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SUMMARY: Aygün C, Çetinkaya M, Aydýn O, Alper T, Karagöz F, Küçüködük
Þ. (Departments of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology and Pathology,
Ondokuz Mayýs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey). Perinatal
mortality in 2003 in Ondokuz Mayýs University Faculty of Medicine. Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 177-182.
Perinatal mortality in Ondokuz Mayýs University Faculty of Medicine in 2003
was prospectively analyzed with the collaboration of the Neonatology, Obstetrics
and Gynecology and Pathology Departments. In 2003, 1106 babies were born
dead or alive with a birth weight of more than 500 grams and a gestational
age over 22 weeks. Of these, 97 babies died in the perinatal period. Perinatal
mortality rate was 87.7/1000, stillbirth rate 49.7/1000 and early neonatal
mortality rate 39.9/1000. The two leading causes of death according to a
modified Wigglesworth classification were stillbirths and prematurity and its
complications. Lethal congenital malformations and terminations and "other"
ranked. The high perinatal mortality rate in our university hospital was
attributed to the fact that our hospital is the only one in the Middle Black Sea
Region that provides care to high-risk pregnant women and their babies (the
only Neonatal Intensive Care Unit in the region). We invite the Ministry of
Health to put forward programs with Ondokuz Mayýs University Faculty of
Medicine to reduce the perinatal mortality rate in the region.
Key words: perinatal mortality, Middle Black Sea region, Samsun.
ÖZET: Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Uygulama ve Araþtýrma
Hastanesi 2003 yýlý perinatal mortalitesi neonatoloji, kadýn hastalýklarý-doðum
ve patoloji bilim dallarýnýn ortak katýlýmýyla prospektif olarak araþtýrýldý. 2003
yýlýnda doðum aðýrlýðý 500 gr'ýn ve gebelik haftasý 22 haftanýn üzerinde olan
toplam 1106 canlý ve ölü bebekten 97si perinatal dönemde ölmüþtü. Perinatal
mortalite hýzý binde 87.7, ölü doðum hýzý binde 49.7, erken neonatal mortalite
hýzý binde 39.9 olarak hesaplandý. Modifiye Wigglesworth sýnýflamasýna göre
perinatal ölüm nedenleri arasýnda ilk iki sýrayý ölü doðumlar ve prematürelik
sorunlarý almaktaydý. Üçüncü sýrayý ise letal konjenital malformasyonlar ile
terminasyonlar ve diðer nedenler paylaþýyordu. Üniversitemiz hastanesinde
saptanan yüksek perinatal ölüm hýzý, Orta Karadeniz Bölgesinde riskli gebelere
ve yenidoðanlara yoðun bakým hizmeti verebilen tek merkez olmasýna baðlandý.
Bölgedeki perinatal ölümlerin azaltýlmasý için Saðlýk Bakanlýðý ile ortak
çalýþmalarýn yapýlmasý gerekliliði savunuldu.
Anahtar kelimeler: perinatal mortalite, Orta Karadeniz Bölgesi, Samsun.

Perinatal dönem doðum öncesi geç dönemi,
doðumu ve doðum sonu erken dönemi kapsar.
Bu dönemdeki ölü doðumlar ve bebek ölümleri
perinatal ölüm olarak adlandýrýlýr. Anne
karnýndaki hayat, doðum aný ve doðum sonrasý
dönem biyolojik bir devamlýlýk süreci
olduðundan, perinatal mortalite hýzý (PNMH);

anneye ve bebeðe verilen prenatal, natal ve erken
postnatal bakýmýn önemli bir göstergesidir.
Perinatal mortalite hýzý bir bölge ya da ülkede
anne ve çocuk saðlýðýna verilen önemin
belirleyicisidir. Dünya genelindeki PNMH
çalýþmalarýna bakýldýðýnda, geliþmiþ ülkelerde
PNMHnýn binde 10un altýnda olduðu 1 ,

178

Aygün ve ark.

