebilir. Jinekolojik muayenede hastaya ıkınması söylendiğinde mesanenin
aşağı inişi ve fıtıklaşma şeklindeki kabartı gözlenir. Mesane kısmen doldurulup ıkınırken
öksürtüldüğünde idrar kaçışı gözlenebilir.
Tedavisinde, anterior kolporafi ile anterior vajinal duvarın onarımı yapılır. Eşlik eden
rektosel vb sorunlar varsa sıklıkla vajinal histerektomi veya arka kolporafi ile birlikte ön
onarım yapılır. Vajinal peser veya vajinanın alt kısmına uygulanan tampon üretra ve
mesaneye geçici destek sağlayabilir. Kegel egzersizleri ile 6-12 ayda üriner kontrol ve bası
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semptomlarında düzelme elde edilebilir. Postmenopozal kadınlarda birkaç ay östrojen tedavisi
ile doku tonusu ve vaskularitesinde düzelme olabilir ancak inkontinans ile birlikte olan ciddi
hasarlar için yeterli değildir.

Şekil 4: Sistosel, rektosel ve enterosel
(http://www.usaqurolog.com/TR,1242/pelvik-tabani-anlamak.html)

10.2.2. Rektosel
Rektosel rektumun vajina arka duvarından çıkıntı yapmasıdır. Rekto vajinal fasyanın
doğum sırasında bozulması ile oluşabilen bir tür herni gibi düşünülebilir. Özellikle iri fetus,
makat geliş ve çoğul doğumlarda hasar fazla olur. Doğum ve hastanın kalıtımsal doku tonusu
ve kalitesine ek olarak barsak alışkanlıkları da rektosel gelişiminde etkili olabilir. Kronik
konstipasyon ıkınma ile rektosele neden olabilir veya şiddetlendirebilir.
Hafif derecede ise çok az belirti verir. Ancak ileri durumlarda ayakta iken vajinal
açıklıktan bir çıkıntı şeklinde hissedilir. Hasta ıkınma hissi ve pelvik organların düşme hissi
tarif eder. Konstipasyon ve hemoroid görülebilir. Öyküde uzun süre laksatif kullanımı
olabilir. Dışkılamada zorluk, tam boşaltamama, rektovajinal duvarda incelme ve gerginlik
oluşur. Vajinal duvardan arkaya parmakla basınç uygulayarak dışkılamayı kolaylaştırmaya
çalışma gibi uygulamalar ile karşılaşılabilir. Rektovajinal muayenede perineye doğru derin bir
cep hissedilir.
Tedavisinde posterior kolporafi ile arka vajinal duvarın onarımı yapılır. Sıvı alımında
artış, barsak alışkanlıklarının ve diyetin düzenlenmesi, laksatif ve suppozituarlar gerekebilir.
Geçici olarak yuvarlak veya halka şeklinde peserler kullanılabilir.

10.2.3. Enterosel
İnce barsakların, vajen duvarlarından çıkıntı yapmasıdır. Özellikle Douglas boşluğu
(cul-de-sac boşluğu) derin olan kadınlarda o bölgede bulunan ince bağırsakların rektum ile
vajina arasında ince bağırsak ve/veya omentum içeren peritonla döşeli bir kese oluşturması
sonucu gelişir. Genelikle uterus prolapsusu ile birlikte görülür. Vajinal histrektomi sonrasında
da gelişebilir.
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Muayenede vajinaya doğru balonlaşan dokunun rektosele göre daha yukarıda olduğu
görülür ve ıkındırma sırasında bağırsaklar palpe edilir. Pelvik basınç ve bel ağrısı
şikayetlerine neden olabilir. İleri durumlarda vajinal eversiyon (dışa ters dönme) sonucu
ülserler gelişebilir. Enterosel kesesinin yırtılırsa acil önlemler gerekebilir.
Büyük enteroseli olan hastalarda, kilo verme, peser, ilaçlı gazlı bez ile tampon
yapılması cerrahi girişim öncesi uygulanabilen yöntemlerdir. Cerrahi düzeltmeye kadar yatak
istirahati ve vajene uygulanan ıslak petler kullanılabilir. Cerrahi tedavi abdominal yolla
yapılır ve enterosel kesesi boğulur. Prolapsus, rektosel, sistosel ile birlikte bulunuyorsa vajinal
operasyonla tam bir onarım gerçekleştirilmesi gerekir.

10.2.4. Desensus ve Prolapsus
Desensus, uterusu yerinde tutan dokuların ve pelvis taban kaslarının gevşemesi
nedeniyle uterusun aşağıya doğru yer değiştirmesidir. Prolapsus ise aynı nedenlerle uterusun
aşağıya doğru sarkarak vulva dışına çıkmasıdır. Sistosel ve rektosel hemen hemen daima
uterus prolapsusuna eşlik eder. Çünkü uterusun aşağı doğru inmesi sırasında diğer yapılar da
aşağı çekilerek normal pozisyonlarını kaybederler. Sık doğumlarla endopelvik fasya ve
ligamentlerde artan hasar, yaşlılıkta hormonların azalması, epizyotomi ve yırtıkların uygun
şekilde tamir edilmemesi, pelvik tümör, sakral sinir bozuklukları, diyabetik nöropati, obesite,
astma, kronik bronşit gibi değişik etiyolojik nedenleri olabilir. Konjenital olarak da
görülebilir.

Şekil 5: Prolapsus
(Ayhan ve ark. 2008:902.fig.3)

Uterus prolapsusu veya desensusunun 3 derecesi vardır;
1. derece: uterus vajinal kanal içine doğru iner ancak serviks vajinal açıklığa
ulaşmamıştır.
2. derece: uterusun gövdesi vajinal kanaldadır. Fakat serviks vajinal açıklıktan
çıkmamıştır.
3. derece: kompleyt prolapsus; serviks ve uterus vajinal açıklıktan çıkmıştır ve vajinal
kanalda inversiyon vardır. Üçüncü derece prolapsuslarda dolaşım güçlüğüne bağlı olarak
porsio ve vajina duvarları kalınlaşır ve çoğu zaman ülserasyonlar, çatlaklar, cerahatli akıntılar
meydana gelir. Mesanede beraberinde sürüklendiğinden stres inkontinans görülür.
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Desensusta; sürekli aşağıya doğru sarkma hissi, oturma ve yürüme güçlükleri, cinsel
ilişkide rahatsızkık, kasıklarda ve sırtta ağrı, yorgunluk, vaginitis, vajinal akıntı, yanma ve
kaşıntı şikayetleri olabilir. Ayakta ıkındırılarak yapılan pelvik muayenede prolapsus ve
desensus değerlendirilebilir. Prolapsusta idrar retansiyonu oluşabilir. Uterusu içeri iterek idrar
boşaltmaya çalışma gibi uygulamalar sık görülür. Bu durumda tekrarlayan sistitis görülür.
Disparoni olabilir. Rektosel ve sistosel eşlik ediyorsa mesane ve barsak problemleri olabilir.
Hafif prolapsuslarda kegel egzersizleri önerilebilir. Hafif ve orta derecelerde genç
hastalar cerrahi tedavi için doğurganlık çağı geçinceye
kadar beklenebilir. Palyatif amaçlı veya cerrahinin
kontrendike olduğu durumlarda peser kullanılır.
Postmenopozal östrojen kullanımı önerilebilir.
Ülserasyon için vajinal krem, duş, ilaçlı tamponlar
kullanılır. Cerrahi tedavide uterus normal pozisyona
getirildikten sonra kardinal ligament kısaltılır, sistosel
ve rektosel için ön arka onarım yapılır. Menopoz
Şekil 6: Peser
döneminde ise vajinal histerektomi tercih edilir
Peserler: Vajinal peserler prolapsusun en eski
konservatif tedavi yöntemlerindendir. Bir ucu
posterior fornikse diğer ucu ön vajinal duvarda olacak
şekilde yerleştirilir. Bu pozisyonda peser serviksin
pelvis içinde yukarı ve arkaya doğru olan konumunu
korumaya yardımcı olur.

(http://www.stressnomore.co.u
k/media/wysiwyg/Ring_Pessary.jpg)

Vajina içinde pelvis tabanı kas dokusunun üstünde durup daha ufak olan uterus
serviksinin aşağı sarkmasını engellerler. Ancak levator ani zedelenmiş ve genişlemişse peser
yerinde duramayabilir. Çeşitli tipleri vardır. En sık halka biçiminde olanlar kullanılır.
Genellikle kısa bir süre için kullanılır. Çünkü kronik iritasyon, vaginitis ve nekroza neden
olabilir. Postmenopozal dönemde ise tedaviden önce 4-6 hafta östrojen krem kullanabilir.
Silikon tipleri aylarca yerinde bırakılabilir. Bu durumda peserlerin temizliği önemlidir.

10.2.5. Pelvik Relaksasyondan Korunma
Pelvik relaksasyonda en önemli hemşirelik girişimi olayın gelişmeden önlenmesi
konusunda kadınların bilgilendirilmesidir. Öneriler;
•
Doğum eyleminde müdahaleler ve bakım dikkatli yapılmalı, gereksiz müdahale
ve operasyonlardan kaçınmalı, servikal dilatasyon tamamlanmadan ıkındırmamalı, perine
doğum sırasında travmalardan korunmalı, doğum sonrası perine dikkatle değerlendirilmeli,
epizyotomi rutin uygulanmamalı, gerektiğinde uygun şekilde epizyotomi açılmalı
•
Karın iç basıncı arttıracak hareketlerden kaçınmalı, şişmanlık, kronik öksürük,
ıkınma ve konstipasyon önlenmeli
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•
yapılmalı

Yaşam boyu, özellikle prenatal ve postpartum dönemde kegel egzersizleri

•

Gerektiğinde menopozu takiben östrojen tedavisi uygulanmalı

•

Düzenli jinekolojik muayene ile erken tanı sağlanmalı

•
Doğurganlık döneminde aile planlaması yöntemleri konusunda eğitim yaparak
aşırı sayıda gebelik ve doğumlar önlenmelidir.
Kegel Egzersizi: Mesane, üretra, uterus ve rektumu desteklen ve idrar ve dışkı tutmayı
sağlayan kasları güçlendirerek üreme organ sarkmaları ve idrar/dışkı kaçırmayı önlemeye
yardımcı olur. Ayrıca vajinal kas gücü ve duyarlılığı artırarak cinsel yaşamı olumlu yönde
etkiler. Kadınların hayat boyu yapması gereken önemli egzersizlerdir. Egzersiz yaparken
doğru kas grubunu çalıştırmak önemlidir. Egzersizi ilk defa öğrenirken doğru kas grubunu
hissetmek için sıklıkla iki teknik kullanılmaktadır. Birinci teknikte, idrar yapma anında ilk
saniyelerde idrar durdurulur ve bu sırada kasılan kaslar hissedilmeye çalışılır. Ancak bu
uygulama enfeksiyon riski nedeni ile sürekli yapılmamalıdır, sadece kasları öğrenmek için
birkaç kez yapılabilir. Diğer teknik vajinaya parmakla girilerek parmakları sıkmaya çalışırken
kasılan kasları hissetmektir. Doğru kas grubunu öğrendikten sonra egzersiz sırasında yalnız
pelvik taban kasları kasılmalıdır. Kalça uyluk karın kasları mümkün olduğunca gevşek
bırakılmalı, nefes tutulmamalıdır.
Uygulama;
•
Mesane boşaltılır, rahat giysiler giyilir. Yatakta yatarken bacaklar yanlara
doğru aralanır, dizler bükük şekilde uzanılır. Ayakta, oturarak ya da herhangi bir işle
meşgulken de yapılabilir.
•
Önce derin bir nefes alınır. Vajina-anüs etrafındaki pelvik taban kaslarına
konsantre olunur ve bu kaslar kasılır. Bir kasılmayı 10 saniye sürdürmeye çalışmak gerekir.
İlk uygulamalarda bu mümkün olmayabilir, zamanla pelvik taban kasları güçlendikçe kasılma
süresi artacaktır.
•

İki kasılma arasında 15 saniye gevşemek gereklidir

•
Başlangıçta egzersize 3 tekrarla başlanır. Bu egzersiz paketini bir günde 6-8
kez ya da saat başı tekrarlayarak günde 300 kasılmaya ulaşmak önerilir.

10.2.6. Pelvik Relaksasyon Operasyonlarında Hemşirelik Bakımı
Pre-operatif Bakım
Rutin pre-operatif bakım ilkelerine ek olarak kolporafi ameliyatı öncesinde
bağırsakların temizlenmesi ve idrar kültürünün yapılmış olmasına dikkat edilir. Ayrıca kegel
egzersizleri öğretilerek uygulamaya başlaması önerilir.
317

Post-operatif Bakım:
Rutin post-op bakım ilkelerine ek olarak;
•
İnfeksiyonu önlemek, temizliği ve rahatlığı sağlamak için ılık ve antiseptikli
solüsyon ile her defekasyon ve miksiyondan sonra perine bakımı verilir.
•

Kalıcı idrar sondası olan hastalara kateterizasyon bakımı uygulanır.

•
İyileşmeyi hızlandırmak ve insizyon bölgesini kuru tutmak için perine
bakımından sonra ısı lambası ile kuru sıcak uygulama yapılır.
•
Süturlarda ve perineal bölgedeki ağrı ve rahatsızlığı gidermek için anestezik ve
antiseptik etkili sprey ve pomatlar kullanılabilir.
•

Her 4–6 saatte bir miksiyon yapması için hasta cesaretlendirilir.

•
Oral yolla sıvı alımı, 1–2 gün devam eder ve sonra yumuşak diyete geçilir. 5–7
gün süreyle bağırsak hareketlerinin başlamasının istenmediği durumlarda lavman yapılmaz,
rektal tüp kullanılmaz. 2–3 gün süreyle dışkı yumuşatıcılar verilebilir.
•
Hastaya taburcu olmadan önce perine bakımı, beslenme, Kegel egzersizleri,
miksiyon, defekasyon, menstrüasyon hijyeni konularında sağlık eğitimi verilir.
•

Kadına gerekliyse psikolojik destek sağlanmalıdır.

10.3. Üriner İnkontinans
Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Derneği tarafından her türlü idrar kaçırma
yakınması olarak tanımlamaktadır. Kadınların başta fiziksel, hijyenik, sosyal, seksüel ve
psikolojik olmak üzere birçok yönden yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur.
İdrar kaçırmada başlıca risk faktörleri, yaş, cinsiyet, menopoz, doğum, bağ dokusu,
sigara, obezite, kronik konstipasyon, kronik hastalıklar, sürekli ilaç kullanımı, abdominal
tümörler, histerektomi, radyoterapi ve üriner sistem infeksiyonudur.
Stres Üriner İnkontinans (SUI): Öksürme, hapşırma, fiziksel aktivite ya da spor gibi
intraabdominal basıncın arttığı durumlar sonucu oluşan istemsiz idrar kaçırmadır.
Urge (Sıkışma) Tip Üriner İnkontinans (UUI): Ani sıkışma hissi ile tuvalete
yetişemeden ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırmadır.
Miks Tip Üriner İnkontinans (MUI): Stres ve urge tip inkontinans birlikte görülür.
Fonksiyonel İnkontinans: Her hangi bir genitoüriner neden olmaksızın tuvalete
zamanında yetişmelerini engelleyen fiziksel veya zihinsel yetersizlikler ile ilişkilidir.
Özellikle huzur evinde yaşayan yaşlılarda görülür.
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Overflow İnkontinans: Mesanenin aşırı gerilmesinin eşlik ettiği istemsiz sık sık ya da
sürekli damlama ve idrar kaçırma durumudur.
Refleks İnkontinans: Sıkışma ve işeme isteği olmadan herhangi bir uyarı ya da
duyusal faktör olmaksızın meydana gelen idrar kaybıdır.
Aşırı aktif mesane sendromu (AAM); gündüz ya da gece üriner inkontinans olsun ya
da olmasın acil işeme hissi ve sık idrara çıkma ile karakterize bir durumdur.
Üriner inkontinansın tedavisinde, davranışsal, fizyoterapi veya farmakolojik tedaviyi
içeren konservatif tedavi yöntemleri ve cerrahi tedavi seçenekleri vardır.
Davranışsal tedavi olarak mesane eğitimi, Kegel egzersizleri, diyet düzenlemesi
uygulanır. Mesane eğitiminde, haftalık artan sürelerle, belirli zamanlarda idrar yapma düzeni
oluşturarak mesane kapasitesini arttırma, idrar yapma aciliyetini giderme ve idrar yapma
aralığını 3-4 saate çıkarmak amaçlanır. Diyet düzenlemesinde, çay, kahve vb mesaneyi uyaran
içecek ve besinlerin azaltılması, yeterli sıvı alımı ve konstipasyonun önlenmesi gibi önlemler
uygulanır.
Fizyoterapi yöntemleri olarak ise; pelvik taban kaslarını güçlendirmek amacıyla
biofeedback, elektriksel stimülasyon, vajinal konlar, elektromanyetik dalgalarla tedavi, TENS
ve nöromodülasyon (periferal-tibial sinir uyarısı) önerilmektedir.
Cerrahi tedavide ise en yaygın cerrahi yaklaşım Burch Kolposüspansiyon ve sling
(askı) ameliyatlarıdır (TVT-Tensionfree Vajinal Tape, TOT-Transobturator Tape).
Preoperatif hemşirelik bakımında; rutin bakıma ek olarak kegel egzersizleri anlatılmalıdır.
Postoperatif bakımda ise vital bulgu takibi, insizyon yerinde ve perinedeki pedin kanama
yönünden kontrolü ve idrar takibi yapılır. Akıntı drenajının kolaylaşması ve perinedeki
insizyona basıncın azaltılması için hastaya semi-fawler pozisyon verilir. Günde iki kez perine
bakımı ve kateter bakımı yapılır. Operasyon yerinde, alt abdomende, suprapubik bölgede,
kasıkta, vajina ve rektumda ağrı olabilir. Taburculuk eğitiminde enfeksiyondan korunma ve
üriner ve insizyon yeri infeksiyon bulguları öğretilir. Günde 2-3 lt sıvı alması, 2-3 saatte bir
idrarını yapması, perine bölgesini temiz ve kuru tutması, perianal bölgenin önden arkaya
doğru temizlemesinin önemi anlatılır. Vajinal insizyon varsa cinsel aktivite 3 ay
ertelenmelidir.
Kadınlarda alt üriner sistem şikayetlerinden korunmak için;
•

Günde 6-8 bardak su içilmeli, sıvı kısıtlamasına kesinlikle gidilmemeli,

•

Kilo verilmesi gerekiyorsa diyetisyenle görüşülmeli,

•
Mesaneyi etkilediği düşünülen gıdalar birkaç gün alınmamalı ve etkisi
değerlendirilmeli, sorunu arttıran gıdalar varsa diyette azaltılmalı,
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•
yapılmalı,
•

Kabızlığın önlenmesi için posalı besinler tüketilmeli, yeterli fiziksel aktivite
İdrara çıkmayı artıran gıda ve ilaçlar akşamları geç saatte alınmamalıdır.

•
Kafeinli içecekler, demli çay, meyve suyu (özellikle portakal suyu) ve baharatlı
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
•

3-4 saatte bir tuvalete gidilmeli, idrar ve dışkılama geciktirilmemeli,

•

İdrar ve dışkı yaparken zorlanılmamalı,

•
Üreme organlarının temiz tutulmasına özen gösterilmeli, genel temizlik
kurallarına uyulmalı,
•

Zorlayıcı doğumlardan kaçınılmalı,

•
İdrar ve dışkı sorunları gebelikte oluşmuşsa bu doğrultuda önlemler alınmalı ve
loğusalıkta da izlenmeli,
•
Menopoz kontrollerine gidilmeli ve gerekirse östrojen destekleyici tedavi
uygulanmalı,
•
Özelikle yaşlanmaya bağlı hareketsizlik, kronik öksürük, dışkı tıkaçları, kalça
kırıkları, zihinsel sorunlar gibi rahatsızlıklar giderilmeli ve önlem alınmalı,
•
İdrar ve dışkı sorunlarına yol açan hastalıklar tedavi edilmeli, ilaç kullanımı
değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmeli,
•

Pelvik taban kas egzersizleri yaşam boyu uygulanmalıdır.

10.4. Genital Fistüller
Fistül normal olarak doku birimleri ile ayrılmış iki boşluk arasındaki anormal geçiş
yoludur. Doğuştan ya da diğer etkenler nedeniyle meydana gelebilir.
Nedenleri
Cerrahi Fistüller: Jinekolojik operasyonlar sırasında genital sistem organları ile
komşu organlar arasında yapılan yanlış uygulamalara bağlı olarak fistüller oluşabilir. Ayrıca
uzun süren operasyonlar sırasında mesane ve üreteri besleyen damarların bulunduğu bağ
dokusunun nekroze olması ile de oluşabilir.
Doğumla İlgili Fistüller: Normal doğumda önden gelen kısmın pelvis girimine sıkıca
oturması ve uzunca bir süre ilerlememesi durumunda pelvis duvarı arasında kalan kısımlar
aşırı bası ile karşılaşabilir. Özellikle sezeryan ameliyatlarının geciktirildiği durumlarda,
doğum sırasında mesane ve rektumun boşaltılmamasında ve zor doğumlarda fistül oluşabilir.
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Kanser Fistülleri: Genital organ kanserlerinin metastazları sonucu fistül oluşabilir.
Patolojik dokuların mesane ve üretraya doğru ilerlemesi ile görülür. Ayrıca malign tümörlerin
tedavisinde radyoterapiye bağlı olarak da oluşabilir.
En sık görülen tipleri
Üretrovajinal fistüller: üretra ile vajina arasında
Veziko-vajinal fistüller: mesane ile vajina arasında
Rekto-vajinal fistüller: rektum ile vajina arasında
Üretero-vajinal fistüller: üreter ile vajina arasında
Veziko-servikal fistüller: mesane ile serviks arasında

Şekil 7: Genital fistüller
(http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/classes_stud/English/2%20course/E
lective%20course%20(Reproductive%20health)/08_Postpartum%20complications.files/image009.gif)

Semptomlar
•

Vajina içine devamlı idrar, feçes veya gaz sızıntısı olur.

•

Sızıntılara bağlı vajinal akıntı ve kötü bir koku olur.

•

Vulvada ve vajinada iritasyon ve enfeksiyon gelişir.

•

Kadında hijyenin problemlere, anksiyeteye ve sosyal izolasyona neden olur

•

Cinsel sorunları ortaya çıkabilir
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Tanı ve Tedavi
Jinekolojik ve rektal muayenede tanı koyulabilir. Mesaneye veya rektuma metilen
mavisi sıvısı verildikten sonra sıvının vajinaya sızıntısının görülmesi ile kesin tanı koyulur.
Sistoskopi yapılabilir. Fistülün yerine genişliğine, nedenine ve kadının genel durumuna göre
tedavi değişir. Küçük fistüller 1-2 ayda kendiliğinden iyileşebilir. Ancak sıklıkla cerrahi
girişim gerekebilir. Cerrahi her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Cerrahi işlemden önce
dokulardaki ödem ve inflamasyonun iyileşmesi için 6 aylık bir zaman gerekir. Rektovajinal
fistüllerin tedavisinde geçici kolostomi gerekebilir.
Preoperatif Hemşirelik Bakımı
•
Enfeksiyonu önlemek ve hijyen sağlamak amacıyla ve sık perine bakımı
yapılır, oturma banyoları, vajinal lavajlar kullanılabilir. Emici pedler kullanılır ve sık
değiştirilir. Yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.
•
Rekto-vajinal fistül ameliyatından önce bağırsakları temizlemek için boşaltıcı
lavman uygulanır ve perine bakımı yapılır.
•

Psikolojik destek verilir

Postoperatif Hemşirelik Bakımı
•
Foley kateter iki hafta kadar kalabilir. Kalıcı foley kateter bakımı yapılır ve
idrar drenajı takip edilir.
•
Perine bakımı steril malzeme ile günde en az iki kez her idrar ve
defekasyondan sonra yapılmalıdır.
•
Süturlar alınıncaya kadar oturma banyosu önerilmez. Vajinal irigasyon
önerildiyse çok yavaş yapılır.
•
Süturlar üzerine travmayı önlemek ve enfeksiyon riski nedeniyle lavman
yapılmamalıdır. Laksatifler kullanılabilir.
•
Bağırsak aktivitesini kısıtlamak için birkaç gün sıvı tedavisi yapılır, dereceli
olarak hafif ve normal beslenmeye geçilir.
•
Yatak istirahati sağlanmalı ne ve hareketsizliğe bağlı sorunlar önlenmeli ve
emosyonel destek sağlanmalıdır.
•

Post op 6 hafta ağır kaldırma, sarsılma gibi aktivitelerden kaçınmalıdır.

•

Cinsel sorunlar ve eş ilişkileri konusunda destek ve danışmanlık sağlanmalıdır.
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10.5. Uterusun Yer Değişiklikleri
Uterusun normal pozisyonu ante-versiyo-fleksiyo’dur. Korpus serviks üzerine 900 lik
bir açı ile öne bükülmüş (antefleksiyo), serviks ise vajina üzerine 450 lik bir açı ile eğilmiştir.
Uterus pelvisin orta hattında yer alır. Korpusun serviks üzerinde, arkaya, sağa ya da sola
büküldüğü durumlarda fleksiyon anomalileri ve serviksin vajina üzerinde arkaya, sola ya da
devrildiği durumlarda version anomalileri olur. Ayrıca bazı patolojik durumlarda uterus
yukarıya (elevasyo) veya aşağıya (desensus) yer değiştirebilir.
Fleksiyon değişiklikleri;
Anteflexio: Korpus serviks üzerinde öne bükük
Retroflexio: Korpus serviks üzerinde arkaya bükük
Dextroflexio: Korpus serviks üzerinde sağa bükük
Sinistroflexio: Korpus serviks üzerinde sola bükük
Versiyon değişiklikleri;
Anteversio: Uterus servikten vajina üzerinde öne doğru yatmıştır.
Retroversio: Uterus servikten vajina üzerinde arkaya doğru yatmıştır.
Dextroversio: Uterus servikten vajina üzerinde sağa doğru yatmıştır.
Sinistroversio: Uterus servikten vajina üzerinde sola doğru yatmıştır.
Pozisyon değişiklikleri;
Dextropositio:

Uterus sağa doğru yer değiştirmiştir.

Sinistropositio: Uterus sola doğru yer değiştirmiştir.
Antepositio: Uterus öne doğru yer değiştirmiştir.
Retropositio: Uterus arkaya doğru yer değiştirmiştir.
Elevatio: Uterus yukarıya doğru yer değiştirmiştir.
Descensus: Uterus aşağıya doğru yer değiştirmiştir.

10.5.1. Uterusun Retrofleksiyonu
Kadınlarda en sık görülen uterusun yer değişikliğidir. Uterusun gövdesinin (korpus)
serviks üzerinden arkaya doğru bükülmesidir. Eğer uterus hafif olarak arkaya yatmış ise
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birinci derece retroversiyondan, eğer fundus sakrum boşluğuna yaslanmış ise üçüncü derece
retroversiyondan söz edilir.
Uterus doğumsal olarak bu pozisyonda olabilir. Bunun dışında, gebelik, doğum ve
menopoz sonrası bağ dokuların gevşemesi, pelvik enfeksiyonlar, endometriozis, tümörler ve
ameliyatlar ile ilişkili olarak retrofleksiyon görülebilir.
Çoğu kadında herhangi bir şikayete neden olmaz. Bazen dismenore, bel ağrısı,
konstipasyon, cinsel ilişkide rahatsızlık görülebilir. Altta yatan endometriozis gibi patolojik
bir neden olmadıkça gebeliğe engel bir durum değildir. Bimanuel muayenede uterusun
fundusu abdomende hissedilmez ve spekulum muayenesinde serviksin simfizise doğru öne
dönük olduğu görülür. Ultrasonografide kolaylıkla tanı koyulabilir.
Sorun oluşturmadığı sürece tedaviye gerek yoktur. Normal kabul edilir. Karın üstü
yatma, diz göğüs (secde) pozisyonu, emekleme gibi egzersizler önerilebilir. Daha önceki
yıllarda uterusun pozisyonunu el ile düzeltme, peser uygulama ve cerrahi operasyonlar
uygulanmıştır ancak yararları olmadığı ve daha çok rahatsızlık oluşturdukları için günümüzde
önerilmemektedir. Gebelikte uterusun büyümesi ve yükselmesi ile birlikte üçüncü aydan
sonra kendiliğinden düzelir. İlk 3 ayda mesane ve barsak şikayetleri olabilir.

Şekil 8: Uterus retrofleksiyonu
(http://img.tfd.com/dorland/retroflexion.jpg)
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Uygulamalar
1)

Çevrenizdeki bir kadına kegel egzersizlerini öğreterek uygulatınız.

2)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Şahin NH: Üreme Organlarının Yapısal Sorunları. In: Kızılkaya Beji N. (ed). Hemşire
ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015, p:109111.
Taşkın L. Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları. In: Taşkın L,
(ed), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. baskı, Ankara, Sistem Ofset, 2007, p:579-595.
Karanisoğlu H, Dinç H. Üreme Organ Yapı ve Fonksiyon Bozuklukları, In: Coşkun
AM, Tankuter K, (ed) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul, Koç
Üniversitesi Yayınları, 2012, p:417-441.

325

Uygulama Soruları
1)
Üreme organlarının yapısal sorunları ilgili bir hastalığı olan kadının tanı ve
tedavi işlemlerini gözlemleyerek uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
2)

Pelvik relaksasyonun önlenmesi konusundaki önerileri sıralayınız.

3)
Genitalleri belirsiz (ambiguous genitalia) olan çocuğun değerlendirilmesi ve
tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?
4)
Uterus retrofleksiyonu olan bir kadına bu durum ve etkileri hakkında nasıl bir
açıklama yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üreme organlarının yapısal sorunları arasında genital sistem malformasyonları, pelvik
relaksasyon, üriner inkontinans, genital fistüller ve uterusun pozisyon değişiklikleri yer
almaktadır. Genital sistem malformasyonları içinde genital atreziler, septumlar, uterus
malformasyonları, genital aplazi ve ageneziler, wolf kanalı artıkları, dış genitaller ve cinsiyet
farklanmasında anormallikler yer alır. Pelvik relaksasyon, pelvisteki organların
desteklenmesinde rol oynayan bağ, kas ve sinir dokularının yapısal ve/veya fonksiyonel
bozukluğu sonucu bu organların normal yerlerinden aşağıya doğru yer değiştirmeleridir. En
sık görülen tipleri sistosel, rektosel, üretrosel, enterosel, desensus ve prolapsus’tur. Pelvik
taban desteğinin bozulması ile ilişkili olan ve kadınlarda sık görülen diğer bir sorun da üriner
inkontinanstır. Başlıca tipleri stres, urge ve miks üriner inkontinanstır. Genital fistüller normal
olarak doku birimleri ile ayrılmış iki boşluk arasındaki anormal geçiş yoludur. Doğuştan ya da
jinekolojik operasyonlar, doğum travmaları, kanser ve radyoterapi gibi diğer etkenler
nedeniyle meydana gelebilir. Tüm bu sorunlar kadınların fiziksel, psikolojik ve birçok diğer
yönlerden yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu sorunların önlenmesi ve bakımında
hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki durumlardan hangisinde vajina, serviks, uterus ve fallop tüpleri
tümüyle oluşmaz?
a)

Müller agenezisi

b)

Müller disgenezisi

c)

Genital atrezi

d)

Gonadal disgenezi

e)

Psödohermafroditizm

2)

Uterusun vajinadan aşağı doğru sarkarak vulva dışına çıkmasına ne ad verilir?

a)

Sistosel

b)

Rektosel

c)

Enterosel

d)

Desensus

e)

Prolapsus

3)
Stres üriner inkontinans olan bir kadında aşağıdaki durumlardan hangisinde
idrar kaçırma görülebilir?
a)

Ani sıkışma hissiyle tuvalete yetişememe

b)

İşeme sonrası devam eden damlama

c)

Gece uyurken idrar kaçırma

d)

Öksürme hapşırma sırasında idrar kaçırma

e)

Nedensiz herhangi bir zaman idrar kaçırma
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4)
Genital fistül operasyosyonu geçiren bir hastanın postoperatif hemşirelik
bakımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)

Perine bakımı

b)

Kateter bakımı

c)

Boşaltıcı lavman

d)

Yatak istirahati

e)

Sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenme

5)

Uterusun en sık görülen yer değişikliği sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Elevatio

b)

Retroflexio

c)

Anteversio

d)

Antepositio

e)

Dextroflexio

Cevaplar: 1) a, 2) e, 3) d, 4) c, 5) b
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11. ÜREME ORGANLARININ FONKSİYONEL SORUNLARI
Doç.Dr. İlkay Güngör
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Anormal Uterin Kanamalar
11.2. Üreme Sistemi Enfeksiyonlari
11.3. Pelvik Ağri
11.4. İnfertilite
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anormal uterin kanama nedenlerini sınıflandırarak açıklayınız.

2)

Üreme sistemi enfeksiyonlarından korunma ile ilgili önerileri sıralayınız.

3)

Kronik pelvik ağrıda hemşirelik yaklaşımını açıklayınız.

4)

İnfertil çiftin değerlendirilmesinde yapılan işlemleri açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anormal Uterin Kanamalar

Anormal uterin kanama
nedenlerini ve hemşirelik
yaklaşımını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Üreme sistemi
enfeksiyonları

Üreme sistemi
enfeksiyonlarından korunma,
tanı, tedavi ve hemşirelik
yaklaşımı konusunda bilgi
kazanabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Pelvik ağrı

Pelvik ağrı tipleri, nedenleri,
tanı, tedavi yöntemleri ve
hemşirelik yaklaşımını
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İnfertilite

İnfertilite sorunu, fertiliteyi
etkilyen faktörler, infertilite
nedenleri, infertil çiftin
değerlendirilmesi, yardımcı
üreme teknikleri ve hemşirelik
yaklaşımını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Amenore

•

Azospermi

•

Bartolinit

•

Dismenore

•

Endometrit

•

Fekundabilite

•

İn vitro fertilizasyon

•

İnfertilite

•

İntra sitoplazmik sperm enjeksiyonu

•

İntrauterin inseminasyon

•

Menoraji

•

Metroraji

•

Oligo-asteno-teratozoospermi

•

Oligomenore

•

Pelvik ağrı

•

Pelvik inflamatuar hastalık

•

Servisit

•

Sterilite

•

Subfertilite

•

Vajinit

•

Vulvitis
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Giriş
Kadın üreme sistemine ait en sık görülen jinekolojik semptomlar kanama, enfeksiyon
ve pelvik ağrıdır. Anormal uterin kanamalar menstrual bozukluklar veya birçok patolojik
durum sonucu ortaya çıkabilir. Yoğun ve düzensiz kanamalar kadının sağlığını ve yaşam
kalitesini olumsuz etkiler ve anemiye neden olabilir. Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlar ise yanlış hijyen davranışları ve güvenli olmayan cinsel
davranışlar gibi nedenlerle oldukça sık karşılaşılan ve infertilite, pelvik ağrı, düşükler ve
sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açan önemli bir kadın sağlığı sorunudur. Kadınlarda
birçok jinekolojik problem, akut veya kronik pelvik ağrıya neden olabildiği gibi
gastroenterolojik, ürolojik, kas iskelet sistemi, nörolojik ve psikiyatrik nedenlerle de ilişkili
olabilir. Ayrıca, infertilite dünyada giderek yaygınlığı artan önemli bir üreme sağlığı sorunu
olmaya başlamıştır. Çiftlerin %8-15’inde infertilite sorunu olduğu ve yardımcı üreme
teknikleri ile tedavi aradığı bildirilmektedir. Üreme sistemi fonksiyonlarında normalden
sapmaların olduğu tüm bu sorunlarda, hemşireler kadınları bu sorunların önlenmesi
konusunda bilinçlendirerek ve tanı ve tedavi süreçlerinde bakım vererek kadınların üreme
sağlığını ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlar.
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11.1. Anormal Uterin Kanamalar
Anormal uterin kanamalar jinekolojide en sık karşılaşılan problemlerden biridir.
Anormal Uterin Kanama (AUK) normal menstrüel siklus düzeninden sapmalara verilen genel
bir tanımlamadır. Disfonksiyonel Uterin Kanama (DUK) ise organik herhangi bir neden
olmaksızın genelde de anovulasyonla birlikte gelişen uterin kanamalardır.
Normal menstruel kanama, sıklığı 21‐35 gün arasında değişen, düzenli aralıklarla
gerçekleşen, ortalama kanama miktarı 80 ml’nin altında olan, 3-7 gün (ortalama 5 gün) süren
menstrüel siklus olarak tanımlanır.

11.1.1. Anormal Uterin Kanama İle İlgili Terminoloji
Amenore: Mensturasyonun hiç olmaması ya da 3 aydan fazla gecikmesi
Oligomenore: Menstruasyonun 35 günden uzun, seyrek aralıklarla olması
Polimenore: Menstruasyonu 21 günden kısa, sık aralıklarla olması
Hipomenore: Menstrual kanama miktarının az olması
Hipermenore: Menstrual kanama miktarının fazla olması (>80ml)
Menoraji: Menstrual kanama miktarı ve süresinin fazla olması
Metroraji: Menstruasyon dışı kanamalar olması
Menometroraji: Düzensiz, uzun ve fazla miktarda olan kanamalar
Ovulasyon kanaması: Siklus ortası ovulasyon döneminde lekelenme tarzı kanama
Postkoidal kanama: Cinsel ilişki sonrası kanama
Menstrual kanama bozuklukları; menstrual siklusta folikül fazının bozulması,
ovulasyon yokluğu, ovulasyon olduğunda corpus luteum fazının kısa süreli olması ve
overlerde hormon üretimi yetersizliği sonucunda endometriumda proliferasyon ve sekresyon
fazında ortaya çıkan sorunlar ile ilişkilidir. Anovulatuar (ovulasyonsuz) kanamalar,
AUK’ların %90’ını oluşturur. Anovulatuar siklus, menarştan sonraki ilk 2‐3 yılda ve 40
yaştan sonraki dönemde oldukça sıktır. Anovulatuar sikluslarda genellikle siklus uzunluğu ve
kanama özellikleri öngörülemez, sık lekelenme ve bazen şiddetli kanamalara neden olabilir.
Fizyolojik amenore; puberteden önce, gebelikte, laktasyonda ve menopozdan sonra
doğal olarak görülen amenoredir. Bu fizyolojik nedenlerin dışındaki patolojik nedenlerle
oluşan patolojik amenore ise primer ya da sekonder olarak ortaya çıkabilir.
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Primer amenore mensturasyonun 17 yaşına kadar olmamasıdır. Genellikle genetik
anomaliler, genital organ anomalileri, hipotalamus disfonksiyonu, organik lezyonlar, ovarial
yetmezlik ve endokrin bozukluklar gibi patolojik nedenlerle ortaya çıkar.
Sekonder amenore ise menstruasyonları daha önce normal olan bir kadında üç ay ve
daha uzun bir süre menstruasyonun görülmemesidir. Polikistik over hastalığı, hipofiz tümörü
/ yetmezliği, hiperprolaktinemi, beslenme bozukluğu (obezite, anoreksiya vb), sistemik
hastalıklar, ilaçlar, stres, aşırı egzersiz gibi durumlarla ilişkili olabilir.
Dismenore: Ağrılı menstruasyondur. Menstruasyondan 2-3 yıl sonra görülür. Primer
dismenore ovulasyonlu sikluslarda sık görülür ve prostoglandin düzeyi yüksektir. Patolojik
olan sekonder dismenore ise endometriozis, PID, miyom, polip, RİA, servikal stenoz ile
ilişkili olabilir. Ağrı, bulantı, kusma, terleme, iştahsızlık, ishal, baş dönmesi, başağrısı ve
senkop görülebilir.
Premenstrual Sendrom: Menstruasyondan 4-10 gün önce görülen davranışsal, fiziksel
ve emosyonel semptomlardır. Siklusun ikinci yarısında östrojenin düşmesi, progesteronun
yükselmesi, sıvı retansiyonu, prostoglandinler, vitamin eksikliği ve psikososyal faktörler ile
ilişkilidir. Baş ağrısı, yorgunluk, şişkinlik, sırt ağrısı, iştah değişikliği, baş dönmesi, denge
bozukluğu, sakarlık, gerginlik, depresyon, hassasiyet, düşmanca duygular, uyuşukluk, psikoz,
unutkanlık vb., konsantrasyonda değişiklik, libido değişikliği, izolasyon, ağlama nöbetleri,
kavgaya eğilim görülebilir. Tedavide kafein ve sodyumdan fakir diyet, egzersiz, vitamin
desteği, diüretik ilaçlar, analjezik, trankilizanlar, psikososyal destek ve danışmanlık önerilir.

11.1.2. Anormal Uterin Kanama Nedenleri
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Federeasyonu (International Federation of
Gynecology and Obstetrics-FIGO) Menstruel Düzensizlikler Grubu tarafından 2011 yılında
anormal uterin kanamaların etiyolojik nedenlerini açıklamada yeni bir sınıflandırma sistemi
önerilmiştir. Bu sınıflandırma sisteminde; AUK sınıflandırması 9 temel kategoride organize
etmiş ve baş harflerine göre sınıflandırmayı PALM-COEIN olarak düzenlemiştir.
P (Polyp): Endometrial kavite veya servikal kanaldan kaynaklanan polipler
A (Adenomyosis): Hipertrofik myometriumda heterotropik endometrial doku
L (Leiomyoma): Miyom ve tipi (özellikle submukozal miyomlar)
M (Malignancy and hyperplasia): Malignite ve hiperplazi
C (Coagulopathy): Koagülopatiler ve hemostaz sorunları
O ( Ovulatory disorders): Ovulasyon bozuklukları
E (Endometrium): Endometrium kaynaklı kanamalar
I (Iatrogenic): Antikoagülan, steroid, opiat, progesteron içeren kontraseptif, RİA
337

N (Not classified ): Histeroskopik yöntemlere rağmen açıklanamayan grup
Sınıflandırmanın PALM bölümü; görüntüleme yöntemleri ile gösterilebilen ve/veya
histopatolojik olarak gösterilebilen yapısal anormallikleri; COEIN grubu ise, görüntüleme
veya histopatolojik yöntemlerle tanımlanamayan bölümü tarif eder. Bu sistem ile bir vakada
birden fazla etiyolojik nedeni açıklama imkanı bulunabilir. Örneğin; bir adet submukozal
leiomyoma ve malignite düşünülen bir endometrial hiperplazi durumunda P0A0L1(SM)M0 –
C0O0E0I0N0 olarak ifade edilir. Ayrıca yeni FİGO önerilerine göre AUK’ nın; akut, kronik
veya intermenstrual AUK şeklinde sınflandırılması önerilmektedir.
Kronik AUK: Son 6 ay içerisinde çoğu zaman miktar, düzen ve/veya zamanlama
açısından anormal uterin kanamanın olmasıdır.
Akut AUK: Klinisyen tarafından daha fazla kanamaya neden olmasını engellemek
amacıyla acil müdahale gerektirdiği düşünülen aşırı kanama epizodudur. Kendi başına ya da
kronik AUK içerisinde dönemsel olabilir.
İntermenstrüel AUK: İki menstrüel kanama dönemi arasında rastlantısal ya da her
siklusta aynı zamanda görülen kanamadır. Metroraji terimi yerine kullanılması
önerilmektedir.
Ağır Menstrüel Kanama: Menoraji terimi yerine kullanılması önerilmektedir.

11.1.3. Anormal Uterin Kanamada Değerlendirme ve Tanı
Öyküde; menstruel kanama düzeni, sıklığı, yoğunluğu, genel jinekolojik, tıbbi ve
cerrahi öykü, ilaç kullanımı, endometrial kanser risk faktörleri, kanama bozuklukları ile ilgili
semptom ve aile öyküsü araştırılır. Ayrıca menstrual kanama günlerini, kanama miktarını ve
siklus süresinin kaydedildiği tablolar da kullanılmaktadır. (örn; Kaltenbach Şeması).
Laboratuar Testleri: Gebelik testi HCG, hemogram, serum demir, demir bağlama,
koagulasyon faktörleri, protrombin zamanı, parsiyel thromboplastin zamanı, kanama zamanı,
tiroid fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, FSH, östrojen, progesteron, prolaktin.
Tanısal İşlemler: Servikal sitoloji (Pap Smear), endometrial biopsi, pipelle biyopsi,
pelvik ultrason, histeroskopi, histerosonogram, D&C Dilatasyon ve Küretaj, MRI.
11.1.4. Anormal Uterin Kanamalarda Tedavi Seçenekleri
Etiyolojik neden ve kanama şiddetine göre medikal veya cerrahi tedavi uygulanır.
Medikal tedavide ilk aşamada, kombine oral kontraseptifler, progestinler, antifibrinolitikler ve
nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar kullanılır. Cerrahi tedavide ise kontrol edilemeyen
kanamalarda endometrial ablazyon (endometrium çıkarılması) veya histerektomi yapılabilir.
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11.1.5. Anormal Uterin Kanamalarda Hemşirelik Bakımı
•
AUK semptomları ve menstruasyon düzeni ile ilgili detaylı öykü alınır. Normal
mentrual kanama özellikleri açıklanır ve izlemesi için takvim tutması öğretilir.
•
AUK nedeniyle artan enfeksiyon riski nedeniyle, üriner
infeksiyonlarından korunmasının önemi ve perine hijyeni hakkında bilgi verilir.

sistem

•
Dengeli beslenme, hızlı ve aşırı kilo alıp vermeden kaçınması, yoğun kanama
varsa anemi riski olduğundan demirden zengin beslenmesi gerektiği açıklanır.
•
Jinekolojik muayenede yapılacak işlemler hakkında hasta bilgilendirilir.
Tanısal işlemlerde hastaya ve hekime yardımcı olunur.
•

Önerilen tedavisi, nasıl uygulanacağı ve etkileri hakkında bilgi verilir.

