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ÖZET
Prematür Doğumlarla İlişkili Risk Faktörlerinin Araştırılması
Prematür

doğum

37.

gebelik

haftasından

önce

gerçekleşen

doğum

olarak

tanımlanmaktadır. Prematür doğumların yarısından fazlasının tam nedeni bilinmemekle birlikte
bazı risk faktörlerinin prematür doğum riskini arttırdığı bilinmektedir. Çalışmamızla prematür
doğumlarla ilişkili risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Vaka-kontrol tipinde planlanan araştırmanın evrenini Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesinde doğum yapan kadınlar oluşturmaktadır. Vaka grubunu 37. gebelik
haftasından önce, kontrol grubunu ise 37. gebelik haftasından sonra doğum yapan kadınlar
oluşturmaktadır. Minumum örnek büyüklüğü %20 prevelans, OR=2, %95 CI ve %80 güç ile
hesaplandı ve çalışmaya 187 vaka, 187 kontrol alınmasına karar verildi. Veri formu
sosyodemografik bilgiler, doğurganlık özellikleri ve bebekle ilgili bölümlerden oluşmaktadır.
Veriler 01.09.2016 – 31.07.2017 tarihleri arasında toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı
istatistikler, ki-kare önemlilik testi, t test ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Prematür doğumla
ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesinde Multiple Binary Logistik Regresyon analizi kullanıldı.
İstatistiksel olarak önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Çalışmamızda vaka ve
kontrollerin yaş ortalamasının sırasıyla 27.6±6.6, 27.9±5.5 olduğu tespit edildi. Vakaların
%45.5’inin kız, %54.5’inin erkek bebek; kontrollerin ise %43.3’ünün kız %56.7’sinin erkek bebek
dünyaya getirdiği saptandı. Ortalama doğum haftası vakalarda 32.4±3.5, kontrollerde ise
39.1±0.1’di. Prematür doğum riskini annenin 18 yaş ve altında veya 35 yaş ve üzerinde olmasının
2.06 kat, kocasının lise ve ilköğretim mezunu olması sırasıyla 14.09 ve 8.72 kat, akraba evliliğinin
2.21 kat, aylık gelir artışının 1.01 kat, çoğul gebelik olmasının 13.40 kat, gebelikte düşük tehdidi
olmasının 20.82 kat, gebelikte egzersiz yapmamanın 91.37 kat, ölen bebek/çocuk, küretaj, düşük
hikayesinin olmasının 37.89 kat ve gebelik döneminde en az bir doz tetanoz aşısı yaptırmanın
8.24 kat artırdığı tespit edildi. Sonuç olarak; prematür doğumların büyük kısmı riskli gebelikler
nedeniyle olmaktadır. Gebelikte bu risk faktörlerinin iyi belirlenebilmesi, gerekli müdahalerin
zamanında yapılabilmesi için doğum öncesi bakımın yeterli sayıda ve kalitede verilmesi
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: prematür, gebe, doğum, bebek, risk faktörü
Danışman: Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, Mersin Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
Mersin.
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ABSTRACT
Investigation of Risk Factors Associated with Premature Births
Premature birth is defined as the delivery that occurred before the 37th gestational week.
Although the exact cause of more than half of premature births is unknown, some risk factors are
known which increase the risk of premature birth. The aim of this study was to investigate the
risk factors associated with premature births.
The population of the research, which was planned to be a case-control study, consists of
women who gave birth in Mersin Obstetrics and Gynecology Hospital. The case group consisted
of women who gave birth before the 37th gestational week and the control group after the 37th
gestational week. The minimum sample size was calculated with 20% prevalence, OR = 2, 95% CI
and 80% power, and 187 cases and 187 controls were decided to be included in the study. The
data form consists of sociodemographic information, fertility characteristics and sections related
to the baby. The data were collected between 01.09.2016 - 31.07.2017. Descriptive statistics, chisquare significance test, t test, and Mann Whitney U test were used to analyze the data. Multiple
Binary Logistic Regression analysis was used to determine risk factors associated with premature
birth. The statistical significance level was accepted as p <0.05. The mean age of the cases and
controls 27.6 ± 6.6 and 27.9 ± 5.5 respectively. 45.5% of the babies which form the case group
were female and 54.5% were male, and 43.3% of the controls were female and 56.7% were male.
The mean gestational week was 32.4 ± 3.5 in the cases and 39.1 ± 0.1 in the controls. It was found
that the risk of premature birth increased 2.06 times when the mother was 18 years old or
younger or 35 years old or elder, 14.09 and 8.72 times respectively if the husband was a high
school or elementary school graduate, 2.21 times in case of consanguineous marriage, 1.01 times
in case of an increase in the income, 13.40 times in case of multiple pregnancies, 20.82 times in
case of threatened abortion, 91.37 times in case of not exercising during pregnancy, 37.89 times
when there was a story of dying infant/child, curettage or miscarriage, 8.24 times in case of taking
at least one dose of tetanus vaccination during pregnancy. As a result, most of the premature
births are due to risky pregnancies. In order to determine these risk factors during pregnancy
and to make the necessary interventions in time, prenatal care should be given in sufficient
amount and quality.
Key words: Premature, Pregnant, Birth, Baby, Risk factor
Supervisor: Dr. Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, Mersin University, Department of Public Health,
Mersin, Turkey.
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GİRİŞ
Normal gebelik süresi otuz yedi ile kırk iki hafta arasında gerçekleşmektedir. Otuz yedinci
gebelik haftasından önce meydana gelen doğumlar prematür doğum olarak tanımlanmaktadır
[1,2].
Dünyada ve ülkemizde prematür doğum oranı giderek artmaktadır. Dünyada prematür
doğum insidansı %5-18 arasında değişmekte olup bu oranın ülkemizde %12 civarında olduğu
bilinmektedir. Perinatal ölüm nedenlerinin ilk sırasında prematürite nedeniyle ölümler yer
almaktadır. Prematüre doğan bebekler yoğun bakım ihtiyacı duymakta olup uzun, zorlu ve
maliyetli bir tedavi süreci geçirmektedir. Bu süreç sonunda; prematüre bebeklerin tüm
yaşamlarını etkileyecek bilişsel, gelişimsel ve fiziksel bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Prematür doğumlar, anne ve bebek sağlığını dolayısıyla toplum sağlığını etkileyen önemli
sorunların başında gelmektedir. Bu nedende Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2012 yılında
“Erken Doğum Hakkında Küresel Eylem Raporu” yayınlanmış olup, prematür doğumların
önlenmesine yönelik stratejiler belirlenmiştir [1,3,4].
Prematür doğumları; sosyodemografik özellikler, yaşam tarzı ve tıbbi koşullara bağlı bazı
risk faktörlerinin arttırdığı bilinmektedir. Bu risk faktörlerinin belirlenmesi ve uygun
yaklaşımlarla ortadan kaldırılması ya da azaltılması prematür doğumların önlenmesi için atılacak
en önemli adımlardan biridir [1,4].
Bu nedenle, çalışmamızla bölgemizde prematür doğumlarla ilişkili risk faktörlerinin
araştırılması amaçlanmıştır.
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI
2.1. Prematür Doğum Tanım ve Terimler
Normal gebelik süresi, annenin son adet kanamasından sonra 37 ile 42 hafta arasındaki
süredir. Bu haftalar arasında doğan bebeklere term bebek denilmektedir. 42 haftadan sonra
doğan bebekler postterm olarak adlandırılmaktadır. DSÖ tanımına göre, yaşayabilirlik sınırının
yani 22 haftanın üzerinde, 37. gebelik haftasından önce doğan bebeklere prematüre
denilmektedir. Prematüre bebekler de kendi içinde; geç prematüre, orta prematüre ve aşırı
prematüre olarak sınıflanmaktadır [1,2,5]. Buna göre:
-Geç prematüre bebekler, 32 hafta ile 36 haftasını tamamlamadan doğan bebekler,
-Orta prematüre bebekler, 28 hafta ile 31 haftasını doldurmadan doğan bebekler ve,
-Aşırı prematüre doğanlar ise 28 haftadan önce doğan bebekler olarak tanımlanmaktadır [1].
Doğum ağırlıklarına göre de prematüre bebekler, Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek (DDA),
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek (ÇDDA), Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek (ADDA)olmak
üzere sınıflandırılmaktadır [1,5]. Buna göre:
-Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek, doğum ağırlığı 1501-2500 gram arasında olan bebekler,
-Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekler, doğum ağırlığı 1500-1001 gram arasında doğan bebekler,
-Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekler ise 1000 gramın altındaki doğum ağırlığına sahip olan
bebekler olarak tanımlanmaktadır [1,5].
2.2. Sağlık Açısından Önemi
Prematür doğumlar dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gelişimini
tamamlamadan zamanından önce doğan prematüre bebekler, hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkeler için bebek ölümleri ve kalıcı sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri olarak
bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde prematür doğum oranları ile ilgili kesin veriler
olmamakla birlikte, dünyada her yıl 15 milyon prematür doğum olmakta, doğan prematüre
bebeklerin de 1.1 milyonu ölmektedir [1]. DSÖ 2016 yılı verilerine göre, beş yaş altı çocuk ölüm
nedenlerinin başında prematürite ile ilişkili ölümler gelmektedir. 2016 yılında 2.6 milyon
bebeğin yenidoğan döneminde öldüğü, bu ölümlerin %80’inin prematür doğum ve
komplikasyonlarına bağlı olduğu bildirilmektedir (Şekil 1) [3].
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Şekil 1: DSÖ 5 yaş altı çocuk ölüm nedenleri 2016 [3]
2.2.1. Ana Çocuk Sağlığı Açısından Önemi
Üreme sağlığı, halk sağlığının başlıca ilgi alanlarından biridir. Üreme sağlığı; cinsel sağlığı
ve aile planlamasını da kapsayacak şekilde gebeliğin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve yenidoğanın
sağlıklı bir biçimde doğmasını amaçlamaktadır [6]. Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde
gebelik ve doğum komplikasyonlarına bağlı anne ve bebek ölümleri daha fazla görülmektedir
[1,6].
Prematür doğum oranı dünyada %5-18 arasında, ülkemizde ise %12 civarında
gerçekleşmektedir [1,4]. Dünyada yenidoğan ölüm nedenleri içinde, prematürite %35.0 ile en sık
rapor edilen ölüm nedeni olarak bildirilmektedir [7-9]. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.3 milyon
bebek dünyaya gelmektedir. Ülkemizdeki bebek ölümlerinin %71.0’inin yenidoğan döneminde
olduğu, bu ölümlerin de %26.3’ünün prematüriteliğe bağlı sebeplerden olduğu rapor
edilmektedir [9].
Prematür doğumların bazı risk faktörleri ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu risk
faktörleri tıbbi koşulları, yaşam tarzına ait unsurları ve demografik özellikleri kapsamaktadır.
Tıbbi faktörler; idrar yolu veya vajinal enfeksiyonlar, diyabet, yüksek tansiyon, obezite, düşük
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kilo, çoklu gebelik, pıhtılaşma bozuklukları, uterus veya serviks anomalileri, kadının daha önce
bir erken doğum tecrübesinin olması, iki gebelik arasının kısa olması olarak bilinmektedir. Yaşam
tarzı ile ilgili risk faktörleri; sigara kullanımı, alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, yüksek stres
düzeyi, uzun çalışma saatleri, geç yapılmış ya da hiç yapılmamış prenatal bakım, sosyal desteğin
yokluğunu kapsamaktadır. Sosyodemografik risk faktörleri ise 17 yaş altında veya 35 yaş
üzerinde olmak, düşük sosyoekonomik konum ve etnik köken olarak bildirilmektedir [1,2,4].
Prematüre ve düşük doğum ağırlığı ile doğmak yenidoğanda işitme, görme kayıplarına,
mental ve fiziksel olarak gelişim geriliğine neden olan temel bir risk faktörü olarak bilinmektedir
[1,4]. Fransa’da Beaino ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada prematür doğan bebekler
beş yaşına gelince incelenmiş ve prematür doğan bebeklerin %9’unun serebral palsili olduğu
görülmüştür [10].
Yapılan çalışmalarda gebelik haftası düştükçe bebeğin yoğun bakım ihtiyacının daha uzun
süreli olduğu ve sağkalım oranının ise düştüğü bulunmuştur [11,12]. Sütçüoğlu ve arkadaşlarının
yapmış olduğu çalışmada; prematüre bebeklerin büyüme ve nörogelişimsel geriliklerinin daha
yüksek olduğu, yoğun bakımdan taburcu olduktan sonra daha sık takip edilmesi gerektiği tespit
edilmiştir [13]. Bingöler Pekcici ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada da prematür doğan
bebeklerin ileri yaşamlarında en fazla dil, bilişsel ve özbakım gelişiminde sorun yaşadıkları, tüm
çocukların birinci basamak sağlık hizmeti, eğitim-rehabilitasyon ve sosyal hizmet gereksinimi
olduğu rapor edilmiştir [14]. Hollanda’da yapılan bir çalışmada prematür bebeklerin okul öncesi
durumları değerlendirildiğinde term doğan çocuklarla aralarında ince motor gelişimde,
nörobilişsel alanda, hafıza, yüz ve duyguları tanımada problem yaşadıkları belirlenmiştir [15].
Prematür doğum yapan kadınlar; yoğun bakım ortamında bebekleriyle birlikte zaman
geçirme, daha önce hiç görmedikleri bir ortamda bulunma, iş gücü kaybı, duyusal ve fiziksel
enerjinin azalmasına bağlı olarak toplumdan soyutlanması ve sosyal iletişimin azalması gibi
sorunlar yaşamaktadır [16]. Amerika’da prematür doğum yapmış, bebeği yoğun bakımda yatan
annelerle yapılan bir çalışmada annelerde depresyon, anksiyete, tükenmişlik görülme oranının
yüksek olduğu ve profesyonel yardım aldıkları tespit edilmiştir [17]. Yunanistan’da yapılmış bir
çalışmada yoğun bakımda yatan prematüre bebeklerin ailelerine stres ile baş etme için rehberlik
hizmeti verilmiş, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi düşük kişilerin daha stresli ve memnuniyetsiz
olduğu saptanmıştır [18]. Ülkemizde yapılan bir çalışmada bebeğin doğum kilosu ve haftası
düştükçe annenin bebeğe bağlanma oranı ile prematür doğum yapacağını bilen annelerin
depresyon oranı yüksek bulunmuştur [19]. Uygur’un yaptığı çalışmada, gebeliklerinde sosyal
destek görmeyen, gebeliği süresince herhangi bir sağlık problemi yaşayan ve planlanmış gebeliğe
sahip olan prematür doğum yapan kadınların postpartum depresyon yaşama oranının daha fazla
olduğu yapılan çalışmada tespit edilmiştir [20].
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İran’da yapılan bir çalışmada; anemi, gebelik toksemisi, uterusa ait anormallikleri olan
kadınların daha fazla prematür doğum yaptıkları [21], Hindistan’da yapılan başka bir çalışmada
anemisi ve hipertansiyonu olan kadınların prematür doğum riskininin daha fazla olduğu [22],
İran’da yapılan başka bir çalışmada da gestasyonel diyabet, preeklampsi ve hipertansiyonu olan
gebelerin prematür doğum oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir [23].
Ülkemizde yapılan bir çalışmalarda gebelikte anemisi [24], preeklampsisi [25] olan
kadınların daha fazla prematür doğum yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda 40
yaş üstü kadınlarda prematür doğum, gestasyonel diyabet, preeklampsi görülme oranın 18-39
yaş arası kadınlara göre daha fazla olduğu bulunmuştur [26,27].
2.2.2. Aile Sağlığı Açısından Önemi
Planlanan gebelik süresinden önce gerçekleşen doğumlar nedeniyle aileler bir anda
kendilerini beklemedikleri bir durum içinde bulmaktadırlar. Aileler; annenin erken doğum
yapmasına bağlı olarak yenidoğan bebeğin yoğun bakıma alınarak aileden uzak kalması,
bebeklerinin sağlık durumu, daha önce görmedikleri yoğun bakım ortamına uyumu, bebeğin
bakımı gibi birçok konuda üzüntü, endişe, korku, stres yaşamaktadır. Doğumunu planlanan süre
içerisinde yapmış ailelere oranla prematür doğum yapmış aileler daha fazla stres ve sıkıntı ile baş
etmek zorunda kalmaktadır [1,28,29].
Prematüre bebeğe sahip aileler bebekleri yaşadığı il/ilçe sınırları içindeki hastanede ise;
her gün bebeklerini görmek, gerekli bilgileri almak için ya da acil bir durum geliştiği zaman
yenidoğan yoğun bakıma gitmeleri gerekebilir. Bu durum anne ve babanın çalıştığı kurumdan izin
almasına, işlerinin aksamasına, maddi kayıplara neden olabilir. Ailenin bebekleri şehir dışında bir
hastaneye sevk oldu ise; konaklama ücreti, hastanede yeme içme masrafları, tedavi ve bakım için
gerekli olan masraflar ailelere fazladan mali yük getirmektedir [16,30].
Prematür doğum sonrası ebeveynlerin iş hayatı da olumsuz etkilenmektedir. Prematür
doğum yapan kadınlar; yoğun bakımda yatan bebeklerine gerekli ilgi ve bakımı verebilmek için
işe başlama zamanlarını erteleyebilir ya da işi tamamen bırakmak zorunda kalabilir. Bu nedenle
prematür doğum yapan ailelerin gelirinde düşüşler yaşanabilir [16,30,31].
Prematür doğum nedeniyle; bebeklerinin bakımı, sağlık sorunları, rehabilitasyonu gibi
çeşitli konularda yaşadıkları maddi ve manevi stresten dolayı aile içi çatışmalar yaşanabilir. Bu
çatışmalardan dolayı boşanmalar prematür doğum yapan ailelerde daha fazla görülebilir [16].
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2.2.3. Toplum Sağlığı Açısından Önemi
Prematür doğumlar bütün yaşamı ilgilendiren önemli sonuçları da beraberinde
getirmektedir. Zamanında gerçekleşen doğumlara oranla prematür doğum ile sonuçlanan
doğumlarda bebekler serebral palsi, dikkat eksikliği bozuklukları, görme-işitme bozuklukları,
kronik akciğer hastalıkları gibi önemli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır.
Prematür doğum nedeniyle ortaya çıkan sekeller ve hastalıklar, sağlık, eğitim ve sosyal bakım için
gerekli mali yükü de beraberinde getirmektedir. Artan prematür doğumlar ile toplumda ileriki
yaşamlarında üretime katkı sağlayamayan, bağımlı nüfusun artacağına işaret etmektedir. Ayrıca
prematür doğumlar ülke ekonomisini de büyük oranda etkilemektedir. Yoğun bakım ünitelerinin
açılması, nitelikli personelin yetiştirilmesi, gebe takiplerinin yapılması, bebeklik dönemi
aşılarının yapılması gibi birçok alanda büyük bütçeler harcamasına neden olmaktadır [1,4].
İtalya’da yapılan bir çalışmada prematür doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçlarının
term bebeklere oranla fazla olduğu buna bağlı olarak mali yükün ve sağlık harcamalarının yüksek
olduğu, taburculuk sonrası rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma, sosyal destek alma gibi
durumların aileye mali ve sosyal yükü beraberinde getirdiği belirtilmiştir [31].
İran’da yapılan bir çalışmada prematüre bebekler için devletin harcadığı bütçe
hesaplanmış ve her prematüre bebek için yılda 3515.5$ harcandığı tespit edilmiştir [32].
Kanada’da yapılan çalışma ile yenidoğan döneminde her prematüre bebek için 13.700$,
yenidoğan döneminden 10 yaşa kadar tedavi, eğitim, rehabilitasyon için harcanan para ise bebek
başına 88.988$ olduğu belirtilmiştir [35].
2.3. Prematür Doğum Neden ve Risk Faktörleri
Yapılan çalışmalarda prematür doğumların yarısından fazlasının tam nedeni
bilinmemekle birlikte bazı risk faktörlerinin prematür doğum riskini arttırdığı bilinmektedir.
Prematür doğum neden ve risk faktörlerinin bilinmesi, prematür doğumların azaltılması ve
önlenmesi için hayati öneme sahiptir. Çalışmalardan ulaşılan başlıca prematür doğum neden ve
risk faktörleri aşağıda görülmektedir.
2.3.1. Adölesan Gebelik
DSÖ’ne göre adölesan dönem 10-19 yaş arası dönemdir [34]. Adölesan dönemin,
çocuklukla-erişkinlik arasında, ruhsal, fiziksel ve sosyal alanda önemli değişikliklerin ortaya
çıktığı hızlı bir büyüme ve olgunlaşma dönemi olduğu bilinmektedir. Gebelik dönemi de fiziksel,
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sosyal ve psikolojik değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu iki dönemin bir arada yaşanması
tıbbi açıdan riskleri de beraberinde getirdiği bilinmektedir [2].
Adölesan dönem gebeliklerin en önemli riskleri fiziksel olarak tam gelişmeden gebe
kalmaya bağlı olarak anne ve bebek ölüm oranlarında artış görülmesidir. Ayrıca bu gebeliklerde
anemi, beslenme sorunları, fiziksel büyüme ve gelişme, cinsel ve psikososyal gelişim sorunları ile
daha fazla karşılaşılmaktadır [6,35,36]. Adölesan gebeliğin diğer önemli sorunları ise genç yaşta
evlenme nedeniyle kadının eğitim, sosyal ve ekonomik durumunun gelişmesinin önünde bir engel
oluşturmasıdır [6,36,37].
DSÖ verilerine göre her yıl yaklaşık olarak 15-19 yaş arası 16 milyon adölesanın doğum
yaptığı bildirilmektedir. Bu doğumların 2.5 milyonu 16 yaş altı adölesanlar tarafından
gerçekleştirilmektedir. 15-19 yaş aralığındaki kadınların ölüm nedenlerinin başında gebelik ve
doğum sırasındaki komplikasyonlar gelmektedir. Her yıl 15-19 yaş arası 3.9 milyon adölesanın
güvenli olmayan yollardan küretaj yaptırdığı tahmin edilmektedir. 10-19 yaş arasındaki gebeler
20-24 yaş arasındaki gebelere oranla daha fazla eklampsi, puerperal endometrit ve sistemik
enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalmaktadır [34,36]. Ayrıca 20 yaşından küçük kadınların doğan
bebeklerinin, 25-34 yaş grubundaki kadınlardan doğan bebeklere oranla ilk bir ay içinde ölme
riskinin %50 daha fazla olduğu bildirilmektedir [6,36,38].
Ülkemizde 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre; 10-24 yaş
arası kadınlar kadın nüfusunun %23.9’unu oluşturmakta ve gebeliklerin %4.6’sı adölesan
gebeliktir [38].
Manisa’da yapılan bir çalışmada beş yıllık dönemde gerçekleşen bütün gebelikler
incelenmiş olup; 2010 yılında tüm doğumların %6.94’ü, 2011 yıında %8.26’sı, 2012 yılında
%7.55’i, 2013 yılında %7.95’i ve 2014 yılında %5.28’inin adölesan gebelik olduğu bulunmuştur
[39]. Çorum’da yapılan diğer bir çalışmada da beş yıllık süre içerisinde gerçekleşen bütün
doğumlar incelenmiş ve adölesan doğum oranı %8.9 olarak tespit edilmiştir [40]. Kırşehir’de iki
yıllık süre boyunca izlenen doğumlarda ki adölesan gebelik oranı ise %2.23 olarak saptanmıştır
[41]. Kahramanmaraş ve Siirt’te iki yıl boyunca gerçekleşen doğumlarda adölesan gebelik
insidansının %11.0 olduğu yapılan çalışma ile rapor edilmiştir [42].
Ayyıldız ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada adölesan gebelerde prematür
doğum oranının daha fazla ve doğan bebeklerin doğum kiloları, boyları, baş çevreleri, 1. ve 5.
dakika apgar skorlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca adölesan gebelerde
preeklemsinin adölesan olmayan gebelere oranla daha fazla görüldüğü bildirilmiştir [43]. Yapılan
diğer bir çalışmada adölesan gebelerin %21.6’sının antenatal bakım almadığı, %2’sinin ilkokulu
bitirmemiş olduğu ve %11.4’ünün prematür doğum yaptığı bulunmuştur [44]. Ağaçayak ve
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ise adölesan gebeliğin prematür doğum için anlamlı bir
fark yaratmadığı fakat fetal anomali ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacının anlamlı olarak yüksek
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olduğu bulunmuştur [45]. Adana [46] ve İzmir’de [47] yapılan çalışmalarda adölesan ve adölesan
olmayan gebeler karşılaştırılmış ve adelösan gebelerin daha fazla prematür doğum yaptığı tespit
edilmiştir. Kurth ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada adölesan gebelerin 1.3 kat
preterm doğum yaptığı, 2.9 kat düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirdikleri belirtilmiştir
[48].
Çalışmalardan görüldüğü kadarıyla adölesan gebelikler prematür doğum için bir risk
faktörü olarak değerlendirilmektedir.
2.3.2. İleri Yaş Gebelik
35 yaş ve üzeri gebeliklerde üreme siklusundaki bozulmalar nedeniyle ovülasyon şansı
azalmaktadır. Anne yaşı arttıkça ovumda görülen defektlere bağlı olarak fetüste de konjenital
anomali görülme oranı artmaktadır. İleri yaş gebeliklerde hipertansiyon, diyabet gibi sağlık
problemleri; gebelik toksemisi ve gebelik, doğum, doğum sonu dönemde kanama gibi obstetrik
sorunları yaşama daha sık görülmektedir [2,26,49].
Gündüz ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ileri yaş gebelikte diyabet,
hipertansiyon, preeklemsi ve sezeryan ile doğum oranı anlamlı şekilde yüksek bulunmuş fakat
prematür doğum, erken membran rüptürü, plesanta previa, plesanta dekolman, 1. ve 5. dakika
Apgar skoru ve fetal doğum ağırlığı anlamlı farklılık göstermemiştir [26]. Yapılan diğer bir
çalışmada ileri yaş gebelerde diyabet (DM), hipertansiyon (HT) ve preeklemsi anlamlı şekilde
farklılık göstermiş olup, prematür doğum ile anlamlı ilişkisi olmadığı, ileri yaş annelerden doğan
bebeklerin daha fazla yoğun bakım ihtiyacı olduğu ve ileri yaş gebelerin daha uzun süre
hastanede yattıkları bulunmuştur [50]. Şekeroğlu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada
sezaryen oranı, preeklemsi ve iri bebek doğum oranı ileri yaş gebelerinde anlamlı olarak yüksek
bulunmuş olup prematür doğum ile ilişkisi anlamlı bulunmamıştır [51]. Yapılan diğer bir
çalışmada ileri yaş gebeliklerin prematür doğumu 5.7 kat arttırdığı, ileri yaş anneden doğan
bebeklerin normal yaş aralığındaki annelerden doğan bebeklere oranla daha fazla yoğun bakım
ihtiyacı olduğu bulunmuştur [27]. Ayrıca yapılan çalışmalarda ileri anne yaşının bebek ölüm
oranını arttırdığı bulunmuştur [52,53].
Azizi ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ileri anne yaşına bağlı olarak düşük,
prematür doğum, anemi, plesanta previa, fetüs hareketlerinde azalma, yeterli kilo alamama ve Rh
uygunsuzluğu görülme oranının daha fazla olduğu saptanmıştır [54].
Çalışmalardan ileri anne yaşının prematür doğum için bir risk faktörü olduğuna dair güçlü
kanıtlar bulunmamakla beraber ileri yaş gebeliklerden doğan bebeklerin daha fazla yoğun bakım
ihtiyacı duyduğu ve ölme riskinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
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2.3.3. Akraba Evliliği
Akraba evliliği, kalıtsal hastalıkların ve konjenital malformasyonların sıklığının artmasına
neden olan bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016
verilerine göre ülkemizde akraba evliliği oranı %23.2’dir. Diğer bir ifadeyle ülkemizdeki yaklaşık
her 4 evlilikten birinin akraba evliliği olduğu söylenebilir [55].
Adölesan ve adölesan olmayan gebelerin karşılaştırıldığı bir çalışmada akraba evliliğinin
anlamlı bir fark yaratmadığı [43], İnandı ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da akraba
evliliklerinin bebek ölümü ve bebeğin doğuştan kalıcı bir hastalık ile doğma oranını anlamlı
olarak arttırdığı rapor edilmektedir [56]. İran’da yapılan bir çalışmada akraba evliliği yapan ve
yapmayan gebeler incelenmiş ve prenatal-postnatal bebek ölüm oranı akraba evililiği yapanlarda
anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur [57].
2.3.4. Sigara Kullanımı
Dünyada sağlık açısından en riskli davranışların başında tütün kullanımı gelmektedir.
Tütün kullanımının pek çok formu olsa da en yaygın kullanım şekli sigaradır. DSÖ tarafından her
yıl dünya genelinde tütün kullanımı nedeniyle yaklaşık 6 milyon insanın öldüğünü
bildirilmektedir [6,58].
Gebelikte sigara kullanımının anne ve bebek üzerine olan etkileri ilk olarak 1935 yılında
Spontag ve Wallace tarafından incelenmiştir. Çalışmalarında gebelerin sigara içimi ile fetal kalp
hızlarını değerlendirmiş olup, çalışma sonunda sigara içiminin fetal kalp hızını istatistiksel olarak
anlamlı şekilde arttırdığı tespit edilmiştir [59].
Tütün periferik vazokonstraksiyona neden olarak kardiyak outputta değişimlere neden
olduğundan fetüs sağlığına zarar verdiği bilinmektedir. Tütün kullananlarda karbondioksit
oranının artmasına bağlı olarak fetüs dolaşımının olumsuz etkilendiği bilinmektedir [60]. Sigara
içen annelerin bebeklerinin düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği, perinatal ölüm
yönünden içmeyen annelere göre daha fazla risk altında olduğu yapılan çalışmalarda
görülmektedir. Ayrıca ileri yaş gebeliklerde içilen sigara prematür doğum, spontan düşük,
plesanta previa, ablasyo plesanta ve erken membran rüptürü riskini arttırmaktadır. Sigara içimi
ani yenidoğan ölüm riskini de arttırmaktadır [2,61]. Aydın ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada gebelikte sigara içen kadınların (%52.7) günde 5 adet sigara içtiği, sigaranın zararlarını
(%93.9) bildiklerini ama yine de sigara içmeyi bırakmayı düşünmedikleri bulunmuştur [62].
Sigara içmenin gebeliğin sonucunu etkilemediği [43], yapılan diğer bir çalışmada
gebelerin %11.9’unun gebeliği boyunca sigara içtiği, sigaranın gebelik üzerindeki zararlarını
%43.3’ünün, bebeğe olan zararlarını %69.0’unun, anneye olan zararlarını %50.5’inin bildiği,
9
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%2.7’sinin gebelikten önce içtiği sigara adedini gebelik boyunca azaltmadan içtiği bulunmuştur
[63]. Modesta Mitao ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada gebeliğinde sigara içen kadınların 1.9
kat düşük doğum ağırlığına sahip bebek doğurdukları tespit edilmiştir [64].
Amerika’da Martin ve arkadaşları 2016 yılında gerçekleşen tüm doğumları incelemiş ve
kadınların %7.2’sinin gebeliğinde sigara içtiğini, 20-24 yaş aralığında sigara içme oranının daha
fazla olduğunu belirtmişlerdir [65]. De Silva ve arkadaşları herhangi bir risk nedeniyle hastaneye
başvuran 22.0–28.6 haftalık gebelerin %21.8’inin gebeliğinde sigara kullandığını ve sigara
kullanmanın 1.37 kat prematür doğumu arttırdığı rapor edilmiştir [66].
2.3.5. Doğum Aralığı
Doğum aralığının iki yıl ve daha az olması aşırı doğurganlık olarak tanımlanmaktadır. Kısa
doğum aralığı annede anemiye, doğum ve doğum sonu dönem komplikasyonlarına, anne
ölümlerine ve tükenmişlik sendromuna neden olduğu bilinmektedir. Bebekte ise prematür
doğum, intrauterin gelişme geriliği ve yüksek ölüm riskine sebep olmaktadır [2,6]. Kadınların iki
yıldan kısa aralıklarla gebe kalması ya da dört ve üzeri gebelik yaşaması doğacak bebeklerinin 4
kat daha fazla ölme riski ile karşı karşıya kaldıkları yapılan çalışmalar ile rapor edilmektedir [38].
İki yıldan kısa arayla gebe kalmanın düşük tehdidini 1.80 kat, düşük tehdidinin de
prematür doğum riskini 2.41 kat arttırdığı Akdolun Balkaya ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada bulunmuştur [67]. Yapılan bir çalışmada iki yıldan kısa süre ile gebe kalmanın bebek
ölüm oranını %10.7 arttırdığı [68], Abiodun ve arkadaşlarının çalışmasında ise iki yıldan kısa süre
ile hamile kalmanın prematür doğumu 1.11 kat arttırdığı rapor edilmiştir [69].
2.3.6. Beden Kitle İndeksi
Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine oranı beden kitle indeksini (BKİ)
vermektedir. Gebelikte alınan kilo fetüsün yeterli gelişimi için önemlidir. 1990 yılında Institute of
Medicine tarafından gebelikte önerilen uygun ağırlık artışları ve ağırlık kazanma hızları Tablo
1’de gösterilmektedir [70].
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Tablo 1. Gebelik öncesi BKİ’ne göre gebelikte önerilen total ağırlık artışının sınırları [70]
Kilonun boya oranı