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi  Temmuz - Eylül 2004

Finlandiya gibi bazý Kuzey Avrupa ülkelerinde
binde altý gibi çok düþük düzeylerdeyken2 ,
Afrika ülkelerinde binde 80-100e çýktýðý
görülmektedir2,3.
Ülkemiz genelinde PNMH konusundaki
çalýþmalar kýsýtlýdýr. Bu konudaki en kapsamlý
çalýþma, 1999 yýlýnda Türkiyede üniversite ve
büyük doðumevlerinden oluþan toplam 29
merkezde ve 92.587 bebekte prospektif olarak
gerçekleþtirilmiþtir4. Çalýþmanýn sonuçlarýna
göre ülkemizdeki PNMH binde 34.9; ölü doðum
hýzý binde 18 ve erken neonatal ölüm hýzý binde
17.2dir. Türkiye geneline bakýldýðýnda en
yüksek perinatal ölüm hýzýnýn binde 71.9 ile
Karadeniz Bölgesinde olduðu görülmektedir.
Karadeniz Bölgesinden sonuç veren iki
merkezden biri Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesidir. Bu çalýþmada aradan
geçen üç yýlda merkezimizde perinatal ve
neonatal bakým koþullarýnda iyileþme olup
olmadýðýnýn araþtýrýlmasý amacýyla 2003 yýlýndaki perinatal ölümler prospektif olarak
deðerlendirilmiþtir.
Materyal ve Metot
Dünya Saðlýk Örgütünün (DSÖ) tanýmlamasýna
göre doðum aðýrlýðý 500 gr ve üzerinde, gebelik
yaþlarý 22 hafta ve üzerinde olan tüm ölü ve
canlý doðumlar PNMH hesaplanýrken deðerlendirmeye alýnýr. Buna göre çalýþmaya 1 Ocak
2003 ile 31 Aralýk 2003 tarihleri arasýnda
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Kadýn Hastalýklarý
ve Doðum Anabilim Dalýnda doðan, doðum
aðýrlýklarý 500 grýn ve gebelik yaþlarý 22
haftanýn üzerinde olan toplam 1106 bebek
alýndý. Canlý doðum; doðumda vücut aðýrlýðý 500
grýn üzerinde olan, nefes alan, kalp atýmlarý
olan, umbilikal arter nabzý alýnan veya ekstremitelerinde hareket gözlenen bebek; ölü doðum
doðumda vücut aðýrlýðý 500 gr'ýn üzerinde olan
ve hiçbir yaþam belirtisi gözlenmeyen bebek
olarak kabul edildi. Perinatal mortalite hýzý, ölü
doðum hýzý ve erken neonatal mortalite hýzý
aþaðýdaki formüller ile hesaplandý:
PNMH =

Ölü doðum sayýsý + Erken neonatal ölüm sayýsý (Ýlk 7 günde)

Ölü Doðum Hýzý =

Toplam doðum sayýsý (ölü + canlý doðum)
Ölü doðum sayýsý
Toplam doðum sayýsý (ölü + canlý doðum)