•
Cerrahi operasyonda pre-post operatif bakım verilir. Operasyonun türü,
etkinliği ve yaşanabilecek sorunlar açıklanır.
•
Cerrahi tedavi sonucu menopoza girdiyse menopoz dönemindeki değişiklikler
ve özbakım konusunda eğitim verilir.
•
Kadının kanamalardan dolayı etkilenen cinsel ve sosyal yaşantısının
değerlendirilir, bu konuda eğitim ve danışmanlık verilir.
•
AUK, amenore veya cerrahi menopoz nedeniyle etkilenen beden imajı ve
psikolojik durum değerlendirilir ve danışmanlık verilir.

11.2. Üreme Sistemi Enfeksiyonları
Genital organları etkileyen tüm enfeksiyonlar üreme sistemi enfeksiyonları veya
genital yol enfeksiyonları (GYE) olarak tanımlanır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
(CYBE) ise başlıca bulaşma yolunun koruyucu bariyer olmadan penisin vajinaya, anüse ya da
ağıza penetrasyonu ile gerçekleşen cinsel ilişki ile olduğu bir grup bulaşıcı hastalıktır.
CYBE’ların bir kısmı gebelikte transplasental yolla, perinatal olarak doğumda ya da emzirme
yoluyla veya kan yolu ile de geçebilir. Hastalık etkeni mikroorganizmalar genital sisteme
yerleşebilir, vücut salgılarında ve kanda bulunabilir. Üreme Organ Enfeksiyonları içinde
CYBE’ın yanı sıra bakteriyel vaginozis gibi endojen enfeksiyonlar ve tıbbi müdahaleler
sırasında oluşan enfeksiyonlar (iyatrojenik enfeksiyonlar) da yer almaktadır. CYBE, genital
yol enfeksiyonları içinde ayrı bir kavramdır. Çünkü bakteriyel vaginozis ve kandida gibi
GYE’nın sadece cinsel yol ile bulaşması gerekmez. Benzer şekilde Hepatit B ve AIDS,
CYBE olduğu hâlde vücutta sadece genital sistemi değil, tüm diğer sistemleri de etkiler.
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11.2.1. Üreme Sistemi Enfeksiyonları Sınıflandırma
Tablo 1: Üreme Sistemi Enfeksiyonlarının Sınıflandırılması
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
Bakteriyal enfeksiyonlar

Endojen Enfeksiyonlar

•

Klamidya enfeksiyonu

•

Kandida Albikans

•

Gonore

•

Bakteriyel Vaginozis

•

Sifiliz

•

Şankroid

İyatrojenik Enfeksiyonlar

•

Granüloma Venerum

•

Obstetrik

Viral enfeksiyonlar

•

Düşük

•

Genital herpes

•

Tıbbi süreçler

•

Human Papilloma Virüsü

•

AIDS

•

Hepatit B

Protozoal
•

Trichomonas vaginalis

11.2.2. Normal Vaginal Flora ve Akıntılar
Kadınlarda vulva ve vajinada geniş mukozal yüzeyin varlığı ve anatomik olarak üretra
ve anüse yakın olma kadınları GYE için daha duyarlı hâle getiren diğer biyolojik faktörledir.
Vagina asiditesi, vulvadaki ter ve yağ bezleriyle bartholin bezinin alkalen salgıları vagina
infeksiyonlarını önlemede biyolojik bir savunma barajı oluşturmaktadır. Kadın yaşamında
hormon üretiminin yetersiz olduğu dönemlerde ve anatomik bütünlüğün bozulduğu koşullarda
patojenlerin genital yollarda yerleşmeleri kolaylaşmakta ve bu savunma barajı bozulmaktadır.
Normal vaginal flora esas olarak aerobiktir ve ortalama altı değişik tipte bakteri
bulunur. Bunlardan en sık görüleni hidrojen peroksit üreten laktobasillerdir. Estrojenle
uyarılmış vaginal epitel hücreleri glikojenden zengindir. Vaginal epitel hücreleri glikojeni
monosakkaritlere parçalar, bu da laktobasiller tarafından laktik aside dönüştürülür. Bu
nedenle normal vaginanın pH’sı üretilen laktik asid sayesinde 4.5’in altındadır.
340

Normal vajinal sekresyonlar; endometrial ve tubal sıvılar, servikal mukus, dökülen
vaginal ve servikal hücreler, vaginal duvardan gelen transuda, Bartholin ve Skene bezlerinden
gelen sekresyonlar, vulvadanın ter ve yağ bezlerinin salgıları, mikroorganizmalar ve onların
metabolitlerinden oluşur. Vaginal sekresyonlar siklus ortasında servikal mukusun artışına
bağlı olarak çoğalabilir. Bu siklik değişiklikler oral kontraseptif kullanıldığında ovulasyon
gerçekleşmediğinden oluşmaz.
Normal vaginal akıntı, kokusuz, renksiz ve asidik (pH:3.5-4.5) olup genellikle vajenin
arka ve alt bölümlerinde posterior fornikste bulunur. Ovulasyonda, menstruasyondan hemen
önce, seksüel uyarı sırasında ve gebelikte artış göstermektedir. Ovulasyon döneminde;
giderek artan, su gibi akıcı, berrak, saydam ve uzama eğilimi gösteren, ıslaklık ve kayganlık
hissi veren, kokusuz akıntı olur. Ovulasyon dönemi öncesinde ve sonrasında; az miktarda,
açık beyaz renkli, iç çamaşırda iz bırakan, yapışkan ve kokusuz akıntı görülür. Bu özellikler
dışındaki bütün akıntılar (sarı, yeşil renkli, süt/peynir kesiği gibi, köpüklü, fazla miktarda,
kokulu, kaşıntılı) enfeksiyon belirtisidir.

11.2.3. Üreme Sistemi Enfeksiyonlarının Nedenleri
Üreme sistemi enfeksiyonlarının en sık karşılaşılan nedenleri, kötü hijyen koşulları,
yanlış hijyen davranışları (yanlış taharetlenme, vajinal duş, vajinaya akıntıyı önlemek için
pamuk vs koyma, sabun kullanma vb), güvenli olmayan cinsel davranışlar, sağlıksız
koşullarda yapılan düşükler, doğum, muayeneler, sistemik hastalıklar (diyabet vb),
antibiyotikler, genital tümör ve fistüller, radyasyon, beslenme yetersizliği, anemi, kontraseptif
veya masturbasyon amacıyla kullanılan araçlar, vaginal tampon, vaginal sprey, peserlerdir.

11.2.4. CYBE Risk Grupları
CYBE öncelikli risk grupları arasında, çok eşliler, eşinin birden fazla cinsel eşi
olanlar, seks işçileri ve müşterileri, homoseksüeller, aileleri veya cinsel eşlerinden uzun süre
ayrı kalmak zorunda olanlar, adölesanlar, kondom kullanmayanlar yer alır. Ayrıca, kan yolu
ile bulaşabilen CYBE için, steril koşullarda uygulanmayan kan ve kan ürünleri transfüzyonu,
piercing ve dövme ile madde bağımlıları risk grubundadır.

11.2.5. Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve CYBE Komplikasyonları
•

Kronik pelvik ağrı ve infertilite

•

Sepsis, ektopik gebelik, servikal kanser riskinde artış

•

Erkekte üretral darlık ve infertilite

•
Yenidoğanda, prematürite, düşük
enfeksiyonları, körlük, pnömoni gibi ciddi durumlar
•

doğum

ağırlığı,

ölü

doğum,

göz

Psikososyal sonuçlar
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11.2.6. Üreme Sistemi Enfeksiyonlarından Korunma
•

Tuvaletten önce ve sonra eller sabun ve suyla iyice yıkanmalıdır.

•

Her tuvalet sonrasında vulva önden arkaya temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

•
Temizleme ve kurulama işlemi tuvalet kağıdıyla yapılmalıdır. Böylece eldeki
mikropların bu bölgeye, bu bölgedeki mikropların ele bulaşması önlenir.
•
Labia minörler, vajina girişi ve vajinanın sabunla yıkanması doğal yapıyı
bozarak tahrişe ve enfeksiyonlara neden olacağından iç bölge sadece suyla temizlenmelidir.
•
Dış üreme
kullanılmamalıdır.

organlarının

temizliğinde

temizleme

jeli,

ıslak

mendil

•

Alerji oluşturabilen renkli ve parfümlü tuvalet kağıtları tercih edilmemelidir.

•

Pamuklu, beyaz, sıkmayan iç çamaşırı kullanılmalı ve her gün değiştirilmelidir.

•

İç çamaşırları yüksek ısıda ayrı yıkanmalı, iyi durulanmalı ve ütülenmelidir.

•

Akıntıyı önlemek amacıyla vajinanın içine pamuk vb. konulmamalıdır.

•

Adet döneminde her gün, ılık suyla, ayakta banyo yapılmalıdır.

•
Adet döneminde pedler günde en az 3-4 saatte bir değiştirilmeli ve her
değiştirmede dış üreme organları temizlenmelidir. Parfümlü ve sentetik pedler
kullanılmamalıdır.
•
Adet döneminde tampon 2 saatte bir değiştirilmeli, gece yatarken
kullanılmamalıdır.
•

Havuza ve denize girildikten sonra uzun süre ıslak beklenmemelidir.

•

Başkasına ait havlu, iç çamaşırı, mayo vb. kullanılmamalıdır.

•
Hijyen veya cinsel ilişkiden sonra temizlik amacıyla vajinanın içi asla
yıkanmamalıdır.
•
Üreme organlarının enfeksiyonlardan korunmak için prezervatif kullanılmalı,
doğurganlık planlanmalı, erken yaşta cinsel ilişki ve gebelikten sakınılmalıdır.
•
Dış üreme organlarında gözlenen herhangi bir anormal durum varlığı kontrol
edilmeli (renk ve cilt bütünlüğü değişikliği, ağrılı veya ağrısız yara, uçuklar, siğiller, kaşıntı
vb.) ve anormal akıntıda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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•
Üreme organlarının bulaşıcı hastalıklarında, sağlık kuruluşuna başvurularak
gerekiyorsa eşle birlikte tedavi görülmelidir.
•
Kadın üreme organlarının hastalık ve kanserlerinin erken tanısı için her yıl
jinekolojik muayeneden geçilmeli ve hekimin önerdiği sıklıkta PAP smear testi
yaptırılmalıdır.
•

Sağlıksız koşullarda doğum ve düşükten kaçınmalıdır.

•

Çok eşlilikten kaçınmalı ve kondom kullanımına dikkat edilmelidir.

•

CYBE diğer bulaşma yollarına karşı önlem alınmalı (kan, emzirme vb)

•

Aşıyla önlenebilen CYBH’ler için aşılanmalıdır (HPV aşısı, Hepatit B)

11.2.7. GYE ve CYBE Değerlendirilmesi ve Tanı
Semptomların değerlendirilmesi
•

Başlangıcı, süresi ve gelişmesi

•

Semptomların cinsel ilişki ve idrar yapmakla ilgisi

•

Benzer semptomların önceden de olup olmadığı

•

Cinsel eş/eşlerde de benzer semptomların olup olmadığı

Önceki CYBE/HIV/AIDS’in öyküsü
Yakın zamana ait cinsel öykü
•

En son cinsel ilişkinin zamanı – düzenli/rasgele/yeni bir cinsel eş mi?

•

İlişki esnasında ağrı veya kanama

•

Kondom kullanımı

•

Risk değerlendirme soruları

İlaç öyküsü
•

Hormonal kontraseptifler (haplar, enjekte olanlar veya implant)

•

Yakın zamanda antibiyotik kullanımı

•

İlaç alerjileri ya da duyarlılıkları

•

Şu anda kullanılan diğer tıbbi tedaviler
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Perinenin, vulvanın, vajinanın ve serviksin incelenmesi
•

Kalçalarda döküntü ve lezyonlar

•

Kasıklarda büyümüş ve/veya duyarlı lenf bezleri

•

Pubik alanda pubis bitleri, kızarıklıklar ve lenf bezleri

•

Vulva, perine, perineal deride döküntü, kızarıklık, siğil ve şişlikler

•

Labia ve üretral açıklıkta lezyon ya da akıntı

•

Üretra ve Skene bezleri ve Bartholin bezlerinin palpasyonu

•

Akıntının rengi, kokusu ve niteliklerinin kaydı

•

Vajinada kızarıklık (eritem), akıntı ve lezyon

Laboratuar örneğinin alınması
•

Vajinal, servikal ve/veya üretral örnek alma

•
Taze yayma, pH kontrolü ve KOH testi için lam hazırlamak için arka
forniksten pamuklu çubukla vajinal akıntı örneği alma
•

Kolaylıkla kanayan parlak kırmızı serviks veya servikal kanalda mukopürülan

•

Gram boyama için endoservikal örnek

akıntı

CYBE/GYE’nin bulguları ve belirtilerinin değerlendirilmesi
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11.2.8. Sık Görülen Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Özellikleri
Tablo 2: Sık Görülen Üreme Sistemi Enfeksiyonları
Vaginal Enfeksiyonlar (Vaginitis)

Diğer Üreme Organ Enfeksiyonları

Kandida Albikans

Bartolinit

Trikomonas Vajiniti

Servisit

Gardnerella Vaginalis

Endometrit

Atrofik Vajinit

PID

Toksik Şok Sendromu

Diğer CYBE’LER

Vulva Enfeksiyonları (Vulvitis)

Sifiliz

Genital Herpes

Klamidya

Genital Siğil ‘Kondiloma Akuminata’

AİDS

Şankroid

Hepatit

Gonore

345

VAJİNAL ENFEKSİYONLAR
ETİYOLOJİ /
Hazırlayan Faktörler

TANIMI
VAJİNİTLER
Vaginitis, vaginanın
inflamasyonudur.
Sık rastlanan ve
genellikle tekrarlayan
jinekolojik bir
problemdir.

BELİRTİLER

 Vajinal akıntıda artma
•
(kandida,trikomonas, gardneralla, lökore
pediculosis pubis, streptecoc, stafilacoc, e- (miktarı, rengi, kokusu
yoğunluğu nedene
coli vb)
bağlı olarak değişir.)
•
Mekanik irritasyon
 Kaşıntı, yanma hissi
•
(tampon,peser,sık koitus,vaginal  Vulvada ödem
duş vb)
 Miksiyon ve
•
Kötü hijyenik alışkanlıklar
defekasyonda belirtiler
artar.
•
(Vulvanın sürekli nemli kalması,
 Bazen vajinitlere
sentetik ve çamaşırlar, vaginal sprey....)
•
Östrojenin düşük olduğu durumlar disüri ve üretrit eşlik
edebilir.
•
( postmenopoz: atrofik vajinit.
•

Organizmalar, parazitler

•
menarştan önce)
Diğer hazırlayıcı faktörler;
 Uzun antibiyotik ve steroid ted.
 Diabet vb sistemik hastalıklar
 Yoğun stress
 Çok eşlilik
 Malnütrisyon
 Aşırı doğurganlık ve gebelikler
 Sağlıksız koşullarda doğum ve küretaj

TANI

TEDAVİ

• Pelvik muayene
Vajinal mukoza eritemli ve
konjesyon vardır.
• Vajinal smear veya kültür
Değerlendirme;
• Semptomların başlangıcı
• Akıntının özelliği
• Eşlik eden semptomlar
• Kullandığı ilaçlar
• Hijyen alışkanlıkları
• Önceki hikayesi
• araştırılmalıdır.

Nedene yöneliktir.
•
irritasyon veya
yabancı cisme bağlıysa
bu nedenlerin
uzaklaştırılması
•
enfeksiyon
ajanlarına bağlı ise
antiinfektifler
•
Vaginanın
normal asit florasını
sağlamaya yönelik
uygulamalar
•
beta laktozlu
vaginal supp. ile
vajinadaki basillerin
uyarılması.
•
iyi perineal
hijyen
bulaşmayı önleme,
•
aktif dönemde
cinsel ilişkiden
kaçınmak ve diğer
hijyenik önlemler

346

ETKEN

BULAŞMA YOLU

BELİRTİLER

HAZIRLAYAN
FAKTÖRLER

KANDİDA • Vajen,penis, ağız ve • Şiddetli
ALBİKANS dışkı sekresyonları
vulvavajinal kaşıntı
Vajinal
enfeksiyonların %2030’unu
oluşturur.

• Uzun antibiyotik • Jinekolojik
ve steroid tedavisi
muayenede
görülen klinik
Cinsel yolla geçişin
• Beyaz,
• Diyabet gibi
belirtiler
rolü diğer CYBH’lere peynirimsi, süt
kronik sistemik
göre daha sınırlıdır. kesiğine benzer akıntı hastalıklar
• Mikroskobik
inceleme
• Genellikle
• Vajina ve
• Oral kontraseptif
endojen bir
%10’luk KOH ile
servikste inflamasyon
• Gebelik
hazırlanan
enfeksiyon olarak
ve hiperemi, beyaz
kabul edilir ve bu
preperatta
plaklar
•
Obesite
şekilde ortaya çıkar.
karakteristik
• Vulvada ödem
sporları ve
• Sık vajinal duş
misellerin
• Disüri
görülmesi
• Kötü perineal
•

Disparoni

• Erkekte
balanitis,akıntı,
•

hijyen

TEDAVİ

TANI

• Vajinal pH
>4.5

•

• Tedavi
sırasında ve
lokal vajinal tedavi
sonrasında bir
tercih edilir.
hafta cinsel
ilişkide
Monistat (miconazole) ,
bulunmamalı
Antifungal ilaçlar

Mycostatin (nystatin)
• Eş
kremlerin 7-14 gün 2×1
semptomatikse
veya
birlikte tedavi
Sporostacin
(klordantoin)
vajinal supp 14 gün
•

Flukanozol,
Ketokanozol
•

• Hazırlayıcı
faktörler kontrol
altına alınmalı ve
vucut direnci
arttırılmalı

Oral tedavi

ödem

• Menstruasyon
sırasında belirtiler
artar

UYARILAR

Oturma banyoları

• Hazırlayıcı
faktörlerin giderilmesi

• Neonatal enf.
Korunma için
gebelikte tanı
• Kendi kendini
enfekte etmesini
ve bulaşmayı
önlemek için
hijyenik önlemler
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ETKEN

BULAŞMA YOLU BELİRTİLER

TRİKOMONAS
VAJİNALİS

Alkalen ortamda
gelişen, tek
hücreli,kamçılı
bir protozoa

• CYBH -Vajen
ve üretra salgılarıyla

• Sarımtırak, yeşilimsi,
köpüklü,mukopurulan bol
miktarda akıntı
• Servikste kırmızı çilek
manzarası

• Erkekler
genelde portör,
üretra ve
prostatta

TANI

TEDAVİ

UYARILAR

•
Mikroskopik
İncele SF’ile
hazırlanan akıntı
örneği incelemesi

•

• Tedavi süresince
cinsel ilişki yasağı

•
Bezen PAP
testi sırasında da
saptanabilir

•

Kötü koku,

•

Yanma, kaşıntı, disparoni •

• Akıntı iritasyonuna bağlı
vulvada kaşıntı, ödem,
hiperemi,disüri bazen
lekelenme tarzı kanama
•

%50’si asemtomatik

ORAL

(Metronidazol) Flagly
250mg
• Eşler birlikte
tedavi olmalı
7 gün veya 2 gram tek
doz eşlerin her ikisine • Tedavi planına
de.
tam uyum
•

Vajen PH >4.5
•

LOKAL

Providone iodin

Kondom kullanımı

•
İyi perine
hijyeni
•
CYBH olduğu
ve korunma,
bulaşmayı önleme
hakkında eğitim
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ETKEN

BULAŞMA YOLU

RİSK FAKTÖRLERİ BELİRTİLER

TANI

TEDAVİ

GARDNERELLA

• Normal vajina
florasının bozulması
sonucu anaerob
bakterilerin ve G.
Vaginalisin aşırı
çoğalması esas
nedendir.

• Uzun süre
antibiyotik kullanımı

• Jinekolojik
muayenede akıntının
özelliklerinin
görülmesi

•

VAGİNALİS

(Hemophilus
Gardnerella,
Bakteriyel
Vajinit,
Nonspesifik vajinit)
Anaerob bakteriler
ve

• Diyabet gibi
sistemik hastalıklar
•
•

• Cinsel yolla da
bulaşabilmektedir

•

Gebelik
Vajinal duş

• Grimsi beyaz
renkli, kötü kokulu
akıntı
(bayat balık kokusu)
• Vajen duvarına
yapışan homojen bir
akıntı

Mekanik irritasyon • Asemptomatik
olabilir
gibi vajinanın normal
florasını bozan
• Erkekler
durumlardır.
asemptomatik

•

Mikroskobik tanı

Taze SF preperatında
ipucu hücrelerinin
görülmesi

Ampisilin 5 gün

500mg
•

Flagyl

• Metronidazol ve
klindamisin
İntravajinal 7gün

• Klindamisin PO
• KOH ile hazırlanan
preperatta koku testi
Eşle birlikte tedavi ve
pozitif
tedavi süresince cinsel
ilişki yasağı
• Vajen pH > 5-5.5

Gardnerella
Vaginalis
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ETKEN

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

ATROFİK
VAJİNİTİS

• Postmenopozal dönemde
östrojenin azalması ve
mukozada atrofi gelişmesi
ile vajina enfeksiyonlara
karşı hassaslaşır

• Vajinada kaşıntı , yanma • Hikaye
, kuruluk, disparoni ve vulvar
iritasyon ile bazen postkoital • Vajina epitelinin
gözlenmesi
vajinal kanama

Laktobasiller ↓
Vaginal pH ↑

• Artmış pürülan akıntı, az
miktarda, sarımsı sulu ince
bir akıntıdır.

TANI

TEDAVİ
•

Östrojen tedavisi

• Östrojenik veya kortizonlu
kremler

(atrofik, pililer azalmış , • Enfeksiyon varsa tedavisi
kırmızı
hemorajik
• Normal pH’ı sağlamak için
alanlar..)
hafif asitli vajinal lavaj
• PAP
•

Kültür
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ETKEN

ETİYOLOJİ

TOKSİK ŞOK • Nadir görülen toksin
SENDROMU
yapıcı S.aureus’un neden
olduğu akut bir durum
S.aureus
• % 3-15 ölüm

BELİRTİLER

TANI

TEDAVİ

• Bu belirtilerin mens
dönemine rastlaması ve
şikayetlerin bu sıra
artması şüphe
uyandırmalıdır

• Genellikle yoğun bakımda
izlenir.

•

Ateş 38.9 ↑

•

Yaygın döküntü

•

Hipotansiyon

• genellikle tampon
kullanan kadınlarda
tamponun uzun süre kirli
kalması sonucu S. Aureus
için iyi bir üreme ortamı
oluşturur.

•

Deride deskuamasyon

•

Laboratuar tahliller

•

Diare ,kusma

•

Kültür

•

Miyalji

•

Mukozalar hiperemik

• Toksinler vajinal
mukozadan geçerek kana
karışır.

• BUN, kreatin ,Karaciğer
enzimleri bozulur
•

•

Antibiyotikler

• Diğer yaşam destek
uygulamaları

Trombositopeni

• Oryantasyon bozukluğu ,
koma
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VULVA ENFEKSİYONLARI
TANIM

VULVİTİS
Vulvanın
enflamatuar
hastalığıdır.

ETİYOLOJİ / RİSK FAKTÖRLERİ

BELİRTİLER

• Enfeksiyonlar trikomonas, bakteriyel, • vulvada kaşıntı, ağrı,
fungal, parazitler (pedikülosis pubis,
yanma hissi
scabies)
• ürinasyon ve
• İrritanlar, idrar gaita, vajinal akıntı
defekasyonda ağrı ve
yanma hissi artar
• Yetersiz perineal hijyen sıkı
ygiyecek,sentetik iç çamaşırları
• disparoni
•

deterjan ,parfüm gibi allerjenler

•

vulva atrofisi

• karsinom, diabet gibi sistemik
hastalıklar, hepatit, anemi, lösemi
•

deri hastalıkları (lökoplaki, kerozis)

• bol pürulan akıntı,
vajinit
•

kızarıklık

•

ödem

•

ülserasyon

TANI

TEDAVİ

• fiziksel ve jinekolojik
muayene

•

nedene yönelik

•

antiinfektifler

•

oturma banyoları

•

kültür

•

biyopsi

•

laboratuar testleri

•

vaginal smear

• sıcak soğuk
uygulamalar
• hazırlatan faktörlerin
giderilmesi
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ETKEN

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

•

• Virüsle karşılaştıktan 3-7 gün sonra • Lezyon
primer enfeksiyon, sonra 3-4 hafta
süren içi sıvı dolu tek veya çok sayıda özellikleri
veziküller gelişir, 1-3 günde rüptür,
• Viral
ağrılı yüzeyel ülserler olur
kültür

CYBH

GENİTAL HERPES • Latent veya aktif
fazda olabilir.
HSV-2
Herpes simplex virus
Tip 2

•

Gebelikte daha sık

BULAŞMA;

•

Servikste ülserasyon ile bol lökore

• Disüri, disparoni, lenfadenopati.
• Direkt lezyona veya
Tekrarlayan ülserlerle
sekresyona temasla
• Ateş, başağrısı
karakterize viral bir
hastalık.
• Otoinfeksiyon
• İyileşince latent faz (virüs duyu
(otoinokulasyon)
gangliyonlarına geçer),aylar sonra
Vulva , serviks ve
sekonder infeksiyon
vajinada lezyonlar
İle ağız, göz mukozasına
taşıma

TANI

•

PAP

TEDAVİ

UYARILAR

• Kesin tedavi
yok ancak
semptomları
hafifletebilen

• Tedavi
süresince cinsel
ilişki yasağı

• Eşte enfeksiyon
Antiviral Zovirax araştırılmalı
• Gebelikte fetüse
etkisi fazla (aktif
• Semptomatik fazda SCA
tedavi, oturma
yapılır)
banyosu, kuru
sıcak uygulama • HSV
karsinojenik etki
Lokal-oral
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ETKEN

GENİTAL
SİĞİLLER (HPV)
Human Papülloma
Virus
(Kondiloma
Aküminata)

BULAŞMA

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

•

• HPV’nin
vulvovajinal
bölgede , anüs,
penis,üretra,
serviks ve
perinede
yerleşimi

• Vulva ve vajinada siğil şeklinde • Klinik görünüm
oluşular
• Mikroskobik
• Lezyonlar tek-çok yumuşak,
inceleme
karnabahar görünümünde, ağrısız
• PAP
• Ara sıra kanama
• Lezyondan
• Artmış akıntı, kokulu olabilir
biyopsi

• Podophylin
pomad

•

Disparoni olabilir

•

Asemptomatik gelişebilir.

CYBH

TEDAVİ

TANI

KORUNMA
•

• Trichloraacetic
asid
•

Kriyoterapi

•

Elektrokoter

•

Lazer terapi

•

Lokal eksizyon

HPV aşısı
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ETKEN

ŞANKROİD
Hemophilus Ducreyi

Gram(−)

BULAŞMA

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

TANI

TEDAVİ

•

• Hemophilus
ducreyi’nin kadında
labiumlar ve
perineye yerleşimi

• Yumuşak şankr,düzensiz
kenarlı ve sınırları yüksek olan,
ağrılı, tabanında gri bir membran
bulunan (membran kaldırılınca
kanar) çok sayıda lezyon,ülserler

•

•

Eritromisin

Balık sürüsü
görünümünde
kümelenme

•

Seftriakson

•

Suprafloksasin

•

Lenfadenopati

•

Klinik görünüm

•

Azitromisin

•

Papül-püstül-rüptür-ülser

•

Kültür

CYBH

• Erkekte penise
prepusyuma
yerleşim

Gram boyama

• Semptomatik
olmasa bile eşler
birlikte tedavi edilmeli
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BARTOLİNİT
TANIM

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

TANI

TEDAVİ

Bartolin
bezlerinin
enflamatuar
hastalığı

• Bezin ve kanalların
akut enfeksiyonu
(gonokok,streptekok,
stafilakok, e-coli ,

• Asemptomatik
kist

•

•

C. trachomatis vb)
• Tedavi edilmemiş
enfeksiyonların
ilerlemesiyle kanal
tıkanıklığı ve apse
oluşumu, rüptür
• CYBH’larda sık
görülür

• Ağrı, eritem,
hassasiyet, şişkinlik
• Abse varsa ağrı,
ödem, sellulitis
•

Disparoni

• Akut olay geçince
skar dokusu ve
fibrozis

Kültür

abse drenajı

• Jinekolojik
• yara kateteri
muayene ve klinik
• sıcak uygulama
görünüm
yada günde 3-4 kez
oturma banyosu
•

antibiotik

HEMŞİRELİK BAKIMI
•

Belirtilerin gözlenmesi

• oturma banyosu ve sıcak-soğuk
uygulamaların açıklanması
•

istirahatın sağlanması

• düzenli antibiyotik ve analjezik
alıının sağlanması

• ilk 24 saat ödemin • abse drenajı için hasta hazırlığı
azaltılması için
• hasta eğitimi
aralıklı soğuk
uygulama
hastalığın en önemli nedeninin CYBH
olması nedeniyle CYBH ve korunma
yolları ile iyi perineal hijyen eğitimi
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SERVİSİT
TANIM

Serviksin akut
veya kronik
enfeksiyonu

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

• Etken genellikle
Neisseria Gonorrhoeae ve
Chlamydia Trachomatis

AKUT
•

Serviks ödemli, eritemli •

Servikal erozyon

• streptekok, stafilokok,
coli

•

Mukoid-pürülan akıntı

Pürülan akıntı

e-

•

daha az HSV 2 ve HPV

•

mekanik ,kimyasal travmalar

KRONİK

•

• Menses sırasında
semptomlar ağırlaşır

• Servikste gri beyaz
veziküllü kistler

• Eksternal os dışarıya
çıkmıştır

• Kronikleşirse PID
ve ona bağlı
komplikasyonlar

•

TANI

TEDAVİ

• lezyonların
görülmesi

•

antibiyotik

•

koterizasyon

•

PAP

•

kültür

• servikal
konizasyon
•

kriyoterapi

Serviks kolay kanar
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ENDOMETRİT
TANIM

Endometriumun
enfeksiyonu

ETİYOLOJİ

BELİRTİLER

•

Puerperal endometrit

•

Anormal uterus kanamaları

•

Küretaj sonrası

•

Uterusta hassasiyet

•

RİA

• Servisit, salpenjit, PID, eşlik
edebilir

• Klamidya ve
gonokoklar gibi
mikroorganizmalar
•

Cerrahi işlemler

•

Ateş

•

Kötü kokulu mükopürülan akıntı

TANI

TEDAVİ

• Pelvik muayene ve
klinik bulgular

• Antibiyotikler

• PID gibi kompleks
vakalarda endometrium
incelenirken tanınabilir
• Anormal uterus
kanamalarının araştırıldığı
endometrial sitoloji- biyopsi

358

PELVİSİN ENFLAMATUVAR HASTALIĞI ( PID )
TANIM

Tuba
uterinaları
(salpenjitis),

ETİYOLOJİ

RİSK
FAKTÖRLERİ

BELİRTİLER

TANI

• Gonore, stafilakok,
streptekok, e-coli

•

• Abdominal ağrı

• Öykü, pelvik
• Ayaktan/
ve fizik muayene yatarak tedavi

Çok eşlilik

• Semptomatik eşe • Vajinal akıntı
sahip olma
(kokulu pürülan)

• Alt GYE’nin fallop
tüplerine, overlere, pelvik
•
peritona ve pelvis bağ
Overleri
dokusuna asendan yolla ,
•
(ooforitis) ,
kan ve lenf yoluyla
uterus ve/veya ulaşması ,
peritonu tutan ENDOMETRİTİS
bir enfeksiyon SALPENJİTİS,
OOFORİTİS,
PARAMETRİTİS

CYBH olması

• Ateş , titreme

RİA

• Düzensiz
kanama
• Üriner
semptomlar

• Endoservikal
kültür
• Kan tahlilleri

TEDAVİ

• Antibiyotik
(gonore ve
klamidya
tedavisi )

• Laparoskopi

• Analjezik

• Kuldosentez

• Sıcak
uygulama

• USG

• Adnekslerde
hassasiyet

• Semi fawler
pozisyon

• Servikste
hassasiyet

• Bol sıvı alımı
ve iyi beslenme

KOMPLİKASYON
•

İnfertilite

• Kronik abdominal
ağrı
•

Sepsis

•

Ektopik gebelik

•

Pelviste yapışıklıklar

•

Pelvik apseler

• Sedim , CRP↑
• GIS belirtileri
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DİĞER CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
SİFİLİZ

ETKEN
Treponema
Pallidum
‘spiroket’

BULAŞMA
YOLU

BELİRTİLER

• CYBH
• Nadiren açık
yaradan
• Kan yolu ile
• Fetüse geçiş

PRİMER EVRE
• 3 hafta içinde
şankr
• lenfadenopati

TANI
SEKONDER
EVRE
• şankrdan 2-6 hafta
sonra; döküntü, makulopapuler, kaşıntısız
lezyonlar avuç ve ayak
tabanında

• şankr; oval ağrısız,
sert, yüksek ve
• genel Lenfadenopati
belirgin çeperli
• ağız boğazda mukoz
• genitallerde veya
plaklar
ağızda bir tek şankr
Kondiloma Lata; vulva
ve perinede hipertrofik
• 4-6 haftada iz
enfeksiyöz lezyonlar
bırakmadan geçer

LATENT EVRE

GEÇ SİFİLİZ

Semptomsuz.
Bulaşıcı değil

Komplikasyonların geliştiği
dönemdir.

(yalnız kan )

•

az bir kısmında
granülamatöz
lezyonlar kemik,
deri, sinir ve kas
dokusunda
lokalize olur.

Kronik

Kemik eklem
inflamasyonu
•

KVS’de

KONJENİTAL - Seroloji
SİFİLİZ
Nonspesifik;
VDRL (erken
- İUMF
dönemde daha
duyarlı) , RPR
-Yenidoğan
• Spesifik;
Doğumda yada TPHA ve
FTA-ABS
2-3 hafta sonra
(ilk + olan test)
ihtiyar yüzlü,
etkenle temastan
buruşuk derili, 10-30 gün
el-ayakta
içinde +olur.
Testlerin
büller, nezle,
Yine − olması
dalak büyük
yıllar sürer

Kapak,anevrizma
problemi

• 4yaş↑ geç
konj. Sifiliz

• saç – kaş dökülmesi

•

• genel belirtiler

Lezyonlar

ateş,baş/kemik
ağrısı,iştahsız, terleme

• SSS ile ilgili
konuşma/

kesici dişler
yarımay
çentiği,
sağırlık, körlük

Deride

TEDAVİ
- Benzatin
PenisilinG
2-4 milyon ünite
IM 2 doz
1 hafta ara ile
yada;
2 hafta
- Doksisiklin
100mg2×1 PO
- Tetrasiklin
500mg4×1 PO
- Eritromisin
500mg 4×1 PO
- Cinsel eş
mutlaka
değerlendirilmeli

yürüme
bozukluğu,
paralizi
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GONORE

ETKEN

Neisseria
Gonorrhea

BULAŞMA

BELİRTİLER

•

•

CYBH

• Doğumda
yenidoğana
geçiş

• Riski
arttıran
faktörlerden biri
Gram (−) bir
östrojenin ↓
diplokok
olduğu
durumlar ve
mens dönemi

Lokalize / yaygın olabilir

• Direkt komşuluk ve lenf yayılımı ile endoservikal kanaldan
endometriuma, fallop tüpleri ve peritona (Anal kanal, farinks ve
ürertayada yerleşebililir)
•

İdrar sıklığı, disuri,pürülan vajinal akıntı. (erkekte → üretral akıntı )

•

Vulvada ödem akıntı,ağrı,

•

PİD-periton yapışıklıkları .

•

Abdominal ağrı, adnex,serviks hassasiyeti

•

Pelvik organlarda sabitleşme

•

Disparoni

•

İnfertilite

•

Yenidoğanda gonoreal oftaflmi

TANI

TEDAVİ

-Endoserviksten • Seftriakson 250
alınan
örnekte mg IM tek doz
kültür
• Sefiksim 400 mg
PO
tek doz
• Siprofloksasin 500
mg PO tek doz
• Ofloksasin 400
mg PO tek doz
• Eşle birlikte
tedavi

%60 Kadın asemptomatik
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KLAMİDYA BULAŞMA
YOLU

ETKEN

Chlamydia
Trachomatis

•

CYBH

• Yenidoğana
geçiş

HAZIRLAYICI
FAKTÖRLER

BELİRTİLER

• Uzun
• Endoservikal ve vajinal
antibiyotik steroid mükopürülan akıntı
tedavisi
• Yanma hissi,disüri,hafif kaşıntı
• Gonore enf
• Disparoni, ateş, abdominal ağrı
• Kötü hijyen
• Üretrit, bartolinit, servisit,
• Düşük sosyo
endometrit, salpenjit,perihepatit
ekonomik durum
• İnfertilite
• Oral
• Yenidoğanda konjonktivit ve
kontraseptifler
pnömoni
•

TANI

TEDAVİ

• Vajinal
• Cinsel eşle beraber 1-2
sekresyon kültürü haftalık tedavi
• Jinekolojik
muayene
(örneğin servisit
bulgularının
gözlenmesi)

• Eritromisin
tetrasiklin
doksisiklin
amoksisilin
• Hastalığı göz ve
orofarenkse taşıması
önlenmeli

Asemptomatik olabilir
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AİDS

BULAŞMA YOLU

RİSK
FAKTÖRLERİ

BELİRTİLER

TANI

( ACQUİRED
İMMUNODEFİCİENCY
SYNDROME ,
EDİNİLMİŞ İMMUN
YETMEZLİK
SENDROMU )

•

• Çok eşlilik, cinsel
eşin çok eşli olması

• T lenfositlerini yok eder.
Hücresel bağışıklığı engeller.

• Kondom
kullanmama

• Uzun süre asemptomatik
kalabilir.

• IV ilaç kullanımı

• Başlangıç; ateş, gece
terleme, lenfadenopati,
diare,trombositopeni ve
fırsatçı enfeksiyonlara
yatkınlık

• Serolojik,
• Tedavisi yok
immunolojik,
• Azidotimidine
patolojik
çalışmaları, virus
• Ribavirin gibi
izolasyonu
bağışıklık sistemini
uyaran ilaçlar ile
• ELİSA

ETKEN
HIV,
Human
immunodeficiency
vırus

CYBH

• Kan,seminal
mayi,vajinal
sekresyon ve anne
sütü
• Yenidoğana
plasenta veya
doğumda direkt
bulaşma

• Kan ve kan ürünleri
transfüzyonu
• Sağlık personeline
bulaşma riski yüksek
• Homoseksüalite

(candida, herpes vb)
• Tümörler, nörolojik
bozukluklar, görme
bozuklukları, KVS sorunları

• Western Blot

TEDAVİ

• Kemik iliği

Transplantasyonu
• Fluorasan
antikor testleri ve
Uygulanmaktadır.
eşlik eden
hastalık
bulguları,
laboratuar
bulguları
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VİRAL HEPATİTLER
ETKEN
Bulaşma
Yolu

HEPATİT A

HEPATİT B

Fekal-Oral

Perkutanöz

Kötü sanitasyon

Kan, kan ürünleri, cerrahi alet, iğne vb

Su, gıda, deniz ürünleri, nadiren Horizontal
kan
Kan, tükürük ve seröz sıvıların
CYBH
bütünlüğü bozulmuş cilde teması
Sonbahar ve kış aylarında daha
sık

HEPATİT C
Kan ve kan ürünleri
transfüzyonu,
IV uygulamalar,
Seksüel temas

HEPATİT D
HBV ile birlikte bir
enfeksiyon olarak görülür.
Bulaşma yolları HBV
gibidir.
Süperinfeksiyon

HEPATİT E
Fekal-oral

Genellikle içme
suyu kaynaklı

Gelişmemiş
ülkelerde
sonbaharda daha sık

Perinatal
Gebelik, doğum, anne sütü
Seksüel
Vajinal sıvılar ve semen

İnkubasyon

15-50 gün

45-60 gün

Bulaşıcı Dönem Etkenle karşılaştıktan 2-4 hafta Taşıyıcı ise yaşam boyu
sonrasına kadar dışkıda bulunur.
Belirtiler ve
Prognoz

- Preikterik Dönem

Preikterik

semptomsuz ve ÜSYE benzeri İkterik
belirtiler. En bulaşıcı dönemdir.
Postikterik Dönemler
- İkterik Dönem

14-180 gün

15-64 gün

15-50 gün

Taşıyıcı ise yaşam boyu

Kronik taşıyıcı
Siroz, KC Ca riski
yüksek

HBV tablosunu ağırlaştırır. Kronik ilerleme yok
Kronik aktif hepatite yol
açar.
Gebelikte mortalite
yüksek

Sarılık, idrar rengi koyu, KC
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ağrılı ve büyük

Patolojik düzelme 6 ayda

Nadiren öldürücü.

Mortalite yüksek

Yaşam boyu bağışıklık

Kronikleşebilir
Bağışıklık Kazanılabilir
KC Ca nedeni olabilir

Korunma

Sanitasyon

Evrensel önlemler (kan)

Genel hijyen kuralları

CYBH korunma önlemleri

Temas öncesi ve sonrası
immunglobulin uygulama

Aşılama

Kan donorlerinde uygun HBV gibi
testlerin yapılması

HBA gibi

Kan ve CYBH ile
kontaminasyonu için
evrensel önlemler

Rekombinant interferon
Aşılama
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11.2.9. Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan
Enfeksiyonlarda Hemşirelik Bakımı
İnflamasyon sürecine ve irritasyona bağlı ağrıya (Genital bölgede ağrı,
kaşıntı, disüri, disparoni) yönelik girişimler;
•

Hastaya ağrı / kaşıntının nedeni açıklanır.

•
Ağrıyı arttıran / azaltan faktörler belirlenir. Fiziksel ve çevresel faktörlerin en
aza indirilmesini içerir. Basınç, sürtünme, sıcaklık, nem, kaşıma, günlük aktivitelerin etkisi,
zaman vb etkenler araştırılır.
•

Psikososyal faktörler değerlendirilir. Stres azaltılır.

•
Tedavi uygulamaları hakkında bilgilendirilir. Antibiyotik, analjezik kullanımı,
önerilen süreden önce bırakılmaması, sıcak soğuk uygulamalar, oturma banyoları vb
•
Ağrının verdiği sıkıntıdan uzaklaşmak için yardımcı teknikler, gevşeme, başka
eğlenceli uğraşlarla ilgilenmesi önerilir.
•
Hijyenik önlemler anlatılır. Sıkmayan pamuklu çamaşırlar giyilmesi ve kuru
temiz tutulması , lezyonları irrite edecek uygulamalardan kaçınılması önerilir.
Sekonder enfeksiyon riskini önlemeye yönelik girişimler;
•

Hijyenik önlemler konusunda eğitim yapılarak uygulaması sağlanır.

•

Perine temizliği, daha sık banyo / duş alma, oturma banyoları

•
Lezyonlara dokunmamasının önemi açıklanır. Ellerle vücudun başka
bölgelerini kontaminasyonu olasıdır.
•

Sık el yıkama

•
Yara bakımı ve rüptüre / drene olan yaranın temizliği ( önerilen antiseptiklerle
veya SF, steril su, kaynamış su vb...)
•

Bölgeyi kuru tutmak için ısı lambası veya saç kurutucusu uygulama

•
Doku onarımı ve organizmaların vücuttan atılmasını kolaylaştırmak için bol
sıvı alımı ve iyi beslenme.
Eğitim gereksinimi;
•
Hastalık süreci, etiyoloji, risk faktörleri, riskli davranışlar, bulaşıcılık süresi,
uzun süreli komplikasyonları, bulaşma yolları, önlemler, cinsel eşe olan etkileri, cinsel
yaşama etkileri, üreme sisteminin normal yapısı ve işleyişi
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•

Tedaviye uyumun önemi

•

Cinsel eşte hastalık olasılığının değerlendirilmesi ve varsa birlikte tedavinin

önemi
Ayrıca, enfeksiyon nedeniyle oluşan cinsel sorunlar ve psikososyal sorunlar
konusunda danışmanlık verilmelidir.