Önerilen ağırlık artışı

Düşük (BKİ<19.8)

12.5-18.0

Normal(BKİ 19.8-26.0)

11.5-16.0

Yüksek(BKİ>26.0-29.0)

7.0-11.5

Şişman(VKİ>29.9)

<7.0

Düşük, yüksek ve şişman BKİ’ne sahip kadınların prematür doğum yapma oranı normal
BKİ’ne sahip kadınlara göre daha fazla olduğu yapılan çalışmalar ile rapor edilmektedir. Kilonun
normal sınırlarda olması için gebelik öncesi ve gebelikte egzersiz yapılması gerekmektedir [1].
Normal BKİ olan gebenin 9 kg’dan az kilo alması, bebeğin gelişiminin kötü olmasına,
düşük doğum ağırlığı ile doğmasına ve doğum sonu ilk 7 gün içinde ölüm riskinin artmasına
neden olduğu bildirilmektedir [6].
Gebelikte yapılan egzersiz annenin benlik imajının gelişmesine, enerjisinin artmasına,
uyku düzeninin sağlanmasına ve kas tonüsünün güçlenmesine neden olmaktadır. Amerikan
Obstetri ve Jinekoloji Derneği, yeterli ve düzenli beslenen gebelerin günlük 30 dakika egzersiz
yapmalarını önermektedir. Gebelikte yüzme, yürüme, yoga, pilates, bisiklete binme gibi büyük
kas gruplarını etkileyen orta dereceli ritmik egzersizler önerilmektedir [2,71].
Yapılan bir çalışmada fazla kilo alan gebelerin preeklemsi olma olasılığının 8.13 kat arttığı
[67], diğer bir çalışmada gebelikte fazla kilo almanın prematür doğum üzerinde bir etkisi
olmadığı ancak doğan bebeklerin daha fazla yoğun bakım ihtiyacı olduğu belirtilmiştir [72]. Başka
bir çalışmada obezitenin perinatal ve metarnal sonuçları etkilemediği bulunmuştur [73].
Almanya’da Briese ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada obez gebelerin normal gebelere oranla
hipertansiyon, ödem, diyabet ve erken doğum görülme oranının anlamlı şekilde yüksek olduğu
tespit edilmiştir [74]. Modesto Mitao ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada obez
gebelerin 1.2 kat, düşük kilolu gebelerin 1.3 kat düşük doğum ağırlıklı bebek doğurdukları rapor
edilmiştir [64]. Gaillard ve arkadaşlarının Hollanda’da yaptıkları çalışmada gebeliğinde düşük
kilolu olma ya da obez olmanın sırasıyla 1.29, 1.53 kat prematür doğum riskini arttırdığı tespit
edilmiştir [75].
2.3.7. Rh uygunsuzluğu
Annenin Rh (-) babanın Rh (+) bebeğin de Rh (+) olduğu durumlarda Rh uyuşmazlığı
görülmektedir. Rh uyuşmazlığının intrauterin bebek ölümlerine ya da doğum sonu ilk yedi gün
içinde bebek ölümlerine neden olduğu bildirilmektedir. Rh uyuşmazlığının yenidoğanda
hemolitik hastalıklarının görülmesi, perinatal morbidite ve mortalitede önemli bir faktör olduğu
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bilinmektedir. Bu nedenle gebelerin DÖB kontrollerinde Rh uyuşmazlığı sorgulanmalıdır. Rh
uyuşmazlığı saptanan gebelere doğum sonrası 72 saat içinde RhoGam yapılması gerekmektedir
[2,6,76]. Ayrıca Rh uygunsuzluğu olan bebeklerde sarılık görülme oranı daha yüksek olduğu
bilinmektedir [77].
Bebek ölümlerinin incelendiği bir çalışmada bebeklerin %7.8’inin Rh uygunsuzluğu
olduğu [78], Azizi ve arkadaşları riskli gebeliğe neden olan risk faktörlerinin dağılımını
inceledikleri çalışmalarında Rh uygunsuzluğunun sık görülen riskler arasında olduğunu tespit
etmişlerdir[54]. Kumari ve arkadaşlarının Hindistan’da iki yıl süre ile Rh uyuşmazlığı olan 130
gebe ile yaptıkları çalışmada prematür doğum oranı %35 olarak bulunmuştur [76]. Suudi
Arabistanda 343 gebe kadın izlenmiş, %23’ünde Rh uyuşmazlığı olduğu ve Rh uyuşmazlığı olan
annelerin bebeklerinin ölüm oranının daha yüksek olduğu görülmüştür [79].
2.3.8. Antepartum Kanama
Kanamalar; anne ve fetüs hayatını tehlikeye atan, gebelikte dikkat edilmesi gereken en
önemli bulgulardandır. Anne ölüm nedenlerinin başında kanamalar gelmektedir [2,7].
Kanamalar, birinci trimestırda genellikle dış gebelik veya düşük nedeniyle, son trimestırda ise
plesanta previa ve ablasyo plesanta nedeniyle gerçekleşmektedir [2].
İran’da yapılan bir çalışmada antepartum kanama ve prematür doğum arasında anlamlı
bir ilişki olduğu [23], Rawat ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada antepartum
kanamanın ölü doğum oranını arttırdığı [80], Rahmani ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise
gebelikte görülen kanamaların prematür doğum oranını arttırdığı tespit edilmiştir [81]. Kamble
ve arkadaşları gebeliğinde kanaması olan 1007 kadın ile yaptıkları çalışmada 163 kadının
gebeliğinin devam ettiği, diğerlerinin ise düşük yaptığını rapor etmişlerdir. Gebeliği devam eden
163 kadının da 25’inin prematür doğum yaptığı bildirilmektedir [82].
2.3.9. Hiperemezis Gravidarum
Hiperemezis gravidarum gebelikte ortaya çıkan aşırı bulantı ve kusma olarak
tanımlamaktadır. Bu durumun dehidratasyon, sıvı ve elektrolit dengesizliği, kilo kaybı, ketosis,
oliguri ve sarılığa neden olduğu bilinmektedir [2].
Alijahan ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada hiperemezis gravidarum ve
prematür doğum arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir [23]. Norveç’te yapılan başka
bir çalışmada 1999-2008 yılları arasında doğum yapan 51675 kadın ile görüşülmüş ve
gebeliğinde bulantı, kusma şikayeti olan gebelerin acil sezeryan ile prematür doğum yapma ve
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düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma oranlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir
[83].
2.3.10. Tetanoz İmmünizasyonu
Anne gebeliğinde tetanoz hastalığına karşı bağışıklandığında bebekte yenidoğan
tetanozuna karşı bağışıklanmış olacağından gebelikte aşılanma son derece önemlidir [2,6]. Tablo
2’de halehazırda ülkemizde “Maternal Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı” gereğince
uygulanan gebe tetanoz aşılama programı görülmektedir [84].
Tablo 2. Gebelikte tetanoz aşı takvimi [84]
Uygulama zamanı