Erken Neonatal Mortalite Hýzý =

Erken neonatal ölüm sayýsý
Canlý doðum sayýsý

x 1000

x 1000

x 1000

Ölüm nedenlerinin sýnýflandýrýlmasýnda
Geniþletilmiþ Wigglesworth Sýnýflamasý
kullanýldý5,6 (Tablo I). Her bebek için doðum
aðýrlýðý, gebelik haftasý, annenin gebelik
öncesinde olan ya da gebelik sýrasýnda ortaya
çýkan saðlýk sorunlarý, indirekt Coombs testi
pozitifliði, antenatal takipte saptanan patolojik
durumlar kaydedildi. Ýntrauterin ya da intrapartum dönemde eksitus olan bebeklerden
ailenin izni alýndýktan sonra fetus ve plasenta
patolojik deðerlendirmeye alýndý. Erken neonatal
dönemde kaybedilen tüm bebeklerin doðum
sonrasý fizik muayene ve laboratuvar bulgularý
kaydedildi. Bu bebeklerden ölümden hemen
sonra kan ve beyin-omurilik sývýsý kültürleri ve
aileleriden izni alýnabilen vakalarda karaciðer,
akciðer ve beyin iðne nekropsileri alýndý. Genetik
çalýþma yapýlan vakalarýn kromozom analizi
sonuçlarý deðerlendirildi.
Bulgular
2003 yýlýnda Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp
Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesinde
doðum aðýrlýðý 500 gr ve gebelik yaþý 22 haftanýn
üzerinde olan toplam 1106 canlý ve ölü
doðumdan 97si (%8.8) perinatal dönemde
kaybedilmiþti. PNMH binde 87.7 olarak
hesaplandý. Ölü doðum sayýsý 55 olup, ölü
doðum hýzý binde 49.7 idi. Erken neonatal ölüm
sayýsý 42, erken neonatal mortalite hýzý binde
39.9 idi. Perinatal ölümlerden 37si (%38.1) kýz,
60ý (%61.9) erkekti. Gebelik haftalarý 22-39
hafta arasýnda deðiþiyordu (ortalama 28 hafta).
Doðum aðýrlýklarý ortalama 1358 ± 868 gr (5303900 gr) idi.
Perinatal dönemde kaybedilen bebeklerden
45inin (%45.9) aðýrlýðý 1000 gr'ýn altýndaydý.
Bunlarýn 26sý (%57.8) intrauterin, 19u
(%42.2) postpartum dönemde ölmüþtü. Doðum
aðýrlýðý 1000- 1499 gr arasýnda olan 20 bebekten
sekizi (%40.0) intrauterin, biri intrapartum
(%5.0), 11i (%55) postpartum; 1500-1999 gr
arasýnda olan 18 bebekten sekizi (%44.4)
intrauterin, biri (%5.6), intrapartum, dokuzu
(%50) postpartum; 2000-2499 gr arasýnda olan
bir bebek intrauterin; 2500-3999 gr arasýnda
olan 11 bebekten sekizi (%72.7) intrauterin,
üçü (%27.3) postpartum ve 4000 gr'ýn üzerinde
olan iki bebek de intrauterin ölmüþtü.
Ölüm nedenlerinde ilk sýrayý 40 (%41.2)
bebekle ölü doðumlar almaktaydý. Bunu 33
bebekle (%34.0) prematürelik ve sorunlarý
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Tablo I. Geniþletilmiþ Wigglesworth Sýnýflamasý
Grup 1: Fetal ölümler

Masere doðan veya
Masere olmayýp, eylemden önce öldükleri kanýtlananlar
(bir minör anomalisi olanlar dahil)

Grup 2: Malformasyonlar

Masere olsun olmasýn
 Letal veya potansiyel letal malformasyonu olanlar
 Ýki veya daha çok minör malformasyonu olanlar
 Fonksiyonel bozukluk yapan deformasyonlar

Grup 3: Prematürelik

Doðum aðýrlýðý < 1000 gr olanlar (ölüm zamanýna ve nedenine bakýlmaksýzýn)
Doðum aðýrlýðý > 1000 gr olup, ilk 4 saatten sonra ölenler (hyalen membran
hastalýðý, intraventriküler kanama, spesifik olmayan sepsis)

Grup 4: Perinatal hipoksi Doðum aðýrlýðý > 1000 gr olup,
 Ýntrapartum ölenler
 Masere olmayýp, eylemeden önce öldükleri kanýtlanamayan ölü doðumlar
 Eylem baþlamadan yapýlan sezaryende ölü bulunanlar
 Ýlk 4 saat içinde ölenler
Perinatal asfiksi/ Doðum travmasý olanlar (ölüm zamanýna bakýlmaksýzýn)
Grup 5: Özel nedenler

Doðum aðýrlýðý > 1000 gr olan bütün prematüre veya matür bebeklerde
 Kan grubu uygunsuzluklarý
 Doðuþtan metabolizma hastalýklarý
 Ýkizden ikize transfüzyon sendromu
 Malformasyon nedenli olmayan hidrops fetalis
 Matür bebeklerde görülen prematüre sorunlarý (hyalen membran hastalýðý ve
 nekrotizan enterokolit gibi)
 Tümör, hamartom ve diðerleri

Grup 6: Enfeksiyonlar

Matür bebeklerin tüm enfeksiyon hastalýklarý
Prematürelerin spesifik ve sýradýþý enfeksiyon hastalýklarý

