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G1R1 S 

Doğum hekimliğinin Sl önanl f kOnularından birini teşki 1 edm 

miad asımı, uzun zamandan beri çeşitli araştınnalara konu olmuştur. 

Adet anarnnezi ve fizik muayeneleri ile doğum tarihinin kesin 

olarak tayin edil sniyeceğini ve gebeliğin sonunda çeşitli faktörle-in 

etkin rol gynıyarak çocuk hayatını tehlikeye atacaQı düşünUlUrse. ger

çek bir miad aşımının ortaya çıkartılmasında yaıi yöntsnlerin öneni 

aşikardır. 

Klinik bulguların yanı sıra gUnümüzde çeşitli miad aşımı tanı 

yöntenl eri kullanılmaktadır. (Horman tayinleri. ultrasonografi. amnios 

sıvısının sitolojik incelSlmesi, kardiotolt.ografi. biparietal kutur öl".' 

çülmesi vb.). 

Akçiğer matürasyonu hakkrnda bilgi ~inmenizi sağlayan ve akd

ğer alveol epitellerindm salgılanan surfaktant daıilSl maddele-in var

lığının ortaya çıkartılması 195-+'lerde Macklin'in (33) ve l955'lerde 

Pattl e' in (40) ara şt ınna lar1yl a başlamıştır. 
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l96ö yıllarında Bienzenski ve arkadaşları (4) gebelik ilerledik

ce .surfaktant konsantrasyonunun arttığını, aynı zamanda bu fosfoUpid

l erin akciğerlerde yapıldıklarını saptamışlardır. Daha sonraları sur

faktant'ların akciğerlerde yapıldıkları bir çok araştırıcı tarafından 
belirtilmiştir, {10, 16, 17, 34, 41), 

1969 yılında Nelson {38} gebeliğin sonlarına doğru lecithin'in 

yüksek seviyelere ulaştığını göstenniştir. 

1971 yılında Gl uck ve arkadaşları (15} gebelik sür es ince amnios 

sıvısındaki total lipidlerin konsantrasyonunun gittikçe arttığını ve 

bu artışın özellikle (33-35) haftalardan itibaraı lecithin'de olduğunu 

bu haftadan sonra lecithin konsantrasyonu sphingomyelin konsantrasyonu

nun 4 katına kadar çıktığını, ilerki haftalarda da lecithin konsantras

yonunun artmaya devam ederken sphingomyelin konsantrasyonunun düştüğü

nü belirtmişlerdir. 

1972 yılında Kul karni ve arkadaşları {30) araştırma yaptıkları 

gruplar arasında en Yüksek Lecithin/Sphingomyelin {L/S) oranını (40-43) 

haftalar arasındaki gebelerin amnios sıvısından elde ettiklerini belirt

mişlerdir. 

1976 yılında Doran ve arkadaşları (12) yaptıkları· çalışmada L/S 

oranının (15-18)~ haftada küçük değerlerden başl aa1ğını ve gittikçe ar

tarak 34. haftada birden yükseldiğini ve miada kadar artmaya devam ede

rek 44. haf.tada yüksek değerlere ulaştığını çalışmalarında ileri 

sünnijşlerdir. Yine aynı araştırıcılar bu serilerinde lecithin'in 34. 
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haftadan itibaral gittikçe artara~ yükseldiğini bu esnada % 5.9 dolay

larında olan ortalama değerin 44. haftada % 26'ya kadar çıktığını be

lirtmi şlerdir (12). 

Surfaktantlar akciğer alvwllerinde bulunan (Tip I, T;p II 11 Clara 11 ) 

hücre grubundan Tip II hücrelerinin in klüzyon ds imci kl erinde yapılmak-

ta olup Kikkawa ve arkadaşları tarafından {26) saptanmıştır. 

YUzeyel aktivitenin esas maddesinin Lecithin olduğu kabul edil

mektedir (3, 11, 15, 16, 19, 44, 46). 

Bilindiği gibi lecith1n'in yap1m1 iki yoldan olmaktadır. 