Koruma süresi

Gebeliğin 4. Ayında-ilk karşılaşmada

yok

İlk aşıdan en az 4 hafta sonra

1-3 yıl

İkinci aşıdan en az 6 ay sonra

5 yıl

3. aşıdan en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte 10 yıl
4. aşıdan en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte Doğurganlık çağı boyunca
Korkmaz ve arkadaşları prematür doğum yapmış ve bebekleri yenidoğan yoğunbakımda
yatan anneler ile yaptıkları çalışma ile annelerin %92.5’inin tetanoz aşısı yaptırdığı [53], bebek
ölümlerinin incelendiği başka bir çalışmada ise annelerin % 9.4’ünün aşısız olduğu saptanmıştır
[78]. Amerika’da ve Bangladeş’te yapılan çalışmalarda ise tetanoz aşısı yaptırmayan kadınların
yaptıranlara oranla daha fazla prematür doğum yaptıkları tespit edilmiştir [85,86].
2.3.11. Çoğul Gebelikler
İkiz gebelikler 80 gebelikte bir, üçüz gebelikler 8000 gebelikte bir, dördüz gebelikler ise
75000 gebelikte bir görülmektedir. Çoğul gebeliklerde antepartum, postpartum kanama,
preeklemsi, eklemsi, prematür doğum, anemi, hidroamnios daha fazla görülmektedir. Çoğul
gebeliklerde uterusun aşırı gerilmesine ek olarak genital yol enfeksiyonları, servikal yetmezlik,
gebenin tıbbi problemleri ve uterusa ait anomaliler prematür doğum oranının artmasına neden
olmaktadır [2,6,87].
Kamerun’da yapılan bir çalışmada çoğul gebeliklerin prematür doğum riskini 3.82 kat
arttırdığı saptanmıştır [88]. Amerika’da Clark ve arkadaşları prematür doğum yapan kadınları
değerlendirmiş ve %15.6’sının çoğul gebelik sonucu meydana geldiğini tespit etmişlerdir [89].
Abiodun ve arkadaşının Bangladeş’te yaptığı çalışmada çoğul gebeliğin prematür doğumu 7.99
kat arttırdığı rapor edilmiştir [69]. Fernandes ve arkadaşlarının Hindistan’da yaptıkları
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çalışmada gebelerin %9.77’sinin çoğul gebelik sonucunda prematür doğum yaptığı tespit
edilmiştir [22]. Çalışmalardan çoğul gebeliklerin prematür doğumla doğrudan ilişkili olduğu
görülmektedir.
2.3.12. Ürogenital Enfeksiyonlar
Gebelikte üriner sistem enfeksiyonları vajinal floranın değişmesine bağlı olarak daha fazla
görülmektedir. Üriner sistem enfeksiyonlarının gebelikte prematür doğuma neden olduğunu
gösteren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca gebelikte üriner enfeksiyon geçirmenin
konjenital anomali, fetüste büyüme geriliği ve amniyotik mayi enfeksiyonuna da neden olduğu
bilinmektedir [2,84].
Yapılan bir çalışmada üriner enfeksiyonların prematür doğumu 1.8 kat arttırdığı [23];
üriner enfeksiyonun eğitim seviyesi, ekonomik düzeyi düşük ve daha önce üriner enfeksiyon
geçiren kadınlarda görülme oranının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur [90]. Prakash
ve arkadaşları üç merkezde 10 ay boyunca prematür doğum yapan kadınları incelemişler ve
prematür doğuma neden olan risk faktörlerini araştırmışlardır. Bu araştırmanın sonuçlarından
biri olarak üriner enfeksiyonların kadınların %6.25’inde prematür doğuma yol açtığı tespit
edilmiştir [91]. Brezilya’da Miranda ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma ile gebeliğinde üriner
enfeksiyon geçiren gebelerin 1.3 kat daha fazla prematür doğum yaptığı tespit edilmiştir [92].
2.4. Prematür Doğum Epidemiyolojisi
2012’de yayınlanan “Born Too Soon” – Erken Doğum Hakkında Küresel Eylem Raporu’nda
prematür doğumların pek çok ülkede yükselişte olduğu bildirilmiştir. 2010 yılında dünyada
doğan bebeklerin onda birinden fazlasının prematüre doğduğu, yaklaşık 15 milyon prematürenin
1 milyondan fazlası prematürelik nedeniyle öldüğü, hayatta kalan prematürelerin ise büyük
ölçüde sakat kaldığı rapor edilmektedir [1].
2.4.1. Prematür Doğumun Uluslararası Epidemiyolojisi
Erken Doğum Hakkında Küresel Eylem Raporu’na göre 2010 yılında Türkiye ve
dünyadaki bazı ülkelerin canlı doğum ve prematüre doğum sayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir (Tablo 3) [4].
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Tablo 3. Bazı ülkelerin yıllık canlı doğum sayısı ve prematür doğum oranları [4]
Ülke

Canlı doğum sayısı

Prematüre doğum oranı (%)

ABD

4,300,600

12.03

Türkiye

1,298,300

11.97

Avusturya

74,200

10.86

Almanya

694,900

9.24

Brezilya

3,022,800

9.24

İngiltere

756,600

7.84

Portekiz

98,600

7.68

İsveç

112,400

5.93

Dünyada en fazla prematür doğum görülen ülkeler; Hindistan, Çin, Nijerya, Pakistan,
Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Filipinler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve
Brezilya’dır. Bu ülkelerde gerçekleşen prematür doğumlar dünyada görülen prematür
doğumların %60’ını oluşturmaktadır [1].
Prematür doğumlar %18.1 ile en fazla Malawi’de görülmektedir. Kuzey Avrupa ülkeleri
ise %5 civarlarında prematür doğum ile dünyada en az prematür doğum görülen ülkeler arasında
yer almaktadır [1].
Dünyada prematür doğum insidansı %5-18 arasında değişmektedir. Bu oran Avrupa’da
%5-10 arasındadır. Prematür doğumların %60’ının Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’da olduğu
bildirilmektedir. Düşük gelirli ülkelerde prematür doğum oranı %12 iken yüksek gelirli ülkelerde
bu oranın %9’lara düştüğü bildirilmektedir. Düşük gelirli ülkelerde doğan prematürelerin
%90’ından fazlası ilk birkaç gün içinde ölürken, yüksek gelirli ülkelerde doğan prematürelerin
%10’undan daha azı ölmektedir. Bu da göstermektedir ki bebeğin doğduğu coğrafya yaşam
şansını da etkilemektedir [1,93,94]. Amerika’da 2016 yılında gerçekleşen doğumların incelendiği
bir çalışmada prematür doğum oranının %9.8 olduğu, 2015 yılına göre %2 artış gösterdiği
görülmüştür [65]. Amerika’da yapılan diğer bir çalışmada 2003-2012 yılları arasında gerçekleşen
doğumların %12.2’sinin prematür doğum olduğu belirtilmiştir [95]. Prakash ve arkadaşlarının
2016 yılında 10 ay boyunca gerçekleşen doğumları inceledikleri çalışmalarında prematür doğum
oranı %6.7 olarak tespit edilmiştir [91]. İran’da 2009-2010 yılında yapılan bir çalışmada
prematür doğum prevelansının %13.4 olduğunu rapor edilmiştir [21]. 2006 yılında Brezilya’da
prematür doğum prevelansı %6.5 iken, 2011’de yapılan bir çalışmada prematür doğum
prevalansının %12.3’e çıktığı belirlenmiştir [96]. 2009 yılında yine Brezilya’da yapılan başka bir
çalışmada ise prematür doğum oranının %21.7 olduğu belirtilmiştir [92]. Hollanda’da 8 yıl
boyunca gerçekleşen doğumlar incelenmiş ve bu doğumların %7.7’sinin prematür doğum olduğu
saptanmıştır [97]. Kamerun’da 7 yıl 7 ay boyunca gerçekleşen doğumlar incelenmiş ve prematür
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doğum insidansının %26.5 olduğu bulunmuştur [88]. Yukarıdaki çalışmalar incelendiği zaman
doğumların %5-26.7’sinin prematür doğum olduğu görülmektedir.
2.4.2. Prematür Doğumların Ulusal Epidemiyolojisi
DSÖ tarafından 2012 yılında yayınlanan “Erken Doğum Hakkında Küresel Eylem
Raporu”na göre 2010 yılında ülkemizde 1,298,300 canlı doğum gerçekleşmiş olup, bu doğumların
%11.9’unun prematür doğumlar olduğu rapor edilmiştir [1]. DSÖ verilerine göre ülkemizde; 028 gün arasında ölen bebeklerin 2000 yılında ‰7.6’sı, 2005 yılında ‰5.5’i, 2010 yılında ‰3.9’u,
2016 yılında da ‰2.6’sının prematürite nedeniyle öldüğü rapor edilmektedir [98].
TNSA 2013 verilerine göre; neonatal ölüm hızı 1000 canlı doğumda 7, bebek ölüm hızı ise
1000 canlı doğumda 13 olarak rapor edilmektedir. Bu hızlar bize, erken çocukluk döneminde
meydana gelen ölümlerin %87’sinin yaşamın ilk bir yılında, yaşamın ilk yılında meydana gelen
ölümlerin ise %47’sinin ise yaşamın ilk bir ayında meydana geldiğini göstermektedir. Beş yaş altı
çocuk ölüm oranı 1000 canlı doğumda 15 olup, ülkemizde her canlı doğan 66 çocuktan birinin
beşinci yaş gününe ulaşmadan öleceği anlamına gelmektedir [38].
Ülkemizde prematüre bebeklerin doğum haftasına göre ölüm oranları;


Geç prematüre bebeklerin %52.9’u erken neonatal dönemde, %17.9’u geç
neonatal dönemde ve %29.2’si postneonatal dönemde,



Orta prematüre bebeklerin %61.3’ü erken neonatal dönemde, %22.0’si geç
neonatal dönemde ve %16.6’sı postneonatal dönemde,



Aşırı prematüre bebeklerin de %76.1’i erken neonatal dönemde, %14.9’u geç
neonatal dönemde ve %9.0’u postneonatal dönemde ölmektedir [4].

Şekil 2’de, bebek ve çocuk ölüm hızlarında yıllara göre ülkemizde görülen değişimler
görülmektedir. TNSA 2013 verilerine göre; son on yılda bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm
hızlarında önemli bir azalma olduğu görülmektedir [38].
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Şekil 2. Çocukluk dönemi ölümlülük hızlarındaki eğilimler [38]
Ülkemizde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde; Bolu’da yapılan bir çalışmada
prematür doğum oranının %17.3 olduğu [67], bu oranın İstanbul’da yapılan bir çalışmada [26]
%15.4, Konya’da yapılan bir çalışmada %17.3 [99], Gaziantep’te yapılan bir çalışmada ise %16.1
olduğu bildirilmektedir [100].
Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında anne eğitim seviyesinin düşük olmasının
[51,52,101], anne yaşının 18 yaş altında veya 35 yaş üstünde olmasının [27,51,101,102], ailenin
gelir düzeyinin kötü olmasının prematür doğumu arttıran nedenler olduğu tespit edilmiştir
[52,103].
Ülkemizde gerçekleşen doğumların %97.2’si sağlık kuruluşunda gerçekleşmektedir [38].
Evde gerçekleşen doğumların hangi oranda prematür doğum olarak gerçekleştiğiyle ilgili
literatür bilgisine ulaşılamamıştır. Yapılan çalışmalardan da anlaşıldığı üzere ülkemizde
prematür doğumlar sağlık kuruluşlarında gerçekleşmektedir [12,67,103].
2013 TNSA raporunda ülkemizde sezaryen ile gerçekleşen doğum oranı %48 olarak
belirlenmiştir [38]. Literatüre bakıldığında adöesan gebelerin vajinal yolla doğum oranı daha
yüksek olup ileri yaş gebeliklerin sezaryen ile doğum yapma oranlarının daha yüksek olduğu
görülmektedir [39,40,49,51].
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2.5. Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri
15-49 yaş aralığı gebelik ve buna bağlı komplikasyonların en sık yaşandığı doğurganlık
dönemidir. Bu dönemde yaşanacak sorunları en aza indirebilmek için anneliğin güvenli hale
getirilmesi gerekmektedir. Anneliğin güvenli olmasıyla; istenmeyen ve yüksek riskli gebeliklerin,
obstetrik komplikasyonların ve anne ölüm riskinin önlenmesi sağlanmaktadır. Aile planlamasının
önemini kadınlara ve ailelere anlatarak gebeliğin uygun zamanda, uygun aralıklarla ve uygun
sayıda gerçekleşebilmesi için gereken hizmetin verilmesini sağlanmalıdır. Doğum öncesi bakımın
yeterli ve nitelikli şekilde yapılması, gebe kadının beslenmesi, yaşam biçimi, zararlı
alışkanlıklardan uzak durması, antenatal teşhis testlerine erken erişim, yeterli egzersiz yapma ve
kadınların yirmili yaşlarda bebek sahibi olma konusunda teşviki ile olası komplikasyonların
önüne geçilebilir [1,6,104]. Ayrıca düşük gelir, işsizlik, ev içi şiddet, bekar ebeveynlik gibi olumsuz
durumların erken tespiti ve çalışma ortamlarının gebe kadınların ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesi de olası sorunların önlemesini sağlayabilir [1,104]. Unutmamalıyız ki sağlıklı
gebelik sağlıklı yenidoğan demektir. Bunun için tedaviden çok prematür doğumu önlemeye
öncelik verilmelidir.
Ülkemizde 15-49 yaş kadın izlemi yılda iki kez yapılmaktadır. Bu izlemlerle; gebeliklerin
erken dönemde tespiti, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde oluşabilecek komplikasyonların
erken teşhisi, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, infertil ailelere yardımcı olmak, cinsel yolla
bulaşan hastalıkların önlenmesi gibi konularda ailelere ve kadınlara yardımcı olunması
amaçlanmaktadır [6,105].
İzmir’de yapılan bir çalışmada 15-49 yaş kadınların izlemini etkileyen durumlar
incelenmiş ve kadının ve eşinin eğitim seviyesi arttıkça, ailenin gelir düzeyi yükseldikçe, akraba
evliliği varsa, kadın evli değilse ve merkezi yerde yaşıyorsa izlemlerini birinci basamakta
yaptırmadığı tespit edilmiştir [106]. Konya’da yapılan bir çalışmada; kadınların %66’sının
ilköğretim mezunu, %65’inin çekirdek aile, %21’inin de akraba evliliği yapmış olduğu ve
gebelerin birinci basamakta izlenme oranı %93, vaktinde ve uygun sayıda izlenme oranı %79,
antenatal bakım alma oranı %99, bebeklerin vaktinde ve uygun izlenme oranı ise %18 olarak
tespit edilmiştir [107]. Ağrı’da yapılan başka bir çalışma ile kadınların %87.9’unun gebelikte
takiplerinin, %84.3’ünün de tetanoz aşılarının yapıldığını, %96.7’si bebeklerinin de aşılarının
yapıldığını belirtmişlerdir [108].
Gebe izlemi; ülkemizde ilk 14 hafta içerisinde, 18-24. haftalarda, 28-32. haftalarda, 36-38.
haftalarda olmak üzere 4-6 kez yapılmaktadır [6,105]. Gebe izlemi; olabildiğince en erken
dönemde başlamalı ve gebelerin obstetrik hikayeleri, şimdiki gebelikleri, fiziksel durumları ve
medikal hikayeleri göz önüne alınarak risk durumları değerlendirilmelidir. Ayrıca kadınların
gebelik dönemi aşı takvimi düzenlenmelidir [105]. TNSA 2013 raporuna göre ülkemizdeki
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doğumların %63’ünün herhangi bir yüksek risk kategorisinde olduğunu göstermektedir. En sık
görülen risklerin; iki yıldan az doğum aralıkları ve aşırı doğurganlık olduğu rapor edilmektedir
[38].
2.6. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Prematüre bebeklerin bakımı için yenidoğan yoğun bakım üniteleri kurulmuştur. Yenidoğan
yoğun bakım ünitelerinde uygun fiziki ortam ve işinde uzmanlaşmış yeterli sayıda sağlık
personelinin olması gerekmektedir. Yenidoğan ve prematüre bakımında ülke çapında
standardize edilmiş bir plan oluşturulmalı ve denetim mekanizmaları ile bu durum
desteklenmelidir [29,109]. Avrupa Sağlık Bakanları Konferansı 9. Konseyi ile;


Her çocuğun uygun, çocuğa yönelik, iyi kalitede bir sağık hizmetine eşit erişim hakkına
sahip olduğu,



Tüm çocukların sağlıklı ve iyi olmalarının birinci öncelik olduğu,



Yetişkin hayattaki birçok fiziksel ve sosyo-psikolojik sorunun bebeklik ve çocukluk
dönemine dayandığı,



Bu nedenle çocuk sağlığına ve iyiliğine yapılan yatırımın tüm yaşamı etkileyen iyi
sonuçlar sağladığı,



Sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin yükünü azalttığı,



Etkin, verimli ve çocuk için uygun bir sağlık sisteminin sosyal bütünlüğe katkı sağladığı
kabul edilmiştir [104,110].

Bu bilgiler doğrultusunda; prematüre bebeklere verilen iyi bakım ve tedavi uygulamaları ile;
ileriki yaşamlarını etkileyecek komplikasyonların azaltılmasında, aile ve ülke ekonomisine
katkı sağlamada ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasında önemli bir yere sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
2.6.1. Tedavi İlkeleri
Prematüre bebekler anne karnında gelişimini tam olarak tamamlamadan doğduklarından
bazı sistemleri ve organları tam oluşmadan doğmakta ve dış dünyaya uyum sağlamakta
zorlanmaktadırlar. Prematüre bebeklerin yaşadıkları sorunlar şöyle özetlenebilir;


Prematüre bebekler vücut ısılarını daha kolay kaybedip hipotermiye girmektedir.
Hipotermi, prematüre bebekler için hayati risk taşımaktadır.



Prematüre bebekler emme ve yutma refleksleri tam olarak gelişmediğinden beslenmede
sorun yaşayabilirler.
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Prematüre bebeklerin akciğerleri tam olarak gelişmediği için nefes almakta
zorlanabilirler.



Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemleri tam gelişmediği için enfeksiyonlara
yatkınlıkları daha yüksek olmaktadır.



Prematüre bebekler doğum sırasında ya da doğumdan birkaç gün sonra beyin kanaması
riski taşımaktadırlar. 2000 gr altında doğan beş bebekten birinde kanama görülmektedir.
Ayrıca oksijen eksikliğine bağlı olarakta beyin kanamaları görülmektedir. Beyin kanaması
ve oksijen eksikliği; serebral palsi, gelişimsel gecikmeler ve öğrenme güçlükleri ile
sonuçlanabilir.



Prematüre bebekler gözleri dış dünyaya hazır olmadan doğmaktadır. Prematüre
bebeklerin, retinalarındaki kan damarlarının anormal büyümesinden kaynaklı gözlerinde
hasarlar görülebilmektedir. Ayrıca prematüre bebeklere yüksek oranda oksijen verilmesi
de görme kaybına neden olabilmektedir [111].

Bu eksikliklerini giderebilmek için yenidoğan yoğun bakımda tedavi ve bakım görmeleri
gerekmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta bakımının amaçları,


Bebeğin yaşamını en iyi ve en konforlu şekilde devam ettirmesi



Ağrı ve acının kontrolünün sağlanması



Yenidoğan gelişim kapasitesinin izlenmesi ve



Aile merkezli bakımı içermelidir [29].