Grup 7: Diðerleri

Diðer gruplara girmeyenler
Ölüm nedeni açýklanamayanlar
Terminasyonlar

izlemekteydi. Yedi bebek (%7.2) ölüm nedeni
açýklanamayan ve diðer vakalar grubundaydý.
Bunlarýn altýsý (%75) gebelik terminasyonuydu.
Yedi bebek (%7.2) konjenital malformasyonlar,
dört bebek (%4.1) eylem ve doðum sýrasýnda
geliþen hipoksiye baðlý, dört bebek (%4.1) özel
nedenler ve iki bebek (%2.2) de fulltermin tüm,
prematürenin spesifik enfeksiyonlarý nedeniyle
kaybedilmiþti (Tablo II).
Altý gebelik terminasyonundan ikisi antenatal
dönemde yapýlan amniosentez sonrasý
kromozom incelenmesinde trizomi 21
saptanmýþ olmasý nedeniyle yapýlmýþtý.
Sonlandýrýlan diðer gebeliklerden birinde
bilateral renal agenezi ve anhidramnioz, birinde
omfalosel, birinde Arnold-Chiari malformasyonu ve birinde de meningomyelosel anne
karnýnda yapýlan ultrasonografik incelemelerle
saptanmýþtý. Bebekler doðduktan sonra da bu
tanýlar doðrulandý.

Tablo II. Wigglesworth sýnýflamasýna göre
ölüm nedenleri
Sayý

%

Antenatal ölü doðumlar
Letal konjenital malformasyonlar
Prematüritelik sorunlarý
Perinatal asfiksi
Özel nedenler*
Enfeksiyonlar
Diðerleri

40
7
33
4
4
2
7

41.2
7.2
34.0
4.1
4.1
2.2
7.2

Toplam

97

100

* Üç bebekte immün, bir bebekte non-immün hidrops fetalis

Çoklu konjenital malformasyonu olup, postpartum
dönemde ölen bir bebek ise kromozom incelemesi
sonucunda trizomi 18 tanýsý aldý.
Maternal nedenler
Perinatal ölümlerle baðlantýlý olabilecek
matermal nedenler Tablo IIIte görülmektedir.
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Tablo III. Maternal nedenler
Sayý

%

Mekanik nedenler
Antepartum kanama
Gebelik öncesi hastalýklar
Annede indirekt Coombs pozitifliði
Gebelikte geliþen hastalýklar
Maternal travma, kaza, örselenme
Sýnýflandýrýlamayan

4
7
3
2
16
0
5*

10.8
18.9
8.1
5.5
43.2
0
13.5

Toplam

37

100

* Ýki annede ablasyo plasenta ve preeklampsi, bir annede
kronik hipertansiyon ve ablasyo plasenta, bir annede
eklampsi ve ablasyo plasenta, bir bebekte intrauterin
eksitus olmuþ ikiz eþi.

Bebeðin ölümüne neden olabilecek maternal
neden 89 annenin 37sinde (%41.6) saptanmýþtý. Bunlar arasýnda ilk sýrayý 16 (%43.2)
vakayla gebelikte geliþen hastalýklar almaktaydý.
Gebelikte geliþen hastalýklar arasýnda ise ilk
sýrada preeklampsi vardý. Onbir (%12.4) annede
gebelik preeklampsi nedeniyle komplike
olmuþtu. Bir anne eklampsi, bir anne gebelikle
indüklenen hipertansiyon, bir anne gestasyonel
diyabet, bir anne ise eklampsi ve hemoliz,
yükselmiþ karaciðer enzimleri, düþük trombosit
sayýsýyla karakterize HELLP (hemoliz, karaciðer
fonksiyonlarýnda bozulma, trombositopeni)
sendromu tanýsý almýþtý. Maternal nedenler
arasýnda antepartum kanama ikinci sýradaydý
(%18.9). Bunlarýn altýsý (%85.7) ablasyo
plasenta, biri (%14.3) plasenta previa totalis
vakasý idi. Mekanik nedenler olarak üç vakada
uterin rüptür (biri komplet, ikisi inkomplet) ve
bir vakada da kordon sarkmasý izlenmiþti. Ýki
annede ise indirekt Coombs pozitifliði vardý.
Patolojik bulgular
Perinatal dönemde kaybedilen 97 bebekten
53ünde (%54.6) patolojik inceleme mümkün
oldu. Alýnan patoloji sonuçlarý sonrasýnda klinik
olarak düþünülen Wigglesworth sýnýflamasý iki
bebekte deðiþti. Bunlardan biri 31 haftalýk
intrauterin eksitus olmuþ bir bebekti. Önceden
Grup 1 olarak sýnýflandýrýlmýþ olan bu vaka,
otopsi incelemesinde dilate sað atrium, tek
ventrikül ve bu ventrikülden çýkan tek büyük
damar saptanmasý üzerine Grup 2 olarak
sýnýflandýrýldý. Diðer bir vaka 29 haftalýk,
respiratuvar distres sendromu ve sepsis tanýsýyla
kaybedilmiþ olan bir bebekti. Bu bebek Grup
3e alýnmýþtý. Ölüm sonrasý akciðer dokusunda