11.3. Pelvik Ağrı
Pelvik ağrı en sık yaşanan jinekolojik sorunlardan biridir. Akut ve kronik olarak iki
şekilde değerlendirilir. Akut pelvik ağrı; alt abdominal ve pelvik alanda görülen, yedi günden
az süren ağrı olarak tanımlanmaktadır. Kronik pekvik ağrı (KPA) ise 6 ay ve daha fazla
süredir devam eden, siklik olmayan ve pelvise veya umblikusun altında anterior abdominal
duvara veya kalçaya lokalize olan ve fonksiyonel kısıtlılık yaratacak veya tıbbi tedavi
gerektirecek kadar şiddetli ağrı olarak tanımlanmıştır. KPA menstruasyon ve cinsel ilişkiden
bağımsızdır; dismenore ve disparoniden ayrılmalıdır.

11.3.1. Pelvik Ağrı Nedenleri
KPA’nın etiyolojisi sıklıkla net değildir ve multifaktöriyeldir. Abdomende ve/veya
pelviste yer alan her yapı pelvik ağrının etiyolojisinde rol oynar.
Akut pelvik ağrıda etiyolojik faktörler;
•

Peritoneal irritasyon, torsiyon, tümoral hemoraji ve enfeksiyon,

•
Gebelik ve pospartum dönemle ilgili nedenler (ablasyo plasenta, ektopik
gebelik, korpus luteum hematomu, endometritis, overyal ven trombozu),
•

Adölesan dönemle ilgili nedenler (imperfore himen, transvers vajinal septum)

•
Diğer nedenler (akut pelvik inflamatuar hastalık, akut apandisit, divertikülit,
gastroenterit, ileus, üriner sistem enfeksiyonları ya da taşları vb)
KPA’da etiyolojik faktörler jinekolojik, gastroenterolojik, ürolojik, kas iskelet sistemi,
nörolojik ve psikiyatrik nedenler olabilir.
•
Jinekolojik nedenler: Endometriozis, adhezyonlar, pelvik konjesyon sendromu,
ovarian remnant sendromu, over retansiyon sendromu, PID-endometrit- salpenjit, leimyomlar,
adenomyozis, adneksial kistler, intrauterin rahim içi araç, semptomatik pelvik desensus,
servikal stenoz, servikal veya endometrial polip, malignite
•
Gastroenterolojik nedenler: İrritable / iltihabi bardak sendromu, çöliak, kronik
konstipasyon, divertikül
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•
Ürolojik nedenler: İnterstisiyel sistit, kronik üriner sistem enfeksiyonları,
ürolithiazis, üretral sendrom, detrusitor dissinerji
•
Kas-iskelet sistemi ile ilgili nedenler: Dejeneratif disk hastalığı, f'ibromyalji,
myofasial ağrı, levator ani sendromu, postür bozukluğu, priformis sendromu, herniler, osteitis
pubis
•
Nörolojik-psikiyatrik nedenler: Depresyon, abdominal migren, abdominal
pilepsi, somatizasyon, iliohipogastrik ve/veya iliinguinal ve/veya genitofemoral nevralji,
pudental nevralji
•

Diğer nedenler: Ailevi akdeniz ateşi, porfiri
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11.3.2. Pelvik Ağrının Değerlendirilmesi
•
Öyküde kapsamlı bir ağrı değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu amaçla genel ağrı
ya da pelvik ağrıya özel değerlendirme formları da kullanılabilir. Ağrının özellikleri, şiddeti,
ortaya çıktığı zaman, arttıran ve azaltan faktörler, eşlik eden semptomlar (bulantı, kusma,
diyare vb), ağrı ile ilgili daha önce yapılan tanı ve tedavi girişimleri değerlendirilir.
•
Kolik karakterdeki aralıklı ağrı; üreter, barsak, uterus veya fallop tüpleri gibi
içi boş organların tıkanması düşündürür. Sabit yaygın ağrı daha çok intraperitoneal
hemorajiye, pelvik veya abdominal bir organın iskemisine veya ovariyan bir kistin rüptürüne
bağlıdır. Künt ağrı genellikle inflamasyonla ilişkilidir.
•
Etiyolojik faktörler ile ilgili semptomları değerlendirmek üzere ağrının
ovulasyon dönemi, dismenore, premenstruel sendrom ve disparoni ile ilişkisi, ürolojik
semptomlar (ağrılı idrar vb), kas iskelet sorunları, bel ağrısı, gastrointestinal sorunlar, migren
gibi semptomlar ve depresyon, fiziksel veya cinsel taciz öyküsü araştırılır.
•
Tıbbi öyküde gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya pelvik inflamatuvar
hastalık, kontraseptif yöntem kullanımı, cerrahi girişimler ve travma değerlendirilir.
•
Aile öyküsünde özellikle endometriozis veya irritabl barsak sendromu gibi
durumlar araştırılır.
•
Fizik muayenede pelvik muayenenin yanı sıra vital bulgular, üriner sistem,
abdominal organlar (inspeksiyon, oskültasyon, palpasyon ve perküsyon), sindirim sistemi,
nörolojik ve kas-iskelet sistemi muayenesi yapılmalıdır.
•
Tanı amacıyla uygulanan testler; servikal kültür, pap smear, CYBE testleri,
hemogram, sedimentasyon, gebelik testi, idrar tahlili ve kültürü, ultrasonografi ve laparoskopi
ve gerektiğinde diğer görüntüleme yöntemleri (intravenöz pyelografi,
sistoskopi,
kolonoskopi, gastrointestinal tetkikler, pelvik venografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik
rezonans, histerosalpingografi vb). Jinekolojide tanısal laparoskopilerin yaklaşık yarısı pelvik
ağrının değerlendirilmesi endikasyonu ile yapılmaktadır.

11.3.3. Pelvik Ağrı Tedavisi
Akut pelvik ağrıda ektopik gebelik, abortus, miyom, pelvik kitle, enfeksiyon, kist
rüptürü, vajinismus gibi etiyolojik nedenler belirlendikten sonra tedavi nedene yönelik
planlanır.
Kronik Pelvik Ağrı tedavisinde ise;
•

Tıbbi tedavide; NSAI’lar, analjezikler, narkotik analjezikler, antibiyotik,

•
Cerrahi tedavide; histerektomi, laparoskopik uterin sinir ablasyonu, presakral
nörektomi, uterosakral sinir rezeksiyonu veya ablasyonu, ooferektomi, over kisti çıkarma,
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adhezyolizis (yapışıklıkların
yapılabilmektedir.

giderilmesi),

uterin

suspensiyon

ve

apendektomi

•
Psikolojik tedavi; serotonin geri alım inhibitör ilaçlar, trisiklik antidepresanlar,
anksiyolitikler, psikoterapi, biofeedback, hipnoz, meditasyon
•
Elektriksel stimülasyon; TENS (Transkutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu),
sakral nöromodülasyon ve PTSS (Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu)
•

Tetik noktalara enjeksiyon uygulamaları, sinir blokajları, akupunktur

11.3.4. Pelvik Ağrıda Hemşirelik Yaklaşımı
•
Hemşire tanılama aşamasında ağrının yeri, şiddeti, niteliği, başlangıç süresi,
hastanın ağrısını anlatma tarzı, ağrıyı azaltan/arttıran durumlar ve ağrının hasta üzerindeki
etkilerine yer vermeli, sözsüz ve otonomik ağrı yanıtlarını değerlendirmelidir. Aynı zamanada
hemşire, tanı yöntemleri ile ilgili bilgi verir, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesine
katkıda bulunur
•
Düzenlenen tedaviler hakkında bilgi verilir. Reçete edilen ilaçlar zamanında ve
doğru uygulanmalı, etkileri ve yan etkileri gözlenmelidir. Cerrahi operasyon yapılacaksa,
türü, etkinliği ve yaşanabilecek sorunlar açıklanır. Pre-post operatif bakım verilir. İşlem
sırasında oluşabilecek komplikasyonlar gözlemlenir.
•
Kadının daha önceki ağrı deneyimleri ve ağrıyı azaltmaya yönelik yaptığı
uygulamalar sorgulanmalı ve ağrıyla başa çıkmada kullanılan non-farmakolojik yöntemler
öğretilerek uygulamalıdır (solunum egzersizleri, sıcak uygulamalar, pozisyon değişikliği,
distansiyonun önlenmesi, dikkati başka yöne çekme gibi).
•
Beslenme ve diyetin düzenlenmesi (mesane ve sindirim sistemi iritanlarından
kaçınma, konstipasyonun önlenmesi vb), ağrıyı azaltma, emosyonel stresi azaltma, cinsellik
konularında eğitim ve danışmanlık vermelidir.
•
Kadının korkuları tanımlanmalı ve uzun tedavi sürecinde psikolojik destek
verilmelidir.
•
Kadının ve ailesinin bakım sürecine etkin katılımı sağlanmalıdır. Yapılacak
işlemler konusunda kadın ve ailesi bilgilendirilmeli ve kadının aydınlatılmış onamı
alınmalıdır.

11.4. İnfertilite
İnfertilite dünyada giderek yaygınlığı artan önemli bir üreme sağlığı sorunudur.
Çiftlerin %8-15’inde infertilite sorunu olduğunu bildirmektedir. İnfertilite, bir çiftin düzenli
ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi olarak
tanımlanır. Daha önce hiç gebelik oluşmamışsa primer infertilite, önceden bir gebelik
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oluşmuşsa sekonder infertilite olarak sınıflandırılır. Fekundabilite, bir mestrual siklusta gebe
kalabilme olasılığıdır ve sağlıklı bir çiftte yaklaşık % 20-25 olarak tahmin edilmektedir.
Subfertilite fertilite potansiyelinin azalması, sterilite ise üreme yeteneğinin tümüyle kaybıdır.

11.4.1. Fertiliteyi Etkileyen Faktörler
•

Yaş >35

•

Cinsel ilişki sıklığı ve zamanlama, doğurganlık bilinci

•

Üreme sisteminin sağlık durumu

•

Genel sağlık durumu (hipotiroidi, diyabet vb)

•

Beden kitle indeksi >30, <18

•
davranışları

Sigara, alkol, kafein, madde kullanımı, ağır egzersiz gibi yaşam tarzı

•

Çevresel ve mesleki riskler ( fiziksel ve kimyasal faktörler, toksinler, vb)

•

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

•

Kontraseptif yöntemler

•

Cerrahi Operasyonlar

•

İlaçlar, kemoterapi, radyasyon

•

Psikolojik faktörler (stres, çocuk baskısı vb)

11.4.2. İnfertilitede Kadına ve Erkeğe Ait Nedenler
Tüm infertil çiftlerin %40-50’sinde kadın faktörü, %30-40’ında erkek faktörü, %20-25
çiftte hem erkek hem de kadına ait patolojiler birlikte gözlenir, %10-15 çiftte ise tüm tanısal
tetkikler sonucunda bir infertilite nedeni tanımlanamaz (açıklanamayan infertilite).
Kadına ait nedenler
•

Yaş >35

•
Overlere ilişkin faktörler; ovulasyon bozuklukları, anovulasyon, prematür
ovarian yetmezlik, polikistik over sendromu, over kistleri, luteal disfonksiyon, geçirilmiş over
cerrahisi
•
Tubal faktörler; tüplerin kısmen veya tamamen tıkalı olması (geçirilmiş
ektopik gebelik, rüptüre olmuş apandisit, endometriozis, pelvik enfeksiyonlar ve yapışıklıklar)
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•

Uterusun yapısal anomalileri, myomlar ve polipler, endometriozis

•
Servikal faktörler (yapısal anomaliler, servisit, servikal mukus anormallikleri,
antisperm antikorlar)
•
Vulva ve vajinaya ait faktörler; anatomik sorunlar, imperfore himen, vaginal
septum, disparoni
•
Peritoneal faktörler; ovumun overden tubal ostiyuma taşınmasını engelleyen
ameliyat, pelvik yaralanmalar, kronik enflamasyon vb
•

Hipotalamus ve hipofiz ile ilgili patolojiler

Erkeğe ait nedenler
•

İdiyopatik semen bozuklukları, sperm üretim, şekil ve hareket bozukluğu

•

Varikosel

•

Ürogenital enfeksiyonlar

•
epispadias

Konjenital/genetik anomaliler, kriptorşidizm (inmemiş testis), hipospadias,

•

Endokrin bozukluklar, hiperprolaktinemi

•

İmmünolojik faktörler

•
ejakülasyon

Cinsel faktörler, erektil disfonksiyon, retrograd ejekülat ve prematür

•

Kronik Hastalıklar

•

Kemoterapi ve radyasyona maruz kalma.

•

Çevresel riskler (yüksek testiküler ısı maruziyeti, kimyasal ajanlar vb)

11.4.3. İnfertilitede Kadının Değerlendirilmesi
Anamnezde; yaş, sosyodemografik özellikler, infertilite süresi, varsa daha önce
kullanılan kontrasepsiyon yöntemleri, seksüel öykü, koitus sıklığı, varsa önceki gebelikleri,
pubertal gelişim, menarş ve menarştan bu yana menstrual siklus düzeni ve karakteri, sistemik
hastalıklar, daha önceden geçirilmiş operasyonlar, sigara, alkol ya da sürekli kullanılan ilaçlar,
tiroid hastalığı, tüylenme, galaktore, pelvik veya abdominal ağrı, dismenore ve disparoni
varlığı, anormal PAP smear sonuçları, ailede erken menopoz, infertilite ve anomalili doğum
öyküsü, cinsel sorunlar, çevresel ve psikososyal faktörler sorgulanmalıdır.
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Fizik muayenede; ağırlık ve vücut kitle indeksi (BMI), sekonder seks karakterlerinin
gelişimi, anormal tüylenme ve galaktore değerlendirilmeli, tiroid muayenesi yapılmalıdır.
Pelvik muayene ile normal anatomik yapı ve jinekolojik patolojiler değerlendirilmelidir.
Laboratuvar testleri: Hormon testlerinden estradiol, progesteron, FSH, LH, prolaktin,
anti müllerian hormon (AMH), İnhibin-B, TSH, T3, T4, total ve serbest testesteron, DHEA-S
bakılabilir. Serolojik testler (HbsAg, AntiHbs, Anti HCV, Anti HIV, Rubella IgG/ IgM,
Toksoplazma IgG/ IgM, sifiliz), hematolojik ve biyokimyasal testler (kan grubu, tam kan
sayımı, Rh faktörü, açlık kan şekeri vb) yapılabilir. Gerekirse klamidya testi ve gonore
kültürü, idrar testi istenir. Özellikle tekrarlayan gebelik kayıpları ve anomali öyküsünde
kromozomal analizler yapılabilir.
Ovulasyonun değerlendirilmesi: Ovulasyon testleri direkt ya da indirekt olarak iki
gruba ayrılır. Direkt yöntemler; ovulasyonun direkt vizualizasyonunu içeren USG ve
laparoskopidir. İndirekt yöntemler ise; ovulasyona eşlik eden faktörlerin tespit edilmesine
dayanır. Bunlar; bazal vücut ısısı takibi (progesteronun termojenik etkisi ile luteal fazda vücut
ısısının 0.5°C yükselmesi ve adet görülmesi ile tekrar düşmesi), midluteal progesteron ölçümü
(beklenen adet gününden 1 hafta önce önce yapılmalıdır ve 3 ng/ml’nin üzerindeki değerler
ovulasyonun oluştuğunun objektif kanıtıdır) ve endometrial biyopsidir. Ayrıca günlük
Lüteinizan Hormon (LH) Takibi ile (kan, idrar, tükürükte) ovulasyon öncesi LH piki
izlenebilir.
Over rezervini değerlendiren testler: Günümüzde en sık kullanılan over rezerv testleri
ile Folikül Stimülan Hormon (FSH), Estradiol, Anti Müllerian Hormon (AMH), İnhibin B,
Antral Folikül Sayısı (Antral Follicle Count-AFC), Klomifen sitrat challenge testidir.
(CCCT).
Tablo 3: Over Rezerv Testleri
Düşük Over Rezervini Öngörme
Test

Sınırlar

Duyarlılık %

Özgüllük%

FSH (IU/L)

10-20

10-80

83-100

AMH (ng/mL)

0.2-0.7

40-97

78-92

AFC (n)

3-10

9-73

73-100

İnhibin B (pg/mL)

40-45

40-80

64-90

Klomifen Sitrat Test

10-22

35-98

68-98

Ultrasonografi: Over rezervi, uterus ve endometriumun değerlendirilmesi ve pelvik
patolojilerin tanısında kullanılmaktadır.
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Tubal ve pelvik patolojilerin değerlendirilmesi: Histerosalpingografi (HSG),
histereskopi ve sonohisterografi ile tubal açıklık, uterin kavite, myom, endometrial polip,
intaruterin sineşi, adhezyonlar, septum ve diğer konjenital anatomik sorunlar gibi intrauterin
patolojiler saptanırken laparoskopi ile endometriozis gibi diğer pelvik patolojiler saptanır.
Servikal faktör değerlendirmesi: Post koital test (cinsel ilişki sonrası 2-8 saat içinde
servikal mukus mikroskop altında incelenmesi) ve anti sperm antikorların araştırılması
günümüzde rutin infertilite araştırmasında önerilmemektedir. Spinn-Barkeit Testi (ovulasyona
yakın östrojen etkisi ile mukusun yapışkanlık, ipliklenme ve uzaması) ve Fern Testi
(ovulasyona yakın östrojen hormonunun etkisi ile mukusta eğreltiotu manzarası görülmesi)
mukusta hormonal değişimi gösteren testler olmakla birlikte rutin kullanımı yoktur.
Endometrial Receptivity Array (ERA) Testi: Özellikle infertilite tedavilerinde
tekrarlayan başarısızlıklar görüldüğünde endometriumu değerlendirmek ve endometriumun
implantasyon için en uygun olduğu dönemi belirlemek üzere yapılır.

11.4.4. İnfertilitede Erkeğin Değerlendirilmesi
Öyküde, yaş, sosyodemografik durum, cinsel ilişki sıklığı, zamanlaması, erektil
fonksiyon, libido durumu, ejakulasyon durumu, seksüel disfonksiyon varlığı, kriptorşidizm,
puberte öyküsü, jinekomasti, üriner ve genital sistem anomalileri, pelvik, skrotal, inguinal ya
da retroperitoneal ameliyatlar, skrotal travma, fıtık onarımı, vazektomi, spinal kord
yaralanması, üriner enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, viral orşitler, böbrek
hastalıkları, kronik hastalıklar, sistemik hastalıklar, diyabet, radyoterapi, geçirilmiş ateşli
hastalıklar, kullandığı ilaçlar, önceki infertilite tedavi ya da değerlendirme sonuçları,
radyoterapi, kemoterapi alma durumu, mesleki ve çevresel riskler, sigara, alkol, uyuştucu
madde kullanımı, beslenme, aile öyküsü ve psikososyal durum değerlendirilir.
Fizik muayenede vücut yapısı, tüylerin dağılımı, meme gelişimi, sekonder seks
karakterleri, kas gelişimi değerlendirilir. Dış genital organların muayenesinde testis ve
inguinoskrotal anatomi, üretral meatüsün yeri ve varikosel değerlendirilir. Prostat muayenesi
ve rektal muayene yapılır.
Laboratuvar incelemeleri: Follikül Stimulan Hormon (FSH), Lüteizan Hormon (LH),
total testosteron ve prolaktin değerlerine bakılır. Ayrıca cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara
yönelik testler ve diğer serolojik testler (HIV, hepatit vb) yapılabilir. Genetik faktör öyküsü
olan veya tekrarlayan tedavi başarısızlıkları sonrası genetik testler istenebilmektedir.
Semen Analizi (Spermiogram): Semen örneği 3-6 günlük cinsel perhiz sonrası
alınmalı ve en geç 1 saat içinde değerlendirilmelidir. 4-6 hafta ara ile en az 2 kez yapılır.
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Tablo 4: Semen referans değerleri (WHO 2010)
Parametreler

En düşük referans değer

Semen volümü (ml)

1.5 (1.4-1.7)

Total sperm sayısı (106)

39 (33-46)

Sperm konsantrasyonu (106 / ml)

15 (12-16)

Total motilite (PR+NP, %)

40 (38-42)

Progressive motilite (PR, %)

32 (31-34)

Vitalite (canlı sperm, %)

58 (55-63)

Sperm morfolojisi (normal formlar, %)

4 (3.0-4.0)

pH

>7.2

Peroksidaz-pozitif lökosit (106 per ml)

<1.0

MAR (Mixed antiglobulin reaction) testi (%)

<50

Immunobead testi (%)

<50

Seminal çinko (µmol/ejakülat )

>2.4

Seminal fruktoz (µmol/ejakülat)

>13

Seminal nötral glukozidaz (mU/ejakülat)

>20

Normozoospermia: Normal ejakulat (semen)
Aspermi: Ejakulat olmaması
Azospermi: Ejakulatta mikroskobik incelemede sperm yokluğu
Nekrospermi: Tüm spermlerin ölü olması
Oligozoospermi: Sperm konsantrasyonu <15 milyon spermatozoa/mL
Astenozoospermi: <%32 motil spermatozoa
Teratozoospermi: Normal yapıda spermler az (<%4 normal form)
Oligo-asteno-teratozoospermi: Her üç patolojinin birlikte olmasıdır.
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Radyolojik Değerlendirme:
Vazografi: Vazal ve ejakülatör kanal açıklığının değerlendirilmesinde
Transrektal USG: Prostat, sminal vezikül ve vas deferensin değerlendirilmesinde
Venografi: Varikoselin tanı ve tedavisinde
Skrotal ultrasonografi: Varikoselin objektif tanımlamasında
Abdominal USG: Böbreklerin değerlendirilmesinde
Testis Biyopsisi: Spermatogenez varlığı ve azoospermi nedenin araştırılır.
Bilgisayar Destekli Sperm Analizi (Computer assisted sperm analysis-CASA): Tam
veya yarı-otomatik sperm analiz tekniklerini kullanan cihazlar ile yapılan sperm ölçümüdür.
Manüel ölçümlere göre üstünlükleri, kısa sürede, güvenilir, tekrarlanabilir ve objektif
sonuçlar vermesi ve spermatozoa hareket parametrelerine dair nicel veriler sağlayabilmesidir.
Sperm DNA Bütünlüğünü Değerlendiren Testler (Sperm DNA İntegrity Test):
Sperm DNA hasarının değerlendirilmesi ve fertilite potansiyelini amacıyla yapılabilir.
İmmünolojik Değerlendirme (Antisperm Antikorları-ASA): Kadın ve erkekte mevcut
ASA, sperm aglütinasyon ve immobilizasyonuna neden olarak servikal mukusa
penetrasyonunu bozarak fertiliteyi engellemektedir. Bu test ile sperm yüzeyindeki antikorların
ölçümü yapılır. Rutin uygulanmamaktadır.
Sperm Fonksiyon Testleri: Bu amaçla, post-koital test, akrozom reaksiyonu, sperm
penetrasyon testi, sperm canlılık testi ve hemizona testi yapılabilir. Rutin uygulanmamaktadır.

11.4.5. İnfertilitede Tedavi Yöntemleri
Ovulasyon indüksiyonu: Anovulatuar hastalarda follikül geliştirilip ovulasyonu
sağlamak ve yardımcı üreme tedavilerinde kontrollü over hiperstimülasyonu ile çok sayıda
oosit elde etmek amacıyla uygulanır. Bu amaçla sıklıkla kullanılan ajanlar; Klomifen sitrat,
gonadotropinler, GnRH agonist/antagonistleri ve aromataz inhibitörleridir.
İntrauterin İnseminasyon (IUI) (Aşılama): Over stimulasyonu olmadan veya
klomifen sitrat, hMG (human menopozal gonadotropin), hCG (human corionik
gonadotropin) ile kontrollü over stimülasyonu sonrası ovulasyon zamanında erkekten alınan
spermlerin laboratuar ortamında hazırlanarak bir kateter aracılığıyla uterus içerisine enjekte
edilmesidir. Açıklanamayan infertilite, erkek faktörü ve immünolojik faktörler nedeniyle sık
kullanılır.
In Vitro Fertilizasyon (IVF) (Tüp Bebek): Çok sayıda foliküllerin gelişmesi için
ilaçlarla overlerin kontrollü hiperstimülasyonu sağlanır ve gelişen foliküllerin büyümeleri
ultrasonografi ile izlenir. Olgunlaşan oositler transvajinal ultrasonografi eşliğinde arka
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forniksten uygulanan bir iğne aracılığıyla lokal veya genel anestezi altında aspire edilirek
toplanır. Bu sırada erkekten mastürbasyon veya cerrahi yöntemlerle sperm elde edilir. Daha
sonra laboratuarda oosit başına ortalama 20.000 hareketli sperm aynı tüpe konularak, spermin
oositi doğal şekilde fertilize etmesi beklenir. Fertilizasyon gerçekleştirilirse 3-5. günlerde
embriyonun uterusa transferi gerçekleştirilir. Başlıca endikasyonları, tubal faktör,
endometriozis ve açıklanamayan infertilitede gibi durumlardır.
İntra Sitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI) (Mikroenjeksiyon) : Bir spermin bir
oosit sitoplazması içine enjekte edilerek fertilizasyonun sağlanması amaçlanır. En önemli
endikasyonu azospermi ve oligoastenoteratozoospermi gibi erkek faktörüne bağlı
infertilitedir. Kadında over stimülasyonu, folikül takibi, oosit toplanması ve embriyo transferi
işlemleri IVF’de olduğu gibidir.
Gamet Intrafallopian Transfer (GIFT): Kadında folikül gelişimi uyarıldıktan sonra
toplanan oositler ve erkekten alınan spermler özel bir kateter yardımıyla laparoskopik
yöntemle fallop tüplerinde ampullaya bırakılır. Döllenmenin ampullada doğal ortamda
gerçekleşmesi beklenir.
Zigot Intrafallopian Transfer (ZIFT):
tüplerine transfer edilmesi işlemidir.

Embriyoların laporoskopik olarak fallop

Sperm Elde Etme Teknikleri: Azospermik erkeklerde sperm elde etmek için yapılır.
PESA-Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu: İnce bir iğne ile epididimislerden
sperm aspirasyonu işlemidir.
MESA-Mikro Epididimal Sperm Aspirasyonu: Mikrocerrahi teknikler kullanılarak,
genel anestezi altında epididimislerden doğrudan sperm çıkarılma işlemidir.
TESE-Testiküler Sperm Ekstraksiyonu: Testis dokusundan biyopsi ile sperm
çıkarılması işlemidir.
TESA-Testiküler Sperm Aspirasyonu: Testislere deriden sokulan bir iğne ile sperm
alınmasıdır.
Kriyoprezervasyon: Oosit, sperm, embriyo veya over dokusunun kriyoprotektan adı
verilen özel kimyasallar kullanılarak hücrelerin canlılığını kaybetmeden dondurulup
saklanması işlemidir.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT): Yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen
embriyolardan birkaç hücre alınarak genetik değerlendirmesi yapıldıktan sonra sağlıklı
olanların kadına transfer edilmesidir. Böylece, anormal genetik yapıya sahip olan
embriyoların elenmesi sağlanır.
Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Komplikasyonları: Overlerden fazla miktarda
folikül geliştirilmesine yönelik ovulasyon uyarılması sonucunda gelişen over
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hiperstimülasyon sendromu en önemli komplikasyondur. Ödem, abdominal distansiyon,
dispne takipne, alt abdominal ağrı, hipotansiyon, hidrotoraks, hiponatremi, hiperkalemi,
hemokonsantrasyon, multiorgan yetmezliği ve tromboembolik olaylarla seyredebilen ciddi bir
durumdur. Ayrıca çoğul gebelik, preterm doğum, dış gebelik, düşük, sezeryan gibi
komplikasyonlar daha sık görülmektedir.

11.4.6. İnfertilitede Hemşirelik Yaklaşımı
İnfertilite alanında hemşirelerin sorumlulukları;
•
İnfertil çiftin değerlendirilmesi (öykü
uygulanmasına yardım, günlük kayıtların izlenmesi),

alma,

muayene

ve

testlerin

•
Belirlenen tedavinin planlanması (ekibin ve işlemlerin koordinasyonu,
ilaçların doğru uygulanması ve komplikasyonların önlenmesi konusunda eğitim),
•
İnfertil çifte eğitim ve danışmanlık (üreme sisteminin işleyişi ve infertilite
sorunu, uygulanacak tedavi yöntemi, süresi, maliyeti, tedavinin olası sonuçları, oluşabilecek
komplikasyonlar, tedavi sürecinde yapılan işlemler, istenen tetkikler, değerlendirmeler ve
sonuçları, ilaçlar ve birey/çiftin öz bakımı ile ilgili öneriler)
•
Yardımcı üreme tedavisi işlemlerine yardım (oosit toplama, embriyo transferi,
intrauterin inseminasyon (IUI) gibi işlemlerde yardım ve pre-post operatif bakım),
•
İnfertilite tanısı ve tedavisi nedeniyle infertil çiftlerin yaşadığı yoğun strese
yönelik girişimler ve danışmanlık
•

Vaka yöneticiliği, infertilite danışmanlığı ve koordinatörlük
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Kızılkaya Beji N. (ed). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları.
Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.
Taşkın L. (ed), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. baskı, Ankara, Sistem Ofset,
2007.
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Uygulama Soruları
1)
Anormal uterin kanama, kronik pelvik ağrı veya üriner sistem enfesksiyonu
sorunu olan bir kadında hastalık öyküsünü alarak uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
2)
Anormal uterin kanama, kronik pelvik ağrı, üriner sistem enfesksiyonu veya
infertilite sorunu olan bir kadının jinekolojik muayenesi ve tanı işlemlerine katılarak uygun
hemşirelik bakımını uygulayınız.
3)
İnfertil bir çiftin öyküsünü alarak fertiliteyi etkileyen risk faktörlerini
değerlendiriniz ve tanı ve tedaviye yönelik işlemleri açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anormal uterin kanamalar (AUK) jinekolojide en sık karşılaşılan problemlerden
biridir. Anovulatuar sikluslarda genellikle siklus uzunluğu ve kanama özellikleri
öngörülemez, sık lekelenme ve bazen şiddetli kanamalara neden olabilir. Anormal uterin
kanamaların etiyolojik nedenleri arasında ovulasyon bozukluklarının yanı sıra miyomlar,
polip, adenomiyoz, malignite, koagulopatiler, endometrial sorunlar ve iyatrojenik nedenler
yer alır. Tanısal işlemlerde Pap Smear, endometrial biopsi, pipelle biyopsi, ultrason,
histeroskopi, histerosonogram, Dilatasyon ve Küretaj, MRI uygulanabilir. Medikal tedavide
kombine oral kontraseptifler, progestinler, antifibrinolitikler ve nonsteroidal anti-inflamatuar
ilaçlar kullanılır. Cerrahi tedavide ise endometrial ablazyon veya histerektomi yapılabilir.
Üreme sistemi enfeksiyonlarının içerisinde CYBE, endojen enfeksiyonlar ve
iyatrojenik enfeksiyonlar yer alır. CYBE ise başlıca bulaşma yolunun koruyucu bariyer
olmadan penisin vajinaya, anüse ya da ağıza penetrasyonu ile gerçekleşen cinsel ilişki ile
olduğu bir grup bulaşıcı hastalıktır. Üreme sistemi enfeksiyonlarının en sık karşılaşılan
nedenleri, yanlış hijyen davranışları ve güvenli olmayan cinsel davranışlardır. Kronik pelvik
ağrı ve infertilite, sepsis, ektopik gebelik, servikal kanser riskinde artış, yenidoğan sorunları
gibi birçok önemli komplikasyonları vardır. En sık görülen üreme sistemi enfeksiyonları
Kandida Albikans, Trikomonas Vajiniti, Gardnerella Vaginalis, Atrofik Vajinit, Toksik Şok
Sendromu, Genital Herpes, Genital Siğiller, Şankroid, Bartolinit, Servisit, Endometrit, PID,
Sifiliz, Gonore, Klamidya, AIDS ve Hepatitler’dir.
Pelvik ağrı akut ve kronik olarak iki şekilde değerlendirilir. Kronik pekvik ağrıda
(KPA) etiyolojik faktörler jinekolojik, gastroenterolojik, ürolojik, kas iskelet sistemi,
nörolojik ve psikiyatrik nedenler olabilir. En sık karşılaşılan jinekolojik nedenler:
endometriozis, adhezyonlar, PID-endometrit- salpenjit, leimyomlar, adenomyozis, adneksial
kistler ve malignitedir. Kapsamlı bir ağrı öyküsü alındıktan sonra tanı amacıyla pelvik
muayene ultrasonografi, laparoskopi ve gerektiğinde diğer görüntüleme yöntemleri kullanılır.
Tıbbi tedavide analjezikler kullanılırken cerrahi tedavide; histerektomi gibi operasyonlar
yapılabilmektedir.
İnfertilite, bir çiftin düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde
gebelik elde edememesi olarak tanımlanır. İnfertil kadının değerlendirilmesinde hormon
testlerinin yanı sıra, ovulasyonun varlığı ve over rezervi değerlendirilir, tubal ve pelvik
patolojilerin değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi, histerosalpingografi (HSG),
histereskopi ve sonohisterografi yapılır. Erkekte ise semen analizi ve gerektiğinde ileri testler
uygulanır. İnfertilitede en sık uygulanan tedavi yöntemleri arasında, ovulasyon indüksiyonu,
intrauterin inseminasyon, in vitro fertilizasyon, intra sitoplazmik sperm injeksiyonu yer alır.
Ayrıca azospermik erkeklerde cerrahi olarak sperm elde etme teknikleri uygulanabilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik amenore nedeni değildir?

a)

Genetik anomali

b)

Puberte öncesi

c)

Gebelik süreci

d)

Emzirme dönemi

e)

Menopoz sonrası

2)
Aşağıdaki
enfeksiyondur?

üreme

sistemi

enfeksiyonlarından

hangisi

endojen

a)

Trikomonas Vaginalis

b)

Kandida Albicans

c)

Klamidya Trachomatis

d)

Genital Siğiller

e)

Genital Herpes

3)

Aşağıdakilerden hangisi kronik pelvik ağrı nedenleri arasında yer almaz?

a)

Endometriozis

b)

Adhezyonlar

c)

Kronik Pelvik Inflamatuar Hastalık

d)

Malignite

e)

Ektopik gebelik

bir
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4)
Yardımcı üreme tekniklerinde In Vitro Fertilizasyon yönteminde
aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a)

Overlerin kontrollü hiperstimülasyonu sağlanır.

b)

Olgunlaşan oositler aspire edilirek toplanır.

c)

Oosit ve çok sayıda sperm aynı tüpe konularak doğal fertilizasyon beklenir.

d)

Laboratuar koşullarında sperm hücresi oosit içine enjekte edilir.

e)

Embriyo uterusa transfer edilir.

5) Oligozoospermi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a)

Ejakulat olmaması

b)

Ejakulatta mikroskobik incelemede sperm yokluğu

c)

Sperm konsantrasyonunun <15 milyon spermatozoa/mL olması

d)

Normal yapıda spermlerin az olması

e)

Tüm spermlerin ölü olması

Cevaplar
1)a , 2)b, 3)e, 4)d, 5)c
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12. KADININ ÖZEL YAŞAM EVRELERİ:
ERGENLİK/ADÖLESAN VE KLİMAKTERYUM (MENOPOZ)
DÖNEMİ
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ergenlik/Adölesan Dönemi ve Özellikleri
12.2. Klimakteryum (Menopoz) Dönemi ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ergenlik/adölesan döneminde ortaya çıkan değişiklikleri inceleyiniz

2)

Türkiyede ergenlerin durumu ve ergenlik dönemi sorunlarını araştırınız.

3)

Klimakteryum (menopoz) dönemindeki değişiklikleri değerlendiriniz.

4)
Klimakteryum (menopoz) dönemdeki kadının bakım ve tedavi yaklaşımları
hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ergenlik/adölesan dönemi
Ergenlik/adölesan döneminin
ve ortaya çıkan değişiklikler özeliklerini ve ortaya çıkan
değişiklikleri kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Gözleyerek

Türkiye’de ergenlerin
durumu ve ergenlik dönemi
sorunları

Türkiyede ergenlerin durumu ve
ergenlik dönemi sorunlarını
anlayıp analiz edebilmek

Okuyarak/Araştırarak

1.
Klimakteryum
(menopoz) dönemindeki
değişiklikler

Klimakteryum (menopoz)
döneminde görülen değişiklikleri
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Gözleyerek

Klimakteryum (menopoz)
Gelişen sağlık bakım anlayışına
dönemdeki kadına bakım ve göre klimakteryum (menopoz)
tedavi yaklaşımları
dönemdeki kadına bakım ve
tedavi yaklaşımlarını sayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Adölesan

•

Ergenlik

•

Klimakteryum

•

Menopoz

•

Puberte
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Giriş
Kadın, doğası gereği yaşamın başından sonuna kadar farklı evrelerden geçer. Bu
evreler; hormonal, bedensel ve ruhsal değişikliklerden etkilenir. Kadın sağlığı sorunları da
yaşam evrelerine göre farklılıklar gösterir. Kadın sağlığını etkileyen sosyal, kültürel, biyolojik
farklılıklar nedeniyle kadına yaşam dönemlerine özgü sağlık hizmeti sunulması ve stratejiler
geliştirilmesi gerekliliği doğmuştur.
Kadın yaşamı, sınırları kesin olmamakla beraber kronolojik olarak sekiz dönemde
incelenir.
Kadının Yasam Evreleri
1. İntrauterin dönem: Doğum öncesi ilk 40 hafta
2. Yenidoğan dönemi: Postpartum ilk 28 gün
3. Çocukluk dönemi: 8 yaşına kadar
4. Prepüberte ve püberte dönemi: 8-15 yaş
5. Ergenlik /adölesan dönemi: 15-18 yaş
6. Cinsel olgunluk dönemi: 19-49 yaş
7. Klimakterium (menopoz) dönemi: 50 -65 yaş
8. Senium/ ileri yaş dönemi: 65 yaş sonrası
Yaşam Evrelerini Belirleyen Etkenler
• Kalıtsal özellikler
• Yaşanan coğrafya, toplum, rakım vs.
• Beslenme özellikleri
• Genel sağlık durumu
• Çeşitli alışkanlıklar (sigara kullanımı, egzersiz vb.)
Kadın yaşamında hem en uzun süre hem de cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunlarının en
fazla görüldüğü dönem olması nedeniyle cinsel olgunluk dönemi üzerinde daha fazla
durulmaktadır. Oysa ihmal edilen ergenlik ve klimakterium (menopoz) dönemlerinde kadın
sağlığını olumsuz etkileyen pek çok durum görülebildiğinden bu süreçlerde kadınlara özgü
sağlık sorunlarının ayrıca ele alınmasını ve özgün yaklaşımlar getirilmesini gerektirir.
Fertilizasyon döneminden itibaren kadınlara cinsiyete özgü risklere yönelik verilecek
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koruyucu/geliştirici ve tedavi edici sağlık bakımı, ileri yaşlarda da sağlıklı bir toplumun
garantisi olacaktır.

12. 1. Ergenlik/ Adölesan Dönemi
Ergenlik, somatik, hormonal, psiko-sosyal birçok değişimin yaşandığı çalkantılı bir
süreçtir. Yaşamda bir geçiş dönemi olarak algılandığından ve genellikle sağlıklı,
hastalıklardan nispeten uzak bir grup olarak kabul edildiklerinden, ergen ve gençlerin sağlığı
geçmişte oldukça ihmal edilmiştir. Oysa ergen ve gençlerin özellikle bu dönemde fiziksel,
ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebilen sosyo-ekonomik-kültürel faktörlerin etkisinde kaldığı,
özellikle de cinsel/üreme sağlığı ile gelecekte yaşayabileceği bir çok sağlık sorunlarının
temellerinin bu dönemde atıldığı ortaya konulmuştur. Günümüzde bu dönem, bireylerin daha
ileri yıllardaki gelişmelerini ve sağlıklarını etkileyecek “kritik dönem” olarak ele
alınmaktadır. Çünkü bu yaş dönemi, sağlıkla ilgili bilgilerin, becerilerin, davranışların ve
değerlerin oturtulabileceği bir dönem olarak kabul edilmektedir.
Ergenlik dönemine ilişkin değişik tanımlar yapılmasına karşın bu dönem; biyolojik,
fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın meydana geldiği,
çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün
tanımına göre ergen ve genç; 15- 25 yaşları arasında, öğrenim gören, hayatını kazanmak için
çalışmayan ve ayrı bir konutu bulunmayan kişiye denir. Dünya Sağlık Örgütü ise; 10-19 yaş
arasını ergen/adölesan dönem, 15-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak tanımlamaktadır.
Dünya nüfusunun %24.5’i bu yaş grubundadır. Türkiye’de ise bu yaş grubu oranı %24,4’tür.
Ergenlere ve gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı konularıyla ilgili hassasiyet
nedeniyle bu alandaki çalışmalar uzun bir süre üreme sağlığı ve nüfus çalışmalarının bir
parçası olamamıştır. Bu anlamda, 1994 Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı ile
1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı önemli dönüm noktaları olmuştur. Bu
konferanslarda, temel insan haklarının bir parçası olarak cinsellik, cinsel sağlık ve üreme
sağlığıyla ilgili kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu çerçevede, bu iki
konferansın eylem planları, sağlığın iyileştirilebilmesi için tasarlanan programlara
ergenlerin/gençlerin cinsel sağlık/ üreme sağlığı özelliklerinin ve gereksinimlerinin dahil
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

12.1.1. Ergenlik Döneminde Ortaya Çıkan Değişiklikler
Ergenlik dönemi kendi içinde üç dönemde incelenmektedir. Erken (10–13 yaş), orta
(14–16 yaş) ve geç ergenlik dönemi (17–19 yaş) olarak ayrılırsa da bu dönemleri kesin bir yaş
sınırıyla tanımlamak zordur. Bu dönemlerde biyolojik, sosyal, duygusal ve entellektüel
büyüme birbirinden farklı hızlarla oluşmaktadır. Erkek ve kız çocuğu arasındaki farklılıklar
giderek belirginleşir ve bedensel, ruhsal ve cinsel kimlik ortaya çıkmaya başlar.
Kadın ve erkekte cinsiyet hormonlarının salgılanması ve buna bağlı olarak cinse özel
bulguların ortaya çıkması puberte olarak tanımlanmaktadır. Pubertede salgılanan cinsiyet
hormonları ergende önemli değişikliklere neden olmaktadır. Genel olarak kızlar 10-11 ve
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erkekler ise 12 yaş civarında bu döneme girerler. Kızlar erkeklerden ortalama iki yıl önce bu
döneme girerler ve bu dönemden erkeklerden ortalama iki yıl önce çıkarlar.
Bedensel değişikler: Bu değişiklikler kızlarda östrojen erkekte testeron hormonlarının
etkisi ile başlamaktadır. Bu dönemde tüm bedende oluşan değişiklikler mevcuttur. Özellikle
kemikleşmede belirgin artışlar gözlenmektedir. Kas-iskelet sistemi ve iç organlarda, el-bilek
kemiklerindeki kıkırdak yapılarda kemikleşme olmakta ve kemiklerde kalsiyum depolanması
artmaktadır. Erişkin boy uzunluğunun %20-25'i bu dönemde kazanılmaktadır. Kızlarda boy
uzama atağı 12-13 yaşları arasında iken, erkeklerde 14-15 yaşlarında olmaktadır. Östrojen
büyüme kıkırdağını, erkeklik hormonu testosterona göre daha hızlı kapatmaktadır. Bu nedenle
erkeklerde boy uzaması 19-20 yaşlarına kadar sürebilirken; kızlardaki en hızlı boy uzaması
menarş öncesinde olmaktadır ve menarştan sonraki birkaç yıl içinde büyüme durmaktadır.
Her iki cinsiyette de bağışıklık sisteminin önemli unsurlarından olan lenf bezlerinde
azalma olmaktadır. Erkeklerde cilt altı yağ dokusunda azalma ve omuzlarda genişleme,
kızlarda ise kalçada genişleme belirginleşir. Özellikle koltuk altı ve bacak arası ter bezlerinde
gelişmeler olur. Cillte de hormonların ürettiği “sebum” maddesi nedeniyle yağlanma,
sivilceler, tüylenme meydana gelir.
Kızlarda üreme sistemi değişikleri: Erkeklerde ve kızlarda cinsel gelişim farklı
evrelerde izlenmektedir. Çocukluk çağının sonlarına doğru kızlarda cinsel farklılaşmanın
belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Ergenlik çağına geçişin ilk belirtisi kişiden kişiye
değişmekle beraber genellikle memelerin büyümesidir. 9-10 yaşlarında meme dokusunda
büyüme başlar, 10-11 yaşlarında önce genital bölgede, takiben koltukaltı bölgesinde kıllanma
ortaya çıkar.
Menarş, yani ilk adet kanaması 11-15 yaşlar arası herhangi bir zamanda, ortalama
olarak 12.5 yaşında ortaya çıkar. İlk adet kanamasının ortaya çıktığı yaş kalıtsal özelliklerden
etkilenir. İlk adet kanamaları genellikle yalnızca östrojen hormonu etkisinde ortaya çıkan
sıklıkla düzensiz (juvenil) kanamalardır. Yumurtlama henüz devreye girmediğinden adet
kanamasını beklenmedik zamanlarda görebilir. İlk adet kanamasından ortalama 2 yıl sonra
yumurtlama başlar ve adet kanamaları düzenli hâle gelirler. Gebe kalma bu dönemde ender
olarak da olsa mümkün olabilir.
Duygusal değişiklikler: Ergenlik dönemi duygusal olarak zor geçen bir dönemdir. En
hızlı değişimin gerçekleştiği bu dönemde, cinsel kimliğin yanı sıra yaşama sosyal uyum,
ruhsal değişim ve kişilik gelişimini de içerir. İç çatışmalarla dolu ergenlikte büyüdüğünü ispat
etme, kendine yeni bir dünya görüşü arama, soyut ve felsefi düşüncelere yönelme, ekonomik
ve sosyal bağımsızlık isteği ön plandadır. Ego merkezli düşünme, kurallara uymama, özel ve
ayrıcalıklı olduklarını hissetme gibi özellikler yaygındır. Ani heyecanlar ve mutsuzluklar,
hayal kurma, çabuk sinirlenme, yasaklara şiddetli tepkiler, içe kapanıklık, dağınıklık ve
savurganlık, vurdumduymazlık, bedenine önem verme, karşı cinse ilgi gibi karmaşık duygular
yaşanır. Bu dönemde psikososyal gelişiminin bilinmesi ve değerlendirilmesi ergenin
karşılaştığı sorunların tanımlanması ve çözüm önerisi oluşturulması açısından önemlidir.
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Bedensel, ruhsal ve cinsel olarak kadın yönünde farklılaşma ortalama olarak 18 yaşına
kadar devam eder ve bu yaştan itibaren kadınsı özelliklerin tümü kazanılmış olur.