Prematüre bebekler yenidoğan yoğun bakım ortamında yüksek ses, ışık, acı gibi olumsuz
koşullara maruz kalmaktadırlar. Yenidoğan yoğun bakımlarda, bu olumsuz koşulların en aza
indirildiği, anne ile bebeğin temasının sağlandığı bakım ve tedavi ilke edinilmelidir [29,104].
2.6.2. Fiziksel Alt Yapı Olanakları
Zamanından

önce

dünyaya

gelen

prematüre

bebeklerin

hayati

ihtiyaçlarını

karşılayabilmek için yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YDYBÜ) kurulmuştur. Bu üniteler, yoğun
bakım gereksinimi olan yenidoğan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapı ve
konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla
donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat kesintisiz
sağlandığı birimlerdir [109].
Yenidoğan yoğun bakım üniteleri 3 hizmet kategorisine ayrılmaktadır. Bu kategoriler,
yenidoğan bebeklerin problemlerine, doğum ağırlıklarına ve gestasyon yaşına göre
belirlenmektedir.
I. Düzey YDYBÜ: 35-37 hafta arasında doğan prematüre bebeklere hizmet veren, 35 hafta
altında doğan bebeklerin ise bir üst düzey üniteye sevki için hazırlığın yapıldığı ünitelerdir.
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II. Düzey YDYBÜ: 32 hafta veya 1500 gramın üzerinde doğan prematüre bebeklerin
tedavilerinin yapıldığı ünitelerdir.
III. Düzey YDYBÜ: 32 hafta ve/veya 1500 gramın altında doğan prematüre bebeklerin
bakım ve tedavilerinin yapıldığı ünitelerdir.
Düzey IIIA: Doğum ağırlığı 1000 gram, 28 hafta üzeri olan bebeklerin bakımlarının
yapıldığı ünitelerdir.
Düzey IIIB: 28 hafta ve 1000 gram altında doğan bebeklerin tedavi ve bakımlarının
yapıldığı ünitelerdir.
Düzey IIIC: Genellikle çocuk veya üniversite hastanelerine lokalize, prematüre bebeklerin
göz, beyin ve açık kalp ameliyatı gerektiren ciddi doğumsal kardiyak malformasyon
ameliyatlarının yapılabildiği merkezlerdir [29,109].
Yoğun bakım üniteleri belli standartlara göre düzenlenmelidir. Ses ve ışık oranı minumum
seviyede tutulmalı, bebeğin ihtiyacı olabilecek bütün aletler küvozunun yanında bulunmalı,
ailenin kalabileceği bir oda olmalı, aile ile bebeğin ten tene temasta bulunabileceği küvoz başı
boşluklarının olması gerekmektedir [109,112].
2016 Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerde 3585, üniversite hastanelerinde 1232, özel hastanelerde 6122 olmak üzere toplam
10939 tane yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. 1000 canlı doğuma düşen yenidoğan
yoğun bakım yatağı sayısı ise 8.4 olduğu rapor edilmektedir [113].
2.6.3. Sağlık İnsan Gücü Olanakları
Hayata erken başlamış, yoğun bakım gereksinimi olan prematüre bebeklere yenidoğan
yoğun bakım hemşireleri bakmaktadır. Özellikle III. düzey ünitelerde çalışan hemşirelerin yoğun
bakım hemşireliği kursunu almış olması istenmektedir. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde,
Üniversiteler, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Yenidoğan Hemşireliği Derneği ve Türk
Neonatoloji

Derneği

işbirliği

ile

“Yenidoğan

Yoğun

Bakım

Hemşireliği

Kursları”

düzenlenmektedir. Yenidoğan yoğun bakım kurslarında hemşirelere prematür doğumun neden
olduğu tüm risklere karşı detaylı bilgiler verilerek, prematüre bebeklere en uygun bakım, tedavi
ve yaklaşım bilincinde olan hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır [29,112].
2016 Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre ülkemizde Sağlık bakanlığı, üniversite ve
özel sektörde toplam 152.952 hemşire, 52.456 ebe görev yapmaktadır. Uluslararası 100.000
kişiye düşen hemşire ve ebe sayısının karşılaştırmasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) ortalaması 1098 ebe-hemşire olup, ülkemiz 257 ebe–hemşire ile OECD ülkelerinin en
sonunda yer almaktadır. Bu verilere göre, ülkemizde ebe-hemşire açığının çok fazla olduğu
görülmektedir [113].
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Ülkemizde 2002 yılında sağlıkta dönüşüm programı öncesi 654 yenidoğan yoğun bakım
hemşiresi çalışmakta iken, 2008 yılında 3000 yenidoğan yoğun bakım hemşiresi çalışmakta
olduğu rapor edilmiştir [4]. Günümüzde aktif olarak çalışan yenidoğan yoğun bakım hemşiresi
hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştır.
2.6.4. Tedavi Sonuçları
Prematürelik neonatal dönemde gerçekleşen ölümlerin ve 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en
önemli nedenidir. Prematüre bebeklerde kronik hastalıklar ve ölümler daha fazla görülmektedir.
Yenidoğan döneminde uygun olmayan tıbbi girişimlerin yapılması prematüre bebeğin ileriki
hayat kalitesini olumsuz etkileyecek sekellerin olmasına neden olabilir [114]. Postnatal dönemde
verilen iyi bakım ve sağlık hizmeti yüksek riskli olan bu yenidoğanların gelişimlerinin iyi
durumda olması için önem taşımaktadır [115]. Hayatta kalan prematüreler fiziksel, nörolojik ve
öğrenme güçlükleri ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durum da genellikle ailelere ve topluma
büyük mali yükü beraberinde getirmektedir [31,116].
Prematüre bebekler gelişimlerini tam olarak tamamlamadan doğduklarından sağlık
durumlarını akut ve kronik dönemde olumsuz etkileyecek bazı risk faktörlerinden
etkilenmektedirler. Zamanında doğan bebeklere oranla daha sık beslenmeye ve daha fazla
ısınmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Solunum sıkıntıları, enfeksiyonlar olmak üzere birçok
olumsuzluktan etkilenmektedirler [116].
Prematüre bebekler, tüm yaşamları boyunca onları etkileyecek engelleri geliştirme riski
altındadır. Bunun yaşamlarını ne kadar etkileyeceği, ne kadar erken doğduklarına, doğum
sırasında ve sonrasında takip eden gün ve haftalarda aldıkları bakımın kalitesine bağlıdır [111].
Dünyada prematür bebeklerin yaşam şansı doğdukları yere göre değişmektedir. Düşük
gelirli ülkelerde doğan 32 hafta ve altındaki prematüre bebeklerin beslenme güçlüğü, vücut ısısını
koruyamama, enfeksiyonlar ve solunum sıkıntısı gibi uygun maliyetli bakım eksikliği nedeniyle
öldüğü bilinmektedir. Orta gelirli ülkelerde, 32 hafta ve altındaki prematüre bebeklerde
teknolojinin optimal kullanımı nedeniyle ileriki hayatlarında herhangi bir engelinin olması
beklenmektedir. Yüksek gelirli ülkelerde ise bu prematüre bebeklerin neredeyse tamamı sağlıklı
bir şekilde hayatta kalmaktadır [94].
Özbek ve arkadaşlarının İzmir’de 179 prematüre bebekle yaptıkları çalışmada 28 haftanın
altındaki bebeklerin %75.8’inde 1000 gr altındaki bebeklerin de %86.6’sında prematüre
reniopatisi (ROP) görüldüğü [117], Ankara’da 2 yıl boyunca yenidoğan yoğun bakıma yatan 613
prematüre bebeğin dahil edildiği çalışmada, bebeklerin %32.9’unda ROP görüldüğü tespit
edilmiştir [118]. Kavuncuoğlu ve arkadaşlarının İstanbul’da 9 yıl süreyle izledikleri 8666
prematüre bebeğin 332’sine nekrotizan enterokolit (NEK) tanısı konmuş olup, NEK frekansının
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%3.8 olduğu, 32 hafta altı ve 1500 gramdan küçük prematürelerin %75.0’inde görüldüğü
bildirilmiştir [119]. Caner ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da prematüre bebeklerin
%6.6’sının NEK olduğu saptanmıştır [118]. İzmir’de yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatıp
taburcu edilen prematüre bebeklerin alt solunum yolu enfeksiyonu ile tekrar hastanede yatma
oranının araştırıldığı çalışmada, taburculuk sonrası prematürelerin %47’sinin en az bir kez alt
solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastaneye başvurduğu, %21.9’unun ise tekrar hastaneye
yatışının yapıldığı tespit edilmiştir [120].
Amerika’da Miller ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 8782 düşük doğum ağırlıklı
bebeğin izlemini yapmışlar ve %56.2’sinde hipotermi görüldüğünü, doğum kilosu ve haftası
düştükçe hipotermi oranının arttığına, hipotermisi olan bebeklerde de kranial kanama görülme
oranının daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir [121]. Kore’de yapılan bir çalışmada; 34 hafta ve
altında doğmuş, yenidoğan yoğun bakımda yatan 1074 prematüre bebekte kafa içi kanama (İKK)
görülme oranı %27.8 olarak belirlenmiştir [122]. Tayvan’da yapılan bir çalışmada ise doğum
ağırlığı azaldıkça bebeklerde ROP görülme olasılığının 3.7 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir
[123].
Ülkemizde ve dünyada meydana gelen prematür doğumların sonucunda dünyaya gelen
bebekler prematüreliğe bağlı risk faktörlerinden dolayı çeşitli hastalıklarla mücadele etmek
zorunda kalmaktadır. Bu hastalıklar uzun dönem sağlık sıkıntılarına, sekellere ya da ölümlere
neden olmaktadır [1,124-126]. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için prematür doğumların
önlenmesi birincil önceliğimiz olmalıdır.
2.7. Prematüre Bebeklerin Surveyi
Prematüre doğan bebeklerin takiplerine taburculuk sonrası da devam edilmesi
gerekmektedir. Prematürelik nedeniyle fiziksel ve zihinsel yönden okul öncesi ve sonrası
dönemde bazı sorunlar yaşayabilir. Bu sorunların; zihinsel- motor gelişimde, görme, işitme,
solunum ve büyüme-gelişmede görülen problemler olduğu bilinmektedir [116]. Görker ve
arkadaşlarının Edirne’de ileri derece prematüre doğmuş bebeklerin 1-3 yaşlar arasındaki
nörogelişimsel ve psikiyatrik değerlendirmesini yaptıkları çalışmalarında; 32 hafta altında doğan
prematürelerin Denver Gelişim Tarama Testine göre %20’sinin normal sınırlar içinde olduğu,
psikososyal gelişimlerinde sorun olduğu, erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha fazla
psikiyatrik sorun yaşandığı tespit edilmiştir [127]. Balki ve arkadaşının prematüre doğan ve term
doğan bebeklerin okul çağında duyu-algı-motor bütünleşme seviyelerinin incelendiği çalışmada,
prematüre doğan bebeklerin karmaşık motor görevlerini planlama ve sürdürme becerilerinin
term bebeklere oranla zayıf olduğu tespit edilmiştir [125]. Eliaçık’ın yaptığı araştırmada; ADDA
bebeklerin %43.4’ünde gelişim geriliği olduğu, %40.0’ının kaba motor, %33.3’ünün ince motor,
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%23.3’ünün ise dil ve kişisel sosyal alanlarında etkilenmenin olduğu belirlenmiştir [126].
Nevşehir’de Emre Bolatbaş ve arkadaşının prematüre bebekler ile term bebeklerin 0-72 ay
arasındaki gelişimlerinin değerlendirildiği çalışmada iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir sonuç olmadığı bulunmuştur [128]. Kıray Baş ve arkadaşlarının çalışmalarında da 32 hafta
altında doğanların %22.2’sinde, 1500 gram altında doğanların da %23.5’inde Denver Gelişim
Tarama Testine göre anormallik tespit edilmiştir [129]. İsveç’te yapılan bir çalışma ile 486
prematüre bebek 6.5 yaşına geldiğinde göz kusurları yönünden değerlendirilmiş olup
%37.9’unun herhangi bir göz kusuruna sahip olduğu saptanmıştır [130]. Twilhaar ve
arkadaşlarının Hollanda’da yaptıkları meta-analize göre; prematüre doğan bebeklerin okuma,
yazma ve aritmetik başta olmak üzere birçok akademik alanda başarılarının term bebeklere göre
daha düşük olduğu tespit edilmiştir [131]. İngiltere’de 1130 preterm ve 1255 term bebek 2 yaşına
geldiğinde nörogelişimsel olarak değerlendirilmiş ve preterm bebeklerin term bebeklere oranla
iki kat daha fazla gelişim geriliği olduğu belirlenmiştir [132]. Franz ve arkadaşlarının yapmış
oldukları meta-analizde, 12 çalışma ve 1787 prematüre incelenmiş ve orta prematüre, düşük
doğum ağırlığı, aşırı prematüre ve aşırı düşük doğum ağırlığı olan bebeklerin 3.04 kat daha fazla
dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olduğu saptanmıştır [133]. 1500 gram altı doğan prematüre
bebekler ile term bebeklerin yetişkinlik dönemi mental sağlıklarının karşılaştırıldığı bir metaanalizde; prematüre yetişkinlerin daha fazla içe kapanık, antisosyal ve kurallara karşı çıkan kişilik
problemlerinin olduğu belirlenmiştir [134].
2.8. Toplum Sağlığı Hizmeti Boyutuyla Hedefler
Toplum sağlığı hizmetlerinde prematür doğumların azaltılmasında birincil amaç;
prematür doğumların önlenmesi amaçlı doğum öncesi bakımlarının en etkili şekilde yapılıp riskli
grupların belirlenmesi, riskli olduğu bilinen kadınlara da iyi bir danışmanlık verilmesini
içermelidir. İkincil amaç; doğumun anne ve bebek için uygun merkezlerde yapılmasını, doğum
sonrası anne ve bebeğin tıbbi tedavi ve bakımının uzman kişiler tarafından yürütülmesini
içermektedir. Üçüncül amaç ise, yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeğin taburculuk sonrası
ortaya çıkabilecek geç dönem sorunları için izlemlerinin yakından takip edilmesi, taburculuk
sırasında herhangi bir kalıcı sakatlık durumu olan bebeklerin de rehabilite edici sağlık
hizmetlerinden yaralanmasını sağlamaktır [1,93].
2.9. Amaç
Prematür doğumlar teknolojinin gelişmesi, sağlık alanında ilerlemelerin kaydedilmesine
rağmen ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Prematüre doğan bebeklerin yaşam şansı ya
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da sekelsiz şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi doğdukları ülkeye göre değişmektedir.
Prematür doğumlar sonucu meydana gelen bebekler hem aileler hem de ülkeler için önemli bir
mali yükü beraberinde getirmektedir. Toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olan prematür
doğumların azaltılması için risk faktörlerinin bilinmesi hayati öneme sahiptir. Temel sağlık
hizmetlerinin planlanması ve hizmetin verilmesinde risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ya da
azaltılmasıyla prematür doğumlarda azalma sağlanabilir. Bu nedenle, çalışmamızla bölgemizde
prematür doğumlarla ilişkili risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
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3. MATERYAL ve YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Tipi
Bu araştırma, vaka-kontrol tipinde planlanmış epidemiyolojik bir çalışmadır.
3.2. Etik Kurul ve Resmi İzinler
Çalışmanın Etik Kurul onayı, Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun
14/07/2016 tarihli ve 2016/221 sayılı kurul kararı ile alınmıştır ( Ek-1 ). Mersin Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılacak olan çalışma için Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nden resmi yazı ile izin istenmiştir. Başhekimliğin
25/08/2016 tarih ve 2706 sayılı yazısı ile çalışmanın hastanede yürütülmesine onay verilmiştir
( Ek- 2).
3.3. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Mersin, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir sahil kentidir. Merkez ilçeleri de dahil toplam 13
ilçeden oluşmaktadır [135]. Araştırmanın yapılacağı Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi, Mersin’in merkez ilçelerinden Toroslar’da yer almaktadır. Hastane iki ayrı binadan
oluşmaktadır. Bir binada poliklinikler, kadın doğum acil, kadın doğum servisleri, doğumhane,
ameliyathane ve bebek odası bulunmaktadır. Diğer binada ise, çocuk acil, çocuk servisleri,
yenidoğan yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım bulunmaktadır.
Yenidoğan yoğun bakım 32 kuvöz kapasiteli, beş odadan oluşan, iki neonatoloji uzmanı,
bir servis sorumlu hemşiresi ve 31 ebe-hemşire ile faaliyet gösteren bir kliniktir.
3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini hastanede doğum yapan kadın ve bebekleri oluşturmaktadır. 2015
yılı içerisinde Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 9181 doğum
gerçekleşmiştir. Bu doğumların 5574 tanesi normal spontan doğum, 4118 tanesi sezaryen doğum
ve 57 tanesi müdahaleli doğum olarak sonuçlanmıştır [136].
Vaka grubunu; veri toplama süresince Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde otuz
yedinci gebelik haftasından önce doğum yapan kadınlar ve prematür bebekleri oluşturmaktadır.
Kontrol grubunu; veri toplma süresince Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde otuz
yedinci gebelik haftasından sonra doğum yapan kadınlar ve doğan bebekleri oluşturmaktadır.
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Çalışmaya alınacak olan vaka ve kontrol sayıları, Epi-info programı kullanılarak
hesaplanmıştır Literatür taramasında gebelerin prematür doğumla ilişkili risk faktörleri ile
karşılaşma aralığı %12 – 43 arasında değiştiği, yığılma oranının %20 olduğu ve istatistiksel olarak
önemlilik düzeyinin OR=2 olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, Cl=%95, Power=%80, vaka/kontrol
oranı=1, kontrol grubunda risk faktörü ile karşılaşma oranı %20 ve OR=2 değerleri dikkate
alındığında çalışmaya 187 vaka ve 187 kontrol alınmasına karar verilmiştir [67,103].
3.5. Veri Formunun Hazırlanması ve Pilot Çalışma
Veri formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anne ve babaya ait
sosyodemografik özellikler yer almaktadır. Bu bölümde çalışmaya alınan kadınların yaşı, boyu,
kilosu, eğitim durumu, aile tipi, akraba evliliği, alışkanlıkları, çalışma durumu, eşin yaşı, eğitimi,
sosyal güvence, şiddete uğrama, travma yaşama ve egzersiz yapma durumu sorgulanmıştır (Ek-3
)
İkinci bölümde çalışmaya alınan kadınların doğurganlık öyküsü ile ilgili sorular yer
almaktadır. Katılımcıların, ilk evlilik yaşı, bu doğum için son adet tarihi, doğumun gerçekleştiği
tarih, canlı doğum, ölü doğum, düşük, küretaj, ölen bebek/çocuk, yaşayan çocuk, son gebeliğin
planlı olma durumu, gebeliğin oluşma durumu, doğum şekli, bebek sayısı, bir önceki gebeliğin
sonlanma durumu, gebelik boyunca herhangi bir sağlık sorunu yaşama, kronik hastalık, aşılanma,
doğum öncesi bakım alma durumu ile ilgili bilgiler sorgulanmıştır.
Üçüncü bölümde ise bebekle ilgili sorular yer almaktadır. Bu bölümde bebeklerin
cinsiyeti, kilosu, boyu, doğum haftası, kan grubu ve anomali durumu ile ilgili sorular
bulunmaktadır.
Pilot çalışma, veri toplama zamanından önce uygulanmıştır. Veri formunda pilot çalışma
sonucuna göre gerekli düzenlenmelere gidilmiştir. Pilot çalışmaya alınan kişiler çalışmaya dahil
edilmemiştir. Veri formunun son hali Ek- 3‘te görülmektedir.
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3.6. Araştırmanın Hipotezleri
Çalışmanın başlıca hipotezleri;
1. Annenin 18 yaşından küçük olması prematür doğum yapma olasılığını arttırır.
2. Annenin 35 yaşından büyük olması prematür doğum olasılığını arttırır.
3. Annenin boyunun 1.50 santimetreden kısa olması bebeğin prematür doğum
olasılığını arttırır.
4. Annenin gebeliğinde 6 kilogramdan az alması prematür doğum olasılığını arttırır.
5. Annenin gebeliğinde 18 kilogramdan fazla alması prematür doğum olasılığını arttırır.
6. Ailenin sosyoekonomik durumunun düşük olması prematür doğum olasılığını arttırır.
7. Geniş ailede yaşayan gebelerin prematür doğum yapma olasılığı daha fazladır.
8. Annenin eğitim düzeyinin düşük olması prematür doğum olasılığını arttırır.
9. Babanın eğitim düzeyinin düşük olması prematür doğum olasılığını arttırır.
10. Gebeliğin planlı olmama durumu prematür doğum olma olasılığını arttırır.
11. Annenin 4’ten fazla doğum yapması doğumun prematür olma olasılığını arttırır.
12. Annenin son gebeliği ile bir önceki gebeliğinin arasının 2 yıldan az olması prematür
doğum olma durumunu arttırır.
13. Annenin daha önceki gebeliklerinde düşük yapmış olması doğumun prematür olma
olasılığını arttırır.
14. Annenin daha önceki gebeliklerinde ölü doğum yapmış olması doğumun prematür
olma olasılığını arttırır.
15. Annenin daha önce yoğun bakım hizmeti almış bebeğinin olması bebeğin prematüre
olma olasılığını arttırır.
16. Annenin daha önceden erken doğum yapmış olması prematüre doğum olasılığını
arttırır.
17. Annenin ölen bebek ya da çocuğunun olması prematür doğum olma olasılığını arttırır.
18. Bebeğin cinsiyetinin erkek olması prematüre doğma olasılığını arttırır.
19. Bebekte konjenital anomali olması prematür doğum olasılığını arttırır.
20. Kan grubu uyuşmazlığının olması prematür doğum olasılığını arttırır.
21. Annenin gebeliğinde demir profilaksisi almaması prematür doğum olasılığını arttırır.
22. Annenin gebeliğinde folik asit takviyesi almaması prematür doğum olasılığını arttırır.
23. Yeterli doğum öncesi bakım (DÖB) almama durumu bebeğin prematüre doğma
olasılığını arttırır.
24. Annede kronik hastalık varlığı prematür doğum olasılığını arttırır.
25. Annenin gebeliğinde üriner yol enfeksiyonu geçirmesi prematür doğum olasılığını
arttırır.
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26. Annede plesantal yetersizlik olması prematür doğum olasılığını arttırır.
27. Annede hiperemezis gravidarum olması prematür doğum olasılığını arttırır.
28. Annenin gebeliğinde kanamasının olması prematür doğum olasılığını arttırır.
29. Annenin gebeliğinde sigara içmesi prematür doğum olasılığını arttırır.
30. Babanın sigara içmesi bebeğin prematüre olma olasılığını arttırır.
31. Sezaryen ile doğum yapan kadınların prematür doğum olasılığı fazladır.
32. Yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerde prematür doğum oranı daha
fazladır.
33. Annenin gebeliğinde şiddet görmesi prematür doğum durumunu arttırır.
34. Annenin düzenli egzersiz yapmaması prematür doğum olasılığını arttırır.
35. Annenin çoğul gebeliğinin olması prematür doğum olasılığını arttırır.
36. Tetanoz immünizasyonu prematür doğum olasılığını arttırır.
37. Akraba evliliği yapanlarda prematür doğum oranı daha fazladır.

