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GİRİŞ ve AMAÇ 

Erken doğum, tilin doğumların %8-lO'undan ve anomaliye bağlı 

olanlar dışındaki yeni doğan ölümlerinin %70-85'inden sorumludur (17, 

29, 30, 32 , 56, 58, 59, 62). 

Erken doğum tehdidini önlemek yada durdurmak için yapılan 

tedaviye tokoliz, kullanılan ilaçlara da tokolitik ajanlar denir. Bu 

amaç için beta-adrenerjik reseptör uyaranları ve magnezyum sülfat 

gibi etkili bileşikler bulunmasına karşın, bu ajanlar ancak erken 

kullanıldıklarında, yani su kesesi açılmadan veya servikal açıklık 4 
cm. 'yi geçmeden önce etkili olabilmektedirler. Bu nedenle hastaları 

uzun süre tedavi altında tutabilmek ve en iyi sonuçları alabilmek 

için erken tanı şarttır. 

Erken doğumun sinsi ve belirsiz oluşu, erken tanı konulmasını 

güçleştirir. Bu konuda gebelerin ve sağlık personelinin eğitilmesi 

şüphesiz tedavinin başarı şansını arttıracak ve böylece gebeliğin 

süresi uzatılmış olacaktır. 

Çalışmamızda, erken doğum eylemi tanısı konulan vakalarda, 

bugün en çok kullanılan tokolitik ajanlar olan ritodrin ve 

magnezyumun önce infüzyon formları, başarılı olunanlarda da bunun 

izleyerek oral formları kullanılarak etkinlik ve yan etkileri 

karşılaştırıldı. 
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GENEL BİLGİLER 

Erken doğum tehdidi 20. gebelik haftasının sonu ile 37. gebelik 

haftasının sonu arasında herhangi bir dönemde, doğum tehdidinin 

başlaması şeklinde tanımlanmaktadır (19, 30, 62). 

Erken doğan bebeklerde hastalığa ve ölüme yol açan önemli 

nedenler respiratuar distres sendromu ve intrakraniyal, 

intaventriküler kanamalardır. Ayrıca özellikle gebelik yaşına g~re 

düşük doğum tartısı olanlar aerebral palsi açısından önemli risk 

taşırlar. Bu bebeklerde normal büyüklükte ve termde doğan bebeklere 

nazaran serebral palai 10 kat~ mental kusurlar 5 kat, öldürücü 

malformasyonlar 7 kat daha fazla görülmektedir. Duygusal 

bozuklukların, sosyal uyumsuzlukların, görsel ve işitsel kusurların 

da daha fazla görüldüğü bu bebeklerin topluma maliyeti çok yüksek 

olmaktadır (17, 19, 29). 

Erken doğum eylemindeki risk 
gösterilmiştir. Ne yazık ki vakaların 

edilmemektedir {8, 19, 71}. 

faktörleri 

2/3'ünde 

Tablo 

neden 

l'de 

tespit 
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Tablo I: Erken doğum tehdidinde risk faktörleri: 

- Ciddi sistemik hastalıklar 

- Preeklampsi, eklampsi 

- Endokrin hastalıklar 
- Travma, II. veya III. trimesterde cerrahi girişim 

- Orgazm 

Anneye ait - Düşük sosyo-ekonomik seviye 

- Daha önce erken doğum, erken doğum tehdidi 

öyküsü, mevcut gebelikte geçirilmiş erken doğum 

tehdidi atağı 

- Genital enfeksiyon 
- (18 yaş ve )35 yaş gebeliği 

- Mültiparite (4 veya daha fazla doğum) 

- Genetik anomaliler 

Petıı.s ve plasentaya ait - intrauterin ölüm 

- Plasenta previa, ablatio plasenta 

- Uterusun irritabl olması 
- Aşırı gerginlik (çoğul gebelik, polibidramnios) 

- Uterus anomalileri (septa, bikornue gibi), büyük 

Uterusa ait mycmlar 

- Yabancı cisim 
- Geçirilmiş servikal operasyon, servikal yetmezlik 

Su kesesinin erken açılması 

Diğer - İyatrojenik 

Erken Doğum Eyleminin Belirtileri: 

Erken doğum eyleuıjnin teşhisi için maalesef elimizde 
biyok:iJD,Yaaal belirleyici bir yöntem yoktur. Block ve arkadaşları buna 
yönelik olarak kanda östradiyol ve progesteron seviyelerini 
araştırmışlar, fakat sonuçta bu hormonların kan seviyeleriyle erken 

doğum eylemi arasında bir ilişki göstermemişlerdir (5). 
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Erken doğum eyleminin belirtileri Tablo 2 'de gösterilmiştir. 