1. yol •KOUN" yoludur ve süre olarak '-ktsa miktar olarakda az 

yapılmaktadır. 

2. yol 11METlLASYON 11 yoludur; 

Phosphatidyl ethanolamine (PE) 2 CH3 ------- • 

Phos phatidyl dimethyl ethanolamine (PDME) CH..) ----+ LEC1TH!N 

Metilasyon yôlu gebeliğin(22-24> haftalarında devreye girer, 

iki evreli bir kimyasal olay olduğu sure olarak uzun miktar olarak da 

fazla yaptldığı gerçeği bildirilmektedir (14, 16 1 17
1 

27
1 

35
1 

36). 

1971 yılında Gluck ve arkadaşları (15) .lecithin ve spingomyelin~in 

ayrı ayrı önemini bel irtmi şl ersede, klinik değerl endinnede esas olarak 
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L/S oranm1 alm1şlar ve pek çok yeni araştırmalara öncUlük yaµn1şlar

d1r (13, 29. 30, 32). 

Miad aşımı olgularmda tanı yöntemlerinin ön eni bil inmektedir. 

fakat zaman zaman tek başlarına yetersiz kalacakları göz önünde bulun

durulursa. bu olgularda L/S oranlarında meydana gelebilecek değişiklik

lerin saptanmasında sayıs1z yararlar olacığı ortadadır. 

Bu noktadan hareket ederek miad aşımı olgular1nda L/S oranının 

geçerliliği ve alacakları değerler çalışmamızın amacını oluşturdu. 



GEREÇ ve YöNTfM 

lstanbul on·iversftesi lstanbul Tıp Fakültesi Y-adın Hastalıkları 

ve Doğum ana bilim dalına l98l-19cl2 yılları arasında miad aşımı olarak 

başvuran, gebelik komplikasyonu taşımayan 77 gibi ve miadında gebelik 

komplikasyonu taşımayan 17 gebe konunun materyalini oluştunnaktadır. 

Miad aşımı olgularında adet anamnezi ve Oxytocinase enziminin 

plato çizmesi veya düşmesi L/S oranlarının kıyaslanmasında kullanılmıştır. 

~llumun çeşitli açıklıklarında veya Sectfo Caesarea Abdominalis 

operasyonu esnasında edle edilen sıvı örnekleri 3uuü devir/dakika ile 

lv dakika sentrifüje edilip hücre ve dökilntülerden arınmış üstteki ber

rak amnios sıvı ör.nekleri temiz tüplere alındı. Sıvıların özellikle 

kan ve mekonyumdan arınmalarına özaı gösterildi. Analiz ya hemen yada 

-3ü0c de dipfrizde saklanıp daha sonra yapıldı. Lecithin/Sphingomyelin 

oranı Borer'in modifiye Gluck yöntemi ile saptandı (5). 

Cevri 1 en amnios sıvı örn.ekl ednden (örnekler di pfrizdeı 11 ·3lPC11 

çıkartılmış ise 37°c lik Benmari'de eritilerek) ahnan 1 ml. sıvı 12 ml'lik 
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sentrifüj tüpüne kondu. üzerine 1 ml. methanol al kol ilave edildi, vib

ratör ile 15 saniye karıştırıldı. Bunun üzerine 2 ml. klorofonn ilave 

edildi ve vibratör ile 30 saniye karıştırıldı. Elde edilen süt beyazı 

rengindeki homojen süspansiyon 2 dakika buzlu su içerisinde oturtulup 

sonra 3000 devir/dakikada 10 dakika çevrildi. Tüp içerisinde üstte su, 

ortada alkolle denatüre edilmiş protein ve en alttada klorofonnda eri-

. miş lipidlerden oluşan; üç tabaka meydana geldi. 