3.7. Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmanın bağımlı değişkeni “prematür doğum” olarak belirlenmiştir. 37. gebelik
haftasından önce gerçekleşen doğumlara prematür doğum denilmektedir.
Araştırmanın bağımsız değişkenleri aşağıda sıralanmıştır:


Anne yaşı



Anne eğitimi



Anne mesleği



Doğum sayısı



Gebelik sayısı



Doğum aralığı



Ölü doğum öyküsü



Düşük, küretaj öyküsü



Erken doğum öyküsü



AP kullanma durumu



Evlenme yaşı



Anne boyu



Anne kilosu



Bebeğin cinsiyet



Doğum şekli
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Sezaryen doğum durumu



Fertilizasyon tedavisi



Annenin alışkanlıkları



Gebelik dönemi geçirilen hastalıklar



Gebelik dönemi vitamin takviyesi



Babanın alışkanlıkları



Kronik hastalıkların varlığı



DÖB alma durumu



Aile tipi



Planlı gebelik olup olmama durumu



Kan grubu uyuşmazlığı



Hiperemezis gravidarum



Anomalili bebek



Gebelikte kanama öyküsü



Gebelikte şiddet öyküsü



Çoğul gebelik



Egzersiz



Tetanoz immünizasyonu

3.8. Çalışma Grubu ve Dışlama Kriterleri
Vaka grubu: Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleşen
prematür doğumlar vaka grubunu oluşturacaktır. Prematür doğum 37. gebelik haftasından önce
gerçekleşen doğum olarak tanımlandı.
Kontrol grubu: Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleşen
term doğumlar kontrol grubunu oluşturacaktır. Term doğum 37. gebelik haftasından sonra
gerçekleşen doğum olarak tanımlandı.
Çalışmaya Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde prematür doğumlar
‘vaka’ olarak; aynı gün olan term doğumlardan da her vakaya karşılık bir term doğum ‘kontrol’
olarak alınmıştır. Yurt dışından ülkemize gelen sığınmacı ve mültecilerin yaptıkları doğumlar,
postterm doğumlar ve hastane dışında olan doğumlar çalışma dışında tutulmuştur.
3.9. Verinin Toplanması
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Veri 01.09.2016 – 31.07.2017 tarihleri arasında Mersin Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’nde doğum yapan kadınlardan toplanmıştır. Verilerin toplanacağı
hastanenin başhekimine araştırmanın içeriği ve resmi izin hakkında bilgi verildi. Verilerin
toplanacağı kliniklerin sorumlu hemşireleri de çalışma hakkında bilgilendirildi.
Klinikte mesai saati içinde ve dışında olan prematür doğumlar, çalışmaya alma
kriterlerine uygunsa, vaka grubu olarak belirlendi. Vaka grubuna alınan her prematür doğuma
karşılık, prematür olmayan doğum kontrol grubu olarak belirlendi.
Vaka ve kontrol grubunda olan kadınlara çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayalı
olduğu ve araştırmanın içeriği hakkında bilgi verildi. Araştırmaya katılmayı kabul edenlerin veri
formu araştırıcı tarafından dolduruldu.
Çalışma süresince 6.903 tane doğum gerçekleşmiştir. Bu doğumların; 4120 tanesi normal
spontan doğum, 2769 tanesi sezaryen doğum, 14 tanesi de müdahaleli doğumdur. Veri toplama
süresince 361 tane prematür doğum olmuş olup 114 tanesi çalışma kriterlerine uymadığı için
çalışma dışı bırakılmıştır [136]. Vaka grubundan 14 kişi, kontrol grubunda ise 32 kişi çalışmaya
katılmayı reddetmiştir.
3.10. Verinin Analizi
Veri bilgisayar ortamına girildi ve kalite kontrolü yapıldı. Verinin özetlenmesinde
ortalama, ortanca, standart sapma, en yüksek değer, en düşük değer, yüzde gibi tanımlayıcı
istatistikler kullanıldı. Kategorik bağımsız değişkenler için %95 CI’de OR hesaplandı ve önemlilik
testi için ki-kare testi kullanıldı. İki oran karşılaştırılmasında z testi kullanıldı. Sürekli değişkenler
için parametrik test koşullarını sağlayan koşullarda independent sample t test, sağlamayan
koşullarda Mann Whitney U test kullanıldı. Tekli analizlerde p<0.05 olan değişkenler prematür
doğumla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla Multiple Binary Logistic Regression
modeline alındı. Multiple Binary Logistic Regression modelinde değişkenleri elemek için Forward
LR yöntemi kullanıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi için p<0.05 alındı.
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3.11. Proje Bütçesi
Çalışma için veri formunun çoğaltılması ve diğer kırtasiye giderleri araştırmanın bütçesini
oluşturmaktadır. Araştırma projesi için herhangi bir kurum ya da kuruluştan mali bir destek
alınmamıştır ve harcalamaların tamamı arşatırmacı tarafından karşılanmıştır. Proje süresince
yapılan toplam harcama 600 TL olup detayları aşağıda görülmektedir.
-

Fotokopi ücreti

: 500 TL

-

Diğer kırtasiye giderleri

: 100 TL

3.12. Zaman Çizelgesi
Araştırma Mayıs 2016 tarihinde literatür tarama ile başlamıştır. Çalışmanın zaman
çizelgesi aşağıda yer almaktadır.
Tablo 4. Çalışma zaman çizelgesi
Yapılacak iş

Zaman aralığı

1. Literatür tarama

01.05.2016 – 30.05.2017

2. Araştırmanın önerisini hazırlama

01.05.2016 – 25.05.2016

3. Araştırma önerisinin anabilim dalına sunumu

03.06.2016

4. Anket hazırlanması

01.05.2016 – 25.05.2016

5. Pilot çalışma

06.05.2016 –10.06.2016

6. Etik kurul ve resmi izinler

13.06.2016 –31.08.2016

7. Veri toplanması

01.09.2016 – 31.12.2016

8. Veri girişi

01.10.2016 – 01.01.2017

9. Analiz

01.01.2017 – 31.03.2017

10. Sonuç raporu

01.04.2017 – 31.07.2017*

*Çalışma süreci içinde araştırıcının doğum yapması nedeniyle projenin sonuç raporu 30.11.2018
tarihine uzamıştır.
3.13. Araştırmanın Kısıtlılıkları
Çalışmamızın verileri tek bir hastaneden toplanmıştır. Bu hastanede Mersin merkezdeki
doğumların çoğunluğu yapılmakta olup daha çok sosyo-ekonomik durumu orta ve düşük
seviyede olanlar burayı tercih etmektedir. Bu nedenle sonuçların yorumlanmasında bu özellik
dikkate alınmalıdır.
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Çalışma bölgesinde Suriyeli kadınlar da yoğun olarak bulunmakta ve doğum yapmasına
karşın iletişim sorunu ve prematür doğum üzerinde farklı sosyo-kültürel etki oluşturması
nedeniyle Suriyeli kadınlar çalışma dışında tutulmuştur. Suriyeli kadınlar da çalışmaya
alınabilseydi farklı sosyo-kültürel özelliklerin de prematür doğumlar üzerindeki etkisi
araştırılabilirdi.
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA
BULGULAR
Çalışmaya 187’si (%50.0) vaka, 187’si de (%50.0) kontrol olmak üzere toplam 374 kişi
katılmıştır. Çalışmaya katılan vakaların yaş ortalamasının 27.0±6.6, kontrollerin yaş
ortalamasının ise 27.0±5.8 olduğu saptandı. Çalışmaya katılan kadınların eşlerinin yaş ortalaması
ise 30.5 (19.0-48.0) olduğu tespit edildi (Tablo 5).
Çalışmaya katılan 353 (%94.4) kişinin resmi nikah ile evli olduğu, 73 (%19.5) kişinin
okur-yazar değil ya da okur-yazar olup herhangi bir okuldan mezun olmadığı tespit edildi.
Çalışmaya katılanların eş eğitim durumu değerlendirildiğinde 40 (%10.7) kişinin okur-yazar
değil ya da okur-yazar olup herhangi bir okuldan mezun olmadığı saptandı (Tablo 5).
Tablo 5. Çalışmaya katılanların sosyodemografik özellikleri
Değişkenler
Yaş
Eş yaş
Ailedeki kişi sayısı
Evlenme yaşı
Medeni durum
Resmi evli
Diğer
Eğitim durumu
OYD veya OY1
İlköğretim
Lise ve üzeri
Eş eğitim durumu
OYD veya OY1
İlköğretim
Lise ve üzeri
Aile tipi
Geniş
Çekirdek
Akraba evliliği
Evet
Hayır
1: Okur-yazar değil veya okur-yazar

n
374
374
374
374

Toplam
%/ortanca (en düşük –en yüksek)
27.0 (15.0-47.0)
30.5 (19.0-48.0)
4.0 (2.0-14.0)
20.0 (14.0-38.0)

353
21

94.4
5.6

73
221
80

19.5
59.1
21.4

40
227
107

10.7
60.7
28.6

53
321

14.2
85.8

66
308

17.6
82.4

Aile tipi değerlendirildiğinde çalışmaya katılanların 321’inin (%85.8) çekirdek aileye
sahip olduğu, 66’sının (%17.6) akraba evliliği gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmaya katılanların
ortanca evlenme yaşının 20.0 (En düşük:14.0, En yüksek: 38.0) olduğu saptandı (Tablo 5).
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Çalışmaya katılanların çalışma durumu değerlendirildiğinde 371 (%99.2) kişinin
çalışmadığı, 151 (%40.4) kişinin de genel sağlık sigortasından yararlandığı belirlendi. Ortanca
aylık gelirlerinin 1500.0 lira (En düşük:500.0, En yüksek:5000.0) olduğu tespit edildi (Tablo 6).
Çalışmaya katılanların sigara içme durumları sorgulandığında 17 (%4.5) kişinin gebeliği
boyunca sigara içtiği, 48 (%12.8) kişinin, gebelikten önce sigarayı bıraktığı ve 309 (%82.7)
kişinin de bugüne kadar hiç sigara içmediği saptandı. Gebeliği boyunca sigara dumanına maruz
kalma durumu sorgulandığında ise, çalışmaya katılanların 122’sinin (%32.6) gebeliği boyunca
evde, iş yerinde ya da bulunduğu sosyal ortamda sigara dumanına maruz kaldığını tespit edildi
(Tablo 6).
Tablo 6. Çalışmaya katılanların çalışma durumları ve bazı alışkanlıkları
Değişkenler

Toplam
%/ortanca (en düşük –en yüksek)

N
Çalışma durumu
Hayır
371
99.2
Evet
3
0.8
Aylık gelir
374
1500.0 (500.0-5000.0)
Sosyal güvence
GSS
151
40.4
Diğer1
223
59.6
Sigara içme durumu
Gebe iken sigara içenler
17
4.5
Gebelikten önce bırakanlar
48
12.8
Hiç içmemiş
309
82.7
Sigaraya maruz kalma
Maruz kaldım
122
32.6
Maruz kalmadım
252
67.4
Şiddet veya travmaya maruz kalma
Evet
6
1.6
Hayır
368
98.4
Egzersiz yapma
Hiç egzersiz yapmayanlar
321
58.8
Diğer2
53
14.2
1: Sosyal güvence yok, emekli sandığı, bağ-kur, ssk veya özel sigorta
2: Her gün egzersiz yapanlar, haftada 3-4 gün yapanlar ve daha seyrek yapanlar

Çalışmaya katılanların 6’sının (%1.6) gebeliği süresince herhangi bir şiddete ya da
ruhsal/psikolojik travmaya maruz kaldığı saptandı (Tablo 6).
Çalışmaya katılanların ilk gebelik yaş ortancasının 20.0 (14.0-38.0) olduğu bulundu. Canlı
doğum sayısı ortancasının 2.0 (En düşük:1.0 – En yüksek:12.0), yaşayan bebek sayı ortancasının
2.0 (En düşük:1.0 – En yüksek:12.0) ve toplam gebelik sayı ortancasının da 2.0 (En düşük:1.0 –
En yüksek:12.0) olduğu tespit edildi (Tablo 7).
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Tablo 7. Çalışmaya katılanların gebelik/doğum özellikleri
Değişkenler
İlk gebelik yaşı
Canlı doğum sayısı
Yaşayan bebek sayısı
Toplam gebelik sayısı
İki gebelik arasındaki süre (yıl)1
Gebeliğin planlı olma durumu
Hayır
Evet
Kürtaj veya düşük
En az bir tane var
Yok
Bu gebeliğindeki bebek sayısı
Çoğul
Tek
Önceki gebeliğin sonlanma durumu1
Diğer2
Canlı doğum
Önceki doğumlarında en az bir
bebeğinin yoğun bakım alması1
Evet
Hayır
Önceki gebeliklerde en az bir
prematür doğum1;
Evet
Hayır
Gebeliğin oluşma durumu
Girişimle
Doğal yolla
1:İlk gebelikler çıkarıldı

n
374
374
374
374
250

Toplam
%/ortanca (en düşük –en yüksek)
20.0 (14.0-38.0)
2.0 (1.0-12.0)
2.0 (1.0-12.0)
2.0 (1.0-12.0)
3.8 (0.8-10.9)

49
325

13.1
86.9

30
344

8.0
92.0

27
347

7.2
92.8

12
238

4.8
95.2

9
241

3.6
96.4

5
245

2.0
98.0

3
371

0.8
99.2

2: Düşük veya kürtaj veya ölü doğum
Çalışmaya katılanların 325’inin (%86.9) bu gebeliklerinin planlı olduğu saptandı. Bu
gebeliklerin %99.2’si doğal yolla gerçekleşmiştir. Çalışmaya katılanlardan 27’sinin (%7.2) çoğul
gebeliğe sahip olduğu belirlendi. Bir önceki gebelikleri ile şimdiki gebelikleri arasındaki süre
sorgulandığında bu sürenin ortancasının 3.8 (En düşük:0.8 – En yüksek:10.9) yıl olduğu
bulunmuştur (Tablo 7).
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Tablo 8. Annelerin bu gebeliklerinde aldığı sağlık hizmetleri ve yaşadıkları sağlık sorunları
Değişkenler
Gebelik öncesi aile planlaması kullanma
Hayır
Modern yöntem
Geleneksel yöntem
Doğum öncesi bakım (DÖB) alma durumu
DÖB¹ aldı
DÖB almadı
Gebeliğinde düşük tehdidi yaşama
Evet
Hayır
Üriner enfeksiyon geçirme
Evet
Hayır
Hiperemezisgravidarum tedavisi görme
Evet
Hayır
Uterin kanama olma durumu
Evet
Hayır
Gebeliğinde herhangi bir sağlık sorunu yaşama
Evet
Hayır
Kronik hastalık varlığı
Evet
Hayır
Gebeliğinde aşılanma durumu
En az bir doz tetanoz
Hayır
Folik asit kullanma durumu
Kullanmadı
Kullandı
Demir takviyesi alma durumu
Kullanmadı
Kullandı
Multivitamin kullanma durumu
Kullanmadı
Kullandı
1: Dört takip ve üzeri

n

Toplam
%/ortanca (en düşük –en
yüksek)

355
13
6

94.9
3.5
1.6

360
14

96.3
3.7

49
325

13.1
86.9

160
214

42.8
57.2

101
273

27.0
73.0

26
348

7.0
93.0

10
364

2.7
97.3

2
372

0.5
99.5

330
44

88.2
11.8

258
116

69.0
31.0

83
291

22.2
77.8

148
226

39.6
60.4

Çalışmaya katılanların gebelikleri öncesinde 355’inin (%94.9) aile planlaması yöntemi
kullanmadığı, 13’ünün (%3.5) ise modern aile planlaması yöntemi kullandığı belirlendi. Doğum
öncesi bakım (DÖB) alma oranının %96.3 olduğu belirlendi (Tablo 8).
Çalışmaya katılan 49 kişinin (%13.1) gebeliğinde düşük tehdidi yaşadığı, 160 kişinin
(%42.8) üriner enfeksiyon geçirdiği, 26 kişinin (%7.0) gebeliğinde kanamasının olduğu tespit
edildi (Tablo 8).
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Gebeliği süresince 10 (%2.7) kişinin herhangi bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.
Kronik hastalığı olan kişiler ise çalışmaya katılanların %0.5’ini oluşturmaktadır (Tablo 8).
Çalışmaya katılanların 44’ünün (%11.8) tetanoz aşısı ile aşılanmadığı ve 83’ünün de
(%22.2) demir takviyesi almadığı saptandı (Tablo 8).
Çalışma kapsamında doğan bebeklerin 166’sı (%44.4) kız bebektir. Bebeklerin doğum
kilo ortancasının 2765.0 gr (En düşük:250.0 gr – En yüksek:4700.0 gr), boy ortancasının ise 48.0
cm (En düşük:28.0 cm– En yüksek:55.0 cm) olduğu tespit edildi. Bebeklerin ortalama doğum
haftası 36.5 (En düşük: 22.0 – En yüksek: 40.0) haftadır. Çalışmaya dahil edilen bebeklerin %2.4’ü
anomalili bebektir (Tablo 9).
Tablo 9. Kadınların şimdiki bebekleriyle ilgili özellikler
Değişkenler
Bebek kilo
Bebek boy
Doğum haftası
Cinsiyet
Kız
Erkek
Rh uygunsuzluğu
Var
Yok
Anomali durumu
Var
Yok

n
374
374
374

Toplam
%/ortanca (en düşük –en yüksek)
2765.0 (250.0-4700.0)
48.0 (28.0-55.0)
36.5 (22.0-40.0)

166
208

44.4
55.6

31
343

8.3
91.7

9
365

2.4
97.6

Vakaların %25.7’sinin 18 yaş ve altı ile 35 yaş ve üzerinde olduğu bu oranın kontrollerde
%16.6 olduğu tespit edildi. Vakalarda 18 yaş ve altı ile 35 yaş ve üzerinde olma oranının
kontrollerden daha yüksek ve bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu tespit edildi
(p<0.05). Eş yaş, boy, aile tipi ve çalışma durumu ile prematür doğum arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlendi (p>0.05) (Tablo 10).
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Tablo 10. Sosyodemografik değişkenlerin vaka ve kontrollere göre dağılımı
Değişkenler
n

Vaka
%/ortanca (en
düşük-en yüksek)

n

Yaş grup
≤18 veya ≥35
19-34 yaş
Eş yaş
Boy

48
139
187
187

25.7
74.3
30.0 (19.0-48.0)
158.0 (150.0-175.0)

31
156
187
187

Aylık gelir

187

1500.0 (500.05000.0)
20.0 (14.0-38.0)
4.0 (2.0-13.0)

187
187
187

16.6
83.4
31.0 (21.0-47.0)
160.0 (150.0172.0)
1500.0 (750.02000.0)
20.0 (14.0-35.0)
5.0 (3.0-14.0)

8.0
92.0

6
181

3.2
96.8

13.9
65.8
20.3

47
98
42

25.1
52.4
22.5

4.3
66.8
28.9

32
102
53

17.1
54.6
28.3

-

<0.001

19.8
80.2

29
158

15.5
84.5

1.3

<0.05

13.9
86.1

27
160

14.4
85.6

0.95

>0.05

98.4
1.6

187
0

100.0
0.0

-

>0.05

39.6
60.4

77
110

41.2
58.8

0.936

>0.05

İlk evlenme yaşı
187
Ailedeki kişi sayısı 187
Medeni durum
Diğer
15
Resmi evli
172
Eğitim durumu
OYD veya OY1
26
İlköğretim
123
Lise ve üzeri
38
Eş eğitim durumu
OYD veya OY1
8
İlköğretim
125
Lise ve üzeri
54
Akraba evliliği
Evet
37
Hayır
150
Aile tipi
Geniş
26
Çekirdek
161
Çalışma durumu
Hayır
184
Evet
3
Sosyal güvence
GSS
74
2
Diğer
113
1: okur-yazar değil veya okur-yazar

Kontrol
%/ortanca (en
düşük-en yüksek)