12.1.2. Türkiye’de Ergenlerin Durumu
TNSA-2013 sonuçlarına göre, ergenlik dönemindeki kadınların neredeyse % 5’i çocuk
doğurmaya başlamıştır: 15-19 yaş grubundaki kadınların %3’ünün bir canlı doğumu olmuştur;
% 1’i ise araştırma tarihinde ilk çocuğuna gebedir. TNSA-2008’den bu yana çocuk sahibi
olmaya başlayan ergenlerin oranında bir düşüş olmuşsa da çok azdır. Ergenlik dönemde
çocuk doğurmaya başlayanların oranının 18 yaşından sonra keskin bir şekilde arttığı
görülmektedir. Türkiye Kadın Sağlığı Araştırması (2014)’na gore < 18 yaş altında gebelik
oranı % 14,63’dır.
Türkiye’de 19 yaşındaki kadınların yüzde 16’sı anne olmuş veya ilk çocuğuna gebedir.
Kırsal alanlardaki ergenlerde çocuk sahibi olma (%6), kenttekilere göre (%4) daha sık
görülen bir davranıştır. Ergenlik döneminde çocuk sahibi olmaya başlayan kadınların
oranında bölgesel farklılıklar göstermektedir, Batı’da %3 olan bu oranın Güney, Orta ve
Doğu’da %6 veya daha fazladır.
Eğitim düzeyi ile erken yaşta çocuk sahibi olma arasında ters yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Eğitimsiz veya ilkokulu bitirmemiş kadınların % 17’si ergenlik döneminde
çocuk doğurmaya başlarken; bu oran en az ilkokulu bitirmiş kadınlar arasında %8
düzeyindedir. Refah düzeyine göre bakıldığında, orta, düşük ve en düşük refah seviyesine
sahip hanelerde yaşayan ergenlerin % 6-8’inin, en yüksek refah düzeyine sahip hanelerde
yaşayan ergenlerin ise %3’ünden azının çocuk doğurmaya başladığı görülmektedir.
Evli ergenlerde gebeliği önleyici yöntem kullanma oranı %17.6’dır. Karşılanmamış
aile planlaması ihtiyacı %5.9’dur. 6 aydan küçük çocuklarda sadece anne sütü ile beslenme
oranları %30.1’dir.
Yeni Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesine göre, kadın ve erkek 17 yaşını
doldurmadıkça evlenemezler. Eski Medeni Kanunu'nda evlenebilmek için erkeklerin 17,
kızların da 15 yaşını doldurmuş olması gerekiyordu. Erkeklerle eşit olarak kız çocuklarının
evlenme yaşının 17'ye yükseltilmesi, gerek kız çocuklar ve gerekse toplum için olumlu bir
gelişmedir. Ancak kız ve erkek çocuklar 16 yaşlarını doldurduklarında hâkim kararıyla
evlenebilmektedir. Kadınlarda evlenme yaşının küçük olduğu toplumumuzda ergen
gebeliklere de sık rastlanmaktadır. Ülkemizdeki ergen gebelerin çok büyük oranı evli ve
düzenli cinsel yaşamı olan kadınlardır. İlaç, içki ve sigara alışkanlıkları ise hemen hemen hiç
yoktur. Bu gebelikler geniş aile yapısında genellikle planlanmış ve istenen gebeliklerdir. Yine
de bu gebeliklerin sağlık sorunları üzerinde durulması ülkemizde de anne ve çocuk sağlığının
korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
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12.1.3. Ergenlik Dönemi Sorunları
Bu dönem, bütün yaş dönemleri içinde en sağlıklı olanı, aynı zamanda uzun ve sağlıklı
bir yaşamın temellerinin atılabileceği bir dönem olarak görülmektedir. Diğer taraftan bu
dönemde yaşanan fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal değişimlerden dolayı, sağlık
açısından riskli bir grubu oluşturmaktadır. Bu yaş grubunu yetişkinlerden ayıran önemli bir
özellik, riskli davranışa yönelme eğilimleridir. Bu dönemde edinilen dengesiz beslenme, riskli
cinsel davranışlar, sigara, alkol, uyuşturucu ve diğer madde bağımlılığı gibi alışkanlıklar
yetişkinlikte de devam edebilecek ve erken ölüm getirebilecek özellikte yüksek riskli
davranışlardır.
Ergenlerin ve gençlerin karşılaştıkları riskler ve yeni durumlar
•

Puberte / menarş

•

Cinsellik

•

Erken cinsel aktivite

•

Gebelik riski

•

İstenmeyen gebelikler

•

İsteyerek düşükler

•

Kontraseptif kullanımı / kullanılmaması

•

Aile planlaması yöntemine ulaşamama

•

CYBE

•

HIV, AIDS

•

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı

•

Cinsel şiddet

•

Sigara / alkol / madde kullanımı olarak sıralanabilir.

12.1.4. Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Sorunları
Ergen sağlığını ve geleceğini tehdit eden en önemli durumlardan biri cinsel sağlık/
üreme sağlığı (CS/ÜS) sorunlarıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ergen nüfusun hızla
artmasıyla birlikte ergenlerin CS/ÜS gereksinimleri de artmıştır.
Ergenlerin fiziksel gelişmesi, psikolojik ve toplumsal olgunlaşmadan daha önce
olmaktadır. Cinsel aktivitenin erken yaşta başlaması ile güvensiz cinsellik, gebelikten
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korunma yöntemleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla (CYBE) ilgili yeterli bilgiye
sahip olmama, yüksek oranda istenmeyen gebelik ve HIV dahil CYBE ile
sonuçlanabilmektedir. Üreme sağlığı sorunlarının ortaya çıkması ileri dönemdeki üreme
sağlığını da olumsuz olarak etkilemektedirler Ayrıca, sigara ve alkol alışkanlığı, uyuşturucu
madde kullanımı, yanlış beslenme alışkanlıkları, kazalar, intiharlar ve psikolojik sorunlar
nedeniyle ergenler çok ciddi fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal sorunlarla karşı karşıya
kalmaktadır.
Ergenlere ve gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı konularıyla ilgili 1994
yılında Kahire’de gerçekleştirilen Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın Eylem
Planı’nda; “Üreme sağlığı programlarının kadınların ve ergenlerin gereksinimlerini
kapsayacak biçimde düzenlenerek, üreme sağlığı bilgisi, danışmanlık ve üreme sağlığı
hizmetlerini ergenler ve erişkin erkekler için de ulaşılabilir kılacak yenilikçi programlara
ihtiyaç olduğu” (paragraf 7.41 – 7.48) belirtilmiş ve ergenlerin üreme sağlığı konusundaki
çalışmaların önemi vurgulanmıştır. Temel insan haklarının bir parçası olarak cinsellik, cinsel
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım için 1994 Dünya Nüfus ve
Kalkınma Konferansı ile 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı önemli dönüm
noktalarıdır. Bu iki konferansın eylem planları, sağlığın iyileştirilebilmesi için tasarlanan
programlara ergenlerin ve gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı özelliklerinin ve
gereksinimlerinin dahil edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Karşılaşılan riskler ve yeni durumların çoğu ergen ve gencin üreme sağlığını
etkilemekte ve bu risklerden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
CS/ÜS sorunları beraberinde toplumsal sorunları da getirmektedir.
Erken - geç puberte: Sekonder seks karakterinin 7.5 yaşından küçük yaşta görülmesi
erken, 14 yaştan sonra görülmesi gecikmiş puberteyi düşündürür. Erken puberte, endokrin
sistem hastalıkları ve bazı over tümörlerinin östrojen salgılaması sonucu ortaya çıktığı gibi
bazen patoloji olmadan da görülebilir. Puberte çağının ilk belirtileri bazı kız çocuklarında
yapısal özelliklere bağlı olarak 13-14 yaşına kadar gecikebilir. Gecikmiş pubertenin nedeni,
genellikle üreme organlarındaki bir hipoplazidir. Yetersiz beslenme, aşırı stres, ağır egzersiz,
ağır işte çalışma puberteyi geciktiren faktörler arasındadır.
Menstruasyon sorunları: Menstruasyon düzensizlikleri, önemsiz fizyolojik
değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabildiği gibi, önemli bir hastalık belirtisi de olabilir. Bu
nedenle üzerinde durulması gereken ciddi sorunlardır. Hemşirenin normal ve anormal
sikluslar hakkında bilgi sahibi olması, ergenleri ve ailelerini bu konuda bilgilendirmeleri
açısından önem taşır.
Üreme ve üriner sistem enfeksiyonları: Vajinal akıntı, puberte döneminde görülen
bir başka sağlık sorunudur. Menarştan önce ve menopozu takiben östrojen düzeyinin düşük
olmasına bağlı, vajinal akıntı miktarı minimaldır. Vajinal epitel hücreleri inaktif ve glikoz
içeren döderlein basilleri mevcut olmadığından enfeksiyona daha yatkındır. Vajen
mukozasında normalde bulunan bakteri ile östrojen arasındaki bu denge bozukluğu da
enfeksiyona yol açar. Enfeksiyonun majör belirtisi bol miktarda, anormal renkte ve kokuda
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vajinal akıntıdır. Ergene, enfeksiyonlardan korunma ve perine hijyeni konusunda bilgi ve
beceri kazandırılmalıdır.
Ergen gebelikleri, doğum ve doğum sonrası: Günümüzde hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde toplumsal sağlık sorunlarından biri olan ergen gebelikleri hem anne
hem de bebek sağlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. Ergen gebelikleri, hem sağlık hem de
sosyal nedenlerden dolayı oldukça önemlidir. Yaşı çok genç olan annelerden doğan çocuklar
daha yüksek derecede hastalık ve ölüm riski taşımaktadırlar. Bu gebelerde emosyonel stres ve
sosyal sorunlar daha sıktır. Ayrıca, erken yaşta çocuk sahibi olmak ergenlerin eğitimlerini
sürdürememeleri ve iş imkânlarına erişimemelerine neden olmaktadır.
Ergen gebelikleri yüksek riskli gebelikler arasında yer almakta, anne ve bebek
açısından önemli sosyal ve sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Gebeliğin anneye
yüklediği metabolik, hemodinamik ve psikolojik yüklerin ergenlik dönemin yarattığı benzer
koşullarla çakışması ergen gebelikleri ek problemlerin yokluğunda bile riskli gebelik
kategorisine sokmaktadır.
Gebelik komplikasyonları, en belirgin ve erken fiziksel risklerdir. Ergenlerde pelvis
gelişimi devam ettiği için ve yetişkin ölçülerine henüz ulaşılmadığından dolayı zor doğumlar
meydana gelmektedir. Zor doğuma bağlı olarak da fistül, idrar ve gaita inkontinansı, baş
pelvis uyumsuzluğu, anemi, toksemi, hipertansiyon ve vajinal enfeksiyon çok daha sık
görülür. Ergen gebeliklerinde, düşük doğum ağırlığı ve asfiksi, prematurite, gebeliğe bağlı
hipertansiyon, gestasyonel diyabet ve erken membran ruptürü perinatal ve bebek ölüm oranını
arttıran önemli sorunlardır. Aynı zamanda bu bebeklerde daha fazla nörolojik defekt
görülebilmektedir. Bu durum, ileriki yaşamlarında mental retardasyon, serebral palsi, epilepsi
ve diğer nörolojik bozukluklara neden olabilmektedir. Bütün bu sorunlar, anne yaşı 15’in
altında ise, daha da ciddi olmaktadır.
Ergen gebelerde sigara kullanımı, bağımlılık yapıcı madde kullanımı, HIV ve diğer
CYBE’nin daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Ayrıca, beslenme yetersizliği, gebelik
başlangıç boy ve kilosunun düşüklüğü, gebelikte beklenenden daha az kilo alımı, gebelikler
arasındaki sürenin kısalığı, gebelik sayısının fazla oluşu, evlilik dışı gebelik, prenatal izlem
yetersizliği, doğum öncesi ve sonrası kanama, zor doğum ve fistül oluşumu görülen diğer
komplikasyonlardır.
Ergenler, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası bakıma daha zor
ulaşmakta; bu da maternal morbidite ve mortalite riskini arttırmaktadır.
Ergenlerde gebelik tanısı; Ergenler adet günlerini, düzenli cinsel yaşamı olan
kadınlar kadar iyi izleyemediklerinden gecikmiş adet öyküsünü almak zor olabilir. Ayrıca
menarşdan sonraki ilk birkaç yıl anovulatuvar sikluslar daha fazla olduğu için adet düzeni
bozuktur. Gebeliğin oluştuğu ayda, beklenen adet zamanına uyan dönemde, trofoblastların
desiduaya implantasyonu nedeniyle adet benzeri bir kanama olabilir. Bu belirti de adetini iyi
izleyemeyen bir ergende yanıltıcı olabilir. Bu nedenle cinsel aktif olan ergenlerde adet
gecikmesi olmasa bile anormal bir adet paterninde gebelik testi yapılmalıdır. Yapılan gebelik
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testleri kanda ve idrarda hCG (Human Chorionic Hormon) saptanmasına bağlıdır. Ergenlerde
evde yapılan gebelik testleri yanlış yapma ve değerlendirme olasılığı nedeniyle güvenli
değildir. Ayrıca gebeliğin varlığı yanında dış gebelik olasılığının da değerlendirlmesi için
ultrasonografik değerlendirme gereklidir. Çünkü ergenlerdeki dış gebelik tanısı ve tedavisi
gecikebilmektedir. Ektopik gebeliğin ergenlerdeki mortalite hızı daha yüksektir.
Ergen gebeliklerin izlemi: Başlangıçta iyi bir öykü ve fizik inceleme ile gebeliğin
büyüklüğü ve gebelikte komplikasyon yaratabilecek bir durumun varlığı araştırılmalıdır.
Sıklıkla karşılaşılan ergen gebelik riskleri spontan abortus, korpus luteum kistleri,
gestasyonel trofoblastik hastalıklar, dış gebelik ve septik abortusdur. Ergen gebelerde sık
rastlanan ve gebelikte komplikasyonlara yol açan diğer medikal sorunlar ise diyabet, epilepsi,
orak hücreli anemi ya da taşıyıcılığı ve kardiyak hastalıklardır.
Ayrıca akne tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar konjenital anomalilere yol
açabildiğinden, tedavideki cinsel aktif ergenlere bu konuda yeterli bilgi verilmelidir. Bu tür
ilaç kullanımı olan gebe olgularda çoğunlukla gebeliği sonlandırmak gerekmektedir. Epilepsi
hem doğrudan hem de kullanılan ilaçlar nedeniyle teratojeniktir. Orak hücreli anemiye bağlı
ergenlerde oluşan şiddetli anemi erken doğum ve intrauterin gelişme geriliği riskini artırır.
Ayrıca hastalığın fetusa taşınma olasılığı da vardır. Özellikle pulmoner hipertansiyon ile olan
konjenital kalp hastalıkları, gebeliğe bağlı plazma volümünde artış ve diğer değişiklikler
nedeniyle daha da kötüleşerek gebede risk oluştururlar. Bu gibi hastalıklarda gebeliği erken
dönemde sonlandırmak gerekebilir.
Ergen gebeliklerin doğumda ihtiyaçları da farklı olacağında doğumhane koşullarının
da uyarlanması gereklidir.
İstenmeyen gebelikler ve düşükler: Ergen gebeliklerinin çoğu planlı gebelikler
değildir. Ergen, gebeliğinin sürmesine karar verebilir ya da abortus isteyebilir. Bu kararda
ergenin gelecek ile ilgili planları, evli olup olmaması ve yeterli anne-baba desteğini alıp
almaması önem taşır. İkilem yaşayan ergene hem ebeveyn hem de sağlık personeli destek ve
bilgi sağlayarak uygun kararı vermesinde ve olayı en az zararla atlatmasında yardımcı
olmalıdır. Gebeliği sürdürmeyi isteyen ergenler prenatal bakım için yönlendirilmelidir.
Gebeliğini sonlandırmak isteyen ergenlere yasal ve tıbbi koşullar doğrultusunda sağlık
hizmeti verilmelidir. Bu riskli grup yakından izlenilerek, gerekli eğitim verilmelidir ve
kontrasepsiyon olanakları sunularak gebe kalmaları engellenmelidir.
Ergenlerde aile planlaması: Ergen gebe ile ilk kez doğum ya da düşük sonrası
karşılaşılabilir. Abortus sonrası kontrasepsiyon için danışmanlık yapılmalıdır. Hormonal
kontraseptif abortus sonrası en geç yedi gün içinde başlanmalıdır. Ergen anne postpartum iki
hafta sonra kontrole çağrılmalıdır. Kan basıncı normal olan ve emzirmeyen ergenlere
kombine oral kontraseptifler doğum sonrası iki hafta sonra başlanabilir. Emzirenler ise
yalnızca progesteron içeren haplar, depo medroksiprogesteron asetat (DMPA) ve
levonorgestrel implantları kullanabilirler. İntrauterin araç için ise uterin involüsyon için
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gerekli en az dört haftalık süre beklenmelidir. Postpartum ilk kontrolde, bebeğin bakımı ve
emzirme, beslenme, aşılama bilgileri de verilmelidir.
Ergenlerde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: Ergenlik döneminde yaşanan
bilinçsiz ve sorumsuz cinsel davranışın diğer önemli bir sonucu Cinsel Yolla Bulaşan
Enfeksiyonlar (CYBE) dır. Bugün tüm dünyada AIDS ve diğer CYBE görülme hızı, özellikle
genç nüfus arasında yükselmektedir. Dünyada, yeni HIV enfeksiyonu vakalarının yarısından
fazlası 15-24 yaş grubunda ortaya çıkmaktadır. Gebelik ve küretaj yalnızca kız ergenler için
bir sorun olurken; CYBE her iki cinsiyeti de etkilemektedir. Ayrıca, bir çok sosyal ve bireysel
sorunlardan dolayı zamanında ve tam olarak tedavi edilememektedir. Bu durum, üremeyle
ilgili ciddi mortalite ve morbidite nedeni olabilmektedir.

12.1.5. Ergenlerde Örselenme, Cinsel Taciz ve İstismar Sorunları
Ergenlerde örselenme (Abuse): Fiziksel örselenme, çocuk ve ergenlerin kaza dışı
karşılaştığı hafif, ağır ya da ölümle sonuçlanabilen bir hasar görmesidir. Fiziksel ihmal ise,
çocuk ve ergenlerin başkaları tarafından yaşam için gerekli olan beslenme, tıbbi bakım,
giyim, korunma gibi temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılması durumudur. Cinsel örselenme,
çocuk ve ergenlerin yetişkinler tarafından cinsel yönde kullanılmasıdır. Duygusal örselenme
ve ihmal ise, çocuk ve ergenlere yeterli sevgi göstermeme, önem vermeme, tehdit edici
davranma, reddetme şeklinde görülebilir. Duygusal olarak örselenmiş çocuklar ve ergenler
her zaman fiziksel olarak da örselenmiş olmayabilir. Fakat fiziksel olarak örselenen çocuklar
ve ergenler her zaman duygusal olarak da etkilenmektedirler.
Ergenlerde cinsel taciz ve istismar: Çocuk ve ergen istismarı, karmaşık nedenleri ve
trajik sonuçları olan, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psiko-sosyal ve tıbbi, kapsamlı ciddi bir
sorundur. İnsanlık tarihi kadar eski olan ergen istismarının ortaya çıkarılması güçtür.
Çocuk ve ergen istismarı ve ihmali; bir erişkin tarafından çocuk ve ergene yöneltilen,
toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen,
çocuğun ve ergenin gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür.
Çocuk ve ergenin bir yetişkin tarafından; cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa
zorlanması, pornografi gibi suçlarda cinsel obje olarak kullanılmasıdır. Genital bölgeye
dokunma, teşhircilik, pornografi, ırza geçmeye kadar çok geniş yelpazedeki tüm davranışları
kapsamaktadır. Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez, ergenin rızasının olup
olmadığına bakılmaz.
Ergene cinsel taciz; anne, baba, üvey anne-baba, kardeş, akraba, öğretmen, komşu
veya herhangi bir yabancı kişi tarafından yapılabilir. İstismarcı; ergene yabancı biri
olabileceği gibi genellikle ergenin bildiği çevrede yaşayan kişi ya da toplumda saygın ve
sevilen birisi de olabilir. Cinsel istismarcı bireylerin genelde eğitim ve sosyoekonomik düzeyi
düşük, çekingen, kendine güveni ve saygısı olmayan kişilikler olduğu görülmektedir. Yine
istismarcıların birçoğunun da çocukluk veya ergenlik dönemlerinde ya cinsel istismara
uğradığı ya da ev içi şiddet ortamında büyüdüğü bildirilmektedir.
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Cinsel istismara uğrama, kızlarda üç kat daha fazla görülmekle birlikte, erkek
çocukların istismarının açığa vurulması kızlara oranla daha az olabilmektedir. Kurbanın
cinsiyeti ne olursa olsun faillerin çoğu erkektir ve kurban tarafından kim oldukları
bilinmektedir.
Tacize uğrayan ergenlerde çoğu zaman rahatsız edici duygular, düşünceler veya
davranışlar gelişebilir. Yüksek riskli cinsel davranışlar, cinsel istismara uğramış ergenlerde
daha sık görülmektedir. Cinsel taciz öyküsü olan ergenlerde erken cinsel yaşama başlama,
gebe kalma, çok eşlilik ve daha fazla cinsel saldırıda bulundukları da bildirilmektedir. Cinsel
duygu ve tutumlar, normal gelişimlerinden sapabilir ve uygun olmayan biçimler alabilir.
Ergende yaşıyla uyumsuz cinsel aktivite gösterisi, sık ve devamlı cinsel oyunlar, cinsel
olarak baştan çıkarıcı davranışlar sergilemesi, kontrolsüz mastürbasyon ve çocuklarda resim
çizimlerinde tacizi belirtme, uygunsuz cinsel davranışlar (herkesin ortasında mastürbasyon),
cinsel ilişki taklidi, anüs veya vajinaya yabancı cisim sokmak, insanlara sürtünmek, sürekli
genital organlarıyla oynamak gibi, cinsellik veya seks konularına anormal ilgi gösterme veya
tamamen ilgisiz kalma sık görülen davranışlardır.
Ensest ise; evlenmeleri hukuksal, ahlaki ve dini açılardan yasaklanmış yakın akraba
olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmaları anlamında kullanılmaktadır. Ensest
yasakları, toplumsal bir kural oluşturduğundan sosyal ve kültürel bir olgudur. Toplum
tarafından ayıplanması ve büyük çoğunlukla çok yakın akrabalar tarafından gerçekleştirilmiş
olması gizli tutulmasına, görülmezlikten gelinmesine neden olmaktadır.
Ensestin ergen üzerindeki etkileri; çocuğun saldırganla olan ilişkisine, cinsel
aktivitelerin şekline, şiddet kullanımına, fiziksel zararın varlığına, ergenin işbirliğine, yaşına,
gelişim basamağına ve travma öncesi psikolojik gelişimine bağlı olarak değişmektedir.
Ailenin olaya tepkisi de konu üzerinde etkileyici rol oynamaktadır. Ergenin tepkisi; korku,
depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ikincil enürezis ve enkoprezis, davranış
problemleri, okul problemleri, cinsel problemler gibi değişik şekillerde olabilmektedir. Bu
ergenlerde konversiyon tepkilerine de yüksek oranda rastlanılmaktadır. Cinsel istismara
uğramış ergenlerde, öfke tepkileri, zayıf impuls kontrolü, karşı olma, karşı gelme bozukluğu
gözlenebilmektedir. Bunun yanı sıra fobiler ve uyku bozuklukları, kızlarda erkek çocukların
yanında güvensizlik ve anksiyete belirtileri, bulantı, kusma, karın ağrıları, baş ağrıları gibi
sorunlar görülebilmektedir. Daha büyük ergenlerde; suçluluk hissi ve depresyon görülebilir.
Suçluluk hissi, olayın kendisinden değil aile fertleri ile daha sonra yaşanan olaylardan
kaynaklanır. Bu ergenlerde özellikle homoseksüel saldırı yaşayan erkek çocuklarda, okulda
başarı ve davranış sorunları, suça eğilim, konversif tablolar, panik ataklar yaşayabilirler. Kirli
ve değersiz olma hissi yaşanabilir. Ergen kızlar bilinçsiz fantezilerine hitap ettiği için;
mazoistik çok eşli cinsel yaşamı tercih edebilirler. Ayrıca, genital hasar, gebelik ve CYBE
gibi fiziksel zararları da olabilir
Ergenlerin cinsel taciz ve istismardan korunması: İstismar ve cinsel tacizin farklı
şekilleri yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve
iş alanlarını da etkileyen bir toplum sorunudur. Bir istismar olgusunun saptanması, tıbbi ve
psikolojik tedavi sürecinin dışında yasal işlemleri de zorunlu kılar. Çocukluk çağı travmaları
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içinde çocuk istismarı yinelenebilirliği, çocuk ve ergene genellikle en yakınları tarafından
yapılıyor olması, bu nedenle de tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor olan travma şeklidir.
Ergenlikte, daha geniş anlamda cinsel içerikli tüm davranışlar da cinsel istismar olarak
değerlendirilmelidir.
Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında çocuk ve ergen istismarı veya çocuk ve ergene
karşı kötü muameleyi; “sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuk ve
ergenin sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksel ve/veya
emosyonel kötü davranışı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuk ve ergenin kullanılmasını
içeren davranışlar” olarak tanımlamıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34. maddesi uyarınca, “Taraf Devletler, çocuk ve ergeni, her
türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi verirler”. Devletler bu
önlemleri almakla mükelleftir.

12.1.6. Ergenlerin Sağlıklı Gelişimi İçin Stratejiler
Bir ülkenin geleceği için yapabileceği en önemli yatırımlardan biri ergenlerin sağlık ve
gelişim ihtiyaçlarını yeterince dikkate alıp kaynak ayırmasıdır. Ülkemizde ergenlere üreme
sağlığına yönelik verilen hizmetler oldukça yetersizdir. Bunun yanı sıra kız çocuklara ve
kadınlara karşı ayırıcı tutumlar, ergenlerin cinsellikle ilgili konularda bilgilerinin yetersizliği,
toplumun değişen ergen davranışlarına tepkisi, ergenlerin CSÜS sorunlarına yeni yaklaşımları
gerekli kılmaktadır. Bilgi ve hizmetler, ergenlerin kendi cinselliklerini anlayabilmelerine ve
istenmeyen gebeliklerden, CYBE ve bunların sonucunda oluşabilecek infertilite riskinden
koruyabilmelerine yardımcı olmalıdır.
Ergenlerin cinsel eğitiminden aile, okul ve toplum sorumlu olmalıdır. Ayrıca kız ve
erkek ergenler birlikte eğitilmeli, kendi cinsine ve karşı cinse ait önyargılar
oluşturulmamalıdır. Bu eğitimler; kadınların özgür iradesine saygı duymasını, cinsellik ve
üremeyle ilgili konularda kadınların sorumluluklarını paylaşmasını sağlayacak şekilde
eğitilmelerini içermelidir.
Okullarda cinsel eğitim bağımsız bir ders olarak verilmelidir. Bu amaçla öğretmenler
de eğitilmelidir. Öğrencilere yönelik okul sağlık hizmetleri geliştirilerek öğretmenler ve
hemşireler arasında işbirliği ile cinsel eğitim ve danışmanlık programları geliştirilmelidir. Bu
hizmetlerin yürütülmesinde rol alacak olan hemşirelerin eğitimine de önem verilerek gerekli
bilgi ve beceriler kazandırılmalı, eğitici eğitimi programları oluşturulmalıdır. Anne ve babalar
da ergenlerin cinsel eğitimi ve gelişimi konularında eğitilmeli, aile iletişimi
güçlendirilmelidir.
Eğitim programlarının kapsamında; cinsiyetler arasında ilişkiler ve eşitlik, cinsel
davranışlarda sorumluluk bilinci, ana-babalık sorumlulukları, aile kavramı, ergenin gelişimi,
ruhsal sorunları, menarş ve jinekolojik sorunlar, aile planlaması, üreme sağlığı, CYBE, cinsel
istismar ve ensestin önlenmesi ve cinsel sorunlar gibi konulara yer verilmelidir.

399

Ülkemizde ergenlerin değişen gereksinimleri sürekli değerlendirilmeli ve bu amaçla
ulusal bir program izlenmelidir. Sağlık hizmet sunumu kapsamında ergen poliklinikleri
oluşturulmalıdır. Bu amaca yönelik hizmetler kapsamında ergenlere yönelik bir telefon
hattının kurulması, eğitici filmler, akran eğitim programlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması,
üniversiteler arası işbirliliği, görsel posterler, reklamlar, müzik cdleri ve konserler, gençlik
kampları ve festivallerden yararlanılabilir. Bu amaçla medya işbirliği sağlanmalı, ergenlere
yönelik cinsel eğitici sosyal mesajlar medya tarafından ulaştırılmalıdır.
DSÖ, UNICEF ve Birleşmiş milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile, bu dönemdekilerin
ikinci on yıllarında yaşam kalitesini arttırmak, dünya genelinde ihtiyaçlarını karşılamak ve
destek olmak amacıyla, ortak programlar yürütmektedir. Bu programların amacına ulaşması
için yapılacak faaliyetlerde aşağıdaki konu başlıkları öncelikli olarak belirlenmiştir:
• Ergenlere sağlık ihtiyaçlarına yönelik doğru bilgilendirmeyi sağlamak
• Ergenlerin risk alıcı davranışlardan kaçınmaları için hayat becerilerini artırmak,
• Ergenlere özellikle kriz dönemlerinde danışmanlık yapmak
• Ergenlerin sağlık kurum ve kuruluşlarına erişebilirliklerini sağlamak
• Ergenlere güvenli ve destekleyici bir çevre sağlamak
Bu geniş perspektif içinde ergenler, sağlık davranışları ya da riskleri açısından önemli
bir yer tutmaktadır. En duyarlı oldukları geçiş döneminde özenli destek, bilgilendirme ve
anlayış gerekir.
Türkiye’de ergen sağlığına yönelik yürütülen projeler: Her ülke kendi ergenlerini
tanımak, genel özelliklerini bilmek, sorunlarını saptamak ve çeşitli çözümler üretmek
zorundadır. Bu amaçla ülkemizde ergen sağlığına yönelik yürütülen birçok proje olmuştur.
Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu, UNFPA, UNICEF gibi
uluslararası kurumların işbirliğinde pek çok proje yürütülmüş, gençlik danışma ve sağlık
hizmet merkezleri oluşturulmuştur. Yine cinsel sağlık/üreme sağlığı düzeyinin geliştirilmesi
amacıyla Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Projesi ile Sağlık Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar ve
sivil toplum örgütleri birlikte çalışmalar yürütmektedir. Ancak ergenlerin sağlık sorunlarının
çok boyutlu ve kalıcı çözümü için bu programların kesintisiz ve yaygın bir hizmet ağına
dönüşmesi gerekmektedir.

12.2. Klimakteryum (Menopoz) Dönemi
Kadınların cinsel olgunluk döneminden sonraki yaşam evresine klimakteryum dönemi
adı verilmektedir. Diğer yaşam dönemlerinde olduğu gibi klimakteryum döneminde de
biyolojik, psikolojik ve sosyal bir takım değişimler yaşanmaktadır. Klimakterium bir hastalık
değil, fizyolojik bir olay olmasına rağmen, yaşamı tehdit edici, yaşam kalitesini bozucu ve
evlilik ilişkisini, aile ve toplumu önemli ölçüde etkileyen patolojik olaylarla birlikte seyrettiği
için sağlık çalışanları tarafından özel olarak ele alınması gereken bir dönemdir.
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Menopoz, klimakteryum içerisinde bir nokta olarak kabul edilen, bir yıldan uzun süren
menstrüel kanamanın yokluğu ile tanımlanan tıbbi bir terimdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ )
menopozu, ovaryum aktivitesinin yitirilmesi sonucunda menstruasyonun kalıcı olarak
sonlanması şeklinde tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği tanımlamaya göre;
menopozdan önceki 2-6 yıllık süreye Premenopozal Dönem denir. Bu dönemde adet
düzensizlikleri ve sıcak basmaları gibi belirtiler görülür. Son adetten sonra geçen 12 aylık
süreye Perimenopozal Dönem denir. Bu dönemden sonraki 6-8 yıllık süreye ise
Postmenopozal Dönem adı verilir. Tüm bu dönemlerini içeren yaşam dilimine ise
Klimakteryum Dönemi denir. Ortalama menopoz yaşı ABD’de 52, Avrupa 50, Türkiye’de
ise 46-47 yaşları arasındadır.TNSA 2013 verilerine göre 48-49 yaşlarındaki kadınların %
49’u menopoza girmiştir.
Dünya genelinde yaşam beklentisinin artması ve doğurganlık oranlarının azalması,
yaşlı populasyonun önemli ölçüde büyüyeceği ve kadınların yaşamlarının önemli bir kısmını
menopoz ve sonrası dönemde geçirecekleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle menopoz kadın
hayatının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Menopoz fizyolojik olarak görülebilir ve
ölçülebilir bir durum olmasına rağmen, yakınma ya da belirtiler, toplumlara ve bireylere göre
farklılıklar gösterir. Kültürel faktörler, sosyo-ekonomik durum, rol algısı, yaşa bağlı
değişiklikler, kronik sağlık sorunlarının varlığı, eş ve aile desteği, yaşam felsefesi kadınların
menopozal yakınmalarını etkilemektedir.

12.2.1. Menopozun Klinik Şekilleri
Doğal (spontan=fizyolojik) menopoz: Menopoz yaşında da menarşta olduğu gibi
bireysel faktörler önemli yer tutmaktadır. Menopoz yaşını etkileyen kesin ve en önemli faktör
genetiktir. Kadınların %50’si 45-51 yaşlarında adetten kesilirken, 60 yaşına kadar düzenli
adet görenler de vardır. Bunun yanısıra, ortalama menopoz yaşı 51 civarındadır.
Erken (prematüre) menopoz: 40 yaşından önce bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkan
ovaryen yetmezlik ile adetten kesilme durumudur. Kadınların %8’i 40 yaşından önce
menopoza girer. Erken menopoz nedenleri arasında, ooferektomi, aşırı radyasyona maruz
kalma, uzun süre emzirme, ciddi şişmanlık, hipotroidizm, sık gebelik, kürtaj ve düşükler,
hoyrat doğum yardımları, genel sağlığın bozulması gibi durumlar sayılmaktadır.
Cerrahi (yapay/suni) menopoz: Çeşitli nedenlerle histerektomi ile birlikte ya da
sadece iki taraflı olarak (bilateral ooferektomi) ile overlerin cerrahi olarak çıkarılmasıyla
ortaya çıkan menopoza cerrahi menopoz denir. Histerektomi ile birlikte bilateral ooferektomi
yapılmazsa, kadın cerrahi menopoza girmez. Çünkü overler aktivetelerini sürdürür.

12.2.2. Klimakterik Dönemlerde Görülen Değişiklikler
Menopozda östrojen eksikliği nedeniyle fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ortaya
çıkar ve kadınların yaşam kalitesi düşer. Menopoz yaşı ve semptomları bölgesel
değişikliklerden ve kültürden büyük oranda etkilenmektedir.
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Üreme Sistemi Değişiklikleri
Vulvada östrojen azalması ile perine derisi ve epidermis incelir. Labya majör ve
minörlerde kanlanma azalır, düzleşme olur. Pruritis (kaşıntı) sık görülür. Klitoral ereksiyon
azalır. Orgazm sorunları olabilir. Vajinanın elastikiyeti kaybolur. Submukozal destek
dokusunda azalma, introitusta küçülme ve kısalma disparoniye katkıda bulunur. Forniksler
düzleşir, epitellerde glikojen azalır. Laktobasillus miktarı düşer. Vajina pH’sı düşer. Vajina
pH’sının alkaliye kayması, enfeksiyona egilimi ve irritasyona hassasiyeti artırır. Atrofik
vajinit gelişir. Vajinayı destekleyen bağ dokusu ve kaslar, östrojen azalması ile atrofiye uğrar.
Uterovajinal prolaps, rektosel ve sistosel gelişimine ortam hazırlar. Östrojen çekilmesi ile,
Uterusun miyometriumu incelir. Uterusun ağırlık ve ölçüsünde azalma olur. Serviks küçülür,
rengi solar, internal ve eksternal os daralır. 40 yaşlarında 14 gr olan ovariumun ağırlığı,
postmenopozda 5 gr’a kadar düşer. Bağ dokusu artar. Overin sadece stroması fonksiyonel
kalır. Az miktarda östrojen sentezini sürdürür.
Memeler: Subkütanöz yağ ve bağ dokusu kaybı ile sarkma, pörsüme ve yassılaşma
olur. Mamillalar düzleşir.
Üriner sistem değişiklikleri: Üretra, periuretral dokular, mesane ve trigone kasları
östrojen reseptörlerinden zengindir. Östrojen seviyesinin düşmesi ile üriner sistemde atrofik
değişiklikler oluşur. Üretranın epitel katlarının azalması ile incelme, üretra ve çevre dokuların
mukoza tonusunda azalma olur. Bu, mesanede boşalma eşiğinin düşmesine neden olur. Ayrıca,
alt üriner yolların fonksiyonel bütünlüğünün azalması ile pelvik tonus kaybı olur. Pelvik
desteğin azalması sonucu uretro-vezikal açıdan prolaps (sarkma) meydana gelir. Bu da idrar
tutmayı zorlaştırmaktadır. Böylece dizüri, sıkışma (urge) inkontinans, stres inkontinans, sık sık
idrara çıkma gelişebilir.
Kardiyovasküler sistem değişiklikleri: Östrojenler, HDL’yi artırıp
LDL’yi
düşürerek, kadını kardiyovasküler hastalıklardan korur. Premenopozal dönemde azalmaya
başlayan östrojen, postmenopozal dönemde daha da azalır. Total kolesterol, trigliserid ve
LDL artarken, HDL yavaş yavaş düşer. HDL/LDL oranındaki bu değişim sonucu, hafif
çarpıntı, ateroskleroz, angina pektoris ve koroner kalp hastalığı riski artar. Menopozal kadının
yaşadığı mental ve psikolojik stress de koroner kalp hastalığının gelişmesine ortam hazırlar.
Ayrıca, serebral ateroskleroz sonucu dikkat azalması, unutkanlık ortaya çıkabilir.
Kas-iskelet sistemi değişiklikleri: Kemik hücrelerinde östrojen reseptörleri bulunur.
Östrojenin çekilmesi ile iskeletten kalsiyum geri emilimi başlar. Tüm kadınların yaklaşık
%30’unda menopoz sonrasında osteoporoz görülür. Osteoporozda yeterli kemik dokusu
yoktur ve kemiğin normal şekli ve yapısında bozulma ve azalma vardır. Bu yüzden de
kemikler zayıftır ve kırılmaya karşı eğilimlidir. Osteoporozun başlıca belirtileri; kemiklerde
kırılma ve ağrı, boyda kısalma, çene kemiğinde çekilme, kifoz, kifoskolyoz ve karında öne
doğru distansiyondur. Sonuç olarak da kemik kırılganlığında artış ile kırıklar ve
komplikasyonlar ortaya çıkar. Osteoporozdan başka fibrositis ve miyositis nedeniyle kas ve
eklem ağrıları gelişebilir.
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Sindirim Sistemi Değişiklikleri: Östrojen düzeyindeki değişme doğrudan veya
dolaylı olarak diğer hormonları ve metabolizmayı etkilemektedir. Değişen metabolizma ile
iştah artmakta, buna bağlı yeme alışkanlıkları da değişmektedir. Yaşlanmayla birlikte azalan
bazal metabolizma hızı ve azalmış fiziksel aktivite kilo artışını tetiklemektedir. Östrojenin
düşmesine bağlı olarak androjen baskınlığından dolayı menopoz sonrası kadınlarda toplam
yağ birikimi özellikle abdominal bölgede artmaktadır.
Menopozdaki şişmanlığın,
kardiovasküler hastalıklar, kanser ve tip 2 diyabet oluşumu için de risk faktörü olduğu
bilinmektedir.
Özellikle ağız mukazası östrojen reseptörlerinden zengindir. Östrojen azalması, ağız
kuruluğu, kötü tad, diş eti hastalıklarına yol açar. Kolon spazmı ile birlikte distansiyon,
konstipasyon ya da diyare, hemoroidlerde artış görülebilir. Barsak mukoza atrofisi, mide
sekresyonunda azalma olur. Gastrik reflü ve safra taşı oluşumu artabilir.
Saç ve deri değişiklikleri: Yaşın ve östrojen azalmasının etkisi ile kollagen bağ
dokusu ve elastik lifler azalır, subkütan doku atrofiye uğrar, epidermis incelir. Ciltte fokal
hiperpigmentasyon, depigmentasyon, kuruma, karıncalanma, elastikiyette azalma ve buruşma
sıkça rastlanan yakınmalardır. Ayrıca, östradiol seviyesinin azalması ve adrenokortikal
aktivitenin artışı ile çene, dudak üstü, göğüste ve karında kalın tüyler çıkma eğilimi artar.
Koltukaltı ve pubik kıllarda seyrelme olur. Kadında alopesi varsa bu dönemde şiddeti
artabilir.
Vazo-motor değişiklikler: Klimakterik kadında östrojen azalması sonucu görülen önemli
bir değişiklik de vazomotor değişikliktir. Yüzde kızarma (flushes), sıcak basması (hot flushes),
gece terlemesi belirtileri olur. Sıcak basmaları, aniden gelen ısı dalgalanmaları şeklindedir.
Göğsün üstü ve boyundan başlayanak, çene, yüz ve başa doğru yayılan kızarma, dışarıdan da
farkedilir. Kızarma ile birlikte ısınma hissi de olur. Deri rengi, birden pembeden parlak
kırmızıya kadar değişme gösterir. Sıcak basması süresi birkaç saniyeden bir kaç dakikaya
kadar değişebilir. Sıklığı ise günde 3-12 kez olabilir. Fakat sıcak basması süresi ve sıklığı
bireysel farklılıklar gösterir. Isı artışından sonra, özellikle etkilenen bölgelerde yoğun terleme
ile ısı düşer. Özellikle gece meydana gelen ısı değişmeleri ve terleme uykudan uyandıracak
kadar şiddetli olabilir.
Cinsel yaşamda değişiklikler: Menopozla birlikte cinsel yaşamda da değişiklikler
ortaya çıkmaktadır. Meme ve genital sistemdeki etkiler nedeni ile meme ve genital hassasiyet
azalır, mukoza atrofisi sonucu vajinada kuruluk oluşur. Vajinal atrofi; kuruluk, yanma,
infeksiyon ve disparoniye neden olarak kadının cinsel ilişkiden kaçınmasına yol açar. Koku,
tat ve dokunma gibi duyu organlarında yaşlanmaya bağlı olarak duyu kaybı vardır.
Hormonal değişim kişiden kişiye farklılık göstermemesine karşın; yaşam tarzı,
cinselliğe ilişkin deneyimler, kültürel faktörler, dini inanışlar, çevresel faktörler, eşler
arasındaki ilişki, uykusuzluk klimakterik dönemdeki kadınların cinsel yaşamını
etkilemektedir. Ayrıca histerektomi ve ooferektomi sonrası cinsel bozukluklar
görülebilmektedir. Bu dönemde cinsel yaşamın nasıl olacağı kadının bu dönemi nasıl
algıladığıyla da ilgilidir.
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Postmenopozal dönemdeki kadınlarda ortaya çıkan yaygın cinsel yakınmalar şunlardır;
•

Cinsel yanıt azalması

•

Libido kaybı

•

Cinsel ilişki sıklığında azalma

•

Eşte cinsel disfonksiyon

•

Disparanoya

Psiko-sosyal değişiklikler: Klimakterik dönemde ortaya çıkan organik ve endokrinolojik
değişiklikleri sadece fizyolojik değil aynı zamanda psiko-sosyal değişiklik ve yakınmalara da yol
açar. Bu dönemde psişik belirtilerin oluşmasında kişilik yapısı, kültür ve inanışlar, çevre
koşullarının yanında kadının menopoza yaklaşımı ve algılaması da önemli bir faktördür.
Menopozal dönemdeki bir kadın, kendi yaşamı ve ailesi ile ilgili pek çok sosyal
değişiklikle başetmek zorunda kalabilir. Kadının kişiliği, orta yaş değişikliklerine hazırlığı ve
savunma mekanizmalarını kullanma durumu onun uyumunu etkiler. Klimakteryumda görülen
ruhsal belirtiler ve depresyonun tek başına menopozla değil, orta yaş dönemine özgü psikososyal sorunlarla da ilgilidir. Orta yaş kabul edilen 40-60 yaş arası dönemin her insanın
sosyal, ailesel, bedensel pek çok sorunla başetmesi gereken bir dönem olmasıdır. Orta yaş
dönemiyle çakışan menopozal dönemde ortaya çıkan durumları, sadece menopozla açıklamak
yanılgılara yol açabilir.