Ortadaki beyaz renkli denatUre protein tabakasının pa1rça lanmama

s 1na özen gösterilerek Pastör pipeti ile çekildi ve küçük konik tüpe 
o o . ' 

konuldu. Bu tüp 50 C-60 C lik s1cak su banyosuna konuldu, sıv1 azot 

gazı üfürümü ile buharlaştırıldı. Dibinde çökelti meydana gelen tüp 

buzlu suya oturtuldu, üzerine 10 damla soğuk aseton damlatıldı, 3 da

kika bekletildi sonra 3000 devir/dakika sentrifüjde 5 dakika çevrildi, 

tüp ters çevrilerek azot gazı üfürümü ile kurutuldu. 

Tüpe 10 mikrolitr:elik Hamilton enjektörü ile 6 mikrolitre klo

rofonn kondu ve geri çekildi. 2,5 x 7,5 cm. boyutlarında keslmtş (Eastman 

Choromatogram.Sheet 6061 Slicagel without flourecent indikatöt ~ince 

film kromatogram1n alt kenar ortasından 12 nın. yukarıda çapı 2-3 mm. yi 

geçmeyecek şekilde Hamil ton enjektörü içerisindeki sıvı küçük dam lal ar . 
halinde zaman zaman hava üflenip kurutularak yuvarlak leke yapıldı. 

13 ml. kloroform -fml. methanol -o.~ ml. arıtık su kar1ş1mından 

yeter miktarda (Ea~tman Cromatogram Developing jar "6079" Dimensions 
31 ;2 x 31;2 x 11/2 inches) tankına kondu. 
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Daha evvel hazırlanmış kromatogramlar işaretli nokta aşağıda 

olmak üzere dik olarak tanka yerleştirildi. tankın Ustu d1şarıdan hava 

almayacak şekilde kapatıldı. 20-25 dakika sonra kromatogramlar çıkar

tıldı. Bromtimol Blue (50 mgr. Bromtimol Blue "Na+ salt" -5u ml. arıtık 

su -d ml. l.u N NaOH ve arıtık su) ile 120 ml 'ye tamamlanıp -1.25 mgr. 

borik asit tuzu ilave edilir) ile 25-3u saniye boyanır ve uu0c liken

kübatörde kurutulur. Kromatogramlar amonyağa tutulduğunda açık mavi 

zemin üzerinde koyu mavi renkte Lecithin/Sphtngomyelin lekeleri belir

di. Her iki lekenin eni ve boyu santimetresi 2ü'ye bölUnmüş~madeni ced

velde pergel yardımı ile ölçüldü.· çarpıldı bulunan Lecithin alan değe

ri sphingomyelin alan değerine bölünerek L/S oranı saptandı. 

Amonyakta renklendinne defalarca yapılabilmek•elve kromatogram

lar uzun süre saklanabilmektedir. 



BULGULAR 

Kontrol grubuna ait bulgular Tablo I'de, miad aŞ'lmı,saptanan 

gebelerin oxytocinase enzim değerleri, doğumdan sonraki 1. ve 5. daki

kalarda saptanan apgar viabilite değerleri, yeni doğan kiloları, yeni 

doğanda değişikliklerin varlığı, amnios sıvısından elde edilen L/S o

ranları Tablo II'de gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi Tablo l'de en düşük L/S oranı 2.62 en yüksek L/S 

oranı ise 4.üO olarak bulundu. Tablo II'de ise en düşük L/S oranı 2.50, 

• en yüksek L/S oranı ise 7.61 olarak öulundu. 

Olgularımızdaki tüm bebekler canlı olarak doğurtuldu, apgar via

bil ite değerleri 5-lu arasında saptandı ve birimimizden canlı olarak 

çıkartıldılar. 

Miad aşımı gösteren olgularda yeni doğanların kiloları löuu-49uu 

gram, kontrol grubunda ise yeni doğanların kiloları 2550-4luü gram a

rasında bulundu. 
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Hiad aşımı olgular1ndaki jtini doğanların 34 ünde miad aşımı be-

1 irtileri saptandı, 42 yeni doğanda ise bu belirtilere rastlanmadı. 