Katz ve arkadaşları, erken doğum tehdidi tanısı konan gebelerde 

yaptıkları çalışmada en sık görülen belirtileri incelemişler ve 

uturus kontraksiyonlarını %71, pelvik bası hissini %50, bel ağrıeını 

%47, artmış vaginal akıntıyı %45, menstruasyondakine benzer krampları 

%43 sıklıkta saptamışlardır (41). 

Tablo 2: Erken doğum eyleminin belirtileri 

- Uterus kontraksiyonları 

- Pelvisde bası hissi 
- Abc'lominal kramplar 

- Bel ağrısı 

Vaginal akıntının artması, karakterinin değişmesi, lekelenme 

şeklinde kanama 
- Diare 

PollakUri, disüri 

Erken doğumun önceden t:ehminin~ yönelik çeşitli risk skorlama 

sistemleri geliştirilmiştir. Papiernik (66) ve daha sonra onun 

ıoodifiye şeklini geliştiren Creasy'nin (18) tanımladıkları risk 

skorlama sistemleri yaygın olarak kullanılma.ktadır (Tablo 3). Bu 

skorlama sistemlerinde gebenin sosyoekonomik durumu, geçmiş obstetrik 

öyküsü ve mevcut gebeliğine ait risk faktörleri göZÖnüne alınarak 

değerlendirme yapılmaktadır. Böylece yüksek risk grubundaki gebelerin 

belirlenip yakın takibe alınması suretiyle erken doğum oranlarında 

düşüş sağlamnası amaçlanmaktadır. Geçmiş obstetrik öykünün skorlama 

sisteminde önemli bir faktör olması bu skor J amam n mül tipar larda, 

nülliparlara oranla daha değerli olmasına yol açmaktadır. 

Herron ve arkadaşları (38), skorlama sistemine ek olarak erken 

doğum eyleminin belirtileri konusunda eğitim programları 

düzenlemişler ve yüksek risk grubundaki gebelerde servikal 
değişiklikleri belirlemek için haftada bir kez serviksin durumunu 

değerlendirmişlerdir. Erken doğum tehdidi saptanan vakalarda erken 
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doğum oran1n1 %4'e düşürmeyi başardıklarını bildirmişlerdir. Böylece 

erken doğum tehdidi için risk taşıyan gebelerin yoğun prenatal 

bakımdan faydalandıkları sonucuna varmışlardır. 

Hollbrook' da ( 39) yüksek risk grubunda yaptığı çalışmada seri 

servikal muayeneyi desteklemiş ve ayrıca çalışma grubunda, kontrol 

grubuna kıyasla erken doğum ve enfeksiyon kanplikasyonu açısından da 

bir artış tespit etmemişlerdir. 

Stubbs ve arkadaşları (91), 28. ve 34. gebelik haftaları 

arasında serviksde 1 cm veya daha fazla açıklık ve \30'un üzerinde 

silinme saptanan, vakaların daha sonra erken doğum için artmış risk 

taşıdığını ve düşük risk grubunda bile rutin erken servikal 

muayenenin faydalı olduğunu bildirmişlerdir. 

Katz ve arkadaşları (79), taşınabilir tokograf kullanmak 

suretiyle yaptıkları çalışmada erken doğum tehdidi geli,en gebelerde, 

önceden uterus aktivitesinde belirgin artış tespit etmişledir. 

TUın bu belirtiler ve bulgular erken doğum tehdidinin önceden 

tahmin edilmesinde faydalı olmakla birlikte, bu vakaların önemli bir 

kısmı tamamen asemptomatikde olabilmektedir (41). 
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Tablo 3: Erken doğum tehdidi için risk skorlaması ( toplam puanın 

10 'un üzerinde olması gebenin erken doğum tehdidi için 

yüksek risk taşıdığını göstermektedir) 

Puanlaıa Kişisel veriler öyiti AlışiınlıUar Mevcut gebelik 

o Evde o, çoru dieael l>itil: yoi, son gebelikten y ılııı z hifif iş Genel sığlıt darıııu iyi 

m* bı Jına )1 Jll en u streı 

l Evde 2, çocai iJi SES Son gebelitteıı bı yana (1 Ev dıtı 1' Olığantsta yor9U]ll.ıık 