OR

P

1.7

<0.05

-

>0.05

-

>0.05

-

<0.05

-

>0.05
>0.05

2.6

<0.05

-

<0.05

2: sosyal güvence yok, emekli sandığı, bağ-kur, ssk veya özel sigorta
Vakaların %13.9’u okuryazar değil ya da okuryazar iken, kontrollerde bu oranın %25.1
olduğu ve farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Vakaların %19.8’inde
akaraba evliliği varken bu oranın kontrollerde %15.5 olduğu ve farkın istatistiksel olarak da
anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05). Buna göre akraba evliliğinin olması prematür doğum yapma
olasılığını 1.3 kat artırmaktadır (Tablo 10).
Gebeliğinde sigara içen vaka sayısı 10 (%5.3) iken, kontrollerde sigara içenlerin sayısının
7 (%3.7) kişi olduğu tespit edildi. Vakalarda gebelikten önce sigarayı bırakan kişi 11 (%5.9), hiç
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içmemişlerin sayısı ise 166 (%88.8) olup kontrollerde bu sayıların sırasıyla 37 (%19.8) ve 143
(%76.5) olduğu tespit edildi. Vaka ve kontroller arasında sigara içme durumu açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0.001). Buna göre kontrollerde gebelikten önce
sigarayı bırakanlar daha yüksek (p<0.001) iken vakalarda hiç sigara içmemenin daha yüksek
(p<0.01) olduğu tespit edildi (Tablo 11).
Gebeliği boyunca vakaların %96.3’ü hiç egzersiz yapmamışken, kontrollerde bu oranın
%75.4 olduğu ve farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı. Buna göre gebeliği
süresince hiç egzersiz yapmamak prematür doğum olma olasılığını 8.3 kat artırmaktadır
(p<0.001) (Tablo 11).
Tablo 11. Annelerin alışkanlıkları ve çalışma durumlarının vaka ve kontrollere göre dağılımı
Değişkenler

Vaka

n
%
Sigara içme durumu1
Gebe iken sigara içenler
10
5.3
Gebelikten önce bırakanlar
11
5.9
Hiç içmemiş
166
88.8
Sigaraya maruz kalma
Evet
63
33.7
Hayır
124
66.3
Şiddet veya travmaya maruz kalma
Evet
5
2.7
Hayır
182
97.3
Egzersiz yapma
Hiç egzersiz yapmayanlar
180
96.3
Diğer2
7
3.7
1Önemliliği yaratan değişkeni bulmak için z testi yapıldı
2Her

Kontrol
n
%
7
37
143

3.7
19.8
76.5

59
128

31.6
68.4

1
186

0.5
99.5

141
46

75.4
24.6

OR

P

-

<0.001

1.1

>0.05

5.1
8.3

>0.05
<0.001

gün egzersiz yapanlar, haftada 3-4 gün yapanlar ve daha seyrek yapanlar
Çalışmaya katılan vakaların bu gebeliğindeki bebek sayısına bakıldığında %13.4’ünün

çoğul gebeliğe sahip olduğu, kontrollerde ise bu oranın %1.1 olduğu ve bu oranın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.001). Buna göre çoğul gebeliğin prematür doğum olma
olasılığını 14.2 kat artırdığı tespit edildi (Tablo 12).
Çalışmaya katılan vaka ve kontrollerin bundan önceki gebeliklerinde en az bir prematür
doğum yapma durumu sorgulandığında vakaların %3.4’ ünün, kontrollerin ise %0.7’sinin daha
önce prematür doğumla sonuçlanan gebeliğinin olduğu bulundu. Bu farklılık istatistiksel olarak
anlamlı değildi (p>0.05) (Tablo 12).
Vakalarda önceki gebelikle bu gebelik arasındaki ortanca süre 3.6 yıl (En düşük:0.8 yıl –
En yüksek:10.8 yıl) iken, kontrollerde bu sürenin 3.8 yıl (En düşük: 1.8 yıl – En yüksek: 10.9 yıl)
olduğu saptandı. Vakalarda önceki gebelikle bu gebelik arasındaki sürenin daha kısa ve farkın da
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.01) (Tablo 12).
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Tablo 12. Annelerin gebelik/doğum özelliklerinin vaka ve kontrollere göre dağılımı
Vaka

Değişkenler
n

%/ortanca (en
düşük-en yüksek)

Önceki
gebeliği
ile 106
3.6 (0.8-10.8)
şimdiki
gebeliği
arasında geçen süre2
Gebelikten önceki kilo
187
58.0 (42.0-101.0)
İlk gebelik yaşı
187
21.0(14.0-38.0)
Bu gebeliğindeki bebek
sayısı
Çoğul
25
13.4
Tek
162
86.6
Önceki
gebeliğin
sonlanma durumu
Diğer1
10
8.6
Canlı doğum
106
91.4
Önceki
bebeklerin
yoğun
bakım
alma
durumu
Evet
7
6.0
Hayır
109
94.0
Gebeliğin planlı olma
durumu
Hayır
22
11.8
Evet
165
88.2
Gebeliğin
oluşma
durumu
Girişimle
3
1.6
Doğal yolla
184
98.4
Önceki gebeliklerde en
az bir prematür;
Evet
4
3.4
Hayır
112
96.6
1: düşük veya kürtaj veya ölü doğum

Kontrol

133

%/ortanca (en
düşük-en
yüksek)
3.8 (1.8-10.9)

187
187

60.0 (45.0-78.0)
20.0(14.0-35.0)

-

<0.05
>0.05

2
185

1.1
98.9

14.2

<0.001

2
132

1.5
98.5

6.2

<0.01

2
132

1.5
98.5

4.2

>0.05

27
160

14.4
85.6

0.79

>0.05

0
187

0.0
100.0

-

>0.05

1
133

0.7
99.3

4.75

>0.05

n

OR

P

-

<0.01

2: yıl cinsinden
Gebeliğinde üriner enfeksiyon geçirme, hiperemezis gravidarum tedavisi görme, folik asit
kullanma, demir takviyesi alma ve multivitamin kullanma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 13).
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Tablo 13. Annelerin bu gebeliklerinde kontrollerinin vaka ve kontrollere göre dağılımı
Değişkenler
N

Vaka
%/median

Doğum öncesi bakım (DÖB) alma
durumu
DÖB aldı
184
98.4
DÖB almadı
3
1.6
Gebeliğinde düşük tehdidi yaşama
Evet
47
25.1
Hayır
140
74.9
Uterin kanama olma durumu
Evet
25
13.4
Hayır
162
86.6
Gebeliğinde herhangi bir sağlık
sorunu yaşama¹
Evet
9
4.8
Hayır
178
95.2
Gebeliğinde aşılanma durumu
En az 1 doz tetanoz
177
94.7
Hayır
10
5.3
Kronik hastalık varlığı
Evet
2
1.1
Hayır
185
98.9
Gebelik öncesi aile planlaması
kullanma
Hayır
177
94.6
Modern yöntem
8
4.3
Geleneksel yöntem
2
1.1
Üriner enfeksiyon geçirme
Evet
86
46.0
Hayır
101
54.0
Hiperemezis gravidarum tedavisi
görme
Evet
57
30.5
Hayır
130
69.5
Folik asit kullanma durumu
Kullanmadı
122
65.2
Kullandı
65
34.8
Demir takviyesi alma durumu
Kullanmadı
37
19.8
Kullandı
150
80.2
Multivitamin kullanma durumu
Kullanmadı
69
36.9
Kullandı
118
63.1
1: anemi, hipotiroidi, astım, epilepsi, preeklampsi

n

Kontrol
%/median

OR

P

176
11

94.1
5.9

3.8

<0.05

2
185

1.1
98.9

31.0

<0.001

1
186

0.5
99.5

1
186

0.5
99.5

9.4

<0.05

153
34

81.8
18.2

3.9

<0.001

0
187

0.0
100.0

178
5
4

95.2
2.7
2.1

-

>0.05

74
113

39.6
60.4

1.3

>0.05

44
143

23.5
76.5

1.425

>0.05

136
51

72.7
27.3

0.704

>0.05

46
141

24.6
75.4

0.756

>0.05

79
108

42.2
57.8

0.799

>0.05

28.7

-

<0.001

>0.05

Vakaların %94.6’sının, kontrollerin %95.2’sinin şimdiki gebeliğinden önce aile
planlaması yöntemi kullanmadığı saptanmış olup prematür doğum ile aile planlaması yöntemi
kullanma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05) (Tablo 13).
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Çalışmaya katılan kadınlarda kronik bir hastalık olup olmadığı sorgulandı ve vakalarda 2
kişide kontrollerde ise hiç kimsede kronik bir hastalığın olmadığı tespit edildi. Kronik hastalığın
prematür doğum üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı bulundu (p>0.05) (Tablo 13).
Vakalarda şimdiki gebeliğinde düşük tehdidi yaşama oranı %25.1, kontrollerde ise
%1.1’dir. Gebeliğinde düşük tehdidi yaşayan kişilerin prematür doğum gerçekleştirme oranının
31.0 kat daha fazla olduğu saptandı (p<0.001) (Tablo 13).
Vakaların %98.4’ünün, kontrollerin %94.1’inin doğum öncesi bakım aldığı tespit edildi.
Gebeliğinde daha fazla doğum öncesi bakım alanların prematür doğum gerçekleştirme oranının
3.8 kat daha fazla olduğu tespit edildi (p<0.05) (Tablo 13).
Gebeliğinde en az bir doz tetanoz aşısı yaptıran vakaların oranı %94.7, kontrollerin oranı
ise %81.8 olarak belirlendi. Gebeliğinde en az bir doz tetanoz aşısı yaptıran gebelerin 3.9 kat daha
fazla prematür doğum yaptığı saptandı (p<0.001) (Tablo 13).
Çalışmaya katılan kadınlara şimdiki gebeliklerinde uterin kanamalarının olup olmadığı
soruldu. Vakalarda 25 kişide kontrollerde ise 1 kişide gebeliğinde uterin kanama olduğu saptandı.
Gebeliğinde uterin kanaması olan kişilerin prematür doğum gerçekleştirme oranının 28.7 kat
daha fazla olduğu belirlendi (p<0.001) (Tablo 13).
Vakaların şimdiki doğumundaki bebeklerin %45.5’i kız bebek, %54.5’i erkek bebektir.
Kontrollerin ise % 43.3’ü kız bebek, %56.7’si erkek bebektir. Bebeklerin cinsiyetinin prematür
doğum üzerinde bir etkisi olmadığı bulundu (p>0.05) (Tablo 14).
Vaka grubundaki bebeklerin %11.7’si 28 haftadan küçük, 18.2’si 28-31 hafta arasında,
70.1’i de 32-36 hafta arasında doğmuştu. Vaka grubundaki bebeklerin %12.8’i ADDA, %13.9’u
ÇDDA, %58.8’i DDA, %14.5’i normal doğum ağırlığındadır. Kontrol grubundaki bebeklerin de
%0.5’i DDA, 93.1’i normal doğum ağırlığı, %6.4’ü de iri bebektir. Vaka ve kontrollerdeki
bebeklerin boy ortalamaları sırasıyla 42.8±5.0, 50.6±1.7’dir (Tablo 14).
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Tablo 14. Şimdiki bebeğiyle ilgili özelliklerin vaka ve kontrollere göre dağılımı
Değişkenler
Doğum haftası
Boy
Cinsiyet
Kız
Erkek
Doğum haftası
<28 haftadan küçük
28-31 hafta arası
32-36 hafta arası
>37 hafta üzeri
Doğum kilosu
1000 gr ve altı
1001-1500 gr
1501-2500 gr
2501-4000 gr
4001 gr ve üzeri
Rh uygunsuzluğu
Var
Yok
Anomali durumu
Var
Yok

n
187
187

Vaka
%/median
34.0 (22.0-36.0)
44.0 (28.0 -50.0)

n
187
187

Kontrol
%/median
39.0(37.0-40.0)
50.0(46.0-55.0)

85
102

45.5
54.5

81
106

43.3
56.7

22
34
131
0

11.7
18.2
70.1
0.0

0
0
0
187

0
0
0
100.0

24
26
110
27
0

12.8
13.9
58.8
14.5
0.0

0
0
1
174
12

0
0
0.5
93.1
6.4

14
173

7.5
92.5

17
170

9
178

4.8
95.2

0
187

OR
-

P
-

1.09

>0.05

-

-

-

-

9.1
90.9

0.809

>0.05

0.0
100.0

-

<0.01

Vakaların %4.8’inin anomalili olduğu tespit edildi. Kontrollerde bu oran %0.0 idi. Bu
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.01) (Tablo 14).
Vaka ve kontroller arasında tekli analizlerde istatistiksel olarak önemli farklılık tespit
edilen değişkenler, prematür doğumle ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi için Binary Logistik
Regresyon modeline alındı. Prematür doğum riskini; annenin 18 yaş ve altında veya 35 yaş ve
üzerinde olmasının 2.06 kat, kocasının lise ve ilköğretim mezunu olması sırasıyla 14.09 ve 8.72
kat, akraba evliliğinin 2.21 kat, aylık gelir artışının 1.01 kat, gebelik sonucunun çoğul gebelik
olmasının 13.40 kat, gebelikte düşük tehdidi olmasının 20.82 kat, gebelikte egzersiz yapmamanın
91.37 kat, ölen bebek-çocuk-küretaj-düşük hikayesi olmasının 37.89 kat ve gebelik döneminde
en az bir doz tetanoz aşısı yaptırmanın 8.24 kat artırdığı tespit edildi (Tablo 15).
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Tablo 15. Prematür doğumla ilişkili risk faktörleri
Değişkenler
Aylık gelir
Yaş grup;
≤18 veya ≥35
19-34 yaş
Eş eğitim;
Lise
İlköğretim
Okur-yazar değil/okur-yazar
Akraba evliliği;
Evet
Hayır
Gebelik sonucu;
Çoğul
Tek
Gebelik düşük tehdidi;
Evet
Hayır
Gebelikte egzersiz;
Egzersiz yapmayanlar
Egzersiz yapanlar
Ölen bebek-çocuk, küretaj, düşük, ölü doğum
hikayesi;
Evet
Hayır
Gebelikte en az bir doz tetanoz aşısı;
Evet
Hayır

Exp(B)
1.01

%95 Cl
1.001- 1.002

P
<0.001

2.06
1.00

1.01-4.23

<0.05

14.09
8.72
1.00

3.37-58.91
2.32-32.72

<0.001
<0.01

2.21
1.00

1.01-4.81

<0.05

13.40
1.00

2.41-74.42

<0.01

20.82
1.00

4.63-93.56

<0.001

91.37
1.00

12.31-678.16

<0.001

37.89
1.00

8.22-174.67

<0.001

8.24
1.00

2.28-29.81

<0.01

Çalışmaya katılan kadınların 250’sinin önceden en az bir gebelik yaşadığı, 124’ünün ise
ilk gebeliği olduğu tespit edilmişti. Önceki gebelik döneminde düşük, küretaj, ölü doğum yapma,
önceki gebeliklerinde doğan bebeğin en az birisinin yoğun bakım alması ve iki gebelik arasındaki
sürenin kısa olması tekli analizlerde prematür doğumla ilişkili bulunmuştu. Önceki gebeliklerde
yaşanan bu durumların etkisinin araştırılması için, 124 kadın analiz dışı bırakılarak 250 kadın
üzerinden Binary Logistik Regresyon Modeli ayrıca kuruldu. Analiz sonrasında önceki
gebeliklerinde en az bir düşük, küretaj ya da ölen bebeğinin olmasının prematür doğum olasılığını
9.04 kat artırdığı (p<0.001) saptandı (Tablo 16).
Tablo 16. Önceki gebeliklerinin sonucunun prematür doğum üzerine etkisi
Değişkenler
Ölen bebek-çocuk, küretaj, düşük, ölü doğum
hikayesi;
Evet
Hayır

Exp(B)