(Tırnakların uzun olması, vernix caseosa 1 nın azalması, cildin mekonyum

la temas sonucu boyanması, vb}. 

Miad aşımı olarak birimimize başvuran ve o.xytocinase enzimi pla

to çizen, amniosentezle alınan amnios sıvısındaki L/S oranı 2.5u ola

rak saptanan bir gebe ise doğum yaµnadan birimimizden çıknııŞ,tır. 

Son adet tarihine göre gününde oldu§u halde bir olguda ise enzim-

1 er plato çizmiştir. 
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Kontrol Grubu 

Olgu No Kısım No L/S oranı Aooar Do~um tartısı 
~ 

l ' 5' (gram) 

l. 0.4645 2,70 8 10 2600 

2. D.4647 2.ö5 u 10 2900 

3. D.465ü 2.9U 8 10 35üü 

4. D.4656 4.00 10 10 2550 

5. D.466ö . 3 • ..ıO 10 10 3000 

6. D.4669 3.14 10 10 2650 

7. D.4671 3.5u 10 10 . 3900 

ti. 0.4673 4.JO 10 10 32u0 

9. D.4687 3.33 10 10 2750 

10. D.4701 3.15 10 10 3700 

11. D.4709 3.10 10 10 2950 
1 .. " . 

12. D.4710 3.00 10 10 3500 
' ": 

13. o. 4711 4,00 10 10 4100 
' ' ' 

14. 0.4714 2.92 10 10 3350 

15. D.47]6 3.St 10 10 3700 

16. D.4722 3.50 10 10 3300 

17. 0,4öb3 2.62 10 10 3UUO 

Ortalama Değer 3.248 9,64 10 3214.70 

Standart Saı:xna 0.44 0.78 o 469.62 

TABL0.1. 
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Doğum 
Olgu Kısım L/S Apgar Miad asımı Tartısı 

No No Oxytocinase Oranı 1 • ~ belirt il eri (gram) 

l. D.5357 270-274-272 5.75 6 10 + 3450 

2. D.5436 270-270 6.25 b 10 + 3400 

3. o. 5439 270-270 6.1 o 10 10 - 3ö50 

4. D.5440 275-279-279 7.61 b 10 + 2400 

5. D.5606 270-270-269 5,33 10 10 + 340ü 

6. D.5636 235-240-240 6.00 9 10 + 3100 

7. D.5666 270-270 7.00 8 10 + 3lüü 

ti. D.5721 270-269 6.11 10 10 + 33UO 

9. D.5989 280-280 3.46 10 10 - 3450 

l o. D.6026 291-290 4.üO 8 10 - 3300 

11. D.6187 274-276-276 s.oo 10 10 + 4150 

12. D.6286 270-270-27u 4.44 8 10 - 3550 
' 13. D.6492 290-290 6.11 9 10 + 3400 

14. o. 321 273-285-286-286 5.oo 8 10 + 2650 

15. o. 1231 282-282 283-283 4.80 10 10 - 2550 

16. D.1380 286-286 6,00 10 10 - 4000 

17. D.13dl 283-285-285-284 4.66 9 10 - 4350 

l " o. 1415 2(;14-284-282 4.00 5 8 2750 o. -
l.9. D.155v 274-272 5.00 10 10 - 2650 

20. D. 1600 285-29Q-29u 6.35 10 10 - 3850 

21. D.1609 29d-304-304 s.oo 8 10 - 49UO 

22. o. 1723 272-27iJ 6.00 10 10 + 3400 

23. D.1830 278-278 6.28 8 9 - 3250 

TABLO: II 
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Doğum 
Olgu K1sım Oxytocina"Se L/S Apcar Miad aşımı tartısı 

No No Oranı l ' 5• Belirtileri (gram) 