Jll 

2 Yaıı (20 veyaH0, Yalnız 2 iııteıli dı.ti Sinde 10 sigara, 32. gebelik haftasına tadır 5 

anne orta SES olığıııiıtii endişe tg al.il, proteinüri, 

.bakteri iri, hipertansiyon 

3 Boy {1.50 ı, iilo {50 ig 3 iıteıli dişil: ijır it 32. haftada ıabd gelişi 

Beslenıe boruluğu 2.5 ig ağırlık kaybı 

löti SES baııın 3t gebelik haf taıındaı 

önce ıııgaje olıuı 

ateşli hastalık 

ııterııı füroidleri 

4 Yq (18 Pyelonefrit 12. hafttdın ara ianaıa 

servil:s dilıtuyonn veya 

silinıeıi , aterııı dıyır lılığı 

5 Uterııı 1D011liıi pluenta previı 

ikinci triıeıter fffiği polihidrmioı 

ıer,ikıl koııizııyon 

10 Erten doğu çoğal gebelik 

Tekrar lıyııı ikinci a.bdoıinıl cerrahi 

triıeıter dı.tklari 

*sosyoekonomik seviye 

(Creasy RK, Liggins CG, Aetiology aDd management of pretenı 

labour. In Stallworthy J., Bourne G (eds): Recent Advancea in 

Obstetrics and Gynaecology, Vol, 13. Lcmdon. Cburchill (Livingstone, 

1979). 
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Erken doğum eylemi için risk altında olan gebelere yaklqımda 
Creasy ve arkadaşlarının (18) önerileri : 

- Gebeliğin 20 . - 24 . haftasından sonra gebe haftada bir 
görülmelidir . 

Gebe, erken doğum tehdidinin belirtileri 

uyarılmalıdır . 

konusunda 

- Gebeye hafif veya belirgin uterus aktivitesini saptayabilmesi 

öğretilmelidir. 

- Modifiye Bisbop skorlamasına göre haftada bir eerviksin durmnu 
değerlendirilmelidir . 30 . - 34. gebelik haftasında angajman, 

silinme veya açıklık saptanması tehlike işaretidir. 

- özellikle gebenin, bir saat veya daha fazla süren sessiz veya 
belirgin uterue kontraksiyonları ve erken doğum eylemi 

belirtileri olması halinde onu izleyen sağlık personeliyle 
iletişim kurması istenmelidir. 

- Olanak olduğu takt irde portatif bir aletl e günde iki kez birer 
saat uterus monitörizasyonu yapılması, uterus aktivitesinin 
daha objektif olarak değerlendirilmesini sağlar . Bir saat 

içinde dört kontraksiyon olması halinde, gebeyi muayene etme 

ve aktivitesini sınırlama endikasyonu doğar. 

Erken Doğum Tehdidinde Tanı ve Tedavi Kriterleri 

Erken doğum tehdidi tanısını doğru olarak koymak genellikle zor 

olmaktadır . Düzenli uterus kontraksiyonlarıyla birlikte ona eşlik 

eden servikal açıklık veya silinmenin varlığı kesin tanı koydurucu 
olmakla birlikte, bu vakalarda erken doğum eyleminin durdurulması 

olasılığı azalmaktadır. 

Erken doğum tehdidi tanısı için, 30-60 dakik.alık izleme 
süresinde her on dakikada, en az bir kere olan ve en az 30 an. süren 

ağrılı veya palpabl uterus kontraksiyonlarının varlığı gerekmektedir 
( 3, 8, 20 , 23, 30 ) . 



8 

Tokolitik tedavi için uterus kontraksiyonlarıyla birlikte 

servikal değişikliği olan veya olmayan vakaları çalışma grubuna alan 

araştırmacılar olduğu gibi ( 3, 16, 23, 75, 86, 89), başlangıçta 

serviksde 2 cm. 'lik açıklık ve/veya \50-80 silinme veya p['ogresif 

servikal değişikliklerin varlığı şartını arayan araştırmacılar da 
vardır (17, 20, 25, 30, 40, 58, 74). 