%95 Cl

p

9.04
1.00

3.51 – 25.16

<0.001
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TARTIŞMA
Çalışmamıza alınan vaka ve kontrollerin yaş ortancasının sırasıyla 27.0 (En düşük:15.0 –
En yüksek:43.0) ve 27.0 (En düşük:15.0 – En yüksek:47.0) olduğu tespit edilmiştir. Vaka
grubunda bebeklerin %45.5’inin kız ve %54.5’inin erkek olduğu, kontrollerde ise bu oranların
sırasıyla %43.3 ve %56.7 erkek olduğu belirlendi. Vakaların %70.1’inin geç prematüre,
%18.2’sinin orta prematüre, %11.8’inin de aşırı prematüre olduğu saptandı. Vakalardaki
bebeklerin %12.8’inin ADDA, %13.9’unun ÇDDA, %58.8’inin de DDA olduğu; kontrollerde ise
%0.5’inin DDA, %6.4’ünün iri bebek olduğu saptanmıştır. Vaka ve kontrollerin ortanca boylarının
sırasıyla 44.0 cm (En düşük=28.0 - En yüksek=50.0) ve 50.0cm (En düşük=46.0 - En yüksek=55.0)
olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda ki vakaların %7.5’inde kontrollerin ise %9.1’inde Rh
uygunsuzluğu vardır. Anomali durumu vakaların %4.8’inde tespit edilirken, kontrollerin
hiçbirinde anomali tespit edilmemiştir.
Çalışmamızda annenin 18 yaş ve altında veya 35 yaş ve üzerinde olması, gebelik süresince
egzersiz yapılmaması, düşük tehdidinin olması, eş eğitiminin yüksek olması, ailenin aylık gelirinin
artması, daha önceki gebeliklerinde ölü doğum, düşük ya da küretaj olması, gebelik süresince en
az bir doz tetanoz aşısı yapılması, akraba evliliği ve çoğul gebelik olmasının prematür doğum
riskini artırdığı tespit edilmiştir.
Çalışmalarda cinsiyet ile prematür doğum arasındaki ilişki araştırılmıştır. Jammeh ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada kız bebeklerin erkek bebeklere oranla 1.29 kat
prematür doğdukları [137], Hindistan’da yenidoğan yoğun bakımda yatan prematür bebekler ile
term bebeklerin mortalite ve morbidite oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada erkek
bebeklerin her iki grupta da daha fazla doğduğu ve cinsiyet ile prematür doğum arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı saptanmıştır [138]. Kanada’da yapılan çalışmada da erkek bebeklerin daha
fazla prematüre doğdukları ama bebeğin cinsiyetinin prematür doğum üzerinde anlamlı bir
ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir [88]. İran’da yapılan bir çalışmada erkek bebeklerin prematür
doğum üzerinde anlamlı ilişkisi olduğu belirtilmiştir [21]. Ülkemizde yapılan çalışmalarda erkek
bebeklerin prematür doğma oranının daha fazla olduğu ama prematür doğum üzerinde anlamlı
bir etkisinin olmadığı saptanmıştır [14,139,140]. Çalışmamızda da literatür bilgisine paralel
olarak bebeklerin cinsiyeti ile prematür doğum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin
olmadığı saptanmıştır. Bu durum bebeğin cinsiyeti ile prematür doğum arasında bir ilişki
olmadığını göstermektedir.
İleri ya da erken yaşların doğum süreci ve bebek üzerine etkisinin olduğu bilinmektedir
[1,2]. Çalışmamızda vaka grubunda olan gebelerin %11.8’inin adölesan gebelik olduğu, bu oranın
kontrol grubunda ise %4.8 olduğu tespit edildi. İleri yaş gebelik oranı vakalarda %18.7
kontrollerde %13.9 olarak bulunmuştur. TNSA 2013 verilerine göre adölesan gebelik oranı %4.6,
35-44 yaş gebelik oranı ise % 32.3 olarak rapor edilmektedir [38]. Buna göre çalışmamızda vaka
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ve kontrol gruplarındaki adölesan gebelik oranının TNSA 2013 raporundaki adölesan gebelik
oranından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum bölgemizdeki adölesan gebeliklerin
yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir. Nitekim Mersin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nden çok fazla göç almakta, buradan gelen insanların daha fazla ergen dönemde
evliliklere onay vermesi çalışmamızda ergen gebelik oranının yüksek olmasına neden olabilir.
Anne yaşının prematür doğumla ilişkisi üzerine yapılan çalışmalarda çoğunlukla adölesan
ve ileri yaş gebeliklerin prematür doğumla ilişkili olduğu bildirilmesine karşın, ilişki olmadığını
bildiren çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalardan; Yılmaz ve arkadaşlarının adölesan
gebeler ile yapmış oldukları çalışmada adölesan gebeliklerin %11.4’ünün preterm doğumla
sonuçlandığı rapor edilmektedir [44]. Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada da adölesan
gebelerden doğan bebeklerin ortanca gebelik haftasının 36.4 olduğu ve bebeklerin daha düşük
ağırlıklı olduğu bildirilmektedir [43]. Barut’un yapmış olduğu çalışmada da adölesan gebeliğin
preterm doğum için bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir [102]. Batmaz ve arkadaşlarının
yapmış olduğu çalışmada ise ileri anne yaşının plesanta previa ve prematür doğum üzerinde
etkisi olduğu [141], Tosun ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada da ileri anne yaşının
prematür doğumu 5.7 kat arttırdığı bildirilmektedir [27]. Leal ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada adölesan gebeliğin prematür doğumu 1.07 kat, ileri yaş gebeliğin ise 1.69 kat arttırdığı
bulunmuştur [142]. Seçkin ve arkadaşları [143] ile Ağaçayak ve arkadaşlarının adölesan
gebelerde yapmış oldukları çalışmalarda adölesan gebeliğin prematür doğum üzerinde etkisinin
olmadığı bildirilmektedir [45]. Gündüz [26], Yılmaz [50] ve Kulhan yapmış oldukları çalışmalarda
ileri anne yaşının prematür doğum üzerinde etkisinin olmadığı rapor edilmektedir [144].
Çalışmamızda ise anne yaşının 18 yaş ve altında olması ile 35 yaş üzerinde olmasının prematür
doğum riskini belirgin olarak artırdığını desteklemektedir. Bu sonuç büyük oranda beklenen bir
sonuç olup, 18 yaş ve altında üreme organları ve vücudun yeterince olgunlaşmamış olması ve 35
yaş üzerinde ise yaşlanma, kronik hastalıkların varlığı prematür doğum riskini artırabilir.
Nitekim erken ve ileri yaş üreme sağlığı hizmetlerinde majör riskli gebelikler arasında
sayılmaktadır.
Çalışmamızda anne yaşının prematür doğumla ilişkili olmasına karşın, eş yaşının
prematür doğumla istatistiksel olarak önemli bir ilişki içinde olmadığı tespit edilmiştir. Buna
karşın, Küçükoğlu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada baba yaşı ile prematürite
nedeniyle yoğun bakım hizmeti alma arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu rapor edilmektedir
[145]. Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada da eş yaşı ile prematür doğum arasında anlamlı
ilişkinin olduğu bulunmuştur [99]. Çalışma sonucumuz literatür ile farklılık gösterip, eş yaşının
prematür doğum üzerinde bir etki yaratmadığını göstermektedir. Bu konu tartışmaya açık olup,
yapılacak başka çalışmalarla değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Çalışmamızda eşinin ilköğretim ya da lise ve üzeri mezunu olmasının okur-yazar
olmayanlara kıyasla prematür doğum riskini arttırdığı saptanmıştır (p<0.01). Gümüşdaş ve
arkadaşlarının [146] yapmış olduğu çalışmada eş eğitim seviyesi ve gelir azaldıkça riskli gebelik
oranının arttığı, yapılan diğer bir çalışmada babanın eğitim seviyesi ve gelir seviyesi azaldıkça
bebek ölüm oranlarının arttığı saptanmıştır [53]. Babanın eğitim seviyesi düştükçe bebek ölüm
oranının arttığı Taş ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada da bulunmuştur [78].
Bangladeş’te yapılan bir çalışmada da babanın eğitim seviyesi düştükçe prematür doğum
oranının arttığı rapor edilmiştir [86]. Çalışma sonucumuzun literatür bilgisi ile uyumlu olmadığı
görülmektedir. Literatür bilgisinden de beklendiği gibi eş eğitim seviyesinin artması doğal olarak
riskli gebelikleri azaltması beklenirken, çalışmamızda eğitim seviyesinin yükselmesinin
prematür doğum riskini arttırması net olarak açıklanamamıştır.
Aylık gelirin her bir lira artışının prematür doğumu 1.01 kat arttırdığı çalışmamızda
bulunmuştur. Bodur ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ekonomik durumun prematür
doğum üzerine etkisinin olmadığı [52], Kurtul Çam ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada
düşük gelir düzeyinin prematür doğumu arttırdığı bulunmuştur [103]. Yurt dışında yapılan bir
çalışmada da gelir düzeyinin düşük olmasının prematür doğumu arttırdığı rapor edilmektedir
[86]. Yutdışında yapılan başka bir çalışmada da aylık gelirin düşük olmasının prematür doğumu
1.6 kat arttırdığı saptanmıştır [23]. Çalışma sonucumuz literatür bilgisi ile uyumlu olmadığı ve
aksine aylık gelirin artmasının prematür doğum riskini arttırdığı sonucunu desteklemektedir.
Literatürde diğer çalışmalarında rapor ettiği gibi aylık gelirin düşmesinin prematür doğum
riskini arttırması beklenirken çalışmamızda gelir seviyesinin artmasının prematür doğum riskini
arttırması açıklanması zor bir durum olarak gözükmektedir. Uzak ihtimalle çalışma
sonucumuzdaki bu ilişki aylık geliri yüksek olan kişilerin yardımcı üreme tekniklerini daha fazla
kullanması, daha fazla çalışan kadın olması ve bundan dolayı gebelik sürecinin daha stresli
geçmesiyle açıklanabilir. Yine de ailenin geliri ile prematür doğum arasındaki ilişkinin
açıklanabilmesi için daha fazla epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görüşündeyiz.
Çalışmamızda akraba evliliği yapmış olmanın prematür doğum riskini arttırdığı
bulunmuşur. Yapılan bir çalışmada akraba evliliğinin bebek ölüm oranını yaklaşık 2.0 kat
arttırdığı Bodur ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir [52]. Atadağ ve arkadaşları yaptıkları
çalışmada akraba evliliğinin prematür doğum riskini arttıran nedenlerden birisi olduğunu
bildirmektedir [100]. Arslan ve arkadaşlarının çalışmasında akraba evliliği yapan kadınların
yapmayan kadınlara oranla daha fazla ölü doğum yaptığı bulunmuştur [147]. Meriç Avcı’nın
yapmış olduğu çalışmada akraba evliliği yapmanın yenidoğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına
etkisi olmadığı tespit edilmiştir [148]. Naim ve arkadaşlarının Filistin’de yaptıkları çalışmada
akraba evliliklerinin prematür doğum üzerinde etkili olduğu [149], Katar’da Bener ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da akraba evliliğin prematür doğum ve düşük doğum ağırlığı
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üzerinde etkili olduğu rapor edilmiştir [150]. Yurtiçi ve yurtdışında yapılmış çalışmalardan
ulaşılan literatürde akraba evliliğinin prematür doğum üzerinde önemli bir etken olduğu
anlaşılmaktadır. Çalışma sonucumuz da literatüre benzer olarak akraba evliliğinin prematür
doğum riskini arttırdığını desteklemektedir. Ülkemizde akraba evliliği yapma oranı TÜİK 2016
sonuçlarına göre %23.2 olarak bildirilmektedir [55]. Diğer bir ifadeyle ülkemizdeki yaklaşık her
4 evlilikten birinin akraba evliliği olduğu görülmektedir. Bu sonuç ülkemizde olan prematür
doğumlarda akraba evliliklerinin önemli bir etken olduğunu gösterebilir.
Çoğul gebelik prematür doğum için bilinen bir risk faktörüdür. Chiabi ve arkadaşları [88]
ile Shah ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarda çoğul gebeliğin prematür doğum için
anlamlılik ifade ettiği bildirilmektedir [86]. Passini ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada
çoğul gebeliğin prematür doğumu 23.5 kat arttırdığını rapor etmektedir [96]. Schaaf ve
arkadaşlarının Hollanda’da yaptıkları çalışmada ikiz gebeliklerin tek gebeliklere oranla daha fazla
prematür doğumla sonuçlandığı, ikiz gebelerin bebeklerinin mortalite oranının da tekil gebelerin
bebeklerine oranla daha yüksek olduğu bildirilmiştir [97]. Ege ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada çoğul gebeliklerin prematür doğumu etkilediği [99], Kurtul Çam ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışmada da çoğul gebeliğin 106.5 kat prematür doğuma neden olduğu tespit
edilmiştir [103]. Meriç Avcı’nın yaptığı çalışmada çoğul gebelik sonucu dünyaya gelen bebeklerin
tek bebeklere oranla yoğun bakım ihtiyacının 5.25 kat fazla olduğu rapor edilmiştir [148]. Çalışma
sonucumuzda çoğul gebeliğin prematür doğumu arttırmada bağımsız bir risk faktörü olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu beklenen bir sonuç olup çoğul gebeliklerde fetüslerin uterus içinde
oluşturdukları baskı ve annede oluşturdukları fiziksel yükle prematür doğumu arttrabilir. Ayrıca
yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması sonrasında daha fazla çoğul gebelik olması ve bu
gebeliklerin sürdürülebilmesi için daha fazla medikal desteğe ihtiyaç duymaları da prematür
doğum riskini arttırabilir. Çünkü doğal yollardan gebe kalamayan kadınların bu şekilde gebe
kalması ve gebeliklerini sürdürmesi fizyolojik olarak zor bir gebelik sürecini beraberinde
getirmekte ve bu zorlu süreç prematür doğum riskini arttırabilir.
Düşük tehdidi yaşamak prematür doğum için önemli risk faktörüdür. Çalışmamızda
düşük tehdidinin prematür doğumu önemli ölçüde arttıran bir etken olduğu tespit edilmiştir.
Chandna ve arkadaşları daha önceki gebeliklerinde spontan düşük yapan kadınların şimdiki
gebeliğinde de düşük tehdidi yaşama oranının anlamlı şekilde yüksek olduğunu rapor etmektedir
[151]. Huma ve arkadaşları [152] ile Agrawal ve arkadaşları düşük tehdidi yaşama ile prematür
doğum arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır [153]. Yakıştıran ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışmada da düşük tehdidi yaşayan gebelerin anlamlı şekilde prematür doğum
yaptıkları tespit edilmiştir [154]. Akdolun Balkaya ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada da
düşük tehdidi yaşayan gebelerin %27.9 ‘unun prematür doğum yaptığı, düşük tehdidinin
prematür doğumu 2.41 kat arttırdığı bulunmuştur [67]. Çalışma sonucumuzda bu gebeliğinde
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düşük tehdidi yaşamanın prematür doğum riskini arttıran bağımsız bir risk faktörü olduğunu
desteklemektedir. Bu sonuç beklenen bir sonuç olup düşük tehdidi gibi gebeliğin sürmesini
olumsuz yönde etkileyen bir faktörün prematür doğumu da arttırması beklenmektedir.
Çalışmamızda önceki gebeliğinde ölen bebek-çocuk, düşük, küretaj veya ölü doğum
yapmış olmanın prematür doğumu 9.04 kat arttırdığı bulunmuştur (p<0.001). Şekeroğlu ve
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada düşük, küretaj ve ölü doğumun ileri yaş gebeliklerde
daha fazla görüldüğü [51], Özkan ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ise annenin gebelik
sayısı arttıkça bebeğin 1.78 kat ölüm riski arttığı yapılan çalışmalarda bulunmuştur [101]. Bodur
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da sık gebeliğin bebek ölüm riskini 2 kat arttırdığı rapor
edilmiştir [52]. Arslan ve arkadaşları kardeş ölüm öyküsü olmasının %11.9 oranında şimdiki
doğan bebeğin de ölüm oranını arttırdığını yapmış oldukları çalışma ile göstermişlerdir [155].
Balcı ve arkadaşları ise daha önce ölü doğum, düşük, erken doğum gibi obstetrik hikayeleri olan
gebelerin şimdiki gebeliklerindeki bebeğin ölüm oranını %4.5 oranında arttırdığını yaptıkları
çalışma ile rapor etmişlerdir [68]. Meriç Avcı’nın yapmış olduğu bir diğer çalışmada daha önceki
gebeliğinde spontan 2. trimestır düşüğü ya da erken doğum, ölü doğum ya da yenidoğan ölümü
olmasının doğan bebeğin yoğun bakım ihtiyacını 4.27 kat arttırdığı bulunmuştur [148].
Hindistan’da yapılan bir çalışmada annenin daha önceki gebeliklerinde ölü doğum yapmış
olmasının prematür doğumu arttırdığı [124], İran’da yapılan bir çalışmada da daha önce ölü
doğum yapan kadınların bebeklerinin yoğun bakım ihtiyacının daha fazla olduğu saptanmıştır
[156]. Abiodun ve arkadaşının yaptıkları çalışmada ise önceki gebeliklerinde düşük tehdidi
yaşamanın prematür doğumu etkilemediği bildirilmektedir [69]. Literatürde yapılan çalışmalara
bakıldığı zaman Hindistan’da yapılan ve Abiodun’un yaptığı çalışma dışında önceki gebeliğin
düşük, küretaj ve ölü doğumla sonuçlanmasının bu gebelik sonucunda ki bebek ölümü ve yoğun
bakım ihtiyacı arasındaki ilişkiye odaklandıkları prematür doğumla ilişkisini araştırmadıkları
görülmektedir. Fakat buradan prematür doğumların yoğun bakım ihtiyacı ve bebek ölümleriyle
doğrudan ilişkili olduğu bilindiğinden önceki gebeliklerinde düşük, küretaj, ölü doğum olmasının
prematür doğumu arttıcağı düşünülebilir. Nitekim Hindistan’da yapılan çalışmada önceki
gebeliklerinde ölü doğum, düşük, küretaj yapmış olmanın prematür doğumu arttırdığı
gösterilmiştir. Çalışma sonucumuzda önceki gebeliklerinde düşük, küretaj, ölü doğum ve ölen
bebek olmasının prematür doğumu arttırabileceğini göstermektedir.
Çalışmamızda gebelik boyunca egzersiz yapmamanın prematür doğum riskini çok güçlü
bir şekilde (OR=91.37) arttırdığı bulunmuştur (p<0.001). Ege bölgesinde yapılan bir çalışmada
gebelerin %72.1’inin gebelikte yapılan egzersizler hakkında bilgi sahibi olmadığı, gebelerin
%59.9’unun gebelikte egzersiz yapmadığı, egzersiz yapan gebelerin de %85.5’inin yürüme
egzersizi yaptığı bildirilmektedir [157]. Yalçın ve ark yapmış oldukları çalışmada gebelerin
%38.8’inin gebeliklerinde egzersiz yapmadığını, egzersiz yapanların %61.8’inin yürüyüş
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egzersizi yaptığını belirtmiştir [158]. Bir müdahale çalışmasında ise gevşeme egzersizlerinin
preterm eylem üzerine etkisi araştırılmış. Bu çalışmada gevşeme egzersizlerinin prematür
doğumu azaltmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı rapor edilmektedir [159].
Aktan’ın yapmış olduğu çalışmada gebelikte egzersiz yapmanın prematür doğumu azalttığı
bulunmuştur [160]. Ghodsi ve arkadaşlarının İran’da yaptıkları müdahale çalışmasında egzersiz
yapmanın prematür doğum üzerinde anlamlı bir ilişkisinin olmadığı saptanmıştır [161]. Price ve
arkadaşları [162] ile Toosi ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada gebeliğinde egzersiz yapan
ve yapmayan gebeler karşılaştırılmış, egzersiz yapmanın prematür doğum üzerine etkisi olmadığı
belirtilmiştir [163].