24. D.lo4ü 274-270-269 5.71 7 9 + 36üu 

25. D.1913 300-300 4.80 8 9 - 41 Uü 

26. D.2076 275-275 5,00 10 10 - 3450 

27. D.2090 275-275 5.00 10 10 - 365u 

28. o. 22u2 304-30lı-303 4.44 lü 10 + 2950 

29. D.2401 23u-23U 6.66 10 lU - 38uu 

30 •. D.2444 25U-25U 5,o3 10· hı' + 410U 

31. D.2446 250-256-256 4.00 10 10 + 27uıJ 

32. D.2455 270-270 6.21 10 10 - 2950 

33. D.2490 2dl-2d0 5.12 10 10 - 36UJ 

34. D.2518 230-233-231 7.00 10 10 - 3950 

35, D.2521 28ü-28ı.1 6.00 10 10 + 3600 

36. D.2586 320-318 6. 71 10 10 + 3800 

37. D.2654 244-249-248 6.00 10 10 + 3450 

3u. D.2723 375-376-373' 7,uÜ lü lü + 4UCıLI 

39. D. 3U27. 300-299-298 4.Sü 10 10 + Jl:i5U 

40. D.3u44 300-298 5.50 10 10 - 305U 

41 0 • .32uu 1 uu-179 5.11 10 10 - 2950 

42. D.3227 1 öü-1 (Si) 4.44 1 ıJ lu - 3700 

43. D.J7ü4 1 BU-179 6.0ü 10 10 + 3800 

44. D.372U ldu-179 6, Uu 10 10 - 325U 

45. D.3892 180-178 6.66 10 10 - 4350 

46. D.3973 l8ü-l ao-178 4. 50 10 10 - 3000 

47. D.3976 180-175 6.00 10 10 - 3800 
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Doğum Olgu Kısım L/S Apaar Miad aşlmı tartısı Ho No Oxytocinase Oran l •. 5• belirtileri {gram) 

4U. D.448u 3lb-3ü7 5.55 10 Hı - 295u 

49. D.4536 270-269 5.0u 10 lU + 39Uü 

5u. D.4C>25 l {)()-178 5. 33: 8 lü + 4uuu 

51. D.495u 292-294-294 6.10 l'ü 1 L) - 4uuu 

52. D.5316 ltiü-178 s. 33 ·~ ö lü - 32\JU 

53. o. 5456 3l 5-312-3u9 6.uo l:S 10 4UJU 
+ 

54. o. 54ı:sl 180-1 cll -181 s.uo 5 7 - 32uu 
i ı 

55. D.5692 2U5·2 v5-2U5 4.66 10 10 - 3Ulıu 

56. D.6099 390 .. 389-387 5.lJu 8 10 + 33JU 

57. o. 6102 330·329 7.33 1 u 10 - 375u 

58. D.6118 1till·l77 2.~5 lU 10 - 39uü 
.. 

59. D.6119 275-273 3.11 9 10 + 3750 

6u. D.6255 l8U-1 Uu 4.44 6 8 - 2650 
,. 

61. D.6297 1cl0·175 4~88 . 6 a + 2350 
\ 

62. 0.63U2 1 cltJ-1 ZS-176 5.33 8 lu + 36Jü 

63. D.6321 270-27ü 4.29 10 l v - 345U 

fi4. D.6322 320-320 4~0U lü 10 + 2750 

65. D.6€l53 272·254 5.00 10 10 - 335(.ı 

66. D.6:>06 4uU·39ü 3.uu 10 10 - 335u 

. 67. D.6367 18u-17d 4.00 9 10 + 3lvU 

6ı:s. D.6502 245-245 4.00 6 10 - 4luü 
.. ~ 

69. D.6563 310-307 4.50 B 10 t 37Uü -
70. D.6578 21...ı .. 211-207 5.00 10 10 + 36uü 

71. D.6648 200--195 4.58 10 10 + 3d5ü 

72. D.6667 265-265 2.50 - - - -
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Doğum Olgu Kısım L/S Aooar Miad aşımı tartısı 
No No Oxytocinas Oranı l ' 51 belirtileri (gram) 