12.2.3. Klimakteryum (Menopoz) Döneminde Bakım ve Hemşirelik
Yaklaşımı
Menopoz dönemindeki hemşirelik yaklaşımları, dikkatli tanılama, destek ve eğitimi
içerir. Hemşire empatik bir yaklaşımla her kadını kendi bireysel koşulları içinde
değerlendirmeli ve gereksinimlerini ona göre planlamalıdır. Kadın sağlığının
değerlendirilmesi; detaylı bir anemnez ve fizik muayene ile sistemlerin değerlendirilmesine
odaklanmaktadır. Tanılama süresince; kadının öz bakım sorumlulukları ve sağlığı
geliştirmeye yönelik bakım planlanmalıdır.
Kadınlara her yıl yapılacak vizitlerde ise meme ve pelvik muayene yapılmalı, servikal
smear ihmal edilmemelidir. Kan basıncı ölçümü ve vücut kitle indeksinin kaydı tutulmalıdır.
Ayrıca osteoporozun erken bir göstergesi olabilecek boy kısalmasının saptanması amacıyla
boy ölçümü yapılmalıdır. Yıllık mamografi ve iki yılda bir troid fonksiyon testlerinin
yaptırılması önerilmelidir.
Menopozal kadınların temel hemşirelik bakım gereksinimleri:
•

Uygun beslenmenin sürdürülmesi
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•

Yeterli uyku ve dinlenme

•

Uygun fiziksel aktivitenin düzenlenmesi

•

Düzenli cinsel yaşam

•

Gebelikten korunma

•

Sıcak Basmaları ile baş etme

•

Deri Değişiklikleri ile başa çıkma ve estetik

•

Sosyal destek ve stresle baş etme

Uygun beslenmenin sürdürülmesi: Menopozda yeterli ve dengeli beslenmenin
sağlanması ve fiziksel aktivite; ideal kilonun sürdürülmesi, kemik ve kalp sağlığının
korunması, diyabet, kanser riskinin azaltılması ve menopozdaki sorunların en aza
indirilmesini sağlar. Bu dönemde kadınlarda kilo artışı, kalp-damar hastalıkları ve osteoporoz
gibi hastalıkların gelişimini önleyici, koruyucu veya tedavi edici diyetlerin hazırlanması
gereklidir. Bireysel beslenme programları düzenlenirken, hipertansiyon, dislipidemi ve
diyabet vb. kronik hastalığı olan kadınlara diyetisyen tarafından özel diyet önerilerinde
bulunulmalıdır.
Menopozda diyet, günlük enerjinin %55-60’ı karbonhidrattan gelecek şekilde
hazırlanmalıdır. Kalori içerdiği ve iştahı arttırdığı için basit karbonhidratlar yerine kompleks
olanlar tercih edilmelidir. Enerji içeriği kısıtlı diyetlerde, günlük enerjinin %10-15’i
proteinden sağlanmalıdır ve diyette iyi kaliteli protein kaynağı kullanılmalıdır. Ayrıca fazla
protein tüketiminin idrarla kalsiyum atılımını arttırması ve kemikler için olumsuz etki
oluşturması nedeniyle proteinin aşırı tüketiminden de kaçınılmalıdır.
Toplam enerjinin yağdan gelen oranı, yağda eriyen vitaminler ve esansiyel yağ asitleri
içeriği düşünülerek %20-25 kadar olmalıdır. Posa çiğnemeyi uyararak, yemek yeme için
gerekli zamanı uzatır ve gaita hacmini artırarak barsak hareketlerini hızlandırır. Bunun için
meyve suyu yerine meyveyi tercih etmek posa alımını artıracaktır. Bununla birlikte kepekli
ekmek, bulgur pilavı ve kuru baklagillerde posa miktarı fazla olduğu için tercih edilmesi
gereken besinlerdir.
Diyetle birlikte en az 6-8 bardak sıvı alınmalıdır. Ek olarak, tavuk ve balık eti tercih
edilmeli, kırmızı et tüketildiğinde ise yağsız olmasına dikkat edilmelidir. Kafein içeren çay,
kahve, kola vs. tüketimi sınırlanmalı, menopozda kardiyovasküler hastalık riski arttığı için
doymuş yağ içeren besinlerden (katı yağlar, hayvansal yağlar, fast-food besinler, kızartmalar
vs.) mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Pişirmede kızartma yerine ızgara veya haşlama
yöntemi tercih edilmelidir. Etli yemeklere yağ konulmamalı, yemeklerde zeytinyağı
kullanılmalıdır.
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Her yaş döneminde yeterli kalsiyum tüketilmelidir. Kalsiyum için en iyi kaynaklar; süt
ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller ve pekmezdir. Süt ve yoğurt yarım
yağlı veya yağsız olmalarına dikkat ederek günde 2-3 öğün tüketilmelidir. Normal
beslenmeye sahip bir kadının günlük kalsiyum alım miktarı yaklaşık 500mg’dır. Bu kapsamda
östrojen alan bir kadında toplam ihtiyaç 1000 mg olduğundan ek 500 mg, östrojen alamayan
bir kadında ise toplam ihtiyaç 1500 mg/gün olduğundan ek 1000 mg/gün kalsiyum alınması
önerilebilir.
Aşırı tuz, içerdiği yüksek orandaki sodyumdan dolayı idrarla kalsiyum atımını
arttırması ve kemikler için olumsuz etki oluşturmasından dolayı yemeklere aşırı tuz
eklenmemelidir. Aşırı yemek yeme, acıkma hissi ve atıştırmaları engellemek için öğün sayısı,
belirli aralıklarla ve düzenli olmalıdır.
Ayrıca östrojen eksikliğine bağlı olarak artan diş kayıplarının önüne geçmek için de
günlük ağız hijyenine dikkat edilmeli, dişler fırçalanmalı, 3 – 4 ay sonunda rutin kontroller
yapılmalı, besin desteği sağlanmalı ve sigara kullanılmamalıdır.
Hemşire öncelikle menopozdaki kadının beslenmesi ile ilgili veri toplamalıdır. Bunun
için kadından 3-7 günlük zaman diliminde tükettiği tüm yiyecek ve içecekleri kaydetmesi
istenmelidir. Bu kayıtlar ve rutin kilo izlemi ile birlikte kadının diyeti değerlendirilmelidir.
Gerekirse uzman diyetisyen danışmanlığı alınmalıdır.
Yeterli uyku ve dinlenme: Menopozal dönemde görülen en önemli yakınmalardan
biri uykusuzluktur. Östrojen çekilmesi serotonin metabolizmasını azaltarak, uyku
bozukluklarına neden olabilir. Yaş ilerledikçe toplam uyku süresi (özellikle delta uykusu)
azalır. Bedensel yorgunluk artar. İyi dinlenmeyen kadında, bedensel yorgunluk artar.
Menopozal dönemdeki kadınlarda uyku hijyenine yönelik eksik ya da yanlış
uygulamalar düzeltilmelidir.
Uyku hijyeni ile ilgili genel ilkeler ise şöyledir;
•
İyi uyuyabilmek için oda ısısı 20-24oC civarında olmalıdır. Çok sıcak ya da
soğuk ortam uykuyu bozabilir.
•

Uyumak için sessiz ortam seçilmelidir.

•

Uykudan önce ılık süt ve benzeri içecekler, uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.

•
Sabahları düzenli olarak belli bir saatte uyanılmalıdır. Bu, bedenin günlük
ritmini düzenli tutarak, uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır.
•
Derin uykuyu sağlamada düzenli egzersizin önemli rolü vardır. Egzersiz
sırasında salgılanan serotonin, derin dinlenmeyi sağlayan delta uykusunu da düzenleyen
maddedir. Uyku açısından ideal egzersiz zamanı, öğleden sonra ya da üzeridir.
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•

Akşamları içilen çay ve kahve, uykuyu bozabileceğinden uzak durulmalıdır.

•

Fiziksel ve duygusal yüklenme uykuyu bozabileceğinden kaçınılmalıdır.

•
Gerektiğinden fazla uyumaya çalışılmamalıdır. Ayrıca yatakta fazla zaman
geçirmek de uykuyu bölmeye ve yüzeyselleştirmeye yol açar. Bu yüzden yatakta geçirilen
süre kısa tutulmalıdır. Yatak sadece uyumak için kullanılmalıdır.
•
Uykuya dalmada güçlük, insanın öfkeli ve gergin olmasına neden olabilir.
Uykuya dalmak için çaba harcamak yerine kalkıp bir şeylerle meşgul olmak (kitap okumak,
müzik dinlemek vs.) çoğu kez yardımcı olabilir.
Uygun fiziksel aktivitenin düzenlenmesi: Egzersiz, sadece osteoporozla baş etmeyi
ve kardiovasküler sağlığı korumakla kalmaz, aynı zamanda, sosyal ve psikolojik sağlığı
koruma ve yükseltme, kendine güven kazandırma, sigarayı bırakma gibi sayısız yararları
vardır.
Menopozdaki kadının bireysel özelliklerine, aktivite durumuna ve yaşam stiline uygun
“fiziksel aktivite programı” düzenlenmelidir. Aktivite planı haftanın 3-4 günü 30-40 dakika
şeklinde planlanmalı, zamanla bu süre artırılmalıdır. Uzun kır yürüyüşleri, merdiven inme ve
çıkma, hızlı yürüme (jogging), ip atlama, bisiklete binme, kürek çekme, yüzme, yoga, dans
gibi günlük yaşam içine yerleştirilen egzersizlerin, genel sağlığın ilerletilmesine ve
menopozal sağlık sorunlarının sağaltımına katkısı önemli düzeydedir. Seçilen fiziksel aktivite,
kaslarda çekilme etkisi yaratarak kemikler üzerinde mekanik stres oluşturmalı ve yerçekimine
karşı yapılan egzersizler seçilmelidir. Yürüyüş esnasında rahat, kauçuk tabanlı ayakkabı
seçilmelidir. Hemşire, sakatlık, kısıtlılık ve intoleransı olan menopozal kadınlara yönelik
fiziksel aktivite programını düzenlemede fizyoterapist ile işbirliği yapmalıdır.
Düzenli cinsel yaşamın sürdürülmesi: Kadının yaşamında önemli bir evre olan
klimakteryum döneminde, çiftin cinsel yaşamları da etkilenebilir. Klimakterik kadının cinsel
yaklaşımını, yaşa ve menopoza bağlı pato-fizyolojik değişiklikler, uyumlu bir partnerin
varlığı, kronik sağlık sorunları, fiziksel sınırlılıklar, davranış kalıpları ve sosyal değerleri
belirler.
Klimakterik dönemdeki kadının cinsel sorunları tartışılırken eşin de katılımı
sağlanmalıdır. Doyurucu bir cinsel yaşam için çiftlere bazı önerilerde bulunulmalıdır.
•

Eşlerle, menopozun cinsel yaşamı nasıl etkilediği açıkça konuşmalı

•
Fiziksel değişikliklerin cinsel uyarılmayı yavaşlatması nedeniyle duyarlı
dokuların daha uzun sure uyarılması gerektiği anlatılmalı
•

Düzenli olarak cinsel aktivite sürdürülmeli

•

Perinedeki kas tonusunu artırmak için Kegel egzersizleri yapılmalı
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•

Cinsel organların temizliğine özen gösterilmeli

•

Vajinada kuruluğun önlenmesi için su bazlı kayganlaştırıcılar kullanılabilir.

Ayrıca;
•
Özellikle partneri olmayan ya da fiziksel sınırlılığı olan kadınların tabuları
yoksa masturbasyon, gerginliği çözen, doku dolaşımını ve lubrikasyonu artıran yararlı bir
egzersizdir.
•
Stres inkontinans yakınması olan kadına Kegel egzersizleri yardımcı olabilir.
Kegel egzersizi, günde bir kaç kez ve her seferinde 50-100 kez tekrarlanarak uygulanır.
•
Üro-genital semptomlar ve cinsel problemler yaşayan kadında beden imajı
değişikliği ile kaygı ve özgüven yetersizliği gelişebilir. Hemşire bu konuda uyanık olmalı ve
empatik bir yaklaşımla güven ve destek sağlamalıdır.
Gebelikten korunma: Klimakterik kadın için olası gebelik, anne ve bebek için
yüksek sağlık riski taşıdığından, kontrasepsiyonun büyük önemi vardır. Bu nedenle, bu
yaşlardaki kadına ve eşine uygun kontrasepsiyon danışmanlığı yapılmalıdır. Kadın 50
yaşından once menopoza girmişse son menstrüasyonu izleyen 2 yıl, 50 yaşından sonra
girmişse son menstruasyonu izleyen 12 ay etkin bir yöntemle korunmalıdır.
Yöntem seçiminde, bu dönemdeki kadınların özellikleri göz önüne alınmalıdır.
Perimenopozal dönemdeki kadınlar, genellikle tek eşle ve seyrek cinsel ilişkiye girerler.
Şişmanlık, diyabet, hipertansiyon, genital yol enfeksiyonları bu dönemdeki kadınlarda daha
sıktır ve bu durumlar seçilecek korunma yöntemini etkiler. Sigara kullanımı da bu kadınlar
için risk oluşturabilir. Çiftin daha önceki deneyimleri ve kadına uygulanan hormone tedavisi
yöntem seçiminde etkili diğer faktörlerdir.
Menopozal kadınlarda kırklı yaşların sonunda ve ellili yaşların başında KOK
kullanılabilir. Bu kadınlarda kontrasepsiyon gereksinimi yanında; düzenli adet sağlaması,
kadını iyi huylu kanserlerden koruması, premenstrüel yakınmaları kontrol etmesi, pelvik
enflamasyon gibi jinekolojik hastalıkları azaltması, osteoporozun önlenmesi vb. sağlık
yararları nedeniyle Kombine Oral Kontraseptif (KOK) kullanımı iyi bir seçenek oluşturabilir.
Öte yandan, yaş ve sigara kullanımı ile birlikte şişmanlık, hipertansiyon ve diyabet gibi risk
faktörleri kardiyovasküler hastalık riskini artıracağından bu tür risklere sahip olanlarda
KOK'lar ilk seçenek olmamalıdır. Hipertansiyonlu hastalarda öncelikle kan basıncı normalize
edilmeli daha sonra kullanılmalı ve sık takip edilmelidir.
Yalnız progestin içeren minihaplar, deri altı implantları, enjekte edilen kontraseptifler,
östrojeni tolere edemeyen ileri yaştaki kadınlar için uygun seçeneklerdir. Ancak düzensiz
kanama yan etkisi nedeniyle, bu yöntemleri kullanan kadınlarda jinekolojik sorunlar
maskelenebilir. Ayrıca uzun süre kullanımı kemik dokusunda kayıplara neden
olabileceğinden osteoporoz risk grubunda ilk seçenek olmamalıdır.
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Perimenopozal dönemdeki kadınlar için RİA uygun bir seçenektir. Ancak CYBE
açısından risk altında olan, dış gebelik hikayesi bulunan ve anemik olan kadınlarda RİA ilk
seçenek olarak düşünülmemelidir. Dikkate alınması gereken bir nokta da RİA'nın
menopozdan en geç bir yıl sonra çıkarılması gerektiğidir.
Doğurganlığın azaldığı, cinsel aktivitenin seyrekleştiği perimenopozal dönemde başarı
ile kullanılabilen korunma yöntemlerinden biri de bariyer yöntemlerdir. Özellikle
spermisitler, vajinal kuruluk ve disparoni yakınması olan kadınlar için kayganlaştırıcı işlevi
görürler. Prezervatif ve diyafram ile birlikte spermisit kullanımı ise kontraseptif etki yanında,
HPV, HIV ve AİDS dahil cinsel yolla bulaşan infeksiyona karşı koruyucudur. Yaygın olarak
kondom kullanılmaktadır ancak ereksiyon sorunu olan bir erkekte kondomun sorunu
ağırlaştırabileceği unutulmamalıdır.
İleri yaşlarda hormonal dengesizlikler nedeniyle düzensiz ve ovulasyonsuz sikluslar
sık görüldüğünden doğal yöntemler güvenli değildir.
Sıcak basmaları ile baş etme: Özellikle premenopozal dönemdeki kadınlarda,
hormonal dalgalanmalar ve düzensizlikler sonucu, sıcak basması ve gece terlemeleri en sık
rastlanan yakınmalardır. Günlük yaşam, aktivitelerini ve uyku düzenlerini etkileyen
yakınmalar, kadınları tedavi aramaya iten en sık nedendir. Bu ciddi yakınmalar, cinsel ilgi ve
aktiviteyi de olumsuz etkiler.
Kadınlarda bireysel özellikler gösteren bu yakınmalar için günlük tutma en objektif
göstergedir. Hemşire, kadına günlük kayıt tutma ile ilgili bilgiler vermelidir. Bu günlükte,
sıcak basmasının günün hangi saatlerinde olduğu, ne kadar sürdüğü, etkileyen faktörler,
kadının anlayıp kaydedebileceği şekilde yer almalıdır.
Menopozda en sık yaşanan değişiklik olan sıcak basmaları konusunda verilecek
öneriler kadını rahatlatacaktır. Bunlar;
•

Çok katlı ve kolayca çıkarılabilir giysiler kullanmak

•

Hava alan pamuklu giysi ve çarşaflar kullanmak

•

Oda ısısını 18-22 C’de tutmak, sıcak ortamdan kaçınmak

•

Sıcak basması başlarken soğuk içecekler içmek

•
kullanmak

Sıcak basması sırasında periferik soğutma uygulamak, yelpaze, vantilatör

•

Geceleri başucunda buz torbası veya buzlu su bulundurmak

•

Baharatlı yiyecek, çay, kahve ve alkolden kaçınmak

•

Heyecan ve stresten uzak durmak

409

•

Sıcak basmasına neden olan deneyimlerin tespiti ve bunlardan sakınmak

•

E vitamini almak ve düzenli egzersizde bulunmak

•

Derin ve karın solunumu yapmak (dakikada 6- 8 soluk)

•

Davranışsal yöntemler: Düşünce kontrolü ve relaksasyonu sağlamaktır

•
Rahatlama terapilerinin (uğraşı terapisi, katatimi, derin nefes egzersizi) sıcak
basmasının süre ve sıklığını azalttığı sonucuna varmıştır.
•

Homeopaty ile sıcak basmalarının azaltıldığı bildirilmektedir.

•
İlaç kullanmı: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ve serotoninnorepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) grubu ilaçlar hipotalamik termoregülasyon
merkezini etkileyerek sıcak basmalarının hem şiddetini hem de sıklığını azaltabilir.
Deri değişiklikleri ile başa çıkma ve estetik: Klimakteryumda östrojen azalmasına
bağlı fakat hiperpigmentasyon, depigmentasyon yanında, kasların fibroz dokulara dönüşümü,
epidermiste incelme ve subkütan yağ dokusunun atrofisi ile deri turgorunda bozulma ortaya
çıkar. Ciltte kuruluk, buruşma, kırışma, memelerde sarkma gibi değişiklikler, fizyolojik
fonksiyon bozukluğu ve hastalık olmamasına rağmen gençliğin ve kadınsı cazibenin kaybı
olarak değerlendirilir. Bu, kadınlarda özgüvenin ve özsaygının (benlik saygısı= self-esteem)
zedelenmesine yol açabilir. Menopozal kadında benlik saygısı, toplumda yaşlı kadına biçilen
roller, değer sistemleri ve geleneksel kültürle etkileşimle oluşur.
Hemşire, bu tür sorunlar yaşayan kadınlara rehberlik ve danışmanlık sunmalıdır.
Sağlıklı beslenme ve bol su içilmesi, pek çok yararının yanısıra deri sağlığı için de önemlidir.
Fiziksel sağlık programları, kasların gerginliğini ve sertliğini, vücudun dengesini ve
esnekliğini sağlama yanında, sirkulo-respiratuvar dayanıklılığı da artırarak deri sağlığına da
katkıda bulunur. Menopozal kadında, çene, dudak üstü, göğüs ve karında çıkan kalın tüyler,
ağda ve epilasyon ile azaltılabilir. Kozmetik endüstrisi cilt değişiklikleri ve saçların
beyazlaşması ile ilgili olarak, orta yaş kadınına destek olabilir. Lipozom içeren ürünlerin,
özellikle yüz cildini daha yumuşak ve pürüzsüz hâle getirdiği ve ciltteki su miktarını arttırdığı
saptanmıştır.
Kadının cazibe tanımı, benlik saygısı etkilendiğinden kadın bu değişikliklerle başa
çıkmasında asıl önemli faktör, olumlu beden imajı geliştirmesidir. Yeni ve yaşa uygun
giysiler, yeni saç modeli ile bakımlı, hobileri ve sosyal çevresi ile entellektüel olan ve yaşam
felsefesinde bilgeliğe erişen kadında benlik saygısını yükselecektir. Öz-bakım davranışlarının
geliştirilmesi, bireysel savunma stratejileri ve akran gruplarına katılım, menopozal kadında,
benlik saygısını artıracaktır.
Sosyal destek ve stresle baş etme: Özellikle klimakteryum gibi streslerle dolu
dönemlerde sosyal destek sunulmalıdır. Eşin ve çocukların desteği başta olmak üzere, arkadaş
ve sosyal çevre çok önemli olmaktadır. Bu dönemde kadın, arkadaşlık ilişkilerini kurup,
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geliştirmek üzere, kendi-kendine yardım grupları, sosyal dernek, kulüpler yanında briç,
satranç kulüplerine devam konusunda desteklenmelidir.
Kadının yaşamı boyunca kullandığı savunma mekanizmaları ve stresle mücadele
yöntemlerini bu dönemlerde de kullanabilir. Bu konuda destek yetersiz olursa yeni yöntemler
öğrenme ve kullanma konusunda da cesaretlendirilmelidir. Bunlar;
•
Solunum egzersizleri; alveollerin açılması, kan dolaşımının hızlanması,
oksijenin perifere ulaşması ile kişiyi sakinleştirir.
•
Relaksasyon teknikleri; sinir sisteminin tonüsünü değiştirerek, çizgili
kaslardaki gerginliği azaltırken, dolaylı olarak da iç salgı, kalp, kan basıncı ve solunumda
düzelme sağlar.
•
Self hipnoz; kişinin kendi kendini hipnotize ederek, kendini düzeltmeye
çalışmasıdır.
•
Yoga - Zen; uzun süreli düşünüş ve trans oluşturarak, kişiyi huzur ve sükünete
kavuşturma tekniğidir.

12.2.4. Klimakteryum (Menopoz) Döneminde Tedavi Yaklaşımları
Menopozda öngörülen tedavide amaç; ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi ve
semptomların giderilmesidir. Yaşam biçiminin olumlu yönde değiştirilmesi, diyet, vitamin
desteği ve alternatif tedavilerin kullanılması özellikle vazomotor şikayetlerin azaltılmasında
genito-üriner atrofinin ve osteoporozun önlenmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.
Hormon Tedavisi (HT): Menopozdaki yakınmaları gidermede uygulanan hormon
tedavisi olarak östrojen ve/veya progesteron içeren preperatlar kullanılmaktadır. Tedaviye
başlamadan önce kadın, tam fizik muayeneden geçirilir. Vücut tartısı, kan basıncı ölçümü,
meme ve pelvik muayenesi, pap smear, mamografi, osteodansimetrik analiz ve kanda glikoz,
kolesterol incelemesi yapılarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilir. Tedaviye başlandıktan
sonra 3–9 ay arasında bu değerlendirmeler tekrarlanmalıdır.
HT, yalnızca östrojen ve östrojen-progesteron kombine tedavisi şeklindedir. Kadında
endometrium cerrahi olarak alınmamışsa endometriumu korumak amacıyla östrojenin yanına
progesteronun eklenmektedir. Menopozda hormon tedavisi, siklik düzene göre verilmektedir.
Hormon Formları:
•

Enjeksiyon (haftada bir kez)

•

Transdermal implantasyon bantları (hafta 2 kez)

•

Günlük alınan oral tabletler

•

İntravajinal halkalar ve fitiller,
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•

Vulva atrofisini gidermek için pomatlar şeklinde kullanılır.

Hormon tedavisi gören kadınların, menopoz polikliniklerinde yıllık izlemlerinin
yapılması ve hormon tedavisinin yan etkileri, beslenme, alışkanlıkları, egzersizler konusunda
bilgilendirilmesi gerekir.
Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği ve Türk Jinekoloji Derneği’nin Hormon
Replasmanı Tedavisi (HRT) Konsensus Grubu Kararları ise şu şekildedir:
•
Vazomotor bozukluklar ve genito-üriner atrofi için günümüzde HT kadar etkin
başka bir seçenek bulunmamaktadır.
•
Sadece kardiovasküler
kullanılmamalıdır.

primer ve sekonder korunma amacıyla HT

•
Osteoporozun önlenmesinde HT hâlen önemini korumaktadır. Bununla
beraber menopozda egzersiz, kalsiyum, güneş ışığından faydalanılması sağlanmalıdır.
•
Postmenopozal dönemde HT kullanım süresi konusunda eldeki verilere göre
fikir birliği yoktur. Ancak meme kanseri açısından 4 yıldan uzun sürelerde hastalar bireysel
değerlendirilmeye alınmalıdır.
•
Günümüzde postmenopozal şikâyetler için mümkün olan en düşük doz
kullanılmalıdır.
•
HT kullanımı sonucu oluşan meme kanseri riski, alkol kullanımı, aşırı kilo
(BKİ>30 kg/m2), 30 yaşından sonra yapılan ilk doğum, geç menopoz gibi risk faktörlerinden
daha farklı değildir.
•
HT kullanımı ile artan meme kanseri riski, tedavinin kesilmesinden itibaren 5
yıl sonra ortadan kalkmaktadır.
•
Yukarıdaki öneriler, erken menopoz (40 yaş öncesi), perimenopoz ve cerrahi
menopozu kapsamamaktadır.
•
Postmenopozal kadınlarda HT’de yarar-zarar dengesi ve maliyet daima
düşünülmelidir.
•
40-65 yaşlarındaki kadınların şikayetleri olsun olmasın, HT kullansın
kullanmasın, ilgili branş hekiminin kontrol altında olması gerekir.
HT için en son kabul gören görüş, “her hasta için özgün hedefler belirlenmeli ve
hastanın beklentilerini karşılayacak en iyi tedavi seçeneği belirlenmeli” şeklindedir. Hormon
tedavisine hasta ile birlikte yarar ve zararları değerlendirilerek karar verilmelidir.
Tamamlayıcı tedaviler: Vitamin E, Soya fasulyesi ve soya ürünleri (soya filizi, soya
sütü, soya eti, soya yağı, soya unu, soya kepeği, soya sosu ve tofu), jinseng, black kohosh
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(tahta biti otu), arı poleni, kırmızı adaçayı, saparna, meyan kökü, yer elması, karahindiba,
ahududu, kırmızı yonca, çuhaçiçeği, palmiye ağacı, keten tohumu, papatya, şerbetçiotu, arpa
mayası ve kediotu gibi bitkisel preparatların menopoz semptomlarını rahatlattığı ileri
sürülmektedir. Ancak tüm bitkisel preparatların yan etkilerinin fazla olması ve diğer ilaçlarla
etkileşimi olduğu için menopozal kadınlar uyarılmalıdır.
Ayrıca beden terapileri olarak bilinen klinik semptomları iyileştirmek için fiziksel
manipulasyon ile gerçekleştirilen masaj, dokunma ve hareket terapileri, akupunktur,
akupresür, homeopati, reflexology gibi yöntemlerin ağrı, anksiyete, vazomotor yakınmaların
menopozal yakınmaları azalttığına ilişkin sınırlı çalışmalar vardır. Meditasyon, derin solunum
egzersizi ve ilerleyici kas relaksasyonlarının sıcak basmaları üzerinde etkili olduğu
belirtilmektedir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlğı Ulusal Stratejiler ve Eylem Planı, 2005–2015,
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/a%C3%A7sap9.pdf
Şahin, N. (2015). Klimakteryum Dönemi ve Menopoz. Hemşire ve Ebelere Yönelik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Ed. Nezihe Kızılkaya Beji, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul,
135-141. ISBN:978-605-335-158-0
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Uygulama Soruları
1)
Türkiye’de ergenlerin durumunu ergenlik döneminde ortaya çıkan değişiklikler
bağlamında değerlendiriniz.
2)
Ergenlerde örselenme, cinsel taciz ve istismar sorunlarının ergenlerin sağlıklı
gelişimine olan etkilerini ayrıntılı şekilde inceleyiniz.
3)
Gelişen sağlık bakım anlayışına göre klimakteryum (menopoz) dönemdeki
kadına bakım ve tedavi yaklaşımlarını analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ergenlik/adölesan dönemi ve bu dönem ortaya çıkan değişiklikler
açıklanmıştır. Bu bağlamda Türkiyede ergenlerin durumu incelenmiştir. Ergenlik dönemi
sorunları ve içinde önemli bir yer tutan Cinsel sağlık/ üreme sağlığı sorunları detaylı
açıklanmaya çalışılmış ve uluslarası konferansların konuya ilişkin kararlarına yer verilmiştir.
Çocuk ve ergenlerde örselenme, cinsel taciz ve istismar sorunlarına değinilmiş ve bu amaçla
ergenlerin sağlıklı gelişimi için stratejiler ortaya konmuştur. Kadın yaşamının diğer ihmal
edilmiş dönemi olan klimakteryum (menopoz) dönemi ve bu dönemlerde görülen değişiklikler
açıklanmıştır. Gelişen sağlık bakım anlayışına göre klimakteryum (menopoz) dönemdeki
kadına bakım ve tedavi yaklaşımlarına ilişkin güncel bilgiler sıralanmıştır. Ergenlik ve
klimakterium (menopoz) dönemlerinde kadın sağlığını olumsuz etkileyen pek çok durum
görülebildiğinden bu süreçlerde kadınlara özgü sağlık sorunlarının ayrıca ele alınması ve
kadınlara cinsiyete özgü risklerine yönelik verilecek koruyucu/geliştirici ve tedavi edici sağlık
bakımı sunulması sağlıklı bir toplum için çok önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)

Kadın, doğası gereği yaşamın başından sonuna kadar kaç farklı yaşam evreden

a)

3

b)

5

c)

7

d)

8

e)

Sayılamaz

2)

Ergenlik/adölesan dönemi ortaya çıkan değişikliklerden değildir?

a)

Genetik

b)

Bedensel

c)

Ruhsal

d)

Sosyal

e)

Kültürel

geçer?

3)
Yeni Türk Medeni Kanunu'nun 124. Maddesine göre, kadın ve erkek için resmi
evlenme yaşları kaçtır?
a)

Erkekte 17, kızlar da 15 yaş

b)

Kız ve erkekte 17 yaş

c)

Erkekte 20, kızlar da 18 yaş

d)

Kız ve erkekte 18 yaş

e)

Erkekte 18, kızlar da 16 yaş
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4)

Klimakteryum (menopoz) dönemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Fizyolojik bir durumdur.

b)

Yaşam kalitesini bozabilir.

c)

Genel sağlığı olumsuz etkileyebilir.

d)

Aile ve toplumu önemli ölçüde etkiler.

e)

Bir hastalıktır.

5)
Aşağıdakilerden hangisi klimakteryum (menopoz) dönemdeki kadının bakım
gereksinimlerinden biri değildir.
a)

Uygun beslenmenin sürdürülmesi

b)

Gebelikten korunma

c)

HIV ve AİDS’ten korunması

d)

Yeterli uyku ve dinlenme

e)

Fiziksel aktivitenin sürdürülmesi

Cevaplar
1)d, 2)a, 3 b, 4)e, 5)c.
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13. JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER
Doç. Dr. Ergül Aslan
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Genital Organların İyi Huylu Tümörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
13.2. Genital Organların Kötü Huylu Tümörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Genital organların iyi huylu tümörlerinin neler olduğunu inceleyiniz.

2)

Over kistlerinin neler olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

3)

Endometriyozisin ne olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

4)

Uterin miyomların nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

5)

Poliplerin nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

6)

Genital organların kötü huylu tümörlerinin neler olduğunu inceleyiniz.

7)

Vulva kanserinin nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

8)

Vajina kanserinin nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

9)

Serviks kanserinin nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

10)

Endometriyum kanserinin nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

11)

Over kanserinin nasıl olduğunu ve verilecek bakımı araştırınız.

12)

Jinekolojik kanser tedavisi gören kadınlarda fertilitenin korunmasını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genital organların iyi
huylu tümörleri ve
hemşirelik yaklaşımı

Genital organların iyi huylu
oluşumlarını tanımlayabilmek ve
bakım verebilmek

Okuyarak/Araştırarak/U
ygulayarak

Over kistleri

Over kistlerinin belirti ve bulgularını
anlatabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Endometriyozis

Endometriyozisin risk faktörlerini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Uterin miyomlar

Uterin miyomların tanı ve tedavi
yöntemlerini inceleyebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Polipler

Poliplerin belirtilerini sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Genital organların kötü
huylu tümörleri ve
hemşirelik yaklaşımı

Genital organların kötü huylu
oluşumlarını tanımlayabilmek ve
bakım verebilmek

Okuyarak/Araştırarak/U
ygulayarak

Vulva kanseri

Vulva kanserinin belirti ve
bulgularını anlatabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Vajina kanseri

Vajina kanserinin etyolojisini
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Serviks kanseri

Serviks kanserini tarama
yöntemlerini karşılaştırabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Endometriyum kanseri

Endometriyum kanserinin risk
faktörlerini sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Over kanseri

Over kanserinin tanı ve tedavi
yöntemlerini anlatabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Jinekolojik kanserler ve Jinekolojik kanserlerde fertilite
fertilitenin korunması
koruyucu yöntemleri sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Endometriyozis

•

Endometriyum kanseri

•

Histerektomi

•

Human papilloma virus

•

Konizasyon

•

Kriyoprezervasyon

•

Miyom

•

Over kanseri

•

Over kisti

•

Pap smear

•

Salpingooferektomi

•

Serviks kanseri

•

Trakelektomi

•

Uterin fibroid tümör

•

Vajina kanseri

•

Vulva kanseri
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Giriş
Üreme organlarında fibroidler, miyomlar ve kistler gibi iyi huylu oluşumlar olabildiği
gibi kötü huylu oluşumlar da olabilmektedir. İyi huylu oluşumlar, genellikle yaşamı tehlikeye
atmaz. Yavaş büyüme eğilimindedir ve invaziv değildirler. Kötü huylu oluşumlar ise hızla
büyürler, sınırları düzensizdir ve çevre dokulara ve organlara yayılırlar. Üreme organlarında
iyi ya da kötü huylu oluşumların ya da yapısal rahatsızlıkların gelişmesi kadın ve ailesi için
uzun dönemde etki yapabilir. Jinekolojik kanser teşhisi, kadınlar için travmatik bir olaydır.
Çünkü hastalık ve hastalıkla ilişkili tedaviler yaşamı tehdit etmekle birlikte, kadınların yaşam
kalitesini ve cinsel sağlığını etkiler. Fizyolojik değişiklikler yaşayan kadın aynı zamanda baş
etme yeteneği ve kendilik kavramıyla ilgili tehdit yaşayabilir. Bu oluşumların ortaya çıkması,
kadının sağlığını ve eşiyle olan ilişkisini de etkilemektedir.
Kadın ve ailesi/eşi için erken tanı, tedavi ve destekleyici bakım sağlamada kadınların
eğitiminde önemli role sahiptir. Bu eğitim, kadınların üreme organlarının iyi ve kötü huylu
oluşumlarını tanıyarak bunlarla ilgili kadınları bilgilendirmede, sorunlarını anlamada,
yönlendirmede, bakım ve destek sağlanmasında, fertilitenin korunmasında ve danışmanlık
hizmetlerinde önemli yer tutmaktadır. İzlem aşamasında kadınların ve ailelerin zorlayıcı tanı
işlemlerini, uygulanan tedavi ve yan etkilerini tolere edebilmesi için hemşirelerin desteği çok
önemlidir.
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13.1. Genital Organların İyi Huylu Tümörleri ve Hemşirelik
Yaklaşımı
13.1.1. Over kistleri
Fonksiyonel over kistleri en sık görülenler folikül kistleridir. Normal ovülasyon
döngüsü içerisinde ovaryen folikülün rüptüründe bir sorun olduğunda görülür. 3-8 cm
arasında değişen ölçülerde olabilir. Büyük çoğunluğu 60 gün içerisinde yok olur. Laparoskopi
ve laparotomi nadiren gerekebilir.
Lutein kistleri, normal siklusun 14. gününden sonra oluşan korpus luteumun kistik ve
hemorajik dejenerasyonuyla ortaya çıkar. Hormon salgılarsa amenore ve düzensiz kanamaya
neden olur. Ortalama 8 haftada spontan olarak geriler. Gerilemenin olmadığı durumlarda
cerrahi olarak çıkarılır.
Teka-lutein kistleri, hCG hormonunun kanda anormal düzeyde bulunması sonucunda
oluşur. Kist, mol hidatiform, koriyokarsinoma veya klomifenle ovulasyon indüksiyonu
yapılanlarda görülür.
Polikistik over sendromu (stein-leventhal sendromu), overlerde çoklu inaktif folikül
kistlerinin bulunmasıyla karakterizedir. Sendrom, androjen fazlalığı ve kronik anovülasyonla
karakterizedir. Obezite ve hirşutizm ile birlikte görülebilir. Birçok vakada ovulasyonun
olmaması, ovaryumlardan salgılanan androjenlerin neden olduğu oligomenore, luteal
yetmezlik ya da amenore nedeniyle infertilite de görülebilir. (Şekil 13-1)

Şekil 13-1. Polikistik over
(http://www.mayoclinic.org)

Tanı ve tedavi: 4-8 cm civarında olan fonksiyonel over tümörleri bimanuel muayenede
palpe edilebilir. Bunlar genellikle bir sonraki menstrual siklusta geriler. Mobil, tek taraflı ve
hassastır. Bimanuel pelvik muayene, rektovajinal muayeneyi de içermelidir. Uterus,
adneksler, serviks ve rektovajinal alan muayene edilmelidir. Tanıda pelvik ultrason ve
laparoskopi tanıya yardımcı olur. Tedavide fonksiyonel over kistlerine yönelik olarak oral
kontraseptifler kullanılabilir. Over tümörünün tipine göre cerrahi tedaviyle ooferoktomi
yapılabilir. Tedavi hastanın yaşına ve çocuk isteğine göre planlanmalıdır.
Hemşirelik bakımı kapsamında hormonal tedavi verilmişse, ilaçların kullanılması
öğretilir, olası yan etkiler ve baş etme yöntemleri açıklanır. Hastanın kanser olduğuna ilişkin
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korkuları olabilir. Bu konuda gerekli açıklamalar yapılır. Ooferoktomi planlanmışsa,
preoperatif ve postoperatif hemşirelik bakımı uygulanır.

13.1.2. Endometriyozis
Endometriyal dokunun uterin kavite dışında bulunmasıdır. Endometriyal doku östrojen
hormonuna yanıt olarak büyür ve lokal inflamasyon yapar. Endometriyozis, sıklıkla erken
menarş olan, 30 günden uzun menstrual siklüse sahip olan, menstruasyonu gebelik nedeniyle
kesintiye uğramamış ve aile öyküsü bulunan kadınlarda daha sık görülmektedir.
Endometriyozis genel popülasyonun yaklaşık %7-10’unda, premenopozal kadınların yaklaşık
%50’sinde görülebilmektedir. İnfertil kadınların %38’inde ve kronik pelvik ağrılı kadınların
%71-87’sinde endometriyozis altta yatan neden olarak yer almaktadır. Tanı koymadaki
güçlükler nedeniyle gerçek prevalansını belirlemek zordur.
Patogenezi: Endometriyozise özel spesifik bir etyoloji bulunmamakla birlikte
birtakım teoriler ortaya atılmıştır. Endometriyozisin patogenezini açıklayan güncel teorilere
göre endometriyozis, menstruasyon sırasında endometriyal dokunun geriye doğru gelerek
fallop tüplerine ve abdominal kaviteye yerleşmesi sonucu gelişir. Lenfatik yayılım teorisine
göre endometriyal doku lenfatik sistemle uzaktaki alanlara taşınır. Bir başka teoriye göre
tekrarlayan inflamasyon gibi durumlarda peritoneal mezotelyal hücreler, endometriyal
epitelyum hücrelerine dönüşürler. Mülleriyen hücre teorisine göre, müler hücreleri,
mülleriyen sistem gelişene kadar pelvik doku içerisinde kalır. Östrojenin etkisiyle
endometriyal bezlere ve stromaya şekillenir. Son araştırmalar endometriyozis oluşumunda
immünolojik ve genetik faktörlerin de yer alabileceğini belirtmektedir.
Semptom ve belirtiler: Dismenore, pelvik ağrı, disparoni, intermenstrual kanama ve
infertilite en sık bildirilen semptomlardandır. Odağın yerine göre, konstipasyon, diyare,
karında kramp, hemoptizi, hematüri, deride ve cerrahi skarlarda renk koyulaşması olabilir.
(Şekil 13-2)

Şekil 13-2. Endometriyozis
odakları
(http://posterng.netkey.at/esr)

Tanı ve tedavi: Fizik muayenede eğer lezyonlar az sayıda ve küçük ise genitaller ve
üreme kanalları normal görünebilir. Daha ilerlemiş durumlarda, spekulumla muayenede,
servikal yerleşimin orta hattan 1 cm sola ya da sağa kaydığı, bimanuel muayenede uterosakral
ligamentler veya cul-de-sac boşluğunda kitle ve hassasiyet şeklinde fark edilir. Menstruasyon
sırasında yapılan muayene endometriyozis odaklarının daha kolay anlaşılmasına yardımcı
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olur. Tanılamada laparoskopi, ultrasonografi ve CA-125 değerlendirmesi yapılır.
Endometriyal odaklar menstrual siklusla birlikte kanayarak çikolata kisti denilen koyu renk
kistik yapılar görüntülenir.
Endometriyozis tedavisinde semptomların şiddeti, fertilite isteği, hastalığın derecesi,
tedavi hedefleri, tıbbi tedavi, oral kontraseptif, Danazol (Testosteron Derivesi), Progesteron
ve Gonadotropin-Relasing Hormon (GnRH) blokerleri ile endometriyal odakları geriletecek
hormonal baskılama tedavisi yapılır. Cerrahi tedavi yapışıklıklar ya da büyük odaklar
olduğunda yapılır. Lazerle, laparoskopiyle ya da radikal cerrahi şeklinde yapılabilir. Bu
ameliyat gençlere uygulandığında hormon replasman tedavisiyle kemiklerden kalsiyum kaybı,
atrofik değişiklikler ve kardiyovasküler sistemde yaşlanma gibi menopoz sorunları
önlenmelidir.
Hemşirelik bakımı kapsamında hastalığı, belirtilerini ve tedavi planlarını
anlayabilmeleri için kadına gerekli açıklamalar yapılır. Kadının hastalığın belirti ve
sonuçlarına yönelik endişelerini ifade etmesine yardımcı olunur. Ağrı varsa, bunu gidermek
amacıyla, uygun vücut pozisyonu sağlama, gevşeme gibi farmakolojik olmayan yöntemler
hastaya öğretilir. İlaçların nasıl ve ne zaman kullanılacağı açıkça anlatılır. Oral
kontraseptiflerin, ödem, kilo artışı, ciltte yağlanma, bulantı ve vajinal akıntıda artışa neden
olabileceği, Danazol’un hâlsizlik, depresyon, kilo artışı, memelerde küçülme, sıcak basması
ve vajinal atrofi gibi yan etkileri olabileceği, GnRH blokerleri alındığında da menopoza
benzer yan etkiler ortaya çıkabileceği açıklanır. Bu etkiler birey için tedaviyi güçleştiren
durumlardır. Adet görmeme, infertilite ve üreme organlarının alınması, benlik saygısı ve
beden imajını olumsuz yönde etkileyebilir. Yapılacak değerlendirmeye göre, hemşirelik
yaklaşımları belirlenir.