alveolleri dolduran mantar ve hif sporlarý
izlenmesi üzeine mantar pnömonisinden
kaybedildiði anlaþýldý ve Grup 6 olarak
sýnýflandýrýldý. Serimizdeki tek non-immün
hidrops fetalis vakasý intrauterin eksitus
olmuþtu. Bu bebekte otopsi incelemesinde tüm
dokularda ödem ve konjesyon saptandý ancak
non-immün hidrops fetalise neden olabilecek bir
anatomik sorun izlenmedi.
Plasentada spesifik olmayan enflamasyon
bulgularý intrauterin dönemde kaybedilmiþ olan
iki bebekte vardý. Bu bebeklerden biri 27
haftalýk, 1100 gr aðýrlýðýnda; diðeri ise 34
haftalýk, 2900 gr aðýrlýðýnda kaybedilmiþlerdi.
Her iki bebekte de erken membran rüptürü
öyküsü yoktu.
Ýntrauterin eksitus olmuþ iki bebekte tek
umbilikal arter saptandý. Doðumda sýklýðý binde
5-10 olarak bildirilen bu anomalinin perinatal
ölümlerin binde 22sinde saptanmasý dikkate
deðer bulundu.
Tartýþma
1999 Türkiye Perinatal Mortalite Çalýþmasý
sonuçlarýna göre PNMH (binde) Karadeniz
Bölgesinde 71.9, Doðu/Güneydoðu Anadolu
Bölgesinde 62.9, Akdenizde 40.6, Marmarada
35.8, Orta Anadoluda 29.6, Egede 27.3 olarak
hesaplanmýþtýr4. Bu çalýþmada perinatal ölümlerden sorumlu ilk üç neden %42.7 ile ölü
doðumlar, %26 ile prematürelik sorunlarý ve
%13.2 ile letal konjenital malformasyonlar
olarak belirtilmiþtir. Ondokuz Mayýs
Üniversitesinde de 2003 yýlýndaki perinatal
ölümlerden en sýk sorumlu olan ilk iki neden
%41.2 ile ölü doðumlar, %34.0 ile prematürelik
sorunlarýdýr. Üçüncü sýrayý ise %7.2 oraný ile
letal konjenital malformasyonlar ile terminasyon
ve diðer nedenler paylaþmaktadýr. Terminasyonlardan dördü ise letal konjenital malformasyon
endikasyonuyla yapýlmýþtýr. Ölü doðum oranlarý
iki çalýþmada çok benzerdir (%42.7ye %41.2).
Hastanemiz serisinde Grup 7ye ait vakalarýn
üçüncü sýrada yer almasý ve bunlarýn %75inin
týbbi terminasyon olmasý, antenatal taný
yöntemlerindeki geliþmenin bir göstergesi
olarak sevindiricidir.
Prematürelik sorunlarýna baðlý olarak kaybedilen
bebeklerden 18inin (%52.9) gebelik yaþlarý 27
haftanýn; dokuzunun (%26.5) doðum aðýrlýðý
750 gr'ýn altýnda; onunun (%29.4) doðum
aðýrlýðý ise 750-1000 gr arasýndaydý. Hastanemiz