73. D.6660 löU-179 4.00 llı 10 - 2s00 

74. o. 6717 ı.t5v·•45u 3. 75 hı 10 - 275u 

75. D. 96 42ü-408 6,00 (j lü + 41 uu 

76. o. 113 375-373- 3. 15 lu 10 - löuu 

77. o. 11 <t 370-36ö 4. 75 lu 1 L) + 3'tuu 

Ortalama Değer 5.175 9.13 9. ı.A 343v.~2 

Standart Saµna l. v9 1. 34 u.5ıf 549.67 
11 t 11 değeri 12.U6 

Miad aşımı olgularında ortalama değer 5.175, kontrol grubu olgula

rında ise 3.248 olarak bulundu. Miad aşımı olgularında standart saµna 

l.09, kontrol grubunda ise standart sapna 0.44 olarak bulundu. 11t 11 

değeri 12.06 ve p < 0,001 olarak saptandı. 

Tablo III'de görüldügü gibi miad aşımı saptanan 2 olguda L/S ora

nı 3.uo'den daha düşük değerler almıştır (% 2.6), 5 olguda L/S .oranı 

3.00-3.99 arasında.(% 6,5), 23 olguda L/S oranı 4.00-4.99 arasında 

(% 30.2), 21 olguda L/S oranı 5.00-5.99 arasında (% 27.6), 21 olguda 

L/S ·oranı 6.00-6.99 arasında (% 27.6), ve 5 olguda ise L/S oranı 7.0ü 

ve daha yüksek değerlerde {% 6.5) bulunmuştur. 

\ l . 
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L/S Oranları Olgu Sayısı YUzde 

< 2.99 2 2.6 

3.00 - 3.99 5 6.5 

4.00 - 4.99 23 30.2 

s.ou - 5.99 21 27.6 

6.00 - 6.99 21 27.6 

7. uo < 5 6.5 

TABLO: III: Miad aşımı olgularında saptanan 
LfS oranları ve yüzdeleri 

Kontrol grubunun gösterildiği Tablo IV'de ise 5 olguda L/S oranı 

2.00-2.99 arasında (% 29.4), g olguda 3.00-3.99 arasında (% 53). 3 olguda 

ise 4.00 ve daha yUksek değerlerde (% 17.6) bµlunmuştur. 

L/S Oranları Olgu Sayısı Yüzde 

( 2.00 - -
2.00 - 2.99 5 29.4 

3.UO - 3.99 9 53 

4.00 < 3 17.6 

· TABLO: IV: Kontrol grubunda saptanan L/S 
oranları· ve yUzdeleri 

Tablo V'de görüldüğü gibi yeni doğanların 34 tanesinde miad asımı 

belirtileri mevcut idi (% 44.7), 42 yeni doğanda ise bu belirtilere 

rastı'anmadı (% 55. 3). 
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Miad aşımı belirtileri 

Mevcut ( +} 

Mevcut değil (-) 

TABLO: V 

Olgu sayısı 

34 

42 

• ' ,ı 

Yüzde 

44.7 

55.3 



TARTIŞMA 

Lecithin-Sphingornyelin oranlarının gebe1ik çağı ile birlikte 

arttığı konusunda yeterli bilgi olmasına karşın miad aşımı olguların

da L/S oranlarındaki değişiklikler hakkında yeterli bilgi yoktur. 

Gerek anne gerek çocuk yönünden miad aşımının önemi bilinen bir 

gerçek olup, pek çok yöntemlerle saptanmaya çalışılmaktadır. 

Bu çeşitli yöntanler kesin yargıya vannada zaman zaman tek bas~ 

larına yetersiz kalmakta bu nedenlede zamanımızda yeni yeni yöntemler 

devreye girmektedir. 

Miad asımında placenta fonksiyonlarını kontrol etmede en geçerli 

yöntemlerden birini kuşkusuz oxytocinase enzim tayinleri teşkil eder 

(2. 7, 9, 24, 25, 28, 42). 