13.1.3. Uterin myomlar
Miyomlar temel olarak kas dokusundan oluşmuşsa da, fibröz bağ dokusu elementleri
de içerebilir. Bu nedenle miyom, fibromiyom, fibroma veya fibrinoid şeklinde de
isimlendirilmektedir. Miyomun boyutu, sayısı ve yerleşimine bağlı olarak uterin kavite
bozulabilir.
Miyomlar
endometriyumun
vaskülarizasyonunu
bozarak
embriyo
implantasyonunu engelleyebilir. Çok sık görülen bir tümör olup, 30 yaşın üzerindeki
kadınların %25’inde bulunmaktadır.
Subseröz, intramural, submukozal olarak sınıflandırılır. Miyomların lokalize oldukları
yerler değişik olduğundan bulundukları yerlere göre sınıflandırılır. Subseröz miyomlar:
Doğrudan seroza altına yerleşir, uterusun dış yüzünde oluşur. Yumrular hâlinde uterusun
şeklini bozabilir. Büyüdüğünde saplı hâle gelebilir. Bu durumda komşu visseraya, periton
veya omentuma yapışabilir. Burada kendi primer kan kaynağından başka sekonder bir kaynak
daha oluşturur, bu nedenle asalak bir tümör hâline gelir. İntramural miyomlar: En sık
görülenlerdir. Kas tabakası (miyometriyum) içine yerleşir. Büyüdüğünde uterus kavitesinin,
hatta dış yüzünün şeklini bozar. Submuköz miyomlar: Endometriyum mukozasının hemen
altında gelişir. Büyüdükçe endometriyum incelterek yüzeysel hâle gelir. Bu durum
endometriyumda nekroz ve enfeksiyon odağı oluşmasına yol açar. Saplı olabilir, servikal
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kanal ya da vajinaya sarkabilir. Bu durumda enfeksiyon daha sık görülür. İntraligamenter
Miyomlar: Subseröz miyomların Broad Ligament içine doğru büyümesiyle oluşur. Bu durum,
üreter üzerinde ya da pelvis kan damarlarına doğru da olabilir. Cerrahi olarak çıkarılmaları
zordur. (Şekil 13-3)

Şekil 13-3. Uterin miyomlar
(http://www.mayoclinic.org)

Miyomlar östrojene karşı endometriyumdan daha hassastır. Bu nedenle gebelikle
büyür, menopozla küçülürler. Miyomlarda, hızlı büyüme, gebelik, mekanik kazalar,
postmenopozal atrofi gibi nedenlerle kan akımı değiştiğinde çeşitli dejenerasyonlar oluşur.
Bunlar başlıca, hiyalinizasyon, kalsifikasyon, kistik ya da yağlı dejenerasyonlar, enfeksiyon
ve sarkomatöz (karsinomatöz) dejenerasyonlardır.
Belirtiler şu şekildedir; Kanama: Anormal uterus kanamalarının herhangi bir şekli
görülebilir. Genellikle âdetin süresi ve miktarı artar. Özellikle tümör büyüdükçe
endometriyum yüzey artıyor ve damarlaşma çoğalıyorsa kanama aşırı olabilir. Bu durum
kadında anemiye neden olabilir. Ayrıca menstrual kanama fazla ve uzun olduğundan
enfeksiyona yatkınlık da artar. Bu bakımlardan kadına sağlık eğitimi yapılmalıdır. Bası:
Öncelikle mesane ve rektuma basıyla, sık idrara çıkma, konstipasyon olur. Cinsel ilişki
ağrılıdır. Daha büyük tümörler, pelvis damarlarına bası yaparak bacaklarda ödem ve varise
neden olabilir. Üretere bası olduğunda hidroüreter, hidronefroz oluşabilir.
Gebelik komplikasyonları: Miyom ve gebelik bir arada olduğunda kendiliğinden
düşükler sık görülür. İkinci ve üçüncü trimesterde miyom da gebelikle beraber büyür,
tümörde dejenerasyon veya torsiyon olabilir. Cerrahi müdahale gerektirebilir. Hastaya yatak
istirahati verilerek semptomlar hafifletilir, dikkatli bir gözlem gerekir. Erken doğum olabilir.
Gebeliğin sonunda ve doğumda, miyomlar prezentasyon ve pozisyon bozukluklarına, uterus
kontraksiyon anomalilerine, mekanik distosiye yol açabilir. Hekiminin vereceği karara göre
sezaryenle doğum yaptırılabilir. Bu hastalarda uterusun aşırı gerilmesine bağlı olarak doğum
sonrası kanamalar olabilir. Doğum sonrası hemşirelik bakımında uterus atonisi ve
enfeksiyonlar açısından dikkatli olunmalıdır.
Tanı: Jinekolojik öykü, muayene ve ultrasonografi tanıda yardımcıdır. Ayırıcı tanı için
gebelik testi, endometriyum biyopsisi, intravenöz piyelografi (IVP), laparoskopi gerekebilir.
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Tedavi: Miyomu küçük ve asemptomatik kadınlar, kontrol altında tutularak (3-6 ayda
bir) menopoza ulaşması sağlanır. Bu dönemde büyümedikçe ve belirti vermedikçe müdahale
edilmez. Miyomun varlığı doğurganlığı etkiliyorsa, tek ve saplıysa myomektomi yapılır.
Günümüzde östrojeni baskılayarak bir süre için miyomu küçültmek amacıyla hastaya
hormonal ilaçlar (GnRH) verilmektedir. Bu tedavi ameliyattan önce tümörü küçültüp,
kanlanmasını azaltmak için de uygulanmaktadır. Bu tedavide kadında amenore ve menopozun
vazomotor belirtileri ortaya çıkar. Tedaviden sonra tümör yeniden büyüme gösterebilir.
Hemşirelik bakımında miyom fazla ve uzun menstrual kanamaya neden olduğundan,
menstrual hijyen üzerinde durulmalıdır. Pedlerin sık değiştirilmesi, sık ve ayakta banyo
yapılması, ellerin yıkanması önemlidir. Fazla kanama anemiye yol açabileceğinden beslenme
eğitimi yapılır. Demir içeren besinlerin fazla alınması söylenir, anemi gelişmişse, tedavisi
sırasında dikkat edilecek konular öğretilir. Ağrı ve bası belirtilerinin nedeni hastaya açıklanır,
rahatlama teknikleri öğretilir. Yatarken en rahat vücut pozisyonunu bulmasına yardım edilir.
Yatak istirahatinin önemi açıklanır. İnfertilite ve gebelik komplikasyonları varsa, ilgili
hemşirelik girişimleri planlanır ve uygulanır. Hormonal tedavi verilmişse, ilaçların
kullanılması öğretilir. Olası yan etkiler ve baş etme yöntemleri açıklanır. Hastanın kanser
olduğuna ilişkin korkuları olabilir. Bu konuda gerekli açıklamalar yapılır. Histerektomi
planlanmış ise, preoperatif ve postoperatif hemşirelik bakımı ve taburculuk planı uygulanır.

13.1.4. Polipler
Servikal polip: Birkaç milimetreden 3 cm’e kadar uzunlukta, yumuşak, kırmızı veya
morumsu renkte, düzgün biçimli ve çoğu saplı olan oluşumlardır. Ektoserviks veya
endoserviksten kaynaklanır. Tek veya çoğul olabilir. Multigravidalarda ve 20 yaş üzerinde
sık, puberte öncesi ve menopoz sonrası nadirdir. Etyolojisinde kronik enflamasyon ya da
östrojen stimülasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Sıklıkla endometriyal hiperplaziyle
birlikte görülür. Fizik muayenede serviksten vajinal kanala inen tekli veya çoğul oluşumlar
görülür. Bu oluşumlar genellikle pürüzsüz, yumuşak, pembe-mor veya çilek kırmızısı
renklerindedir ve dokunulduğunda kanayabilir.
Servikal polip belirtileri asemptomatik olabileceği gibi düzensiz ara kanamalar ve
cinsel ilişki sonrası kanama, vajinal akıntıda artma (lökore), hipermenore, postmenopozal
kanama, kanlı veya mükopürülan akıntıdır.
Tedavide polip sapıyla birlikte çıkarılır, servikal küretaj yapılabilir. Polip tabanına
koter veya lazer uygulanabilir. Alınan tüm doku patolojiye gönderilerek malignensi açısından
incelenmelidir. Servikal küretaj yapılmışsa koruyucu olarak antibiyotik verilir. Kronik
servisitlerin rolü olduğu düşünüldüğünden hastaya enfeksiyonlardan korunması için gereken
tüm bilgileri içeren kapsamlı bir sağlık eğitimi verilir.
Hemşire hastanın polip hakkındaki bilgi eksikliğini giderir ve genellikle iyi huylu
oldukları konusunda bilgi verir. Hastayı soru sorması için cesaretlendirir. Hastayı, yapılacak
tanı ve tedavi işlemlerine hazırlar. Tedavi sonrası hastanın evde bakım gereksinimlerini
belirler ve taburculuk eğitimi verir.
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Endometriyal polip: Polipler, saplı ya da sapsız, tek ya da birden fazla olabilir; hatta
tüm uterusu doldurabilir. Sıklıkla endometriyal hiperplaziye eşlik edip, miyomlarla birlikte
bulunabilir. 12-81 yaş arasında görülmekle beraber, 30-59 yaşlarda daha sıktır.
Uterusun fundus ya da korpus bölgelerinde oluşup, genellikle servikse doğru sarkar.
Servikal poliplere göre daha kırmızıdır. Dış yüzeyleri, kaynaklandıkları, endometriyum
dokusuna benzer. Bu nedenle yüzey epitelinden metaplazi veya adenokarsinom gelişebilir.
(Şekil 13-4)

Şekil 13-4. Endometriyal polipler
(https://commons.wikimedia.org)

Asemptomatik olabilir. Ancak sıklıkla hipermenore, intermenstrual kanama ve
postmenopozal kanamalarla kendini gösterir. Servikal os’tan aşağı sarkan alt kısım polipleri,
muayenede görülebilir.
Tedavisinde endometriyal küretajla tedavi edilir. Ancak histopatolojik inceleme
mutlaka yapılmalıdır.

13.2. Genital Organların Kötü Huylu Tümörleri Ve Hemşirelik
Yaklaşımı
13.2.1. Vulva kanseri
Vulvar intraepitelyal neoplazi ve vulva kanseri, HPV ile ilişkilidir. Son 20 yılda
özellikle genç kadınlarda görülme sıklığı artmakla birlikte, ortalama 45 yaş civarında görülür.
Primer vulva kanseri nadir görülür ve jinekolojik kanserlerin %4 kadarını oluşturur.
Endometriyum, over, servikal kanserlerden sonra en sık görülen jinekolojik kanserdir. Vulva
kanseri 70 yaş ve üzeri kadınların yaklaşık %50’sinde görülmektedir.
Risk faktörleri olarak granülamatöz enfeksiyonlar, herpes simplex virüs (HSV), HPV,
kronik immün yetmezliği olanlar, hipertansiyon, obezite, diyabet yer almaktadır.
Vulvar kaşıntı en sık rastlanılan semptomdur ve kadınlar çoğunlukla kendi kendine
tedavi etmeye çalışır. Diğer semptomlar palpasyonda fark edilen kitle, ağrı, kanama,
ülserasyon, dizüri ve vajinal akıntıdır. İnspeksiyon sırasında görülen şüpheli lezyondan
biyopsi yapılması etkili bir tanılama yöntemidir. Özellikle yüksek riskli hastalarda vulvanın
dikkatli inspeksiyonu, fizik muayenenin en önemli kısmını oluşturur. (Şekil 13-5)
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Şekil 13-5. Vulvanın malign tümörleri
(https://www.netterimages.com)

Lokal olarak, çevre dokular olan üretra, vajina, perine, anüs, rektum ve kemik pelvise
yayılır. Lenfatik yayılımla, inguinal, femoral ve pelvik lenf nodlarına yayılır. Kan yoluyla
ilerler veya tekrarlar. Melanom, kan ve lenf yoluyla yayılır. Fizik muayene, kolposkopi ve
biyopsi ile tanı konulur.
Vulva kanserinin FIGO (International Federation of Obstetrics and Gynecology)
evrelendirmesi şu şekildedir; Evre 0= Karsinoma in-situ (intraepitelyal), Evre I= Vulva ve
perinede sınırlı en büyük kitle 2 cm’i geçmez, Evre II= Vulva ve perinede sınırlı, en büyük
çapı 2 cm üzerinde, Evre III= Üretra altı, vajina, anüse yayılım, tek taraflı lenf nodu metastazı
vardır, Evre IV A= Üretra üstü, mesane ve rektum mukozası ve kemik pelvis yayılım, çift
taraflı lenf nodu metastazı var, Evre IV B= Pelvik lenf nodlarını da içeren uzak metastaz var.
Squamoz hücreli karsinom büyük ve lenf nodlarına yayılmışsa, radikal vulvektomi
yapılır. Ayrıca yüzeyel ve femoral lenf nodları çıkarılır. Lezyon, cerrahi yapılmayacak
durumdaysa radyoterapi uygulanır. Bazal hücreli karsinomda lezyon, lokal olarak çıkarılır.
Paget hastalığında total vulvektomi uygulanır. Cerrahide radikal ameliyatlardan daha
konservatif olan üç çizgi vulvektomi ve lokal geniş eksizyona doğru bir geçiş olmuştur.
Primer korunmada profilaktik olarak HPV aşısı yaptırılabilir. HPV aşıları HPV’ye
bağlı olan Vulvar İntraepitelyal Lezyonları (VIN) ve vulvar kanseri önleyebilir. Sekonder
korunmada VIN tespit edilen veya liken sklerozisi olan vakaların tedavi edilmesi invaziv
kanser gelişme riskini azaltır. HPV aşısı 9-26 kız çocukları ve kadınlara uygulanmalı, 26-45
yaş arasında da etkinliği son çalışmalarda gösterilmiştir. İdeali cinsel ilişki başlamadan
yapılması 0-1, 2 - 6. aylarda 3 doz olarak yapılmaktadır. Gebelikte aşı önerilmemektedir,
ancak gebe olunduğu bilinmeden aşı yapılırsa gebeliğin sonlandırılmasına gerek yoktur.
Gebelikten önce tek doz yapıldıysa doğum sonrası sıfırdan başlanmalıdır. Lohusalar
aşılanabilir.
Erken tanı açısından kendi kendine vulva muayenesi yapılması çok önemlidir. Her
kadın kendini en rahat hissettiği şekilde bu muayeneyi yapabilir. Muayenede amaç, genital
bölgede ele gelmesi muhtemel kitleleri saptamak, bir ayna yardımıyla da bölge cildindeki
değişiklikleri fark etmeye çalışmaktır. Muayeneyi üç ayda bir yapmak yeterlidir. Herhangi bir
sorun saptanırsa rutin jinekolojik muayeneyi beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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Kendi kendine vulva muayenesi aşamaları:
1-Yatakta yatarken bacaklarınızı yanlara doğru aralayın.
2-Önce sol elinizin üç parmağıyla sağ kasık bölgenizi, sonra sağ elinizin üç
parmağıyla sol kasık bölgenizi yukarıdan aşağı doğru tarayarak bu bölgede şişlikler olup
olmadığına bakın. Bu bölgede şişlik saptarsanız bu %90 olasılıkla lenf bezi büyümesi olup, bu
büyüme %90 olasılıkla daha önceden geçirilmiş basit bir enfeksiyona bağlıdır.
3-Vulva muayenesi için sol veya sağ elinizi kullanabilirsiniz. Vulva bölgesini saat on
iki hizasında pubis kemiği, saat altı hizasında perine, yanlarda dış dudaklardan oluşan bir saat
kadranı olarak düşünün. Saat on iki hizasından başlayarak saat yönünde (veya daha rahat
hissederseniz saatin tersi yönünde) bölge cildini başparmağınızla elinizin diğer üç parmağı
arasında hafifçe sıkıştıracak şekilde incelemeye başlayın. Bu incelemede aranacak olan
bölgesel bir şişlik, düzensizlik, sertlik veya ağrıdır.
4-Bir elinize bir ayna alın. Diğer elinizle inceleyeceğiniz bölgeyi gererek aynada daha
rahat görülmesini sağlayın. Bu incelemede de bölgeyi saat kadranı gibi düşünüp her
bölümünü tarayın. Bu incelemede amaç bölgedeki cilt değişikliklerini fark etmektir.
Vulva kanseri; tanı işlemlerinin başlamasıyla hastayı, fiziksel, psikolojik ve sosyal
yönden derin şekilde etkileyecek bir süreç içine sokar. Hemşirelik bakımı, ameliyat
(vulvektomi) öncesi ve sonrası bakımla evde bakım ve sağlık eğitimini kapsar. Vulva
kanserinde evde bakım hizmetleri hastalığın ve tedavinin evresine bağlı olarak verilir. Genel
olarak evde bakım hizmetleri kapsamında, laboratuvar bulgularının izlemi, tıbbi tedavilerin
uygulanması, evde beslenme desteği, semptom yönetimi, hasta ve ailesinin eğitimi, ağrı
yönetimi ve psikolojik destek yer almaktadır.

13.2.2. Vajina Kanseri
Kadın genital organlarındaki kanserlerin %2-3’lük düşük bir kısmını oluşturur.
Sıklıkla endometriyal karsinomalar ve koriyokarsinomalar vajinaya metastaz yapar. Bununla
birlikte mesane ve rektum tümörleri de vajinaya metastaz yapabilir. Bu nedenle vajina
tümörleri primer tümör olmaktan çok sekonder tümördür. Vajinal kanserler yüksek oranda
squamoz hücrelidir (%80’i) ve daha çok vajinanın 1/3 üst kısmında oluşur. Vajinal
kanserlerde 5 yıllık yaşam oranı %42’dir.
Genellikle squamoz hücreli vajina kanserinin görülme yaşı 67’dir. Daha önceden
anogenital kanser tedavisi görmüş olanlarda, özellikle serviks kanseri tedavisi olanlarda,
vajinal kanser gelişme riski çok daha yüksektir. Genç hastalarda vajinal kanserle HPV’nin
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Önceki radyasyon tedavisinin vajinal karsinoma için
etyolojik faktör olduğu belirlenmiştir. Adenokarsinom ise, anneleri gebelikte DES
(diethylstilbestrol) kullananlarda görülmektedir.
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Belirti olarak genellikle kanlı ve kötü kokulu vajinal akıntı, ağrısız vajinal kanama ve
akıntı, geç dönemde ağrı, vajinada büyüyen lezyon/kitle, mesaneye baskı nedeniyle üriner
semptomlar ortaya çıkar.
Üst kısımdaki lezyonlar serviks kanseri gibi, alttaki lezyonlar vulva kanseri gibi
yayılım gösterir. Lenfatik drenaj yönünden zengin bir bölge olması nedeniyle bu yolla hızla
yayılabilir. Üst kısım lenfleri iliak ve hipogastrik, alt kısım lenfleri de bölgesel lenf nodlarına
direne olur.
Erken dönemde pelvik muayene, kolposkopi ve biyopsi, tanıda yardımcı olabilir.
Vajina kanserinde FIGO evrelendirmesi şu şekildedir; Evre 0: İntraepitelyal karsinom
(premalign), Evre I= Vajina mukozasında sınırlı, Evre II= Vajina alt dokularına yayılmış,
pelvik duvara yayılım yok, Evre III= Pelvik duvara yayılmış, Evre IV A= Üretra üstü, mesane
ve rektum mukozası ve kemik pelvise yayılım, çift taraflı lenf nodu metastazı var, Evre IV B=
Pelvise, mesane ve rektum mukozasına yayılmıştır.
Vajina kanserinin tedavisinde lezyonun lokalizasyonu, boyutları ve tekli ya da çoklu
yerleşime göre tedavi planlanır. Tedavi genellikle radyoterapi, cerrahi ve kemoterapidir. Her
dönemde radyasyon tedavisi yapılabilir. İç ve dış radyasyon olarak verilebilir ve en sık
kullanılan tedavidir. Evre I hastalarda radikal histerektomi, bölgesel vajinektomi, bilateral
pelvik lenfadenektomi yapılır. Yaşı genç olan hastalarda over transpozisyonu yapılarak
radyasyon tedavisi yapılabilir. Evre IV hastalarda pelvik ekzantrasyon yapılır.
Hemşire, her bir tedavi durumuna göre hasta ve ailesine tedavinin etkileri ve
bakımında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda eğitim vermelidir. Vajina kanserinden
korunma ve erken tanı için kadın, her yıl düzenli jinekolojik kontrole gitmelidir. Vajina
kanserinin erken tanısı açısından hemşirenin kanserin erken belirtileri ve korunma konusunda
eğitim vermesi önemlidir. Düzenli Pap Smear ve pelvik muayene yaptırılması, genital
organlarda lezyon, anormal akıntı ve kanamalarda sağlık kuruluşuna başvurulması, cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma konularında kadınlara koruyucu sağlık eğitimi
yapmak hemşirenin görevidir. Radyoterapiyle tedavisi vajinal fibrozise ve vajinada
elastikiyetin azalmasına neden olur. Bu durum kadının vücut imajında ve cinsel işlevlerinde
değişime yol açar. Cinsel yönden aktif olan kadınlar devamlı ve düzenli cinsel ilişkiye
(vajinal esneklik ve dilatasyon için) cinsel yönden aktif olmayan hastalar ise östrojen içeren
krem ve vajinal dilatatör kullanmaya teşvik edilmelidir. Böylece fonksiyonel kayıp en aza
indirilebilir. Vajinal kanser cerrahisi ise geniş ve radikaldir. Hemşire, kadının cerrahi etkileri
anlamasına ve kadın ve ailesine bakım ve rehabilitasyon için bir plan geliştirmesine yardımı
olmalıdır. Cerrahi ve radyoterapinin uygulanmadığı zaman vajinal kanserlerde kemoterapi tek
seçenektir. Kemoterapi sırasında ve sonrasında kadına dikkat edeceği konular açıklanmalıdır.

13.2.3. Serviks Kanseri
Serviksin preinvaziv durumları serviks kanserlerinin, servikal epitelde sınırlı olan
preinvaziv lezyonları; histopatolojik olarak CIN (servikal intraepitelyal neoplazi),
sitopatolojik olarak SIL (squamoz intraepitelyal lezyon) başlıkları altında toplanmaktadır.
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Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN): CIN terimi, serviksin squamoz tipteki tüm
preinvaziv lezyonlarını tanımlamaktadır. Eski yıllarda displazi ve karsinoma in-situ olarak iki
aşamada incelenen servikal intraepitelyal neoplazi (CIN), günümüzde, hafif displazi (CIN I),
orta displazi (CIN II), ağır displazi ve karsinoma in-situ (CIN III) şeklinde
sınıflandırılmaktadır. CIN I’de epitelin 1/3 bazal kısmı, CIN II’de epitelin alt 2/3’lük kısmı
neoplastik hücrelerle kaplıdır. CIN III lezyonu, epitelin tamamına yakınının tutulumunu ifade
eder. Epitelin altındaki bazal membrana ve stromaya malign hücre penetrasyonu olduğunda
ise servikal kanser (CIS) adını alır.
Serviks kanseri tüm dünyadaki kadın kanserlerinin meme ve rektum kanserinden sonra
3. sıklıkta görülenidir. Gelişmekte olan ülkelerde 2. sıklıkta görülür iken, gelişmiş ülkelerde
tarama programlarının başarılı uygulamaları sonucu 6. hatta bazı ülkelerde 10. sıraya inmiştir.
Türkiye’de ise, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın 2006 yılında
yayımladığı çalışma sonuçlarına göre tüm kadın kanserleri içerisinde 9. sırada olup, insidansı
yüzbinde 4.6’dır.
Servikal intraepitelyal neoplazilerin tanısı büyük ölçüde sitolojik taramayla mümkün
olmaktadır. Servikovajinal sitoloji (Pap Smear) günümüzde büyük ölçüde Bethesta (2001)
sınıflandırması çerçevesinde incelenmektedir. Bu sistemde squamoz tipte epitelyal hücre
anormallikleri başlıca üç kategoriye ayrılmaktadır:
1. Atipik squamoz hücreler (ASC)
- Önemi belirsiz atipik squamoz hücreler (ASC-US)
- Yüksek grade SIL’in ekarte edilemediği atipik squamoz hücreler (ASC-H)
2. Düşük dereceli squamoz intraepitelyal lezyon (LSIL)
3. Yüksek dereceli squamoz intraepitelyal lezyon (HSIL).
Düşük dereceli SIL (LSIL), CIN I’e, yüksek dereceli SIL (HSIL), CIN II ve CIN III’e
karşılık gelmektedir. LSIL ve HSIL genellikle asemptomatiktir. Bu teşhis kolposkopik
inceleme ve biyopsi ile desteklenmelidir. Eğer LSIL tedavi edilmezse HSIL’ye dönüşebilir ve
sonrasında servikal epitelde kalınlaşmaya ve servikal karsinoma in-situya (CIS) ilerleyebilir.
CIN’in görülme yaşı, servikal kansere göre 10-15 yıl erken olmak üzere 25-30
yaşlardır. Buradan da anlaşılacağı gibi servikal kanser invaziv hâle gelmeden hastalığın erken
tanısı için 10-15 yıllık bir süre kazanılabilmektedir.
Erken yaşta cinsel ilişki, cinsel eşin birden fazla olması, immün yetmezliği olanlar, ilk
çocuğunu 20 yaşından önce doğurmuş olan kadınlar, multiparite, düşük sosyoekonomik statü,
kötü hijyen koşulları, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olanlar, dietilstilbestrol (DES)’e
maruz kalmış olanlar, sigara içme, HSV-2 ve HPV gibi venerial hastalıklar geçirmenin CIN
açısından çok önemli risk faktörleri olduğu saptanmıştır. Human Papilloma Virus (HPV)’nin
özellikle 16 ve 18 no’lu tiplerinin servikal kanserle ilişkili olduğu bilinmektedir.
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Genellikle asemptomatiktir. Hücre değişiklikleri servikste ülserasyona neden olmaz.
Hastada anormal uterus kanamaları gelişmez. Ancak bazı lezyonlarda epitel dokunmakla
kanayabilir. Bu nedenle hastada muayene ve cinsel ilişki sonrasında ya da vajinal duş vb.
sonrasında kanama olup olmadığı mutlaka öğrenilmelidir.
CIN servikste gözle görülür bir değişim olmadan, eksternal os ve “squamo-kolumnar”
bölgeyi kapsayarak alınacak bir Pap Smear ile kolaylıkla tanınabilmektedir. İnvaziv servikal
kanserin tanılanmasının sağlanması açısından Pap Smear, günümüzde son derece değerli bir
test olarak kabul edilmekte ve tüm kadınların her yıl yılda bir kez bu testi yaptırması
önerilmektedir. Klasik sınıflandırmaya göre Pap Smear sonucu, Klas II ve III çıkanların testi
hemen veya en geç 3 ay içinde yinelenmesi Klas IV ve V çıkanların da ileri incelemeler
yaptırması gerekmektedir. Kesin tanıda serviksin kolposkopik olarak incelenmesinin yanı sıra
biyopsi de gerekmektedir. Biyopsi, zımba biyopsisi (punch) veya koni (cone) biyopsisi
(serviksin koni şeklinde çıkarılması) şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Tedavi kolposkopi, biyopsi ve endoservikal küretaj bulgularıyla hastanın doğurganlık
istekleri göz önüne alınarak planlanır. Lokal eksizyon, LEEP (Loop Elektrocerrahi Eksizyon
İşlemi), elektrokoterizasyon, criyocerrahi, lazer, konizasyon ve histerektomi, seçilecek tedavi
yöntemleridir.
Serviks kanserinden korunmak, risk faktörlerinden korunmakla mümkündür. Bunun
için doğurganlığın planlanması, hijyen kurallarına uyulması, sağlıklı, tek/az eşli cinsel yaşam,
gerekirse kondomla enfeksiyondan korunma, erken yaşta cinsel ilişki ve gebelikten
sakınılması, dikkat edilecek ve herkese öğretilmesi gereken konulardır. Tüm kadınların
önerilen tarama standartlarına göre Pap Smear testi yaptırması önemlidir.
Serviks Kanseri: Dünya genelinde jinekolojik kanserler içinde, görülme sıklığı
yönünden birinci sırada yer alır. Gelişmekte olan ülkelerde görülme oranı %87’dir ve
gelişmekte olan ülkelerde kadınlar arasında kanserden ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer
alır. Servikal kanserin erken döneminde Pap Smear ile tanınabilmesinden sonra, ölüm oranı
son yıllarda azalmaktadır. Vakaların yaklaşık %80’i squamoz hücreli karsinom, %15’i
adenokarsinom veya adenosquamoz karsinomdur. (Şekil 13-6)

Şekil 13-6. Serviks kanseri
(https://www.netterimages.com)
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Etyolojisinde serviksin devam eden çoğul hasar ve yaralanmaları, düşük
sosyoekonomik düzey, ilk koitusun erken yaşta olması, çok sayıda cinsel partner, HPV
enfeksiyonu (cinsel yolla bulaşan bu onkojenik virüsün sıklıkla servikal transformasyon
zonunda metaplastik epitelin kalıcı subdural enfeksiyonuna yol açtığı kanıtıyla
desteklenmektedir. Squamoz hücreli kanserlerin %95’inde, adenokarsinomların da %90’ında
HPV DNA pozitif bulunmuştur. Preinvaziv lezyonlarda belirtildiği gibi yüksek riskli
onkojenik HPV tiplerinden HPV 16 daha çok squamoz hücreli karsinomlardan, HPV 18 ise
daha çok adenokarsinomlardan sorumludur), sigara içme, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar,
multiparite ve immün yetmezliktir.
Ortalama en sık görülme yaşı 50’dir. Özellikle risk altındaki kişilerde erken tanı ve
tedavinin yapılamadığı durumlarda ortaya çıkar.
Normal bir serviks HPV enfeksiyonuna maruz kaldıktan sonra; öncelikle ona bağlı
enfeksiyöz değişiklikler görülür. Bu değişiklikler spontan normale geri dönebileceği gibi
düşük grade’li servikal intraepitelyal lezyona (LGSIL) dönüşebilir. LGSIL olgularının %60’ı
2-3 yıl içerisinde spontan gerileyerek normale dönebilir. Ancak %15’i 3-4 yıl içerisinde
kokarsinojenlerin de etkisiyle ilerleyerek yüksek grade’li servikal intraepitelyal lezyona
(HGSIL) dönüşebilir. HGSIL’lerin %30-70 kadarı tedavi edilmedikleri takdirde 10 yıl
içerisinde invaziv kansere dönüşebilir.
Tipik belirtileri, düzensiz ve postkoital kanamalar ve kötü kokulu akıntıdır. İleri
dönemde bacaklara vuran pelvik ağrı, kilo kaybı, anemi, ateş, metastatik belirtiler görülebilir.
Diğer belirtiler ise defekasyon ve miksiyon ile ilişkilidir (rektal kanama, hematüri, idrar
yapmada güçlüktür). Hastanın prognozu bireysel özelliklere bağlıdır. Tanı belirlendiğinde
hastanın yaşı, HIV enfeksiyonu varlığı, trombositozis, anemi, diyabet varlığı, tümörün
boyutu, invazyon derinliği, lenf nodu tutulumu gibi faktörler prognozu etkiler.
Komşuluk, kan ve lenf yoluyla yayılır. Pap Smear, kolposkopi ve konizasyon ile
biyopsiler, laparotomi metastatik çalışmalar (IVP-İntravenöz piyelografi, sistoskopi,
sigmoidoskopi vb.) ile tanı konulur. Serviks kanserinde FIGO Evrelendirmesi şu şekildedir;
Evre I= Servikste sınırlıdır (Mikroinvazyon veya invazyon), Evre II= Pelvik duvara yayılım
yoktur. Vajina 1/3 üst kısma yayılmıştır, Evre III= Vajina altına yayılmıştır, Evre IV= Pelvis
dışına yayılmıştır.
Tedavi hastanın yaşı, genel sağlık düzeyi ve hastalığın evresine göredir. Öncelikle
cerrahi (radikal histerektomi) ve radyoterapi (genellikle bölgesel lenf nodlarını tedavi etmek
ve primer tümörü küçültmek için eksternal radyoterapi ve primer tümörü tedavi etmek için
internal radyoterapi-brakiterapi şeklinde radyoterapi kombinasyonu uygulanır) tercih
edilmekte, ileri durumlarda metastazda ya da tedavilere ek olarak ta kemoterapi
uygulanmaktadır. Evre IV’te veya tekrarlama durumunda pelvik ekzantrasyon tercih
edilmektedir.
Hastaların %35’inde hastalık inatçı veya tekrarlayıcıdır. İlk 3 yıl için ayda bir, 3’üncü
yılda 4 ayda bir, 4’üncü yılda her 6 ayda bir pelvik muayene ve Pap Smear ile ve 6 ayda bir
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göğüs filmi ve IVP gibi tetkiklerle takip edilir. Önceden cerrahiyle tedavi edilen hastalarda,
tekrarlama olduğunda ve/veya palyatif olarak pelvik radyoterapi verilebilir. Beş yıllık yaşam
şansı, erken evrelerde ve/veya radyoterapiyle yükselir.
Tarama ve korunmada kadınların her yıl Pap Smear yaptırması ve düzenli olarak
pelvik muayeneden geçmesi gerekir. Yaşam boyu alınmış 9 adet smear serviks kanseri riskini
%99 oranında azaltır. Ülkelerin kendi sağlık politikalarına göre Pap Smear testinin başlangıç
yaşı ve tarama aralıkları bulunmaktadır. Türkiye Ulusal Servikal Kanser Tarama Programına
göre 30-65 yaş arası 5 yılda bir ve 65 yaştan sonra son iki Pap Smear testi negatif çıkan
kadınlar serviks kanseri tarama programından çıkartılır. Ülkemizde toplumda kanser
konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama
programları hakkında bilgilendirmek ve serviks, meme ve kolorektal kanser tarama
programlarını yürütmek amacıyla 2004 yılında devlet hastaneleri bünyelerinde KETEM’ler
(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) faaliyetlerine başlamıştır. KETEM’lerde
tarama kapsamında yürütülen hizmetlerin tamamı ücretsizdir. Ülkemizde 81 ilde toplam 124
adet KETEM bulunmaktadır. Ülkemizde Serviks Kanseri Taraması Ulusal Standartları 29
Mayıs 2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığınca yayımlanmıştır.
Bu standartlar kapsamında servikal kanser taraması KETEM’lerde yürütülmektedir.
Korunmada kötü hijyen uygulamalarından vazgeçilmesi, el yıkama, önden arkaya
doğru perine temizliği, sık çamaşır değiştirme, menstruasyon sırasında temiz ped kullanma ve
sık sık değiştirme, her gün duş şeklinde banyo yapma gibi alışkanlıkların kazanılması gerekir.
Düzenli ve tek eşli bir cinsel yaşamın sürdürülmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve tüm
genital enfeksiyonlardan korunulması gerekir. Servikal kanserin erken belirtileri bilinmeli,
görüldüğünde önemle üzerinde durulmalıdır. Bunların tüm genç kız ve kadınlara öğretilmesi
ve teşvik edilmesi hemşirenin sorumluluğudur.
Hemşirelik bakımında özellikle tedaviden sorumlu hekimle işbirliği yapılarak hasta ve
ailesine her türlü tanı ve tedavi işlemi hakkında gerekli bilgiler verilir. Hasta ve ailesine bilgi
verilirken, tanının söylenip söylenemeyeceği, psikolojik savunma mekanizmaları, kişilerin
eğitim düzeyleri ve gereksinim dereceleri göz önüne alınır. Bunları değerlendiremeyecek olan
personel bilgi vermemeli, bilgiyi kimlerin verebileceği belirlenmelidir. Hastayı tüm tanı ve
tedavi işlemlerine hazırlamak ve sonrasında bakım vermek hemşirenin sorumluluğundadır.
Hastanın tedaviye karşı olan her türlü yanıtı (fiziksel, psikolojik, sosyal, cinsel)
değerlendirilerek gerekli destek ve yardımlar yapılır, hemşirelik girişimleri planlanır. Hastada
hastalığın ve tedavinin etkisiyle, anemi, aşırı hâlsizlik, bağışıklığın azalması, mesane ve
bağırsak sorunları, kolostomi, vajinal kuruluk, yapışıklıklar, vajinanın kısalması, kronik
tarzda ağrı gibi fiziksel sorunlarla bunlara bağlı gelişen beden imajı bozuklukları, depresyon
ve diğer psikolojik sorunlar hemşirelerin tek tek ve önemle ele alması gereken sorunlardır.
Takip altındaki hastaların ve ailelerin, yorucu, moral bozucu ve pahalı olan test ve tanı
işlemlerine, uygulanan tedavi ve yan etkilerine dayanabilmesi için güce ihtiyaçları vardır. Bu
gücün (bilgi, fiziksel güç, psikolojik destek, ekonomik vb.) sağlanmasında hemşirelerin
önemli sorumlulukları bulunur. Kilo kaybı, tek taraflı bacak ödemi, pelvik ağrı, kanlı, sulu
vajinal akıntı, idrar yapamama, lenf büyümesi, ısrarlı öksürük, hemoptizi gibi hastalığın
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ilerlediğini, tekrarladığını ve yayıldığını gösteren belirtiler hasta ve ailesine öğretilmelidir.
Ayrıca düzenli olarak sağlık kontrolüne gelmeleri için hastalar bu konunun önemine mutlaka
inandırılmalıdır. Terminal dönemde bakım, hastanın ve ailenin ölüme hazırlanmasını, ağrının
kontrolü başta olmak üzere fiziksel rahatlığın sağlanmasını, duyguların ifade edilip
paylaşılmasını kapsar.

13.2.4. Endometriyum Kanseri
Gelişmiş ülkelerde endometriyum kanseri kadın genital kanserleri içerisinde en sık
görülen malignensidir ve kadınlarda görülen tüm kanserlerde dördüncü sırada yer almaktadır.
Hastalığın yaklaşık %5’inin kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Lynch sendromu
(herediter nonpolipozis kolorektal karsinoma sendromu), kalıtımsal vakaların büyük
çoğunluğundan sorumludur.
Endometriyum kanseri öncelikle postmenopozal durum, obezite, nulliparite, geç
menopoz, diyabetes mellitus, polikistik over sendromu (PKOS) ve tamoksifen veya
progesteronla karşılanmamış östrojen kullanımı ile ilişkilidir. Bu risk faktörlerinden en fazla
obezite etkilidir. Endometriyum kanserinden ölüm riski vücut kütle indeksi (body mass index
-BMI) >40 kg/m2 olanlarda normal kilosu olanlara göre 6.25 kat daha fazladır. Obezite
durumunda ailede endometriyum kanseri varsa daha genç yaşta da risk faktörüdür. Saltzman
ve ark. diyabetik kadınlarda endometriyum kanseri için obeziteyi kısmi risk faktörü olarak
belirlemişlerdir. Endometriyum kanseri riski diyabet tanısı konulanlarda kısmen daha
yüksektir. Burada iki hipotez öne sürülmüştür; 1) prediyabetik ve yeni diyabetik olanlarda
dolaşımda insülin seviyesi artar, 2) örn. östrojen, insülin de diğer hormonlar gibi
endometriyum kanser riskini göreceli olarak hızlandırır. Diyabet ve daha önce tanı konulmuş
hipertansiyon da endometriyal kanser riskini oldukça artırmaktadır ancak mekanizması tam
olarak bilinmemektedir. Diyabet hastaları, endometriyum kanseri riskinin yanı sıra
hipertansiyon riskindeki artışla güçlü bir ilişkiye sahiptir. Hiperglisemi de özellikle fazla
kilolu kadınlarda endometriyum kanseri riskinin artışıyla ilişkilendirilmektedir.
En sık görülen ilk belirti, postmenopozal kanama veya menstruasyon düzensizliğidir.
Daha sonraki dönemlerde anemi, ağrı, mesane ve bağırsak sorunları görülür. Tedavi için
başvuran kadınlarda “anormal vajinal kanama” endometriyum kanseri ile ilişkili erken
belirtidir. Bu belirti olan kadınların sadece %20’sinde kanser olsa bile postmenopozal kanama
her zaman dikkatle değerlendirilmelidir. Herhangi bir serosanguinous (kan ve seröz sıvı)
vajinal akıntı veya yeni başlayan ağır kanama da değerlendirilmelidir. Özellikle anovulatuvar
siklusları olan infertil hastalarda premenopozal dönemde düzensiz veya ağır menstrual
kanama önemli olabilir. Diğer daha az görülen belirtiler ise piyometra ve hematometra,
özellikle yaşlı kadınlarda karın şişliği, lumbosakral, hipogastrik ve pelvik ağrı daha ileri
hastalık belirtisi olabilir. Lenf yoluyla overlere, pelvik, parametriyal ingiunal ve paraaortik
lenf nodlarına; kan yoluyla akciğerler, karaciğer ve kemiğe; seroza yoluyla periton boşluğuna
yayılır.
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Endometriyal kanser için duyarlı ve özel bir tarama testi bulunmamaktadır.
Postmenopozal kanama, endometriyum kanserinin en yaygın semptomu olup hasta kadınların
%75’inde görülmektedir. Bu nedenle kadınlar postmenopozal kanama veya lekeleri tespit
etmenin önemi hakkında bilinçli olmalıdır. Diğer taraftan, endometriyum kanseri
taramalarında için şu ana kadar hiçbir test onaylanmamış ve tavsiye edilmemiştir. Pap Smear
ile endometriyal kanser bazen (yaklaşık %50) tespit edilebilir. Endometriyal biyopsi %90
oranında kanseri belirlemede etkilidir, ayaktan işlem olarak yapılabilir, işlemin morbiditesi
bulunmamaktadır ancak genel toplum taramasında önerilmemektedir. Kanıt olmamakla
birlikte ve uzman görüşü olarak, genetik risk taşıyanlarda yıllık endometriyum taramasına 35
yaşında başlanması önerilmektedir. Eğer biyopside endometriyum kanseri belirlenmişse
endoservikse yayılımı tespit etmek için endoservikal küretaj yapılır. Tanı fraksiyoner
dilatasyon ve küretaj işlemi sonucunda elde edilen endometriyal dokunun histolojik olarak
incelenmesi, endometriyal biyopsi, histeroskopi, röntgen, sistoskopi vb. metastatik
çalışmalarla konur. Endometriyum kanserinde, beş yıllık yaşam hızı erken tanıda %90’a kadar
yükselir.
Endometriyum kanserinde FIGO evrelendirmesi şu şekildedir; Evre I= Korpusta,
endometriyumda sınırlı, Evre II= Korpus ve serviks tutulmuş, Evre III= Tüm serozaya,
tüplere, vajene, pelvik paraaortik lenf nodlarına yayılmış, Evre IV= Mesane, rektum ve pelvis
dışına metastazlar.
Tedavi Evre I ve Evre II için genellikle TAH+BSO (total adbominal histerektomi ve
bilateral salpingoooferektomi) yapılır. Bu cerrahi girişimden sonra radyoterapi yapılabilir.
Daha ileri evrelerde radikal histerektomi (TAH+BSO ve bilateral lenf nodu diseksiyonu ve
parametriyum rezeksiyonu) tercih edilir. Bu cerrahi girişimden sonra yine radyoterapi
yapılabilir. Metastatik ve tekrarlayıcı durumlarda kemoterapi, progesteronla hormon tedavisi
yapılabilir.
Kadınlar radyoterapi öncesi tedavi planı, yan etkileri, izlemler, özbakım ve yaşam
kalitesi konusunda eğitilmelidir. Tedavi esnasında yan etkiler açısından yakından takip edilir.
Pelvik ve abdominal radyasyonun yan etkileri, radyasyon portunda yer alan organlar veya
sistemlerle doğrudan ilişkilidir. Potansiyel yan etkiler bulantı, ishal, aniden idrara sıkışma
veya yanma, miyelosüpresyon (kemik iliğinin çalışmasının engellenmesi) ve eritem, kuruluk,
kaşıntı, yanma ve döküntü gibi cilt değişiklikleridir. Radyasyon tedavisinin sonucu olarak
gelişen vajinal atrofi ve stenoz, kadının benlik saygısını ve kendini algılayışını ve yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkileyerek cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir. Hemşire, cinsel
değerlendirme ve cinsellikle ilgili kadınların özel ihtiyaçlarını her ziyaretinde dikkate alır.
Kuruluk ve ağrılı cinsel ilişkiyi azaltmak için vajinal kayganlaştırıcı kullanılabilir. Ön
sevişme için daha uzun zaman ayırma ve ilişkide daha rahat pozisyonların denenmesi önerilir.
Kadın cinsel olarak aktif değilse, kayganlaştırıcılarla vajinal dilatatörlerin kullanımı vajinal
stenozu önlemeye yardımcı olabilir.
Kemoterapi yapılacak kadınlara kemoterapi rejimi, zamanlaması ve ilaçların yan
etkileri konusunda yoğun bir eğitim vermek gerekir. Tedaviye başladıktan sonra, sürekli
değerlendirme ve yan etkileri için izlemlerin yapılması, gelişen sorunların ve acil müdahale
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gereksiniminin erken dönemde tanınmasını sağlayacaktır. Sürekli psikososyal destek, bulantı,
kusma, saç dökülmesi, miyelosüpresyon ve periferik nöropati gibi tedavinin yan etkileri ile
başa çıkmada kadına ve ailesine destek olmak gereklidir.
Korunmada uzun süreli, kontrolsüz östrojen etkisinden sakınmak önemlidir. Ailesinde
endometriyum ve meme kanseri olanların özellikle kanama bozuklukları yönünden yıllık
jinekolojik muayenelerinin yapılması gerekir. Risk gruplarının eğitimi hemşirenin
sorumluluğudur. Histerektomi öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı uygulanır. Diğer
hemşirelik girişimleri serviks kanserinde olduğu gibidir. (Şekil 13-7)