Cilt 47  Sayý 3

Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi 2003 Yýlý Perinatal Mortalitesi

Orta Karadeniz Bölgesinde mekanik ventilasyon
yapýlabilen tek merkez olma özelliðindedir. Bu
da erken doðum tehdidiyle baþvuran riskli
gebelerin, özellikle de çoðul gebeliklerin anne
karnýnda, hastanemize yönlendirilmesine neden
olmaktadýr. Üniversitemiz hastanesinde prematürelik sorunlarýna baðlý ölümlerin Türkiye
geneline göre yüksek olmasýnýn, düþük gebelik
haftalý ve doðum aðýrlýklý bebek doðum oranlarýnýn yüksekliðine baðlý olabileceði düþünüldü.
Prematürelik sorunlarýna baðlý olarak kaybedilen
bebeklerden doðum aðýrlýðý 1000 gr'ýn altýnda
olanlarýn oraný %55.9dur. Türkiye geneline
bakýldýðýnda 2002 yýlýnda 1000 gr'ýn altýndaki
bebeklerdeki ölüm oranlarýnýn farklý merkezlerde %13.6-70 arasýnda deðiþtiði ve ortalama
%45.7 olduðu görülmektedir 7. Belki de bu
bebeklerin anne karnýnda kalýþ sürelerini
uzatmaya yönelik yöntemler üzerinde çalýþýlmasý, doðduktan sonra yüksek maliyetli, yüksek
mortaliteli yoðun bakým yöntemlerinin
geliþtirilmesinden daha yararlý olacaktýr.
Doksanyedi perinatal ölümden 20si (%20.6)
çoðul gebelik ürünüydü. Çoðul gebeliklerden
biri üçüz, diðerleri ikiz gebelikti. Bunlarýn biri
(%5.0) intrapartum, beþi (%25.0) intrauterin
dönemde, 14ü (%70.0) postpartum dönemde
kaybedilmiþlerdir. Postpartum dönemde eksitus
olan bebeklerden biri letal konjenital malformasyon nedeniyle, diðerleri ise prematürelik
sorunlarýndan kaybedilmiþti. Bu da 34 prematüre bebekten 13ünün (%38.2) yani yaklaþýk
üçte birinin çoðul gebelik ve bunun getirdiði
sorunlara baðlý olarak kaybedildiðini göstermektedir. Yirmi dört haftalýk üçüz doðum,
prematürelik komplikasyonlarý nedeniyle
kaybedilen üç bebek intrasitoplazmik sperm
enjeksiyonu ürünüydü. Bu durumda prematürelik sorunlarý nedeniyle kaybedilen
bebeklerde iatrojenik çoðul gebelik ve buna
baðlý prematüre doðum oraný %8.8dir.
Ýatrojenik çoðul gebelikler sonrasýnda hem
prematürelik ve bunun getirdiði sorunlar ve
mortalite artmakta; hem de küvöz ve ventilatör
sayýsý kýsýtlý olan ve alternatifsiz çalýþan merkezlerin iþleyiþinde ciddi sorunlar yaþanmaktadýr.
Ölüme neden olabilecek maternal nedenler tüm
perinatal ölümlerin %41.6sýnda bulunmaktaydý.
Bunlarýn 17sinde (%45.9) gebelikte geliþen
hipertansif olaylar (gebeliðe baðlý hipertansiyon,
preeklampsi ve eklampsi) tek baþýna ya da diðer
maternal nedenlerle birlikte bulunmaktaydý.
Tüm vakalar ele alýndýðýnda 97 perinatal
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ölümün %17.5inde altta yatan gebelikle
indüklenen hipertansif olay, özellikle de
preeklampsi olduðu görüldü. Preeklampsieklampsi hem intrauterin ölümlere neden
olmakta, hem de annenin kontrol edilemeyen
tansiyonu nedeniyle iatrojenik prematüriteyle
sonuçlanmaktadýr. Bu konunun patofizyolojisi,
erken taný ve tedavisi konusunda yapýlacak