L/S oranlarında, miad asımında ne gibi değişikliklerin ol~u~unu 

saptamak aynı zamanda oxytocinase enzim tayinleri ile ilişkilerinin 

ortaya çıkartılmasında sayısız yararlar vardır. 
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Tablo !'deki kontrol grubunu oluşturan miadında 17 gebeden alı

nan amnios sıvısındaki L/S oranı aritmetik ortalaması 3~248 olarak bu

lundu. Tablo II'deki araştınna grubunu oluşturan 77 miad aşımı (40-44 

hafta) olgularında ise L/S oranı aritmetik ortalaması 5.175 olarak sap

tandı. Görüldüğü gibi miad aşımı olgularındaki L/S oranı arttmetik or

talaması, kontrol grubunun ortalamasına göre çok daha yüksek olarak 

saptanmıştır. 

Bu farkın signifikant anlamlılığını araştırdığımızda p < o.uul 

olarak bulundu, (11 t 11 testi) (45). Bu sonuç ileri derecede anlamlılığı ifa

de etmektedir. 

Kulkarni ve arkadaşları (30), (36-43) gebelik baftaiarı arasın

da 29 olguyu incelsnişler ve 7 tanesinde L/S > 4 olarak saptamışlar

dır. Bu yüksek değerli olgulardan 6 tanesinin ise (40-43) gebelik haf

talarına ait olduğunu belirtmişlerdir. 

Kulkarni ve arkadaşları özellikle bu konuya ilişkin araştırma 

yapnamışlar, serilerindeki (40-43) gebelik haftaları arasına rastlayan 

~ tane gibi çok az olguda L/S oranlarını yüksek değerlerde (L/S > 4} 

bulmuşlardır. Görüldüğü gibi almış oldukları sonuçlar bizim sonuçları

mızla uyum içerisinde olmakla beraber konuya açıklık getirme yönünden 

miad aşımı olgu sayısı yetersiz olarak görülmektedir. Bunuhla beraber 

77 vakalık serimizde saptadığımız değerler uyum içerisindedir. 
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Doran ve arkadaşları (12) ise {15-44) gebelik haftaları arasın

da aldıkları olgularda L/S oranının 15. haftada u.9 dolaylarında oldu

ğunu, ~4. haftada 3.6 dolaylarında bulunduğunu ve progressif olarak 

artıp (4u-44) haftalar arasında o.6 gibi yükşek değerlere ulaştığını 

beril~ıişler fakat (qu-44) haftalar arasındaki olguların sayısını ver

manişlerdir. 

Sonuçlarımız, bu araştırıcıların (40-44) gebelik haftaları ara

sına rastlayan sonuçlarıyla uyum sağlamasına rağmen bu haftaları içe

. ren olgu sayısı hakkında kesin rakam vennediklerinden tartışma yapna 

olanağından yoksunuz. 

Tablo I'deki apgar indexleri incelendiğinde kontrol grubunu oluş

turan 17 olguda 1. dakikadaki apgar index aritmetik ortalaması (9.64), 

5. dakikada .ise (10) olarak bulunmuş olup olguların hiç birinde solu- . 

num zorluğu sendromuna (RDS) rastlanmamıştır. 

Tablo II'deki miad aşımı olgularında 1. d~kikadaki ortalama ap

gar indexi (9.13), 5. dakikada ise {9.84) olarak bulundu bu olgularında 

hiç birinde solunum zorluğu sendromuna (RDS) rastlanmamıştır. 

Görüldüğü gibi her iki gruba ait olguların sonuçları uyum içe

risindedir ve aralarında istatistiki olarak anlamlı bir fark görülme

mektedir. Akciğer matUrasyonunun tamamlandığı ve L/S oranlarının yük

sek değerler aldığı bu haftalarda RDS'ye rastlanılmaması olağındır (15, 

18, 21, 31. 35, 36, 37, 43). 
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Tablo !'deki kontrol grubunu oluşturan yeni doğanların ortala

ma tartısı 3214,70 gram, Tablo ll'deki araştınna grubunda ise 343u.92 

gram olup aralarında istatistiki olarak anlamlı bir fark görUlm61liştir. 