Şekil 13-7. Endometriyum kanseri
(https://www.netterimages.com)

13.2.5. Over Kanseri
Over kanseri, kanserler arasında altıncı sırada, kansere bağlı ölümlerde ise yedinci
sırada yer alır. Over kanserleri oldukça sessiz bir yayılım gösterdiklerinden tanı
konulduğunda ileri evrede olabilirler. Lokal ve sessiz bir büyümeden sonra pelvis ve
abdominal kaviteye yayılım yaparlar. Hastaların %30’unda tümör bilateraldir, bir overde
başlayıp diğerine geçiş yapmıştır. Son yıllarda kombine tedaviler tıp alanındaki gelişmelere
rağmen birçok kadında hastalık tekrarlar. Bu nedenle en iyi tedavinin hastalar için semptom
kontrolü ve yeterli destek olduğu bilinmektedir.
Etyolojisi kesin nedeni tam olarak tanımlanamamıştır. Hereditenin rol oynadığı
düşünülmektedir. özellikle; anne, kız kardeş ve teyze öyküsü önemlidir. Özellikle
sanayileşmiş toplumlarda endüstri ürünlerinin çevreyi etkileyerek etyolojide rol oynadığı
düşünülmektedir. Hayvansal kökenli, yağdan zengin beslenmek, sigara ve alkol tüketmek,
meme, kolon ve endometriyum kanseri olmak, ailede over ve meme kanseri olması,
nulliparite, infertilite, anovulasyon, dismenore öyküsü, geç menarş ve erken menopoz önemli
risk faktörleri olarak kabul edilmektedir.
Over kanseri erken evrede semptom vermez. Bu nedenle tanı konulduğunda hastalık
ilerlemiş olur. Daha sonra gastrointestinal belirtiler olur. Bunlar, abdominal rahatsızlık hissi,
hazımsızlık, gaz yakınması, kilo kaybı/artışı, iştahsızlık gibidir. Overlerde büyüme vardır.
Özellikle 5 cm ve üzerinde büyüklüğe erişen overler kanser yönünden çok dikkat çekicidir.
İleri dönemde, genel düşkünlük hâli, batın içi ağrı, asit, intestinal tıkanıklıklar, batının
sertleşmesi ve karın çapının büyümesi, solunum sıkıntısı, sık idrara çıkma, menoraji,
göğüslerde hassasiyet gibi semptomlar oluşur.
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Over kanserinde FIGO evrelendirmesi şu şekildedir; Evre I= Büyüme overle sınırlıdır,
Evre II= Büyüme bir veya iki overle birlikte pelvisi kapsar, Evre III= Büyüme bir veya iki
overle birlikte pelvis dışına metastazı kapsar. Retroperitoneal ve inguinal lenf nodları
pozitiftir. Evre IV= Büyüme bir veya iki overle birlikte uzak metastazı kapsar
Yayılım herhangi bir yüzeye ve omentuma olmakla beraber, periton ve retroperitonel
lenf nodlarıyla hızla yayılır. Yukarda belirtilen bulguların varlığı tanıyı düşündürücüdür.
Pelvik ultrasonografide overlerin büyümesi, kistik ve solid yapılar içermesi, cul-de-sac
boşluğunda serbest sıvı olması önemli bulgulardır. Vajinal, peritoneal ve plevral sıvıdan
sitolojik çalışmalar akciğer ve kemik taramaları tanıda yardımcıdır.
Tedavi cerrahiyle uterus, tüpler, overler ve omentumun çıkarılması, tümör kitlesinin
mümkün olduğunca küçültüldüğü “Debulking” cerrahi, kemoterapi uygulandıktan sonra
tedaviye yanıtı incelemek amacıyla yapılan “İkincil Cerrahi” (Second-look) şeklinde
yapılabilir. Kemoterapi: Doğrudan peritoneal kaviteye (intraperitoneal) diyaliz düzeninde
verilebileceği gibi, IV yoldan, Vinblastine, Cisplatin, Bleomycin ile kombine kürler de
verilmektedir. Radyasyon tedavisi: Radyoaktif fosfor gibi izotoplarla yapılmaktadır.
Kullanımı daha azdır. Cerrahiyle birlikte kullanılır.
Risk faktörlerinden korunma, özellikle aile öyküsü pozitif olanların yıllık pelvik
muayene yaptırması ve her ay kendi kendine meme muayenesi yapmasıyla sağlanır. Hemşire,
kadınların eğitiminde önemli sorumluluğa sahiptir.
Hemşirelik bakımında over kanserinde hemşirelik bakımı için genel ilkeler, serviks ve
endometriyum kanserinde olduğu gibidir. Hastaya uygulanan tedavinin cinsine göre bakım
planlanır. Bakım, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileriyle ilgili sorunların giderilmesi
bakımından geniş bir alanı kapsar. Hastalık genellikle geç tanılandığından ve çabuk gelişerek
genel durumu bozduğundan, hasta bireyin ve ailesinin bu durumu kabullenmesi çok güçtür.
Başta hasta olmak üzere aile bireylerinde keder, yas, ölüm ve acı çekme korkusu, inkâr, öfke
duyguları yoğun olarak yaşanır. Bu duyguların sağlıklı bir şekilde ifade edilmesini sağlamak,
insani bir ortam yaratmak, hastayı ve aileyi cesaretlendirmek, zor zamanlarda ihtiyaç duyulan
desteği sağlamak ve ölüme hazırlamak, bilgi, beceri gerektiren ve mutlaka yerine getirilmesi
gereken hemşirelik girişimleridir.
Üreme organları kanserlerinden korunmak için sağlığı korumanın tedaviden etkili
ve kolay olduğunu, doğru beslenmeyi, fazla kilodan kaçınmayı, sigara içmemeyi, cinsel
aktiviteye 18 yaşından sonra (anatomik-fizyolojik gelişme tamamlandıktan sonra) başlamayı,
çok eşliliğin sağlıklı olmadığını, cinsel eşin sağlık düzeyinin önemli olduğunu, cinsel yolla
bulaşan hastalıkların önlenmesini ve kondomla bunlardan korunulabileceğini, aile
planlamasını, çevresel karsinojenleri ve bunlardan korunmayı, kendi kendine meme
muayenesi yapmayı, taramalara katılmayı ve her yıl Pap Smear yaptırmak gerektiğini, stresten
korunmayı, direnci yüksek tutmak gerektiğini, vücutta ve vücut ritminde oluşan bir değişiklik
hâlinde, vakit geçirmeden, sağlık kuruluşuna gitmeyi, tüm aile öyküsünü bilmek gerektiğini,
kendine karşı dikkatli ve saygılı olmayı, erken tanının yaşam olanağı sunduğunu
anlatılmalıdır.
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Kötü huylu oluşumlarda hemşirelik bakımının amacı: Kadının ve ailesinin kanser
tanısı ve tedavi sonuçlarına ilişkin korkularıyla etkin baş edebilmesini, kadın ve ailesinin,
hastalık, tanı ve tedavi prosedürü hakkında bilgi sahibi olmasını, kadının eşiyle olan cinsel
ilişkisinin yeterli düzeyde sürdürülmesini, kadının beden imajı sorununa pozitif adaptasyon
göstermesini, kadının üreme sağlığının yeterli düzeyde sürdürülmesini, kadın cinsiyet rol
fonksiyonlarını sürdürebilmesini, kadının fiziksel sorunlarını erken tanılamak ve uygun
girişimlerle sağlığın sürdürülmesini sağlamaktır.
Başlıca hemşirelik tanıları; kanser tanısına ve tedavi sonuçlarına bağlı korku, hastalık,
tanı ve tedavi prosedürü hakkında bilgi eksikliği, uygulanan tedavilere bağlı cinsel fonksiyon
bozukluğu, uygulanan tedavi ve cinsel organ kaybına bağlı beden imajında bozulma, kanser
tedavisinde kullanılan cerrahi ve tıbbi girişimlere bağlı üreme yeteneğine ve cinsiyet rolüne
(kadınlık/dişilik kimliği) yönelik sorunlar, tedavi sonuçlarına (cerrahi, radyoterapi,
kemoterapi vb.) bağlı üriner ve bağırsak sisteminde boşaltım bozuklukları, ağrıdır (cerrahi
eksizyona ya da kitlenin çevre dokulara yaptığı basıya bağlı).

13.2.6. Jinekolojik Kanserler ve Fertilitenin Korunması
Tedavide kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler uygulanır. Bireylerin bu
tedavileri alırken geri dönüşümsüz bir şekilde fertilite kayıplarına neden olabileceği bilgisinin
verilerek fertilite kapasitesinin korunması gereklidir. Meme, serviks ve testis kanseri
reprodüktif çağda sıklıkla karşılaşılan kanser çeşitlerindendir. Daha az olmakla birlikte over
ve endometriyum kanseri de üreme çağı kadınlarda görülebilmektedir. Üreme organlarının
pelvik bölgede olmasından dolayı bu bölgenin radyasyona maruz kalması fertiliteyi olumsuz
etkiler. Şayet tümör tedavisine bağlı radyoterapi uygulanacaksa over transpozisyonu
uygulanarak overler koruma altına alınır. Over kanserinin en yaygın kalıtsal nedeni olan
BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu söz konusu olan kadınlarda 70 yaşına kadar over kanserine
yakalanma olasılığı %39-46 arasındadır. Dolayısı ile 35 yaşından sonra çocuk sahibi olmayı
planlayanlar için proflaktik ooferektomiyi takiben overyan doku kriyoprezervasyonu
uygulanabilir.
Tıptaki ve teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde kanserlerin erken evrede saptanarak
konservatif yaklaşımlarla uzun süreli sağ kalım ve yaşam kalitesinde iyileşme
sağlanabilmektedir. Özellikle reprodüktif çağlarda fertilitenin korunması bazı durumlarda
cerrahi yöntemlerin yanı sıra medikal olarak ta sağlanabilmektedir. Cerrahi olmayan ve
cerrahi olan farklı yöntemler fertilitenin korunmasında kullanılmaktadır. Cerrahi olmayan
yöntemler arasında;
Kriyoprezervasyon yöntemi: Kelime anlamı olarak dondurma işlemi anlamına gelen
kriyoprezervasyon yöntemi eskiden düşük hızla yapılırken artık yüksek hızla (vitrifikasyon)
yapılmaktadır. Daha düşük maliyetli olması, hızla dondurma gerçekleştiğinden buz kristali
oluşturup, DNA yapısının daha az hasar görmesi ve daha yüksek başarısı olması yöntemin
avantajlarındandır. Bu yöntem fertilitenin korunmasında gelecekte çocuk sahibi olmak isteyip
bir takım nedenlerle erteleyen kişiler için çok önemli avantajlar kazandırmıştır. Ülkemizde ve
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dünyada kriyoprezervasyon
uygulanabilmektedir.

işlemi

embriyo,

oosit,

sperm

ve

over

dokusuna

İn vitro matürasyon (IVM): Overyan hiperstimülasyon (OHSS) riski bulunan ve/veya
yüksek östrojen kullanım sakıncası bulunan kişilerde kullanılan bir yöntemdir. Polikistik over
sendromuna (PKOS) bağlı yaşanılan infertilite problemlerinin tedavisinde de kullanılan bir
teknik olup, oosit ve over doku kriyoprezervasyonu ile benzerdir. PKOS hastalarında oosit
sayısı fazla olduğundan dışarıdan stimüle edildiğinde OHSS gelişme olasılıkları yüksektir.
IVM ile uyarılmamış overlerden alınan oositlerle hem kanser tedavisi alacaklar için zaman
kaybı olmayacak, hem de erkek katılımına gerek duymadan fertilite korunmuş olacaktır.
Progestinler: Progesteron etkisine benzer özellik gösteren sentetik hormonlar olup
antiöstrojenik etkisi nedeniyle endometriyum kanserlerinde tedavi ve özellikle fertilitesini
korumak isteyenlerde kullanılır. Normalde endometriyum kanser tedavisi radikal
histerektomidir. Fakat gelecekte çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için histerektomi uygun
bir seçenek olmadığından endometriyal hiperplazi ya da erken evre karsinom durumunda
yüksek dozlu progestin kullanımı uygun olabilir. Bunun öncesinde full küretaj yapılmalı ve
kontrol amaçlı endometriyal biyopsi alınarak yardımcı üreme teknikleri ile gebelik
denenebilir. Oral olarak progestini tolere edemeyen hastalarda progesteron içeren intrauterin
araçlar kullanılabilir.
GnRH analogları: Uzun etkili olarak kullanılan GnRH analogları bir süre sonra bu
hormonun salınmasını durdurur. Kemoterapi süresince kullanılan GnRHa overlerin geçici
olarak baskılanarak overlerin fonksiyonlarını korumak için kullanılan bir stratejidir. Yapılan
bazı çalışmalarda bu yöntemin kemoterapi süresince over toksisitesini azalttığı, meme kanseri
ve lenfomalı kadınlarda over yetmezliklerini %70-100 oranında azalttığı söylenirken bazı
çalışmalarda over fonksiyonlarını söylenildiği şekilde etkin koruyamadığı bulunmuştur.
Cerrahi olmayan yöntemler arasında;
Over doku kriyoprezervasyonu: Over doku kriyoprezervasyonu korteksin medulladan
ayrılarak 3-5 mm genişliğinde kesitlere bölünerek dondurulması ilkesine dayanır. Bu yöntem
sayesinde bir defada binlerce foliküle ulaşma olanağı sağlanmış olur. Bu dokular daha sonra
kullanılmak üzere ortotopik olarak pelvise, heterotopik olarak abdomen, ön kol gibi subkutan
bölgelere yerleştirilir. Tedavide gecikmeye neden olmaması, hormonal stimülasyon
uygulaması yapılmaması ve prepubertal gruplara uygulanabilmesi gibi avantajları vardır.
Fakat over dokusunda iskemik hasara neden olma ya da malign hücrelerin elimine
edilememesi yöntemin dezavantajlarını oluşturur.
Over transpozisyonu: Over transpozisyonu teknik

olarak iki overin birden vasküler destekleri ile

Taşınacağı
alan radyasyon uygulanması için planlanan alana göre değişiklik gösterir. Örn. serviks
kanserinde overler yana ve yukarı doğru transpoze edilir. Yöntem laparotomi ve laparoskopi
şeklinde uygulanabilir. Fakat laparoskopik olarak yapılması iyileşme ve hastanede kalış
süresini kısaltmasının yanı sıra komplikasyon gelişme riskini de azalttığı için daha sık tercih

birlikte parakolik boşluğun yanlarına doğru, radyoterapi ışınlarının sahasından yeterli uzaklığa taşınmasıdır.
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edilmektedir. Transpozisyon işlemi esnasında veya sonrasında komplikasyon gelişme riski
düşük olmasına rağmen, fallop tüplerinde infarktüs ve kronik over ağrısı görülebilir. Kadının
spontan olarak gebe kalması pek mümkün olamayacağından, gebelik planlandığında overlerin
eski anatomik yerlerine yerleştirilmesi gerekmektedir.
Servikal konizasyon ve radikal trakelektomi: Serviks kanserinde altın standart tedavi
radikal histerektomi ve pelvik lenf nodu diseksiyonudur. Fakat reprodüktif çağda sık
karşılaşılması durumu fertilitenin korunması gerekliliğini ve yaşam kalitesini artırma
konularını gündeme getirmiştir. Fertilite koruyucu cerrahi yapılacak hastaların
belirlenmesinde, kişinin fertilite isteğinin olması, başka infertil durumunun olmaması,
kanserin evresinin 1A2-1B’yi geçmemesi, tümör boyutunun 2cm’i geçmemesi, endoservikal
tutulumun sınırda olması ve pelvik lenf nodu metastazının bulunmaması kriter olarak
alınmaktadır.
Servikal konizasyon; anormal hücreleri yok etmek için serviksten koni şeklinde bir
doku parçası çıkartılma işlemidir. Bu yöntemle hem çıkartılmış dokuda malign hücreler aranır
hem de erken evrelerde fertilitenin korunması ve tedavi etme amacıyla kullanılır. Fakat
konizasyon yöntemi jinekolojik operasyonların içerisinde komplikasyon oranı en yüksek
olanlardandır. Bu komplikasyonlar; operasyon sırası ve sonrasında kanama, servikal stenoz,
mukozal glandların kaybına bağlı olarak infertilite, infeksiyon ve servikal yetmezliktir.
Radikal trakelektomi; Dargent tarafından 1994 yılında geliştirilen bu yöntemle
fertilitenin korunamaması konusundaki eksiklik tamamlanmıştır. Serviks kanserinde fertilite
koruyucu cerrahi yöntem olarak abdominal ya da vajinal olarak uygulanan bir diğer tedavi
yöntemidir ve sıklıkla vajinal olanı tercih edilir. Bu yöntem laparoskopik lenfadenektomi ve
radikal vajinal trakelektomi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Lenf nodları üzerinde yapılan
patolojik değerlendirme sonucu negatif gelirse vajinal yoldan uterus korpusu korunarak
serviks civar dokularla birlikte rezeke edilir ve kalan kısım uterus korpusuna tekrar dikilir.
Radikal trakelektomi sonrasında gebelik gerçekleşen olgularda erken membran rüptürü ve
preterm eylem görülme gibi komplikasyonlar görülebileceğinden gebelik tespiti sonrasında
servikal kanal uzunlukları takip edilmeli ve gerektiğinde serklaj uygulanmalıdır. Fertilitesini
korumak isteyen büyük tümörlü (>2cm) olgularda ise neoadjuvan kemoterapi ve over
transpozisyonu ile radyoterapi yapılır.
Unilateral salfingo-ooferektomi (USO): Epitelyal over kanserlerinde Grad 1-2, Evre
1A ve berrak hücreli dışı histoloji olan tümörlerde USO fertilite koruyucu cerrahi tedavi
olarak önerilebilir. Fertilitesini korumak isteyen düşük malign potansiyelli (Borderline) over
tümörlerinde USO ve evreleme cerrahisi yapılır. Bilateral tümör varlığında kistektomi de
tercih edilebilir. Malign germ hücreli over tümörlerinde de tedavi şekli aynı olmalıdır. Seks
kord stromal over tümörleri genç kızlarda nadir görülen bir durum olmakla birlikte USO’ya
ek olarak infrakolik omentektomi yapılarak fertilite korunabilir.
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Uygulamalar
1)
Jinekolojik kanserli hastalara bakım veren bir klinikte gözlem yapınız ve
hemşirelik girişimlerini uygulayınız.
2)
Jinekolojik kanserleri önlemede kendi kendine vulva muayenesi, jinekolojik
muayene, smear alma vb. konuları gösteren eğitsel videolar izleyiniz.
3)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Hotun Şahin N, Demirgöz Bal M. Üreme Organ Tümörleri: Hemşire ve Ebelere
Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Ed. N Kızılkaya Beji, Nobel Tıp
Kitabevleri, Bölüm 14, ISBN No. 978-605-335-158-0, İstanbul, 2015; 143-159.
Şenel N, Akyüz N. Üreme Organlarının İyi ve Kötü Huylu Oluşumları: Kadın Sağlığı
ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Hazırlayan A M Coşkun, Editör K. Tankuter, Koç
Üniversitesi Yayınları, Ünite 17, ISBN No. 978-605-62575-6-8, İstanbul, 2012;495-538.
Coşkun A, Kızılkaya Beji N, Hotun Şahin N, Yeşiltepe Oskay Ü, Rathfisch G, Aslan
E, Güngör İ, Demirci H, Küçük Dikencik B, Reis N. Hemşire ve Ebeler için Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Ed. A Coşkun, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., ISBN
No.978-605-335-015-6, İstanbul, 2013;211-279.
Aslan E. Endometriyum Kanseri: Onkoloji Hemşireliği, Ed. G Can, Nobel Tıp
Kitabevleri, Ünite 61, ISBN No. 978-605-335-068-2, İstanbul, 2014;797-806.

445

Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.
2)

Jinekolojik

tümörlü

hastaların

tanılanmasında

kullanılan

yöntemleri

Jinekolojik tümörü olan hastaya yönelik hemşirelik bakımı planlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Jinekolojik tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olmak üzere iki gruba
ayrılır. Over kistleri, endometriyozis, uterin miyomlar ve polipler iyi huylu tümörler
arasındadır. Vulva, vajina, serviks, endometriyum (korpus) ve over kanseri kadınlarda
mortalite ve morbiditenin en önemli nedenleri arasındadır. Tarama ve erken tanı
yöntemlerinin yaygınlaşması ile kanserde ölüm oranları azalsa da özellikle gelişmekte olan
ülkelerde önemini sürdürmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda da gelişen teknoloji ve cerrahi
teknikleri ile birlikte fertilitenin korunması önem kazanmıştır.
Hemşire jinekolojik tümörler konusunda farkındalık yaratma, bilinçlendirme, korunma
yolları, tarama programları, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi konularında
eğitici, danışman ve bakım verici rolleri ile önemli bir sağlık profesyonelidir.
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Bölüm Soruları
1)

İntramural miyomlar uterusun hangi bölümünde gelişir?

a)

Mukoza altında

b)

Seroza tabakasında

c)

Kas tabakasında

d)

Ligamentler arasında

e)

Korpusun üst kısmında

2)

Aşağıdakilerden hangisi serviks kanserinin etyolojisinde yer almaz?

a)

Sünnetsiz eşle evlenmek

b)

Çok sayıda eş değiştirmek

c)

Fazla sayıda çocuk doğurmak

d)

Hiç evlenmemiş olmak

e)

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olmak

3)
Total abdominal histerektomi + bilateral salpingooferektomi ameliyatı geçiren
hastanın hangi organları alınmıştır?
a)

Uterusun tamamı

b)

Uterus, tuba ve overler

c)

Sadece uterus ve overler

d)

Sadece uterus ve tubalar

e)

Uterusun bir kısmı ve överler
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4)

Endometriyum kanserinin erken tanısında en çok kullanılan yöntem hangisidir?

a)

Konizasyon

b)

Koterizasyon

c)

Pap Smear

d)

Histerosalpingografi

e)

Probe küretaj

5)

Aşağıdakilerden hangileri vulva kanserinin semptomu değildir?

a)

Vulvada kaşıntı

b)

Pis kokulu akıntı

c)

Hipermenore

d)

Ele gelen kitle

e)

Disparoni

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)e, 5)c
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14. CİNSEL SAĞLIK
Doç.Dr.Ergül Aslan
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kadında Cinsel Yanıt Döngüsü
14.2. Kadında Cinsel Nöro-Hormonal Fizyoloji
14.3. Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları (KCIB)
14.4. Kadının Yaşam Dönemlerine Göre Cinsellik
14.5. Kadın Cinsel Sağlığını Değerlendirme
14.6. Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları
14.7. Kadın Cinsel Işlev Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kadında cinsel yanıt döngüsü nasıldır açıklayınız.

2)

Kadında cinsel nöro-hormonal fizyolojiyi araştırınız.

3)

Kadında cinsel işlev bozuklukları (KCİB)’nı sınıflayarak anlatınız.

4)
Kadının
karşılaştırarak yazınız.

yaşam

dönemlerine

göre

cinsellikte

yaşanan

değişiklikleri

5)

Kadın cinsel sağlığını değerlendirme aşamalarını açıklayınız.

6)

Kadın cinsel işlev bozukluklarında tedavi yaklaşımlarını yazınız.

7)

Kadın cinsel işlev bozukluklarında hemşirelik bakımının kapsamını irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kadında cinsel yanıt döngüsü Kadında cinsel yanıt
döngüsündeki değişiklikleri
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadında cinsel nörohormonal fizyoloji

Kadında cinsel nöro-hormonal
fizyolojiyi kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadında cinsel işlev
bozuklukları (KCİB)

Kadında cinsel işlev
bozuklukları (KCİB)’nı
sınıflandırabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadının yaşam dönemlerine
göre cinsellik

Kadının yaşam dönemlerine
göre cinsel yaşamdaki
değişiklikleri fark edebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadın cinsel sağlığını
değerlendirme

Kadın cinsel sağlığını
değerlendirme yöntemlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayark

Kadın cinsel işlev
bozukluklarında tedavi
yaklaşımları

Kadın cinsel işlev
bozukluklarında tedavi
yaklaşımlarını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadın cinsel işlev
bozukluklarında hemşirelik
bakımı

Kadın cinsel işlev
bozukluklarında hemşirelik
bakımını açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
•

DSM IV

•

DSM 5

•

Orgazm

•

Hiperseksüel bozukluk

•

Cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu

•

Genito-pelvik ağrı/birleşme bozukluğu

•

Vajinismus

•

Disparoni

•

Klimakteryum

•

Folikül Stimülan Hormon (FSH)

•

Östradiol (E2)

•

Luteinizan Hormon (LH)

•

Serbest Testosteron

•

Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)

•

Prolaktin

•

Dehidroepiandesteron (DHEA)

•

Dehidroepiandesteron Sülfat (DHEA-S)

•

Lubrikasyon

•

Biyoteziometre

•

Vajinal komplians

•

TENS (Transkütanöz Sinir Uyarısı)
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cinsel sağlık; cinsel fonksiyonla ilgili yalnızca hastalığın
ya da sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda fiziksel, emosyonel, mental ve sosyal iyi olma
durumu olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde cinsellik, çağın çok yönlü bilinçlenme süreci
içinde gereken yerini alarak, pek çok sağlık profesyoneli ve sosyal bilim uzmanının üzerine
eğildiği güncel bir konu hâline gelmiştir. Cinsellik; bireylerin kişisel yaşamlarını etkilediği
gibi, yaşam koşulları tarafından da etkilenmektedir. İnsanlık en büyük güçlerini, varlıklarını,
mutluluklarını ve üzüntülerini çoğu kez cinsellik ile göstermiştir.
Bu alanda en önemli araştırmayı, Kinsey'in 1930'lu yılların sonlarında insanın cinsel
davranışları konusunda 12.000 kişi üzerinde yapmış olduğu alan çalışmaları oluşturmaktadır.
Kinsey, binlerce işçi, üniversiteli ve genç üzerinde yaptığı araştırma ve laboratuvarlara kadar
uzattığı incelemeleri ile cinsellik sürecini ve birçok cinsel sapıklık durumlarını ortaya
koymuştur. Kinsey'in kurduğu Kinsey Enstitüsü'nde yetişen seksolog, psikolog ve
psikiyatristler de cinsel sorunları daha gerçekçi bir şekilde incelemeyi sürdürmüşlerdir.
Bunlar arasında cinsellik konusunda dikkati çeken Masters ve Johnson'ın 1954 yılında
başlattıkları ve laboratuvarlarda yaptıkları biyolojik ve fizyolojik denemeleri 11 yıl sürmüştür.
Bu iki bilim adamı, denemeler sonucunda yeni cinsel gerçekleri ortaya çıkarmışlar ve
bulguları 1966 yılında "İnsanın Cinsel Davranışı" adlı eserlerinde yayınlamışlardır. Böylece,
cinsel terapi alanı da güçlenmeye başlamıştır.
Cinsel yaşamdaki fiziksel doyum, ilişkinin yoğunluğu, güçlü cinsel doyum ve birbirini
seven iki insanın birleşmesinin yarattığı derin duygular insan yaşamında önemli olan ve
taraflarca arzu edilen bir yaşantı olmaktadır. İnsanın doğasında yer alan cinsellikten zevk
almayı bilmesi ve yarattığı olumlu değerler nedeni ile de bu olayı geliştirerek paylaşılabilen
bir yaşama dönüştürmesi gerekmektedir.
Toplum için cinsellik ve cinsel yaşam, neslin devamı işlevi ötesinde de önem
taşımaktadır. Cinsler arası ilişkiler ve aile yaşamının biçimi, toplum yapısının temel taşlarıdır.
Cinsellik, üreme ve bunu sağlayan güçlü dürtüler, o toplumun kültürünü ve insanların
yaşamlarını biçimlendirmektedir. Cinsellik çok boyutlu bir kavram olarak dinde, sanatta,
sosyal ve ekonomik yaşamda görülmekte ve toplumun yasal ve ahlak kuralları olarak değişik
biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Cinsellik kişisel ve toplumsal yönleri ile genelde insanın
ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan yaşamında, mutluluğunda ve özellikle aile hayatında en önemli
faktörlerden biri de cinsellik ve cinsel ilişkidir.
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14.1. Kadında Cinsel Yanıt Döngüsü
Cinsel yanıt siklusu tam olarak 1966’da Masters ve Johnson tarafından tanımlanmıştır.
Buna göre cinsel yanıt kadında dört aşamada oluşmaktadır. Bu evreler sırasıyla; Uyarılma
(Heyecan) evresi, Plato evresi, Orgazm evresi ve Çözülme evresidir. Günümüzde ise cinsel
döngü AFUD’un (American Foundation for Urologic Disease) 2000 yılında öngördüğü
şekilde “cinsel istek, uyarılma, orgazm ve çözülme fazı” olarak ele alınmakta ve “plato fazı”
kullanılmamaktadır.
Cinsel istek fazı: Cinsel isteğin oluştuğu safhadır. Karşı cinse psikolojik ilgi ve istek
oluşur. Kadında geçmiş cinsel deneyimler ve fanteziler psikolojik uyarıyı sağlar. Cinsel isteği
serotonin inhibe ederken dopamin aktive eder. Bu faz birkaç dakikadan, birkaç saate kadar
sürebilir.
Uyarılma fazı: Fizyolojik değişikliklerin en belirgin olduğu dönemdir. Parasempatik
aktivite hakimdir. Bu faz fiziksel ya da psikolojik uyarıyla başlar, dakikalar ya da saatler
içinde sonlanabilir. Meme uçlarında ereksiyon ve memelerde genişleme vardır. Uterus
yükselir ve vajinal kayganlaşma başlar. Klitoris ve labialar genişler, kalp hızı artar, kan
basıncı yükselir ve kaslar gergin hâle gelir.
Orgazm fazı: Bu fazda cinsel gerginlikte azalma ve rahatlama vardır. Sempatik sistem
baskınlığı söz konusudur. Bu faz klitoris, vajina ve uterusta yoğunlaşmıştır. Vajinal, uterin,
alt abdominal ve anal kaslarda kontraksiyon mevcuttur. Her biri 1 saniyelik 5-12 senkronize
kontraksiyon vardır. İlk birkaç kontraksiyon en güçlüsü ve birbirine en yakın olanıdır. Kan
basıncı, kalp ve solunum hızı bu fazda pik yapar ve istemli kas tonusünde azalma vardır.
Kadınlar, çözülme fazına girmeden, cinsel uyarı devam ettikçe birçok kez orgazm olabilirler.
Orgazm fazı en kısa dönem olmasına karşın tüm cinsel hisler içinde en güçlü ve doyurucu
olanıdır.
Çözülme Fazı: Uyarılma evresinde ortaya çıkan değişikliklerin tümü geri döner. Bu
fazda meme uçları ve memeler küçülür, vajina, klitoris ve uterus normal boyutlarına döner.
Cinsel heyecan kaybolur ve kan basıncı, kalp ve solunum hızı normale döner. Bu geri dönüş
5-10 dak. sürer. Gevşeme ve rahatlama nedeniyle mutluluk hissi oluşur. Her cinsel ilişki
orgazmla sonuçlanmayabilir. Cinsel aktivitede başarının göstergesi, orgazma ulaşmadan öte
cinsel doyumun sağlanmadır.

14.2. Kadında Cinsel Nöro-Hormonal Fizyoloji
Hormonlar, santral veya periferal nöral ileti ile duyusal algılamayı, periferal kan
akımını, kas tonüsünü ve kapasitesini değiştirerek cinsel uyarılmayı etkiler. Merkezi sinir
sisteminde hipotalamus, cinsel işlev üzerindeki etkisi en iyi bilinen bölgedir. Hipotalamus
eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, seks hormonlarının salınımını düzenleyen limbik sistemin
bir parçasıdır. Görsel, işitsel, dokunsal etmenler ve düşünme ile hipotalamus uyarılır.
Dopaminerjik uyarı ile bu sistem aktive olurken, serotonerjik uyarı ile inhibe olur. Cinsel
uyarılar merkezi sinir sisteminde; medyan ön beyin demeti, mezensefalon, pons, spinal kord,
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pelvik pleksus aracılığı ile genital organlara ulaşmaktadır. Hipogastrik (sempatik) ve pelvik
(parasempatik) sinirlerden oluşan pelvik gangliyon, mesane, üretra, vajina, uterus ve klitorise
dallar verir. Pelvik gangliyonun en büyük dalı olan kavernozal dalı klitorisi innerve eder.
Kavernozal sinirin uyarılması ile klitoriste Nitrik oksit (NO) vazodilatasyonu sağlar. Pudendal
sinir, perine, klitoris ve üretranın duyusal innervasyonunu sağlar. Östrojenin bu sinirin
duyarlılığını artırıcı etkisi bulunmaktadır. Pelvik ve hipogastrik sinirler ise iç genital
organların duyusunu almaktadır.
Cinsel uyarı sırasında, sinirsel uyarılar ile vajinada kanlanma artarken, aynı zamanda
venöz drenaj da azalarak vazokonjesyona neden olmaktadır. Cinsel uyarı ile vajinal epitelden
kabarmaya yardım eden bir miktar nörojenik transüda oluşur. Oluşan tabaka ile vajina pH’sı
bir miktar artar. Cinsel uyarılar ile klitoral ve labial arterlerde kan akımında artışla
intrakavernözal basınç artışı, klitoral ve labial kabarma meydana getirir. Uyarılma sırasında,
genital sistem dışında diğer sistemlerde bazı değişiklikler olur. Bunlar; taşikardi, kan
basıncında artış, vücutta kızarıklıklar, kas tonusu artışı, hiperventilasyon, memelerde büyüme,
meme başı ereksiyonudur.
Uyarılma fazında ortaya çıkan uterin kontraksiyonlar, orgazm sırasında hipogastrik
sinir aracılığı ile sempatik sistemin kontrolü altında düzenli kontraksiyonlar hâlini alır. Yeterli
cinsel uyarılma sonucu orgazm ortaya çıkar. Orgazmda, paraventriküler nukleus anahtar rol
oynar. Orgazm sırasında oksitosin salgılanır. Oksitosinin artan kas tonusu ve ritmik
kasılmalarla ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Orgazm sürecinde sempatik sistem baskındır.
Orgazm sırasında epinefrin ve norepinefrin pik yapar, hemen sonrasında ise düşmeye başlar.
Orgazmda 0.8 sn aralıklı pelvik çizgili kas kontraksiyonları oluşur. Bu kontraksiyonlar 5-60
sn sürer.

14.3. Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları (KCİB)
1998 yılında, AFUD’un düzenlediği toplantıda, DSM-IV’ün (Mental Bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabı - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
mevcut çerçevesi üzerinde çalışarak, özellikle tanımlamalarda bazı değişiklikler yaparak
güncel kadın cinsel işlev bozuklukları sınıflandırması oluşturulmuştur.
AFUD’da ağrı
bozuklukları adı altında non-koital cinsel ağrı bozukluğu sınıflamaya eklenmiştir. Bu çalışma,
2000 yılında ortak bildiri şeklinde yayımlanmıştır. Bu sınıflandırmada, belirtilen her
bozukluğa psikolojik, vasküler, müsküler, nörojenik ve endokrin faktörler neden
olabilmektedir. Bu sınıflandırmaya ek olarak son yıllarda ortaya çıkan DSM-5 sınıflandırması
son zamanlarda üzerinde durulan önemli konulardan birisidir. Buna göre DSM-5
sınıflandırmasında bir çok cinsel fonksiyon bozukluğuna tanı konulabilmesi için "6 ay gibi
belirli bir sürenin geçmiş olması" gibi objektif ölçütler getirilmesi, cinsel işlev bozukluğunun
şiddetinin ölçülmesinde daha objektif ölçütlerin kullanılması, jinekoloji ve üroloji gibi diğer
tıp disiplinleriyle ortak bir dil oluşturulması, birbirine yakın tanımlarla ortak çalışma ve
işbirliği fırsatları geliştirilmesi, gelişen teknoloji ve toplumsal yapı, farklılaşan yaşam
biçimlerinin ortaya çıkardığı yeni cinsel sorunların tanımlanması, yeni tanımlanan cinsel
sorunların klinik bir perspektife oturtulması ve disiplinlerarası bir bakışın getirilmesi
amaçlanmıştır.
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DSM-5’te yer alan cinsel işlev bozuklarının alt belirleyicileri;
−

Yaşam boyu (ilk cinsel etkinlikten bu yana) / edinilmiş

−

Yaygın / durumsal

−

Partner faktörü (partnerin cinsel sorunları, partnerin sağlık durumu vb.)

−

İlişki faktörleri (zayıf iletişim, ilişkide çatışma, cinsel istek uyumsuzluğu)

−
Bireysel faktörler (örn. depresyon ve kaygı, olumsuz beden imajı, geçmişte
istismara maruz kalınması)
−

Kültürel / dinsel etkenler (örn. cinselliğe yönelik yasaklardan kaynaklanan ket

−

Prognoz, seyir ve tedavi ile ilgili tıbbi faktörlerdir.

vurma)

DSM-5’te yer alan cinsel işlev bozukları;
Hiperseksüel bozukluk: En az 6 ay süren aşağıdaki kriterlerden en az 4’ü veya daha
fazlasıyla ilişkili, tekrarlayan ve yoğun cinsel fanteziler, cinsel dürtüler ve cinsel davranışlar
hiperseksüel bozukluk olarak adlandırılmıştır. Özellikleri;
1.
Cinsel fantezi, dürtü ve cinsel davranışları planlama ve uygulamaya yönelik
aşırı zaman harcamak
2.
Hoşa gitmeyen duygu durumlarına tepki olarak tekrarlayan biçimde cinsel
fantezi, dürtü ve davranışlara yönelmek
3.
Strese yol açan gelişmelere tepki olarak tekrarlı bir biçimde cinsel fantezi,
dürtü ve davranışlara yönelmek
4.
Bu cinsel fantezi, dürtü ve davranışları kontrol etmek veya azaltmaya yönelik
tekrarlayan başarısız çaba ve girişimler
5.
Kendisinin/ başkalarının fiziksel/duygusal zarar görme riskini göz ardı ederek
tekrarlayıcı cinsel davranışlara yönelmektir.
Kadınlarda Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu: DSM-IV’de yer alan kadınlarda
"Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu" ve “Uyarılma Bozukluğu’’ tek bir başlık altında
toplanmıştır. Buna göre en az 6 ay süreli cinsel ilgi / uyarılma yokluğu (aşağıdaki ölçütlerden
en az 4’ü mevcutsa) söz konusu ise cinsel ilgi / uyarılma bozukluğundan bahsedilir.
Özellikleri;
1.

Cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması

2.

Erotik düşünce veya fantezilerin az olması ya da hiç olmaması
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3.
Cinsel etkinliği başlatmama ve partnerin aktiviteyi başlatma çabalarını nadiren
kabul etme veya hiç kabul etmeme
4.
Cinsel etkinlik sırasında (cinsel ilişkilerin tümünde veya neredeyse tümünde
(en az %75’inde veya üstünde) cinsel heyecan / hazzın az olması ya da hiç olmaması
5.
İsteğin içsel veya dışsal bir cinsel / erotik uyaranla nadiren tetiklenmesi veya
hiç tetiklenmemesi
6.
Cinsel etkinlik esnasında (cinsel ilişkilerin tümünde veya neredeyse tümünde
(en az %75’inde veya üstünde) genital ve / veya genital olmayan hislerin az olması ya da hiç
olmaması.
Genito-pelvik ağrı/birleşme bozukluğu: Vajinismus ve disparoni (genel bir tıbbi
duruma bağlı olmayan) “genito-pelvik ağrı / birleşme bozukluğu" olarak tek bir ortak cinsel
fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Cinsel birleşme sırasında ağrı ya da birleşmeye
yönelik kaygı ya da korku bir ölçüt olarak yer almıştır. Bu tanım, vajinismusun cinsel
birleşme kuramama, pelvik taban kaslarında kasılma, giriş aşamasında ağrı ve zorlanma, ağrı
korkusu ya da kaçınma davranışları ve ağrılı cinsel birleşme gibi bir ya da birden çok
semptomu içeren bir klinik tabloyu kapsamaktadır.
Orgazm bozukluğu: Yeterli bir cinsel uyarı ve uyarılma fazını takiben orgazma
erişmenin sürekli veya tekrarlayıcı olarak güç olması, gecikmesi ya da olmaması ve bu
durumun kişisel sıkıntıya neden olması hâlidir.
Başka bir tanı kapsamında yer alacak olan cinsel işlev bozuklukları;
−

Kadınlarda cinsel uyarılma bozukluğu

−

Disparoni (genel bir tıbbi duruma bağlı olmayan)

−

Vajinismus (genel bir tıbbi duruma bağlı olmayan)

−

Kadınlarda genel tıbbi bir duruma bağlı hipoaktif cinsel istek bozukluğu

−

Kadınlarda genel tıbbi bir duruma bağlı disparoni

−

Kadınlarda genel tıbbi bir duruma bağlı diğer cinsel işlev bozukluğu.

Cinsel uyarılma bozukluğu: Kişisel sıkıntıya yol açan, yeterli cinsel heyecanlanma
sağlamada ya da sürdürmede sürekli / tekrarlayan biçimde yetersizlik olarak tanımlanmıştır.
Bu durum subjektif heyecanlanma ya da genital (lubrikasyon, şişme) / diğer somatik
yanıtların azlığı olarak açıklanabilir. Uyarılma bozuklukları kapsamında, vajinal
lubrikasyonda azalma, klitoral ve labial duyarlılıkta azalma, klitoral ve labial genişlemede
azalma, vajinal düz kas relaksasyonunda azalma yer alır. Belirtilen durumlar psikolojik
faktörler nedeniyle oluşabilir. Fakat sıklıkla, tıbbi/fizyolojik (vajina/klitoris) kan akımında
bozulma, pelvik travma geçirme, pelvik cerrahisi gibi bir sorunla beraberdir.
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Disparoni: Vajinal girişin denenmesi ya da tamamlanması sırasında ve / veya penil /
vajinal birleşme sırasında devamlı veya tekrarlayan ağrıların olması olarak tanımlanmıştır.
Vajinismus: Tekrarlayıcı veya kalıcı olarak, vajina distal 1/3’lük bölümünde olan
kaslarının, vajinal penetrasyonu engelleyecek şekilde, istemsiz olarak kasılması ve bu
durumun kişisel sıkıntıya neden olması hâlidir.
Hipoaktif cinsel istek bozukluğu: Cinsel fantezi veya düşüncelerin ve / veya cinsel
aktivite veya cinsel aktiviteye yanıt verme arzusunun, kişisel sıkıntıya neden olacak şekilde,
kalıcı veya tekrarlayan kaybı (veya yokluğu) olarak tarif edilmiştir.