Ulaşılan literatürde çoğunlukla gebelerin egzersiz yapıp yapmadığı

araştırılmış olup prematür doğumla ilişkisini araştıran çalışmalarda ise egzersiz yapmanın
prematür doğum riski üzerine etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Çalışma sonucumuza göre
gebelik süresince egzersiz yapmamanın prematür doğumu arttıran bir risk faktörü olduğu, diğer
yönden gebelikte egzersiz yapmanın prematür doğuma karşı koruyucu bir faktör olduğu tespit
edilmiştir. Gebelikte egzersiz yapmanın prematür doğumdan korunmada gebelik süresince kas
tonüsünü güçlendirmesi, kan dolaşımını düzenlemesi, psikolojik ve ruhsal olarak gebenin
kendisini daha iyi hissetmesiyle açıklanabilir. Ayrıca bu sonuç Amerikan Obstetri ve Jinekoloji
Derneği’nin gebelik süresince egzersiz yapılması önerisini destekleyen bilimsel bir kanıt olarak
da değerlendirilebilir [71]. Sonuç olarak yaşamın her döneminde yapılması önerilen egzersiz
prematür doğumların azalmasına da katkı sağlamaktadır.
Çalışmamızda vakaların %94.7’si kontrollerin ise %81.8’i gebeliğinde en az bir doz
tetanoz aşısı yaptırmış olup, gebeliğinde en az bir doz tetanoz aşısı yaptırmış olmanın prematür
doğumu 8.24 kat arttırdığı bulunmuştur (p<0.001). Özvarol ve arkadaşlarının yoğun bakımda
yatan preterm yenidoğanlar ile yapmış oldukları çalışmada annelerin %92,5’inin tetanoz aşısı
yaptırdığı saptanmıştır [139]. Bebek ölümlerinin incelendiği Korkmaz ve arkadaşlarının
çalışmasında ise annelerin %8.7’sinin aşısız olduğu bulunmuştur [53]. Taş ve arkadaşlarının
bebek ölümlerini inceledikleri çalışmada da annelerin %23.5’i eksik aşılı, %9.4’ü aşısız olduğu
rapor edilmiştir [78]. Meriç Avcı’nın yaptığı çalışmada ise tetanoz aşısı olmayan annelerin
bebeklerinin daha fazla yoğun bakım ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir [148]. Amerika’da yapılan
bir çalışmada tetanoz aşısının prematür doğuma, düşük doğum ağırlığına ve SGA’ya neden
olmadığı saptanmıştır [164]. Texas’ta yapılan diğer bir çalışmada ise tetanoz aşısı yaptıran ve
yaptırmayan kadınlar karşılaştırılmış ve tetanoz aşısı yaptırmayan kadınların prematür doğum
oranı yaptıranlara oranla anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Ayrıca tetanoz aşısı yaptırmayan
kadınların bebeklerinin yoğun bakım ihtiyacının daha fazla ve uzun süreli olduğu saptanmıştır
[85]. Shah ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada da tetanoz aşısı olmama ile prematür
doğum arasında anlamlı ilişki olduğu rapor edilmiştir [86]. Çalışmamızda bulduğumuz sonuç ile
literatür arasında uyum görülmemektedir. Gebelikte tetanoz aşısı yaptırmanın prematür doğumu
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azaltması beklenirken çalışmamızda arttıran bir neden olarak bulunmuştur. Burada gebelik
döneminde tetanoz aşısı yaptırmanın prematür doğumu doğrudan arttıran bir neden olarak
düşünülmemesi gerektiği kanısındayız. Nitekim bu sonuç prematür doğum yapan gebelerin diğer
gebelere kıyasla daha riskli gebelikler olması, bu nedenle doğum öncesi bakım hizmetlerini daha
fazla alması ve daha sık medikal destek için sağlık kuruluşuna başvurması ve bu sürede doğum
öncesi bakım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan tetanoz aşısını daha fazla yaptırmış
olmasıyla açıklanabilir. Yine de literatüre aykırı gibi gözüken bu sonucumuzun açıklanabilmesi
için daha detaylı araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülebilir.
Gebelikte sigara içmenin önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. McCowan ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada sigara içen ve içmeyen gebeler karşılaştırılmış ve sigara içen
gebelerin prematür doğum oranının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur. Yine aynı
çalışmada 15 haftadan önce sigarayı bırakan gebelerin hiç sigara içmemiş gebeler kadar
prematür doğum riskine sahip olduğu belirtilmiştir [165]. Amerika’da Bastek ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada sigara içmenin prematür doğumu 2.22 kat arttırdığı rapor edilmiştir [166].
İşveç’te prematür doğum yapan kadınların sigara kullanımı ile yapılan bir çalışmada
gebeliklerinde sigara kullanmanın doğan bebeğin prematüre derecesini etkilediği, sigara içmeyen
gebelere oranla sigara içenlerin bebeklerinin daha düşük haftada doğdukları yani aşırı prematüre
doğma oranının daha fazla olduğu rapor edilmiştir [167]. Ege ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada gebelik döneminde sigara içmenin prematür doğum riskini 5.3 kat arttırdığı [99],
Kutan Fenercioğlu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ise eğitim seviyesi azaldıkça
gebelerin sigara içme oranının anlamlı şekilde arttığı ve günde 10 taneden fazla sigara içen
gebelerden doğan bebeklerin daha düşük ağırlığa sahip oldukları rapor edilmiştir [168]. Kurtul
Çam ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada prematür doğum yapan ve yapmayan
kadınların özellikleri karşılaştırılmış ve prematür doğum yapan kadınların daha fazla sigara içtiği,
prematür doğum ve sigara içme arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir [103].
Çalışmamızda gebelik döneminde sigara içmenin prematür doğum riskini etkilemediği
bulunmuştur. Çalışmaya katılan kadınların %4.5’i gebeliğinde sigara içmekteydi. Sayının az
olması bu sonucu doğurmuş olabilir. Gebelik döneminde bırakın sigara içilmesi, sigara dumanına
bile maruz kalınmaması şiddetle önerilerek gebelik döneminde sigaranın anne ve fetüs
üzerindeki zararlı etkisi bilinmektedir. Çalışma sonucumuzda gebelik döneminde sigara içmenin
prematür doğum riskini arttırmadığının bulunması bu zararlı etkenin olmadığı anlamına
gelmemektedir. Buradan sigara ve prematür doğum ilişkisini açıklayabilmek için kesitsel ve
kohort tipinde epidemiyolojik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızda prematür doğum ve gebenin şiddete maruz kalması arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Demir ve arkadaşlarının çalışmasında gebelik sırasında fiziksel
şiddetin plesanta ayrılmasına, doğum öncesi kanamaya, erken membran rüptürüne, uterus
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rüptürüne ve anne ölümüne kadar ciddi sonuçlara neden olduğu bulunmuştur [169]. Bolu ve
arkadaşları şiddete uğrayan gebelerin yaş ortalamasının daha düşük olduğunu [170], Kapan ve
arkadaşı ise kırsal alanda yaşayan, gelir seviyesi düşük ve doğum sayısı fazla olan kadınların
eşinden daha fazla şiddet gördüğünü belirtmiştir [171]. Sağkal ve arkadaşlarının yapmış
oldukları çalışmada şiddet ile gebe ve eşinin ilkokul mezunu, gelir durumlarının orta olması,
gebeliğin istenen bir gebelik olması ve ailenin destek olmaması arasında ilişki olduğu
bildirlmektedir [172]. Aile içi geçimsizlik ve şiddetin olması doğum korkusunu 1.19 kat arttırdığı
Akdolun Balkaya ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışma ile rapor edilmiştir [67]. Kim ve
arkadaşlarının gebelikte şiddet gören gebeler ile yaptıkları çalışmada, 20 yaşın altında, eğitim
düzeyi ve gelir seviyesi düşük, evli olmayan, gebeliğinde sigara içen gebelerin daha çok şiddet
gördüğü ve şiddetin prematür doğumu 1.7 kat arttırdığı tespit edilmiştir [173]. Brezilya’da
yapılan bir çalışmada da aile içi şiddet gören gebelerin 2.27 kat prematür doğum yaptıkları
saptanmıştır [92]. Şiddet görme ile prematür doğum arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok
çalışmada şiddetin prematür doğumu arttırdığı bulunmuştur. Çalışmamızda ise gebelik
döneminde şiddete maruz kalmanın prematür doğum riski ile bir ilişkisinin olmadığı tespit
edilmiştir. Bu durum çalışma grubumuzda şiddete maruz kalan gebelerin sayısının azlığı ile ilişkili
olabilir. Bu ilişkinin açıklanabilmesi için daha çok kişinin katıldığı epidemiyolojik çalışmalara
ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.
Çalışmamızda önceki gebeliklerinde en az bir kez prematür doğum gerçekleştirme ile
prematür doğum yapma arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Ege ve arkadaşlarının
yapmış oldukları çalışmada daha önceki gebeliklerinde prematür doğum yapanların şimdiki
doğumlarında prematür doğum yapma oranının 17.68 kat arttırdığı, hatta gebe kadının annesinin
prematür doğum yapma öyküsünün olması 11.95 kat prematür doğum riskini arttırmakta olduğu
bulunmuştur [99]. İran’da Alijahan ve arkadaşlarının bir çalışmasında daha önce prematür
doğum yapmış olmanın 12.7 kat prematür doğumu arttırdığı belirtilmiştir [23]. Hammond ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada daha önceden prematür doğum yapmanın şimdiki
doğumun prematür olması üzerinde belirleyici bir risk faktörü olduğu rapor edilmiştir [174].
Daha önceki gebeliklerinde prematür doğum yapma hikayesi olan kadınların şimdi ki gebeliğinde
de prematür doğum yapma oranının Zhang ve arkadaşları 20.8 kat [175], Bastek ve arkadaşları
ise 2.52 kat daha fazla olduğunu bildirmişlerdir [166]. Çalışma sonucumuz önceki gebeliğinde
prematür doğum yapmanın literatürün aksine prematür doğum riskini arttırmadığını
göstermektedir. Bu sonuç çalışma grubumuzdaki kadınların önceki doğumlarında prematür
doğum deneyim sayısının az olması ile açıklanabilir. Bu ilişkinin daha net araştırılabilmesi için
daha fazla kişinin katıldığı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızda doğum öncesi bakım alma ile prematür doğum arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. Kamerun’da yapılan bir çalışmada doğum öncesi bakım alan kadınların prematür
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doğum oranlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir [88]. Jammeh ve arkadaşları
doğum öncesi bakım almayan gebelerin alanlara oranla daha fazla prematür doğum yaptığını
belirtmişlerdir [137]. Ölü doğumların nedenlerinin incelendiği bir çalışmada ise Rawat ve
arkadaşları annelerin %53.06’sının doğum öncesi bakım almadığını ifade etmişlerdir [80]. Bastek
ve arkadaşları [166] ile Miranda ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda sırasıyla doğum
öncesi bakım almayan gebelerin 4.22 ve 3.17 kat daha fazla prematür doğum yaptıklarını
çalışmaları ile rapor etmişlerdir [92]. Ege ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada prematür
doğum yapan kadınların %36.3’ünün DÖB almadığı [99], Özvarol ve arkadaşlarının prematüre
bebeklerin değerlendirildiği çalışmada annelerin %95.9’unun DÖB aldığı [139], bebek
ölümlerinin incelendiği bir çalışmada ise Bodur ve arkadaşları DÖB almamanın bebek ölüm
oranını arttırdığını belirtmişlerdir [52]. Literatüre bakıldığı zaman doğum öncesi bakım alma ile
prematür doğum arasında net bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Doğum öncesi bakım almanın
da almamanın da prematür doğum riskini arttırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Çalışma
sonucumuzda tekli analizlerde doğum öncesi bakım almanın prematür doğumu arttıran bir
neden olmasına karşın Binary logistik regresyon analizinde doğum öncesi bakım alma prematür
doğum için bir risk faktörü olarak görülmemiştir. Bu sonuç çalışma yöntemlerindeki farklılık
kadar çalışma bölgesinin sosyoekonomik özellikleriyle de ilişkili olabilir. Doğum öncesi bakım
hizmeti almayla prematür doğum arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için daha standart ve
kontrollü epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Gebeliğinde üriner enfeksiyon geçirme prematür doğum için önemli bir risk faktörü
olarak bilinmektedir. Alijahan ve arkadaşları [23] ile Passini ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmalarda üriner enfeksiyonların prematür doğumu sırasıyla 1.8 kat ve 1.2 kat arttırdığı
bulunmuştur [96]. Akdolun Balkaya’nın yapmış olduğu çalışmada ürogenital enfeksiyon varlığı
prematür doğumu 4.42 kat [67], Kurtul Çam’ın yapmış olduğu çalışmada da 4.12 kat arttırdığı
görülmüştür [103]. Çalışmamızda ise gebelik döneminde üriner enfeksiyon geçirmenin prematür
doğum ile bir ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Bu sonuç çalışma grubumuzda üriner enfeksiyon
geçirenlerin sayısı da dikkate alındığı zaman, gebelik döneminde üriner enfeksiyon geçirmenin
prematür doğum riskini arttırmadığı yönünde güçlü bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Bu sonuç
literatürde ki çalışmaların aksine bir sonuç olup yeni çalışmalarla değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Hiperemezis ve prematür doğum arasında çalışmamızda anlamlı bir ilişki bulunmamıştır
(p>0.05). Alijahan ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada hiperemezisin prematür
doğumu 2.0 kat arttırdığı [23], Akdolun Balkaya ve arkadaşlarının hiperemezisi olan gebelerin
2.10 kat erken doğum tehdidi yaşadığı ayrıca birinci trimestırda hiperemezis gravidarum sorunu
yaşayan gebelerin bebeklerinin 4.98 kat ölüm riskinin arttırdığı aynı çalışmada rapor edilmiştir
[67]. Meriç Avcı’nın yapmış olduğu çalışmada ise hiperemezis gravidarum ile yenidoğan
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bebeklerin yoğun bakım ihtiyacının artması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur
[148]. Çalışma sonucumuzda Meriç Avcı’nın sonucunu destekler nitelikte olup hiperemezisin
prematür doğum riskini arttırmadığını göstermektedir. Çalışmaya katılanların içinde gebelik
döneminde hiperemezis geçirenlerin sayısı dikkate alınırsa bu sonucun bilinenin aksine önemli
bir kanıt olduğu düşünülebilir.
Çalışmamızda gebelik süresince uterin kanamanının olup olmamasının prematür
doğumla bir ilişkisi saptanmamıştır. Buna karşın literatürde uterin kanamanın prematür doğum
riskini arttırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Ege ve arkadaşlarının yapmış olduğu
çalışmada uterin kanamanın prematür doğumu 17.9 kat arttırdığı bildirilmektedir [99]. Shah ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada gebelikte vajinal kanamanın prematür doğumu %25.9
oranında arttırdığı bulunmuştur [86]. İrlanda’da yapılan bir çalışmada uterin kanaması olan
gebelerin %9.5’inin prematür doğum yaptığı [176], Uganda’da yapılan çalışmada ise antepartum
kanaması olan kadınların %23.2’sinin düşük yaptığı, düşük yapmayıp doğuran kadınların da
%26.8’inin prematür doğum yaptığı rapor edilmektedir [177]. Jammeh ve arkadaşlarının
Norveç’te yaptıkları çalışmada antepartum kanaması olan gebelerin prematür doğum oranlarının
daha yüksek olduğu rapor edilmiştir [137]. Çalışma sonucumuzda tekli analizlerde gebelik
süresince uterin kanamanın olmasının prematür doğumu arttıran bir değişken olmasına karşın
Binary logistik regresyon analizde uterin kanama prematür doğum için bir risk faktörü olarak
belirlenmemiştir. Bu sonuç beklenenin aksine bir sonuç olup açıklanamamıştır.
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
SONUÇLAR
Vaka-kontrol tipinde planlanan çalışmamız prematür doğumlarla ilişkili risk faktörlerinin
araştırılması için yapılmıştır. Çalışma sonuçlarımıza göre;


Çalışmamıza 187 vaka, 187 kontrol olmak üzere toplam 374 doğum yapan kadının
katıldığı,



Vakaların yaş ortancasının 27.0 (15.0-43.0), kontrollerin yaş ortancasının 27.0 (15.047.0) olduğu (p>0.05),



Vaka eşlerinin yaş ortancasının 30.0 (19.0-48.0), kontrollerin eş yaş ortancasının 31.0
(21.0-47.0) olduğu (p>0.05),



Vaka grubunda doğan bebeklerin %45.5’inin kız, %54.5’inin erkek, bu oranların sırasıyla
kontrollerde %43.3 ve %56.7 olduğu (p>0.05),



Vaka grubunda olan bebeklerin ortanca doğum haftasının 34 hafta (En düşük: 22 - En
yüksek: 36 hafta), kontrol grubunda olan bebeklerin ortanca doğum haftasının 39.0 hafta
(En düşük: 37 - En yüksek:40) olduğu,



Vakaların %12.8 ADDA, %13.9’unun ÇDDA, %58.8’inin DDA ve %14.5’inin de normal
doğum ağırlığında; kontrollerin %0.5’inin DDA, %93.1’inin normal doğum ağırlığı ve
%6.4’ünün de iri bebek olduğu ve,



Vakaların boy ortancasının 44.0 cm (En düşük:28.0 - En yüksek:50.0), kontrollerin boy
ortalamasının 50.0 (En düşük:46.0 - En yüksek: 55.0 cm) olduğu saptanmıştır.



Binary logistik regresyon modeline göre;
o

Annenin 18 yaş ve altında veya 35 yaş ve üzerinde olmasının prematür doğum
riskini 2.06 kat attırdığı,

o

Eşin eğitim seviyesinin okur-yazar olmama veya okur-yazar olmasına kıyasla
ilköğretim mezunu olmasının prematür doğum riskini 8.72 kat, lise mezunu
olmasının da 14.09 kat arttığı,

o

Eşler arasında akraba evliğinin olmasının prematür doğum riskini 2.21 kat
arttırdığı,

o

Aile aylık gelirinin artmasının prematür doğumu 1.01 kat arttırdığı,

o

Gebelik sonucunun çoğul doğum olmasının prematür doğum riskini 13.40 kat
arttırdığı,
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o

Gebelik süresince düşük tehdidi yaşanmasının prematür doğum riskini 20.82 kat
arttırdığı,

o

Gebelik süresince egzersiz yapılmamasının prematür doğum riskini 91.37 kat
arttırdığı,

o

Önceki gebeliklerinde ölen bebek-çocuk, küretaj, düşük hikayesinin olmasının
prematür doğum riskini 37.89 kat arttırdığı ve

o

Gebelik süresince en az bir doz tetanoz aşısı yaptırmanın prematür doğum riskini
8.24 kat arttırdığı tespit edilmiştir.



Analiz sonuçlarımıza göre; eşin yaşı, medeni durum, annenin eğitim durumu, aile tipi, ilk
evlenme yaşı, çalışma durumu, sosyal güvence, ailedeki kişi sayısı, annenin sigara içme
durumu, gebelik süresince annenin şiddet veya travmaya maruz kalması, önceki gebeliğin
sonlanma durumu, önceki bebeklerin yoğun bakım alma durumu, önceki gebeliği ile
şimdiki gebeliği arasında geçen süre, gebelikten önceki kilonun, gebeliğin planlı olup
olmamasının, gebeliğin yardımcı üreme teknikleri ile olmasının, ilk gebelik yaşının,
önceki gebeliklerinde prematür doğum öyküsünün, DÖB alınmasının, gebeliğinde uterin
kanama olmasının, gebeliğinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamasının, annede kronik
hastalık varlığının, gebelik öncesinde AP yöntemi kullanmanın, gebelik süresince üriner
enfeksiyon geçirmenin, gebelik süresince hiperemezis gravidarum tedavisi almanın,
gebelikten önce veya gebelik süresince folik asit, demir takviyesi, multivitamin
kullanılmasının, bebeğin cinsiyetinin, Rh uygunsuzluğu ve bebekte anomali olmasının
prematür doğum riskini arttırmadığı tespit edilmiştir.

57

Sevcan Özel, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019
ÖNERİLER
Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda;


Adölesan gebelik oranlarının azaltılması için toplumun eğitilmesi, kız çocuklarının
eğitim ve öğretimine daha fazla önem verilmesi konusunda aileler bilgilendirilmelidir.
Tespit edilen adölesan gebeliklerin daha yakından izlenmesi önerilir.



İleri yaş gebeliklerin önlenmesi için kadın ve ailelerin ileri yaş gebeliklerin anne ve
bebek sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda eğitilmesi, üreme sağlığı
hizmetleri kapsamında aile planlaması danışmanlığının arttırılması ve tespit edilen
ileri yaş gebeliklerin daha yakından izlenmesi önerilir.



Daha önce düşük, küretaj, ölü doğum veya ölen bebek hikayesi olan kadınların 15-49
yaş izlemlerde tespit edilmesi, olası gebeliklerin sonuçları hakkında bilgilendirilmesi,
bu kadınların gebelik düşünmeleri halinde en uygun zamanda gebe kalmaları
konusunda sağlık hizmeti almaları ve gebelikleri süresince doğum öncesi bakım
hizmetlerini daha sık ve kapsamlı düzeyde almaları sağlanmalıdır. Ayrıca bu
kadınların önceki gebeliklerinde yaşadıkları ölen bebek-çocuk, düşük, küretaj
deneyiminin yarattığı psikolojik ve ruhsal sorunlardan korunabilmesi için gebelik
öncesi ve süresince psikolojik destek alması da sağlanmalıdır.



Akraba evliliklerinin azaltılması için temel sağlık hizmetlerinde topluma yönelik bir
eğitim programı hazırlanmalıdır. Bu program çerçevesinde hem birinci basamak
sağlık kurumlarında bire bir hem de kitle iletişim araçlarıyla topluma yönelik sağlık
eğitimleri yapılmalıdır. Sosyo-kültürel özellikler nedeniyle bazı bölgelerde akraba
evlilikleri daha fazla olabilir. Temel sağlık hizmetleri kapsamında bu bölgeler tespit
edilerek akraba evliliklerinin önlenmesi için o bölgenin toplum liderlerinin de
katılacağı eğitimlere ağırlık verilmelidir. Bir risk faktörü olarak tespit edilen akraba
evliliklerinden olan gebeliklerde doğum öncesi bakım hizmetlerinin daha sık ve
yakından yapılması sağlanmalıdır.



Prematür doğumlar için bir risk faktörü olarak belirlenen çoğul gebeliklerin erken
dönemde tespit edilerek doğum öncesi bakım hizmetlerinin daha sıkı ve daha
yakından yapılması önerilir.



Gebelik süresince tespit edilen düşük tehdidinin ileri düzeyde sağlık hizmeti veren
uzmanlaşmış kişiler tarafından takip edilmesi önerilir. Bu durumdaki gebelerin
birinci basamak sağlık kurumları tarafından doğum öncesi bakım hizmetlerinin daha
yakından yapılması gerekir.



Çalışmamızda prematür doğum yönünden risk faktörü olarak belirlenen faktöre sahip
olan gebeler tespit edilirse, doğum öncesi bakım hizmetleri kapsamında gebenin eşi
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ve aile yakınlarının da gebeliğin sorunsuz ilerlemesi için desteği alınmalıdır. Bu
kapsamda aile üyelerinin desteği alınarak gebenin prematür doğuma neden
olabilecek tutum ve davranışlardan kaçınması sağlanmalıdır.


Çalışma sonucumuza göre gebelik süresince düzenli olarak egzeriz yapmamanın
prematür doğum riskini en fazla arttıran risk faktörü olduğu gerçeğinden hareketle;
gebelerin sağlık kontrolleri eşliğinde düzenli olarak egzersiz yapması önerilir. Bu
konuda hem gebenin hem de eşinin egzersizin anne ve bebek sağlığı üzerine olumlu
etkisini bilmesi ve egzersiz yapmaya motive edilmesi önerilir.



Eğitim seviyesi yüksek eşe sahip olunması ya da ailenin gelir seviyesinin yükselmesi
gebelerin prematür doğum riskini arttırdığından, bu özelliklere sahip gebelere daha
yakından doğum öncesi bakım hizmeti verilmesi önerilir.



Çalışma sonucumuza göre gebelik süresince en az bir doz tetanoz aşısı yaptırmanın
prematür doğum riskini arttırdığının tespit edilmesi tetanoz aşısının gebelere
yapılmasında bir olumsuzluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu sonuç tartışmada da
belirtildiği gibi prematür doğum riskini arttıracak risk faktörlerine sahip olan
gebelerin daha fazla sağlık hizmeti alması onların aynı zamanda tetanoz aşılarını da
daha fazla yaptırmalarına neden olmuş olabilir. Bu nedenle gebelerin temel sağlık
hizmetleri

kapsamında

maternal

neonatal

tetanoz

eliminasyon

programı

çerçevesinde tetanoz aşılarının yapılmasına devam etmesi önerilir.

59

Sevcan Özel, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019
Sınırlılıklar
Gebelerin doğum öncesi bakım hizmetlerinde aile sağlığı elemanlarınca tutulan izlem
kayıtlarına ulaşılamamıştır. Bu nedenle gebelerin bu döneme ait sağlık bilgileri (aşılanma, ağırlık
artışı, tansiyon değerleri, vb) gebenin verdiği bilgilerle sınırlı kalmıştır. Analizlerde de görüldüğü
gibi gebelik döneminde kilo artışı ile prematür doğum arasındaki ilişki analiz edilememiştir.
Gebeden gebelik öncesi ve doğum öncesi öğrenilen kilo dikkate alınarak gebelik süresince alınan
kilonun prematür doğum üzerine etkisi analiz edilmek istenmiş olmasına karşın prematür
doğumlar da bariz olarak erken doğumdan dolayı doğum öncesi kilo düşük olduğundan bu
değerlendirme yapılmamıştır. Bunun yerine çalışma gurubuna giren bütün gebeler için gebelik
öncesi kilo belirlenen bir değişken olarak düşünülmüş ve prematür doğumla ilişkisi
araştırılmıştır.
Çalışmamıza alınan vaka ve kontroller çalışma yapılan hastanede doğum yapan kadınlar
ve bebeklerinden oluşmaktadır. Başka bir kurumda doğum yapıp çalışmanın yapıldığı hastaneye
sevk olarak gelen kadınlar ve bebekleri, evde doğum yapan kadınlar ve bebekleri ve ülkemize
mülteci olarak gelen kadınlar ve bebekleri çalışma dışı bırakılmıştır. Bu nedenle elde edilen
sonuçlar sadece hastaneye doğum yapmak için gelenleri temsil etmektedir.
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