çalýþmalarýn önemini elimizdeki sonuçlarla bir
kez daha vurgulamak isteriz.
1998in ilk altý ayýnda bir ön çalýþma olarak
yapýlan prospektif PNM çalýþmasýnda Samsun
Ondokuz Mayýs Üniversitesindeki toplam
doðum sayýsý 363, PNMH binde 79.9dur. Ölüm
nedenleri arasýnda ilk sýrayý %58.8 ile ölü
doðumlar, %29.4 ile prematürelik sorunlarý,
%8.8 ile letal konjenital malformasyonlar
almaktadýr8. Wigglesworth Grup 4te bir hasta
bulunmakta (%2.9); Grup 5, 6 ve 7ye ait vaka
ise bulunmamaktadýr. Yalnýzca beþ (%8.0)
annede perinatal ölümle sonuçlanabilecek sorun
saptanmýþtýr (iki annede preeklampsi, iki
annede ablasyo plasenta, bir annede servikal
yetmezlik). 1999 yýlý Perinatal Mortalite
çalýþmasýnda ise üniversitemizden 1095 doðum
bildirilmiþtir4. Bunlarýn 54ü ölü doðum, 21i
ise erken neonatal ölümdür. Buna göre PNMH
binde 68.4, ölü doðum hýzý binde 49.3, erken
neonatal mortalite hýzý ise binde 20.1dir. 2003
yýlýnda ise erken neonatal mortalite hýzý binde
39.9dur. Aradaki farkýn nedenleri araþtýrýldýðýnda 1999 yýlýna oranla 2003de üniversitemiz hastanesi Yenidoðan Yoðun Bakým
Ünitesine kabul edilen 1500 gr'ýn ve 30 haftanýn
altýndaki bebek sayýsýnda %50 artýþ olduðu
görüldü. Erken neonatal ölüm hýzýndaki artýþýn
çok düþük doðum aðýrlýklý prematürelerin
hastanemizdeki doðum oranlarýndaki artýþtan
kaynaklandýðý düþünüldü.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
tarafýndan 1998 yýlýnda yapýlan Nüfus ve Saðlýk
Araþtýrmasýnda bölgelere göre toplam doðurganlýk hýzýnýn en yüksek olduðu yer 4.19 ile
Doðu/Güneydoðu Anadolu Bölgesidir9. Bunu
2.68le Karadeniz Bölgesi izlemektedir. Doðum
öncesi bakým almamýþ gebe oranýnýn yine en
yüksek olduðu yer %60.6 ile Doðu/Güneydoðu
Anadolu Bölgesi olup, ikinci sýrada %32.6 ile
Karadeniz Bölgesi gelmektedir. Doðu/Güneydoðu
Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde bir yaþýna
kadar olan bebek ölüm hýzlarý da açýsýndan da
Türkiyede ilk iki sýrayý paylaþmaktadýr (binde
61.5 ve binde 42.0)6.
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Aygün ve ark.

Elimizdeki veriler sonucunda hesaplanan yüksek
PNMH bölgemizde anne ve bebek saðlýðý
hizmetlerinin acilen gözden geçirilmesinin
gerekliliðini gözler önüne sermektedir. Doðu/
Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki saðlýk
sorunlarý sýk sýk dile getirilmesine karþýlýk, ne
yazýk ki Karadeniz Bölgesindeki sorunlar
gözden kaçmaktadýr. 1998 Türkiye Perinatal
Mortalite Çalýþmasý sonuçlarýna göre ölü doðum
hýzý açýsýndan Karadeniz bölgesi %55.4 ile ilk
sýradadýr4. Bu da antenatal bakým koþullarýnýn
yetersizliðini bir kez daha vurgulamaktadýr.
Bölgemizdeki PNMHnýn düþürülmesi için
Saðlýk Bakanlýðýnýn eþgüdümünde kadýn
hastalýklarý ve doðum uzmanlarýnýn katýlýmýyla
gerçekleþtirilecek acil eylem planlarýna ihtiyaç
olduðu açýkça görülmektedir.
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