14.4. Kadının Yaşam Dönemlerine Göre Cinsellik
Adölesan dönemde cinsellik: Ergenlik insanın anne karnındaki ve doğduktan sonraki
iki yıllık büyüme ve değişim sürecinden sonraki en hızlı büyüme ve değişme dönemidir. İnsan
yaşamının hemen her döneminde var olan ve her döneminde gelişmeye devam eden cinsellik,
üreme yeteneğinin kazanıldığı adölesan döneminde ayrı bir önem kazanmaktadır.
Adölesan öncesi dönemde cinsel kimlik, erkeklik ve kadınlık algısı gelişmiştir.
Cinsellik hakkında arkadaşlardan, okuldan ve aileden alınan bilgiler ve mitler vardır. Erken
adölesan dönemde kendisinin ve akranlarının vücutlarına merak, cinsel fanteziler ve
mastürbasyon başlar. Cinsel aktiviteler genellikle fiziksel değildir. Orta adölesan dönemde
flört etme yaygındır. Koitusun eşlik ettiği veya etmediği ilişkiler yaşanabilir. Geç adölesan
dönemde fiziksel, sosyal ve yasal olgunlaşma tamamlanır. Cinsel davranışlar bireysel
olmaktan çıkıp daha anlamlı ve paylaşılan ilişkiler hâline dönüşebilir.
Literatürde adölesan dönemdeki cinselliği incelediğimizde, ilk cinsel ilişki yaşı, cinsel
ilişkiye başlama nedeni, bu dönemdeki cinsel ilişki sıklığı, ilk cinsel ilişki sonrası yaşanılan
duygular, erken yaşta cinsel ilişki sonrası psiko-sosyal değişiklikler ile cinsel ilişkideki
partner sayısı ve mastürbasyon öncelikli olarak üzerinde durulan konulardır.
Gebelikte cinsellik: Gebelik süresince kadında fiziksel ve fizyolojik değişiklikler
oluşmaktadır. Örn. gebe bir kadında üretilen progesteron hormonu gebe olmayan bir kadına
oranla 10 kez daha fazladır. Gebe bir kadında üretilen östrojen miktarı ise gebe olmayan bir
kadının üç yılda ürettiği miktara eşittir. Gebe kadında dolaşan yüksek seviyedeki progesteron
ve östrojen hormonları yumuşak ve düzgün bir tene, parlak saçlara ve gebenin kendini iyi
hissetmesine neden olduğu gibi memeler ve cinsel organlardaki değişikliklerle gebe cinsel
ilişkiye daha hassas ve duyarlı hâle gelmektedir.
Birinci trimester: Literatürde kadınların gebeliğin ilk trimesterinde farklı derecede
cinsel istek gösterdikleri saptanmıştır. İlk trimesterde kadın gebeliğinin farkında olmadığı için
cinsel aktivitede değişiklik olmaz görüşüne zıt olarak, cinsel ilişki sıklığında azalma vardır.
Bu dönemde mide şikayetleri, bulantı-kusma, yorgunluk, uykuya yönelim, genel fiziksel
rahatsızlık, meme ve vajinal rahatsızlık libidonun azalmasına yol açan önemli faktörlerdir.
Bazı gebelerde tiksinme, eşinin normal vücut ve nefes kokularına bile tahammül edemeyecek
kadar ileri boyutlarda olabilir. Cinsel ilginin azalması semptomların derecesiyle ilişkilidir.
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Salgı artışı, fiziksel ve estetik sorunlar fiziksel aktiviteyi sınırlayabilir. Bebeğe zarar verme ve
çocuğu düşürme korkusu libidoyu etkilemektedir. Doğum kontrolü gerekmediği için istek
artışı olabilir. Ancak spontan abortus şüphesi olan kadınlara genellikle birinci trimesterde
ilişkiden kaçınmaları önerilmektedir.
İkinci trimester: Cinsel aktivite için en uygun zamandır. Gebenin, hamileliğin fiziksel
değişikliklerine uyum sağladığı dönemdir. Yorgunluk, bulantı-kusma azalır ve pelvik
konjesyon artar. Bu trimester gebeliğe uyumun da başladığı dönemdir. Anne adayı artık gebe
olduğu gerçeğini ve hayatına getireceği değişiklikleri benimser. Birinci trimesterdeki
yakınmalardan kurtulan ve psikolojik olarak gebeliğe uyum sağlayan gebede cinsel ilişkiye
ilginin arttığı gözlemlenir. Bazı babalar bebeğe zarar vermekten korkabilir ve bebeğin cinsel
ilişki sırasında hareket etmesini “fetüs olanları algılıyor” gibi düşünebilirler.
Üçüncü trimester: Üçüncü trimesterde azalan fiziksel şikayetler bu dönemde uterusun
büyümesine paralel olarak farklı bir şekilde tekrar ortaya çıkabilir. Yorgunluk, hâlsizlik, mide
problemleri, solunum sıkıntısı, pelvik ligament ağrıları, sık idrara çıkma, hareketin azalması,
memelerden süt gelmesi gibi belirtiler, cinsel ilişki ve orgazm sırasında ortaya çıkan güçlü
uterus kasılmaları libidonun azalmasına, anne adayının cinselliği ikinci plana atmasına neden
olabilir. Beklenen doğum tarihi yaklaştıkça enfeksiyon korkusu, doğumda ağrı duyma
korkusu ve anormal bir durum olacağı korkusu gibi faktörler eklenir. Bazı kişiler gebeliğin
geç döneminde koitusun erken doğuma neden olacağını düşünür.
Doğum Sonrası Dönemde Cinsellik: Doğum sonu süreçte kadının yaşamında onun
cinsel ihtiyaçlarını, cinselliğe bakış açısı ve cinsel aktivitesini değiştirecek, ilişkilerini ve bu
süreçle baş etmesini olumsuz etkileyebilecek birçok fiziksel, hormonal, emosyonel, sosyal
değişiklikler ortaya çıkmakta ve yeniden uyum sürecini etkilemektedir.
Doğumdan sonra erken dönemde cinsel problemler son derece yaygındır ve görülme
oranı %22-86 arasında değişmektedir. Doğum sonu cinsel sorunlar uzun süre devam
edebilmektedir. Masters ve Johnson doğum sonu 4-5. haftada kadınlarda cinsel yanıtta,
vajinal lubrikasyonda azalma, hafif / güçsüz, kısa orgazmlar olduğunu bildirmiştir.
Doğum sonu cinsel fonksiyonları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan
çalışmalarda gebelik öncesine göre, doğum sonu cinselliğin hormonal faktörlerden daha çok,
non-hormonal faktörlerden etkilendiği bildirilmektedir. Doğum sonu cinsel sağlığı, gerginlik,
heyecan, yorgunluk, doğum şekli, doğum sayısı, fiziksel sorunlar, emzirme, memelerde
büyüme ve hassasiyet, doğum sonu yaşanan ağrı, vajinal sekresyondaki azalma ve serum
androjen seviyesinde azalma gibi faktörler olumsuz etkilemekte ve cinsel ilgi / isteği azalttığı
görülmektedir.
Doğum şeklinin doğum sonu cinsel fonksiyonlar üzerine etkisine yönelik literatürde
pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Çalışmalarda; cinsel ilişkiye başlamada gecikme,
disparoni ve cinsel problemlerin müdahaleli, epizyotomili vb. vajinal doğumla ilişkili olduğu
ve doğum şeklinin belirtilen bu riskleri artırdığı, cinsel aktivite üzerine negatif etkisi olduğu
gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda ise doğum şekli ve epizyotomi ile doğum sonu cinsel ilişkiye

461

başlama zamanı, cinsel doyum, istek, cinsel ilişki sıklığı ve disparoni arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı, disparoninin sadece emzirme ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Yine benzer
şekilde cinsel fonksiyon ile normal vajinal doğum ve sezaryenle doğum arasında anlamlı bir
ilişki bulunmadığı, sezaryenli kadınların normal vajinal doğum yapanlara oranla doğum sonu
cinsel ilişkiye daha erken başladıklarını, bu ilişkiler arasında da değişkenlik olduğunu
saptayan çalışmalar bulunmaktadır.
Emzirmenin doğum sonu cinsellik üzerine etkisine yönelik çalışmalar incelendiğinde;
emzirmenin doğum sonu cinselliği negatif ya da pozitif etkileyebildiği, özellikle emziren
kadınların cinsel ilişkiye daha geç başladıkları, disparoni yaşama oranlarının emzirmeyenlere
göre yüksek olduğu bildirilmiştir.
Klimakteryum dönemde cinsellik: Menopoza geçiş döneminde izlenen fiziksel
değişiklikler cinsel fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Östrojen seviyelerindeki uzun
süreli azalma vajinal kuruluğa, vajinada somatik değişikliklere, vasküler ve ürogenital sistem
değişikliklerine, kemik kaybına, duygu-durum ve uyku bozukluklarına ve bilişsel
fonksiyonlarda azalmaya neden olur. Bu değişikliklerin yanı sıra bazı kadınlar cinsel
uyarılmada ve vajinal lubrikasyonda azalmadan yakınırlar.
Androjen seviyeleri reprodüktif yıllarda pik yapar ve yaş ile azalmaya başlarlar. 40’lı
yaşlarda 20’li yaşlara oranla androjen seviyeleri yaklaşık %50 azalmıştır. Yeterli östrojen
seviyeleri olmasına rağmen bazı kadınlarda azalmış genel iyilik hâli, enerjisizlik,
açıklanamayan hâlsizlik ve azalmış cinsel istek ve cinsel yanıt verebilirlik ile kendini gösteren
“kadın androjen yetersizliği” tanımı yapılmıştır. Literatürde kadınların %86’sının menopoz
öncesi ve sonrası yıllarda vajina kuruluğu, cinsel birleşme sırasında acı hissetme, vajina
kaslarında ağrılı kasılmalar, klitoris duyarlılığının yok olması ve dokunma duyusunun
azalması gibi konularla bağlantılı olarak cinsel sorun yaşadıkları bildirilmektedir.
Yaşlılık döneminde cinsellik: Cinsellik, ömür boyunca bireyin yaşam kalitesinin
önemli bir parçası olarak kalır ve yaşlılar 70 yaşına kadar cinsel açıdan aktiftir. Cinsel olarak
aktif kalan yaşlı insanların oranı, yaş, cinsiyet, evlilik durumu ve genel sağlıkla ilişkili olarak
değişebilir. Yapılan çalışmalara göre 60 yaş üstü evli kadınların yaklaşık %55’i, 76 yaş üstü
evli kadınların %24’ten fazlası cinsel olarak aktiftir.
Yaşlılık döneminde yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik
değişiklikler, hastalıklar ve hastalıklara bağlı ilaç kullanımındaki artış, cerrahi tedaviler, alkol
kullanımı, psikolojik, sosyal ve kişisel faktörler cinselliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Genital ve vajinal dokulara kan akımı ile duyusal uyarı östrojen seviyelerindeki azalmadan
direkt olarak etkilenebilir. Bu değişiklikler vajinal kurulukta artış, klitoral duyarlılıkta,
orgazm yoğunluğunda ve orgazm sıklığında azalma ile disparoniye neden olabilir.
Menopoz sonrası östrojen sekresyonunda azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan ikincil
değişiklikler; meme boyutlarında azalma, meme dokusu esnekliğinde azalma, serviks ve
uterus boyutunda küçülme, vajinal duvar atrofisi, vajinal uzunluk ve genişliğinde azalma,
vajinal lubrikasyonda azalma, seks steroidlerinde azalma, pubik kıllanmada azalma, mons
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pubisten yağ ve subkütan doku kaybı, labia major atrofisi, vajina elastikiyetinin kaybı, vajinal
mukozanın incelmesi, perineal kasların gevşemesini içerir. Cinsel ilişki sırasında detrusor kası
yetersizliği ya da stresle ilişkili üriner inkontinans ve pelvik relaksasyona yol açan tıbbi
problemler (rektal prolapsus vb.) utanma hissine neden olabilir. Vajinal kuruluğu olan yaşlı
kadınlarda cinsel disfonksiyon daha yaygındır ve kadınlarda yaşlanmayla birlikte, özellikle 50
yaşından sonra vajinal lubrikasyonda azalma artar. Bartholin bezlerinin atrofisi, vajinal
hücrelerin olgunlaşmasında ve sayısında azalma ile vajinal sekresyonlarda bir azalmaya yol
açar. Vajinal mukozanın incelmesi ve lubrikasyonda azalma cinsel ilişkiyi zorlaştırır, cinsel
ilişki sırasında üretra ve mesane iritasyonuna neden olabilir, disparoni ve kanamaya yol
açabilir.
Genellikle 50 yaşlarından sonra testosteron seviyesinde azalma başlar ve bu durum
cinsel istekte azalmaya neden olur. Cinsel istekte azalma kadınlarda en sık görülen
sorunlardan biridir ve tedavisi zordur. Çünkü istek hem psikolojik hem de fizyolojik bir
olaydır. Yine yaşlanma ile birlikte kadınlarda istekte azalma, cinsel uyarılmada azalma,
orgazma ulaşamama, cinsel cevapta azalma ya da disparoni gibi cinsel aktivite ile ilişkili
sürekli ya da aralıklı cinsel sorunlar oluşabilir.
Cinsel istek ve uyarılma bozuklukları yaşlı kadınlarda genç kadınlardan daha
yaygındır. Yaş artışıyla birlikte kadınlarda cinsel ilgi giderek azalır; 20-29 yaş arası
kadınlarda %60 iken, 60-70 yaş arası kadınlarda %27’dir.
Çoğu kadının yaşamında yaşlanma ile birlikte özsaygısını etkileyen kayıplar olur.
Bunlar, iş kaybı, statü kaybı, mobilite kaybı, eş, arkadaş ve aile kaybını içerir. Bu faktörlerden
herhangi birinin ya da hepsinin kaybı cinselliği negatif yönde etkileyebilir.

14.5. Kadın Cinsel Sağlığını Değerlendirme
Kadın cinsel işlev bozukluğu, fizyolojik, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel
bileşenleri olan çok yönlü bir sağlık sorunu olup, değerlendirilmesinde de çok boyutlu bir
yaklaşım gerektirmektedir. Cinsel yaşama ilişkin sorunları belirlemeye yönelik yapılacak olan
değerlendirmenin ilk adımını, ayrıntılı tıbbi öykü alınması ve fiziksel muayenenin yapılması
oluşturmaktadır.
Tıbbi Öykü Alma: Bu aşamada öncelikle kadının kimlik bilgileri, yakınması, tıbbi
geçmişi, soy geçmişini içeren genel bilgiler alınmalı, ardından KCİB’ye neden olan ve sorunu
devam ettiren faktörleri belirlemeye yönelik bilgiler alınmalıdır.
Kadınların cinsel
sorunlarına yönelik doğru bir değerlendirme yapabilmek için tıbbi öykü aşamasında
sorgulanması gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir:
Sosyodemografik olarak yaş, eğitim düzeyi, doğum yeri, yaşanılan yer, büyüdüğü aile
yapısı, büyüdüğü yer ve özellikleri, medeni durumu, ortalama geliri, çocuk sayısı, eşin yaşı ve
eğitim düzeyi, sosyal statüsü, ekonomik durumu, eşin büyüdüğü ortamın özellikleri
değerlendirilmelidir.
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Yakınması, yakınmanın başlama zamanı, seyri, yakınması ile ilgili olaylar,
yakınmanın başladığı tarihteki önemli yaşam olayları, korkuları, eşinin fiziksel, psikolojik
rahatsızlıkları, daha önce yaptığı başvurular, yapılan tetkik ve tedaviler, tedaviden alınan
sonuçlar, eşinin tedaviye isteği ve uyumu, eşinin cinsel sorunları, sorunun çözümünü isteme
nedenleri, eşinin cinsel sorunlara tepkisi değerlendirilmelidir.
Cinsel işlev aşamalarının sorgulanması: Cinsel istek, uyarılma, ön sevişme, birleşme,
lubrikasyon, tatmin ve orgazm aşamalarının sorgulanması gerekmektedir.
Daha önce psikiyatrik bir rahatsızlık geçirip geçirmediği, aldığı tedaviler, hâlen
sürmekte olan tedavisinin olup olmadığı sorgulanmalıdır.
Daha önce tıbbi bir rahatsızlık geçirip geçirmediği, aldığı tedaviler, hâlen sürmekte
olan tedavisinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Nörolojik veya kardiyovasküler hastalıklar,
cerrahi operasyonlar, doğum, epizyotomi, endometriyozis, infeksiyon, prolapsus, üriner
inkontinans varlığı pelvik travma veya yaralanma öyküsü araştırılmalıdır. Bazı ilaçlar, (örn;
beta blokerler, alfa blokerler, trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin reuptake inhibitörleri,
antiepileptikler, oral kontraseptifler, antiandrojenler, antiöstrojenler ve östrojenler) cinsel
işlev bozukluğuna neden olabileceği için, ilaç kullanımı detaylı sorgulanmalıdır.
Ailesinde psikiyatrik hastalığı olan var mı, intihar nedeniyle kayıp var mı
belirlenmelidir.
Anne/babanın eğitim durumu, çocukluk ve gençlik döneminde anne/babanın tutumu,
anne/baba ayrılığı, kardeş sayısı, cinsiyeti ve yaşı, anne/babasının kişiliğine dair düşünceleri,
anne/babasının birbirleriyle ilişkilerine dair düşünceleri değerlendirilmelidir.
Cinsel konulardaki bilgi düzeyi, ergenliğe giriş yaşı, ilk adetine gösterdiği tepki,
cinsellikle ilgili bilgilerin öğrenilme yaşı, bilgi kaynakları, cinsel taciz, travma öyküsü, varsa
ayrıntıları, mastürbasyona ilişkin düşünceleri, mastürbasyon yapma durumu, karşı cins ile ilk
yakınlaşma yaşı ve bunu kiminle yaşadığı, ilk cinsel birleşme yaşı, evlilik öncesi cinsel yaşam
öyküsü değerlendirilmelidir.
Evlilik/ilişki öyküsü kapsamında evlenmeden önce eşi ile tanışma şekli, görüşme
süresi, evlilik şekli, akrabalık/yakın aile ilişkisi olup olmadığı, evlilikte uyulması gereken
gelenek ve görenekler, evliliğini nasıl değerlendirdiği, evliliğinin tatmin edicilik düzeyi,
eşinin cinsel konulardaki bilgi düzeyi ve evini paylaştığı kişi sayısı belirlenmelidir. Evlilik
dışı ilişkisi olup olmadığı değerlendirilir.
Fiziksel muayene aşamasında memeler, iç ve dış genital organlar değerlendirilmeli,
muayene sırasında hastanın reaksiyonları, sorulara yanıtları, cinsel organların anatomik ve
fizyolojik yapısı hakkındaki bilgisi değerlendirilmelidir. Cinsel işlev bozukluğu nedeniyle
değerlendirilen kadınların dış genital organlarının muayenesi özellikle ağrı sorunu olanlarda
oldukça önem taşımaktadır. Hastaların klitoris ve vestibüler glandları değerlendirilmeli,
pelvik taban kasları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
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Laboratuvar testleri olarak hormonal yetmezlik, menopoz düşünülen hastalarda
Folikül Stimülan Hormon (FSH), östradiol (E2), Luteinizan Hormon (LH), Serbest
Testosteron, Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG), Prolaktini içeren hormon profili,
androjen yetmezliği düşünülen hastalarda Testosteron, Dehidroepiandesteron (DHEA),
Dehidroepiandesteron Sülfat (DHEA-S), trioid disfonksiyonu açısından TSH, T3-T4 tanıda
yararlı olabilir.
KCİB değerlendirilmesinde spesifik tanı yöntemlerinden vajinal kompliyans ölçümü,
vajinal lubrikasyon ölçümleri, manyetik rezonans, Doppler ultrasonografi ve biyoteziometre
çok yaygın kullanılmamasına, maliyetleri yüksek olmasına rağmen tanısal açıdan oldukça
önemlidir.
Vajinal komplians ölçümü intravajinal çap/ intravajinal basınç ilişkisidir. Belli
hacimdeki balona cinsel uyarı öncesi ve sonrası yansıyan basınçlar ölçülür. Yeterli cinsel
uyarılma varlığında, vajinal derinlik ve genişlik artacak ve intravajinal balona yansıyan basınç
azalacaktır.
Vajinal lubrikasyon ölçümleri, pH ölçümü, hormon ve vajinal sekresyon azalması
hâlinde vajinal pH’da yükselme (5’in üstü) gözlenir. Pratik ve maliyeti düşük bir testtir.
İnfeksiyonlarda vajinal pH’ın yükselebileceği unutulmamalıdır.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bireysel veya partnerle cinsel aktivite
sırasında, vajinada derinlik ve çap artışı veya uterusun kemik pelvis dışına yükselmesi gibi,
genital organlarda olası fizyolojik değişikliklerin MRI ile görüntülenmesidir.
Doppler ultrasonografi, ses dalgalarını içeren bu yöntem yardımıyla cinsel
organlardaki kan damarlarının haritası çıkarılır ve bu bölgedeki belli noktalardan kan akım
hızı ölçülür. Özellikle damarsal nedenlere bağlı cinsel işlev bozukluğunun tanısında kullanılır.
Biyoteziometre, klitoris gibi cinsel noktalara ve cinsel bölge dışındaki bazı noktalara
uyarı verilerek, duyusal tepkiler incelenir.
KCİB değerlendirmesinde önemli bir diğer basamak ise hastaların cinsel davranışlarını
ve cinsel problemlerini değerlendirmek için kullanılan günlük ve anket formlarıdır. Gıda ve
İlaç İdaresi (FDA) 2000 yılı kılavuzunda, değerlendirmede birincil olarak günlükleri ve
ikincil olarak anketleri önermektedir. Bununla birlikte Althof ve ark. günlüğün erkek cinsel
işlev bozukluğu değerlendirmesi açısından yeterli olabileceğini ancak KCİB
değerlendirilmesinde psikometrik teori ışığında anketlerin günlüklere göre daha duyarlı ve
güvenilir olduğunu öne sürmüşlerdir.
Cinsel soru formlarının kişinin yaşam kalitesinin ve cinsel yeterliliğinin
değerlendirilmesinde ve tedavinin planlanmasında önemi büyüktür. Bu formlardan en çok
kullanılanlar;
−

Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ) (FSFI: Female Sexual Function Index)
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−
Function)

Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama İndeksi (IFSF: Index of Female Sexual

−
Kısaltılmış Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (BISF-W: Brief Index of Sexual
Functioning for Women)
−

Cinsel Fonksiyon Anketi (SFQ: Female Sexual Function Questionnaire)

−
Cinsel Fonksiyon Anketinde Değişiklikler (CSFQ): Changes in Female Sexual
Function Questionnaire)
−
Cinsel Fonksiyon için Derogatis Görüşme Formu (DISF/DISF-SR:
Derogatis Interview for Sexual Functioning)

The

−
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği-Kadın Formu- ACYÖ (ASEX: Arizona
Sexual Experiences Scale)
Bu formların da yardımı ile kadın cinsel fonksiyon bozuklukları sınıflandırılmaya
çalışılmaktadır (cinsel ilgi / istek azalması, uyarılma bozuklukları, orgazm bozuklukları,
disparoni, vaginismus).

14.6. Kadın Cinsel Işlev Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları
Tedavide öncelikle hasta ve eşinin / partnerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi,
tedaviden beklentileri ortaya konulmalıdır. KCİB tedavisinde sebebe ve hastanın genel
durumuna göre psikoterapi, farmakoterapi, cerrahi ve diğer tedavi yöntemleri
kullanılmaktadır.
Psikoterapi: Hastalara, konuyla ilgili bilgi eksikliğini gidermek amacıyla sağlık
eğitimi yapılmalıdır. Tedaviye başlarken KCİB’ye neden olabilecek bilinen risk faktörlerinin
belirlenmesi (hipertansiyon, diyabetes mellitus, ilaçlar vb.) ve kontrol altına alınması
gerekmektedir.
KCİB yaşayan hastalarda ve partnerlerinde çeşitli psiko-sosyal sorunlar da görülebilir.
Bu sorunlar cinsel işlev bozukluğunda kimi zaman sebep, kimi zaman da sonuç olarak
görülebilir. Cinsel yaşamdaki aksaklıklar çiftler arasında anlaşmazlıklara ve ilişkilerin
bozulmasına yol açabilir. Cinsel işlev bozukluğuyla başvuran çiftlerde psikolojik ve sosyal
sorgulama sonucunda psikoterapi ve cinsel terapi uygulanması gerekebilir. Psikolojik danışma
ve terapi desteği, problemin tanımlanması ve çözümünde yardımcı olmasının yanı sıra hastaya
ve partnere sorunla baş edebilmede katkı sağlaması açısından çok önemlidir. Cinsel ağrı
bozukluklarında bilişsel davranış terapileri ve eş terapileri tedavide önemli rol oynamaktadır.
Cinsel terapide, cinsel işlevleri bozan psişik etkenlerin çözümlenmesi ve cinsel
işlevleri olumlu etkileyecek etkenlerin eklenmesi yoluyla, çiftlerin cinsel yanıtı için, en uygun
psikolojik durumun yaratılması amaçlanır. Performans anksiyetesi ve başarısızlık korkusunun
azaltılması, çiftler arasındaki kırgınlıkların çözümlenmesi, güven duygusunun artırılması,
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çiftlerin genel ve cinsel iletişiminin artırılması bu bağlamda ön planda olması gereken
konulardır. Ayrıca yanlış bilgi ve inanışların düzeltilmesi, özellikle mitleri yaptığı baskı ve
yükün azaltılması da önemli unsurlardandır. Psikoterapide cinsel terapinin 3 temel öğesi
vardır:
Genel psikoterapötik yaklaşım: Anlama, saygı, empati, yargılamama ve güven verme
yoluyla, hastanın veya çiftin kendini ifade edebilmesini ve kendilerini anlayabilmelerini
sağlayarak; kişi veya çiftlerin neden bazı davranışlarda zorlandıklarını anlamalarını
kolaylaştırmak, sorunlarına neden olan davranış ve tutumlarını anlamalarını kolaylaştırmak,
duygularını ve isteklerini birbirlerine ifade etmelerini artırmak, iletişimlerini ve birbirlerini
anlamalarını artırmak amacıyla yapılmaktadır.
Davranış teknikleri: Sevişme sırasında sözel ve fiziksel iletişim yöntemleri ile çiftin
güvenini artırmak ve korkularını gidermek amacıyla, basamak hâlinde, kapasitelerine ve
isteklerine uygun bir cinsel yaşama ulaşmalarını kolaylaştıran teknikleri içerir.
Bilgi verme ve eğitim: Normal kavramları, mevcut rahatsızlıklarının cinsel işlevlerini
etkileyip etkilemediği, etkilediyse ne ölçüde etkilediği, kadın ve erkeğin cinsel anatomisi ve
fizyolojisi ile ilgili açık anlaşılır bilgiler vermek ve bu konudaki sorularını yanıtlamak
hedeflenmektedir.
Farmakoterapi: Disparoni ve vajinal kuruluk durumunda topikal kayganlaştırıcılar ve
vajinal nemlendiriciler kullanılabilir. Antidepresan kullanımına bağlı libido ve uyarılma
bozukluklarında, kullanılan antidepresanın değiştirilmesi hastanın antidepresana
adaptasyonunun beklenmesi veya ilaç dozunun etkili minimal doza indirilmesi tedavi
seçenekleri arasındadır.
Östrojen replasman tedavisi: Eksilen östrojeni dışarıdan tamamlama tedavisidir.
Özellikle menopoza girmiş kadınlarda bu tedavi ile vajinal kan dolaşımı ve buna bağlı olarak
vajinal kayganlık artar. Böylece ilişki esnasında oluşan ağrı ve yanma hissi azalır. Ayrıca bu
tedavinin klitoral duyarlılığı sağlayıp cinsel arzuyu artırdığı düşünülmektedir. Vajina içine
direkt uygulanan östrojen içerikli krem ve jeller de vardır. Ancak östrojen replasmanı
postmenopozal kadınlardaki KCİB tedavisinde semptomları düzeltmede tek başına yeterli
görünmemektedir. Ayrıca biyoaktif testosteron seviyelerini düşürerek potansiyel bir androjen
yetmezliğini tetikleyebilir. Böyle durumlarda sistemik östrojen tedavisinin yerine östrojen
içeren lokal ajanlar kullanılmalı veya sistemik östrojen tedavisine androjenler eklenmelidir.
Androjen replasmanı: Menopozda östrojen replasman tedavisiyle birlikte ve özellikle
testosteron seviyesi düşük kadınlarda kullanılabilir. Klitoral duyarlılığı, vajinal ıslaklığı, sekse
olan ilgiyi ve uyarılmayı artırır. Androjen yetmezliği sendromu belirtilerine sahip ve serbest
testosteron seviyeleri düşük bulunan hastalarda androjen replasmanı düşünülebilir. Androjen
tedavisi FDA tarafından onaylanmamıştır. Tedavi yakın takip altında yapılmalıdır. Akne,
hirsutizm, erkek tipi saç dökülmesi, ses kalınlaşması ve klitoral hipertrofi dikkatli olunması
gereken yan etkilerdir.
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Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil etkisini Tip 5 Fosfodiesteraz enziminin etkisini
engelleyerek gösterir. Bunun sonucunda tıpkı peniste yaptığı gibi cinsel organdaki kan
dolaşımını artırır. Böylece cinsel yanıt ve orgazma ulaşmayı kolaylaştırır.
Kadın cinsel uyarılma bozukluğunun medikal tedavisinde kullanılan ajanlar (LArjinin, zestra, l-arjinin+yohimbin, alprostadil, avlimil, sildenafil) geniş bir ilgi alanı bulmuş
ancak KCİB için güvenilirliliği ve etkisi kanıtlanmamıştır. Bu ilaçların bir çoğu lokal kan
akımını artırmaya yöneliktir. Ancak artmış kan akımı, lubrikasyon ve genital dolgunlaşmada
artışa neden olmasına rağmen, subjektif uyarılmayı belirgin olarak etkilememektedir.
Cerrahi tedavi: Sakral kök stimülatörleri, klitoral sirkümsizyon, vestibülektomi,
feminizan genitoplasti gibi ileri aşama tedavi seçenekleri mevcuttur.
Diğer tedavi yöntemleri: Pelvik taban kaslarındaki gevşeklik ve güçsüzlük KCİB
etyolojisinde bir neden olabilir. Tedavide pelvik taban kas egzersizleri veya biyofeedback
yararlı olabilir. Ayrıca bazı hastaların klitoral vakum cihazı terapisinden fayda gördüğü
bildirilmiştir.
Klitoral vakum cihazı, cinsel organlardaki kan dolaşımının yetersizliğine bağlı cinsel
işlev bozukluğunu tedavi etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz klitoristeki kan dolaşımını
ve düz kas oranını artırır. Vücuda girmeden klitoriste yumuşak bir vakum etkisi oluşturur ve
duyarlılığı, vajinal kayganlığı, orgazmı ve genel anlamda da doyumu artırır. Cihaz kullanım
sırasında klitorisin üzerine yerleştirilen huni şeklinde tek kullanımlık küçük yumuşak bir
plastik vakum başlığı ile avuç büyüklüğünde ve pille çalışan bir vakumdan oluşur.
Çalıştırıldığında vakum pompası kanı klitoris içine çeker ve burada kan dolaşımını artırarak
cinsel uyarılmaya yardımcı olur. Cinsel işlev bozukluğu olan kadınlarda cihazın kullanımı
sonrasında cinsel duyarlılıkta %100'e, doyumda %80'e ve vajinal kayganlıkta %73'e varan
artış bildirilmiştir. Cihaz, ilaç tedavisi dışında kullanılan ancak çok yaygın olmayan bir
seçenektir. Serviks kanseri nedeniyle tedavi görmüş ve cinsel işlev bozukluğu olan hastalar
üzerinde yapılan bir çalışmada bu cihaz ile tedavinin etkili olduğu gösterilmiştir.
Transkütanöz sinir uyarısı (TENS), uyarılma ve orgazm sorunu olan kadınlarda
kullanılmakladır. Boyutları 10 x 8 cm olan iki adet elektrot ve taşınabilir pille çalışan bir
alettir. Negatif elektrot ayak bileğinin iç tarafına, pozitif elektrot diğerinin 15 cm yukarısına
yapıştırılarak her gün 10 Hz hızında, 30 mA şiddetinde 1 saat uygulanır. Hasta günün
herhangi bir saatinde uygulayabilir. TENS, genital organlara giden sinirleri dolaylı yoldan
uyararak ve omurilikteki genital organlara giden sinirlerin refleks mekanizmalarını
düzenleyerek etkisini göstermektedir. Bu etki ile vajinal kayganlıkta artış, vajina ve klitoriste
genişleme meydana getirir. Bu sayede uyarılmada, ıslanmada ve orgazm şiddetinde artış olur.

14.7. Kadın Cinsel Işlev Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı
Cinsel sağlık; bireyin yaşantısını çok yönlü etkilemesine rağmen hastaya verilen
bakım sırasında sıklıkla göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla fizyolojik bir gereksinim olan
cinsel yaşamın sürdürülmesi çoğu zaman ikinci planda kalmaktadır. Oysa ki cinsel yaşamın

468

yaşam kalitesini artırıcı bir etken olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hastaların
sistematik değerlendirilmesinde cinsel yaşam ile ilgili sorgulamanın da ele alınması oldukça
önemlidir. KCİB biyo-psiko-sosyal-kültürel faktörlerden etkilenebilmekte ve bu nedenle
multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirmektedir. Şüphesiz ki bu ekip içerisinde hemşireler
kadın cinsel sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli roller üstlenmektedirler.
Sağlık, hastalık ve tedavi sürecinin her aşamasında bireylerle daha fazla birlikte olan
hemşirelere özellikle bu konuda önemli sorumluluklar düşmektedir. Literatürde cinselliğin
hem pratik hem de eğitim için öncelikli bir alan olması gerektiği ve hemşirelerin cinselliği
değerlendirmede anahtar bir role sahip olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle cinsel sağlık
öyküsüne yönelik doğru ve verimli veri toplanmasında, cinsel sağlığın hastalık sürecinden
etkilenme oranının değerlendirilmesinde, kapsamlı bakımın sağlanmasında ve cinsel
problemlerin ve kaygıların tanılanmasında hemşire aktif rol alacaktır.
Hemşirenin cinselliğe ilişkin davranışları, önyargı ve yanılgıları, konuşma tarzı ve
tartışma biçimi bireye kolayca yansır. Hemşirenin cinsel konular konusunda sahip olduğu
bilgi seviyesi cinsel sağlığın tartışılmasını kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Hemşirelerin
üreme, anatomi- fizyoloji, cinsel yanıt, cinsel ifade ve cinsellikle ilgili diğer konularda bilgisi
olmalıdır.
Hemşirelik süreci; cinsel sağlığın değerlendirilmesi, sorunun belirlenmesi, uygun
hemşirelik girişimleri ile sorunun çözümlenmesi ve cinsel sağlığın sürdürülmesi aşamalarını
içermektedir. Tüm bu aşamalardaki hemşirelik girişimlerinin amacı; Kadınların cinsel
sorunlarını ifade edebilmeleri için cesaretlendirmek, cinsel sorunların nedenlerini ve
özelliklerini belirlemek, kadının bireysel cinsel sağlığını güçlendirmek ve belirlenen
sorunların çözümü için uygun girişimlerde bulunmak ve kadınların yaşam kalitesini
yükseltmektir.
Kadın cinsel işlev bozukluklarında başlıca hemşirelik tanıları;
−
Fiziksel değişiklikler (hastalıklar, hareket kaybı, hormonal değişiklikler,
gebelik, lohusalık), korku ve anksiyete (sosyal damgalanma, değerlerde çatışma) ve bilgi
eksikliğine (cinsellik, doğum kontrolü, güvenli seks uygulamaları, sosyal becerilerde
sınırlılık) bağlı cinsel örüntüde değişim,
−

Hastalık, travma ve fiziksel kısıtlılığa bağlı cinsel fonksiyon bozukluğu,

−

Cinsel pozisyona, penil penetrasyonuna, vajinal lubrikasyon eksikliğine bağlı

−

Cinsel fonksiyon veya istek kaybına bağlı endişe,

−

Cinsel birliktelik süresince acıya bağlı korku,

−

Reddedilme korkusuna bağlı beden imajında bozulma,

ağrı,
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−
−
izolasyon,

Evliliğin bitmesi veya boşanmaya bağlı sosyal etkileşimde bozulma,
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara temas etme korkusuna bağlı sosyal

−

Cinsel fantezilere ilişkin kaygılara bağlı süreçlerde değişiklik,

−

Cinsel mitlere ve kavramsal kısıtlamalara bağlı bilgi eksikliği,

−

Cinsel saldırıya bağlı olarak tecavüz-travma sendromu,

−

Cinsel birliktelik sürecindeki başarısızlığa bağlı anksiyete,

−

Kendini değersiz hissetmeye bağlı olarak düşük benlik saygısı.

Hemşirelik girişimleri ise;
−
hazırlanır.
−

Kadın ile görüşme için yüz yüze, rahat ve iyi aydınlatılmış özel bir ortam
Görüşmeye kadın ile birlikte eşinin / partnerinin de katılımı sağlanır.

−
Cinsellik ve cinsel fonksiyonlar hakkında kişi, kendini rahatsız eden konularda
soru sorması için cesaretlendirilir. Bu amaçla görüşmeci rahat, doğal ve güvenilir bir ortam
oluşturur, cinsel işlevler hakkında rahatlıkla konuşabileceğini belirtir ve görüşmenin gizli
tutulacağı garanti edilir.
−
Hemşire gözlemi yapılarak; kadının fiziki özellikleri, eşi ile sözlü/sözsüz
iletişim kurma yöntemleri, eşine karşı davranışları ve sosyal çevresi ile ilişkileri belirlenir.
−

Kapsamlı öykü alınır.

−
Kadının cinsel gelişim öyküsü alınır. Eşi / partneri ile ilişkisini inceleyip
tanımlaması sağlanır.
−
Eşi ile evlilik/ilişki durumu değerlendirilir. Evliliğini/ilişkisini nasıl
değerlendirdiği, eşinin cinsel konulardaki bilgi düzeyi, eşi ile duygusal yakınlığının ve cinsel
yaşamının tatmin edicilik düzeyi, eşi ile cinsel uyumu ve varsa eşinin sağlık sorunlarının
cinsel yaşamlarına etkisi değerlendirilir.
−

Kadının fizik muayene bulguları değerlendirilir.

−
Kadın cinsel işlev aşamaları değerlendirilir (Cinsel istek sıklığı ve bu sıklıktan
memnuniyeti, kadının cinsel isteklerini rahat ifade edip edemediği, yeterli uyarılma yaşama
durumu, cinsel birleşmeye ilişkin özellikleri, cinsel birleşme sırasında ve sonrasında ağrı
yaşama durumu, orgazm olabilme durumu, ilişkiden sonra olumsuz duygular yaşama
durumu).
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−
Cinsel fonksiyonlara ilişkin yaşanan sorunların özellikleri (başlangıcı, süresi,
artıran ve azaltan faktörler, cinsel disfonksiyona neden olduğu düşünülen olaylar ya da
hastalıklar) belirlenir.
−
Cinsel disfonksiyonun kadının günlük yaşamına, eşi, çocukları ve çevresi ile
ilişkisine, sosyal aktivitelerine ve yaşam kalitesine olan etkisi değerlendirilir.
−
Toplumun özelliklerine uygun, kullanımı kolay, anlaşılır, cinsel işlev
aşamalarını kapsayan bir ölçme aracı ile kadının cinsel fonksiyon bozukluğu ve seviyesi
belirlenir.
−
Kadının ve eşinin üreme organlarının yapı ve fonksiyonları ile cinsel işlev
aşamaları hakkındaki bilgi düzeylerine göre maket, broşür ya da yardımcı araçlar kullanılarak
anlaşılır bir dille cinsel eğitim programları hazırlanır.
−
Eşlerin inandığı cinsel mitler ve önyargıların geçerlik ve etkileri, bilimsel
veriler ve bireyin sosyo-kültürel düzeyine uygun olarak yapılacak açıklamalarla ortadan
kaldırılmaya çalışılır.
−
Kronik hastalıkların cinsel işlevselliğe etkileri tartışılır. Bu hastalara kişisel
fonksiyonu ile ilgili kaygılarını dile getirmesi veya bu kaygılar ile ilgili sorular sorması için
cesaret verilir.
−
Cinsel doyum için alternatif cinsel ifadelerin kullanımı (okşama, kucaklama
gibi) önerilir.
−

Eşlere cinsel birleşme için uygun yer ve zaman seçiminin önemi anlatılır.

−

Cinsel fonksiyon bozukluğu ilaç tedavisi ile ilişkili ise alternatifleri incelenir.

−
Stresin, özellikle de cinsel konularda yaşanan stresin cinsel yaşam üzerine
etkisi tartışılır. Stresle etkili baş etme yöntemleri (derin nefes alma / gevşeme egzersizleri,
fiziksel egzersizler) öğretilir.
−
Eşi ile ilişkilerinde yaşadığı sorunların çözümü için etkili baş etme yöntemleri
(eşi ile vakit geçirme, sorunları paylaşma ve birlikte çözüm yollarını bulma) geliştirmesi için
destek olunur.
−
Beden imajı, benlik saygısı, özgüveni, ilişkileri, görünümünü nasıl algıladığı,
kendini çekici bulma durumu gibi cinselliğe ilişkin duygularını ifade etmesi sağlanır ve bu
duygularını yeniden yapılandırması için destek olunur. Bireysel aktiviteler (yaşamında
değişiklik yapma, fiziksel görünümde değişiklik, sosyal aktiviteler, kendine zaman ayırma)
desteklenir ve bu aktivitelere eşin de katılımının önemi vurgulanır.
−
Özel tedavi gerektiren cinsel sorunlar saptanmışsa, sorunun çözümü için ilgili
birimlere yönlendirilir.
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Uygulamalar
1)
Cinsel sağlık konusunda tanı, tedavi hizmetleri verilen bir klinikte gözlem
yapınız ve hemşirelik girişimlerini uygulayınız.
2)
Cinsel sağlık alanında tanı ve tedavi uygulamalarını içeren konuları gösteren
eğitsel videolar izleyiniz.
3)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Abalı Çetin S, Aslan E. Kadın Cinsel Sağlığı ve Kadına Yönelik Cinsel Şiddet,
Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Ed. N Kızılkaya Beji,
Nobel Tıp Kitabevleri, Bölüm 6, ISBN No. 978-605-335-158-0. İstanbul, 2015;161-178.
Demirci N. Kadının Yaşam Dönemlerinde Cinsellik ve Cinsel Sağlık, Kadın Sağlığı
ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Hazırlayan A.M. Coşkun, Editör K. Tankuter, Koç
Üniversitesi Yayınları, Ünite 18, ISBN No. 978-605-62575-6-8. İstanbul, 2012;539-578.
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Uygulama Soruları
1)

Cinsel sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklayınız.

2)

Cinsel işlev bozukluklarına yönelik hemşirelik bakım planı hazırlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Cinsellik temel insan gereksinimi olup doğumdan ölüme kadar her iki cinsiyette de
tüm yaşamı etkiler. Cinsellik fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal yönlerinin kişiliği,
iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur. Cinsellik fertilizasyondan
başlayarak cinsel kimliğin belirlenmesine kadar geçen kompleks bir süreçte ortaya çıkar.
İnsanda cinsel eylem fizyolojisi cinsel istek, uyarılma, orgazm ve çözülme fazlarından oluşur.
Uyarılma döneminde her iki cinste de değişikler meydana gelir. Kadında uyarılma yeterince
olursa vajinal penetrasyon kolaylaşır. Orgazm aşamasında tonik klonik kasılmalar olur.
Kadınlar çözülme evresine geçmeden uyarılar devam ederse ardı ardına çoklu orgazma
ulaşabilir.
Doğumdan ölüme kadar tüm yaşamı kapsayan cinsellik, üreme sağlığı ve cinsel sağlığı
etkilediği gibi üreme sağlığı sorunları, yaşam dönemlerine özgü fizyolojik değişimler, genel
sağlığı bozan faktörler de cinselliği etkiler. Gebelik, doğum sonu, klimakteriyum ve yaşlılık
gibi fizyolojik dönemlerde cinsel işlevde değişiklikler yaşanır ve cinsel sağlık danışmanlığına
gereksinim duyulur. Cinsel sağlık danışmanlığında cinselliğin yaşam boyu sürmesi gerektiği,
cinsel organlar dışında kalan bedenin haz alan noktalarının belirlenmesi, non-koital
aktivitelerin önemi açıklanmalıdır. Cinsel sağlık sorunlarında başvuranın kapsamlı olarak
cinsel öyküsü alınır ve hemşirelik tanıları konulur. Kadının cinsel işlevlerine ilişkin
kaygılarını paylaşması, bilgilenmesi, cinsel partneriyle doyumunun artması, yaşamındaki
stresörleri tanımlayabilmesi, cinsel aktiviteye geri dönme isteği, ağrı, korku ve suçluluk
duygularının azalması / giderilmesi hemşirelik bakım girişimlerinin sonuç kriterleridir.
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Bölüm Soruları
1) Aşırı baskılı, kuralcı ve erken başlanan tuvalet terbiyesi ile yetiştirilen kız
çocuklarında ileri yaşlarda hangi psikoseksüel bozukluk görülebilir?
a)

Cinsel isteksizlik

b)

Disparoni

c)

Anorgazmi

d)

Vaginismus

e)

Eksitasyon

2) Aşağıdakilerden hangisi kadında cinsel eylemin uyarılma fazının özelliklerinden
değildir?
a)

Labia minörlerde pembeden kırmızıya renk değişikliği

b)

Memelerin areolasında maksimum ölçüde büyüme

c)

Uterusun pelvis içerisinde tam olarak yükselmesi

d)

Vajina, klitoris ve uterusta ritmik kontraksiyonların olması

e)

Vajinanın 1/3’lük dış bölümünde genişleme olması

3)

Aşağıdakilerden hangisi kadında cinsel istek fazı için doğrudur?

a)

Kadında erotik duygu ve düşünceler ortaya çıkar.

b)

Bu fazda etkili olan hormonlar değil, duygulardır.

c)

Tüm vücutta belirgin değişiklikler görülür.

d)

Klitoriste ereksiyon oluşur.

e)

Bartholin bezlerinden mukus salgılanır.
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4) Aşağıdaki durumlardan hangisi ileri yaşta cinselliği olumsuz etkileyen faktörler
değildir?
a)

Kadının menopoza girmesi

b)

Geçirilen hastalık ve operasyonlar

c)

Kadının özbakımının iyi olması

d)

İleri yaşta cinsellik olmaz algısı

e)

Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

5) Aşağıdakilerden hangisi cinsel işlev bozukluğunda doğru bir hemşirelik yaklaşım
değildir?
a)

Görüşmenin gizli tutulacağı garanti edilir

b)

Kadının cinsel gelişim öyküsünü alınır

c)

Cinsel sorunların günlük yaşama etkisi değerlendirilir

d)

Kadının sosyokültürel özellikleri dikkate alınır

e)

Görüşmeye mahremiyet açısından eşi alınmaz.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)c, 5)e
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