Bu bulguları literatür bulgularıyla karşılaştırdığımızda bebe§in kilo

su ile L/S oranı arasında belirgin bir ilişkinin olmadığı araştıııııacı

lar tarafından fikir birliği halinde bildirilmektedir (8,12, 18, 19, 

22. 23, 29, 32, 39). 

Miad aşımı olgularımızda, miad aşım bulgularını gesteren 34 ye

ni doğanın L/S oranı ortalaması 5.44 olarak bulundu. Bu bulguları gös

tenniyen 42 yeni doğanda ise L/S oranı ortalaması 5.01 olarak saptandı • 

GörüldUğü gibi her iki grup arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir 

fark yoktur. 

Gerçekte rniad aşımına uğramış gebelerin çocuklarının hepsinde 

miad aşımına özel belirtilerin saptanmadığını literatUrde gönnekteyiz 

(1, 6, 20). Araştırmamızda da bu gerçek açıkca görülmektedir. 

Miad aşımı olgularındaki L/S oranları tek tek incelendiğinde 7 

olguda L/S oranları, kontrol grubundaki en yüksek değere göre daha dü

şük değerlerde saptanmıştır. Bu olgulardan 1 tanesi doğum yaµnadan bi

rimimizden ayrılmıştır. Diğer 6 olguda ise hangi koşulların nasıl et

ki yaptığını araştınnak başka bir çalışmanın konusunu teşkil edebilir. 

Gerçekte bu durüm olgularımızın kUçUk bir kısmını teşkil etmektedir 

{% 7. 7). 
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Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgular, L/S oranının 

miad aşımında yüksek bulunacağını belirlemektedir. Bu görüş açısından 

hareket edersek miad aşımı tayininde L/S oranı saptanmasi bir yöntem 

olarak kullanılabilir. 
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öZET 

lstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkla

rı ve Doğum ana bilim dahna 19til-19d2 yılları arasında miad aşımı o

larak başvuran, gebelik komplikasyonu taşımayan 77 gebe ve miadında 

gebelik komplikasyonu taşımayan 17 gebeden amnios sıv1 örnekleri elde 

edi 1 di. 

Miad aşımı ve kontrol grubuna ait amnios sıvısı örnekleri sent

rifüj e edildi. Bunlardan ya hemen yada -~o°C 1 de dipfrizde saklandıktan 

sonra Borer'in modifiye Gluck yöntemi ile L/S oranları saptandı ve bir

birleri ile karşılaştırıldı. 

"t" ve "p" değerl~ri hesaplandı ve her iki grubun L/S oranları 

arasında iler değecede bir anlamlılığın bulunduğu belirlendi, (t= 12.ü6, 

<'P:::: o.uul). 

Araştınnamız sonucunda elde ettiğimiz bulgular, L/S oranının 

miad aşımında yüksek bulunacağını belirlemektedir. Bu görüş açısından 

hareket edersek miad aşımı tayininde L/S oranı saptanması bir yöntem 

olarak kullanılabilir. 



SONUÇ 

Gebelik komplikasyonu taşımayan, miad aş1m1 olarak belirlenen 

77 gebe ve gebelik komplikasyonu taş;\!Tiayan, miadında 17 gebeden kollu

mun çeşitli açıklıklarında veya Sectio Caesarea Abdominalis operasyo

nu esnasında elde edilen amnios sıvısı örneklerinden L/S oranları be-

1 irlendi. 

Miad asımı olgularındaki 154 kromatogram ve kontrol grubundaki 

J'f kromatogram ayrı ayrı ölçüldü ve hesaplandı. Anlamlılık derecesini 

saptamak amacıyla "t" değeri araştırıldı, "t" 12.06 olarak bulundu .. 

(~ < 0.001) ve aralarında ileri derecede bir anlamlıl1ğın varlığı or

taya çıkartıldı. 

Miad aşımı olgularındaki L/S oranlarındaki meydana gelen artı

şında bir.tanı yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna vardık. 
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