Serikal değişikliklerin olmadığı, yalnız uterus 
kontrakeiyonlarının değerlendirilmesi suretiyle tanı kcıııulan 

vakalarda başarılı tedavi oranları yüksek olmaktadır. Fakat bu 
vakalarda, plasebc> tedavisiyle de \40- 60 oranlarında başarılı 

sonuçlar alınabilmektedir. Bu da yalnız uterus kontraksiyonları ölçü 
alınarak tanı koyulan vakaların çoğunun gerçek erken doğum tehdidi 

olmadığını düşündürmektedir ( 8, 23, 30) . Bu nedenle uterus 

kontraksiyonlarına ek olarak servikal değişikliğin olmadığı 

vakalarda, kesin tanı için gebenin 1-2 saat süreyle gözlem altında 

tutulup (yatak istirabatı, i.v. sıvı vermek suretiyle), tercihan aynı 
hekim tarafından tekrar muayene edilip serviksdeki progresif 

değişikliklerin saptanması gerektiği savunulmaktadır ( 25, 74, 75 , 
99). 

Tokolitik tedavi uygulaması için alt sınır olarak 20.-24 . 

gebelik haftası, üst sınır olarak da 34. -36. gebelik haf tası kabul 

edilmektedir. Onyedinci gebelik haf tasından önce olan erken doğum 

tehdidinin erken spontan düşüklere yakın sıklıkla genetik anomali 

insidansı taşıması nedeniyle tedavi edilmemesi önerilmektedir. 

önyedinci-yirmidördüncü gebelik haftaları arasında sonlanan 
gebeliklerde anomali insidansının yüksek olmaması nedeniyle bu 

haftalar arasındaki erken doğum eylemi vakalarının tedavi edilmesi 

önerilmektedir (8). 

Tokolitik tedavi için gebelik haftasının üst sınırını 

belirlemede gebelik yaşına ek olarak, tokolitik tedavi yönünden amıe 

ve fetusun durumu değerlendirilmeli, gerektiğinde akciğer matürasyon 

testleri de yapılmalıdır (8). 
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Tablo 4: Tokolitik tedavinin uyguJanmama~ı gereken durumlar 

1. Eklampsi, ağır preeklamsi 

2. Ablatio plasenta 

3. Yaşamla bağdaşmayan fetal anomali varlığı 

4. ölü fetus 
5. Koryoamnionitis 

6. Su kesesinin erken açılması 

7. Plasenta previa 

8. Çoğul gebelik 

9. Polihidramn.ios 
10. :tntrauterin gelişme geriliği 

11. Fetal distres 

12 . .tmıııünize Rh uyuşmazlığı 

13. Kronik hipertansiyon, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, 

karaciğer hastalığı, diabet, hipertiroidi 

Tablo 4'de gösterilen tokolitik tedavinin uygulanmaması gereken 

durumlardan ilk beş maddeye mutlaka uyulması gerekirken, diğerlerinde 

vakaya göre esnek davranılabilmektedir. 

Çoğu araştırmacı tarafından su kesesinin erken açıldığı 

vakalarda tokolitik tedavi, koryoaıı:ınionitis ve ilaçların etkisizliği 

nedeniyle önerilmemektedir (3, 30, 40, 74). 

Klinisyenler, su kesesi erken açılan vakalarda tokolizi iki 

amaca yönelik olarak düşünmektedirler: Birincisi kortikoeteroid 

tedaviden faydalanılması için gerekli :zamanın kazanılması, ikincisi 

koryoamnionitie, fetal distres veya diğer gebelik kaıplikaayonları 

gelişmediği sürece gebeliğin olduğunca uzatılması (8). Yapılan 

çalışmalarda kontrol grubuna oranla 24-48 saat için başarılı tokoliz 

sonuçları veren araştırmacılar olduğu gibi (14, 51), başarısız 

sonuçlar veren araştırmacılar da vardır ( 27, 96) . Tokoliz yapılan 

vakalarda koryoaıı:ınionitis ve neonatal eepsis açısından bir artı, 

tespit edilmediği gibi respiratuar distres sendrcınu açısından da 

belirgin bir düşüş gösteril.memıektedir. 
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Plasenta previa'da, vaginal kanama aşırı değilse, anne ve fetua 
bayatı tehlikede olmadıkça doğum tehdidinin engellenmesi mutlaka 

kontrendike değildir. Plasenta previa nedeniyle olan ~anama sıklıkla 
uterue kontraksiyonlarıyla uyarıldığı için böyle vakalarde neonatal 
yaşam, doğum tehdinin durdurulabilmesine bağlıdır. Plasenta previa 
nedeniyle olan kanama, ablatio plasenta nedeniyle olandan mutlaka 
ayırt edilmelidir. Nedeni saptanamayan vaginal kanaması olan vakalar 
da ablatio plasenta ihtimali nedeniyle tokolitik tedavi 

kontrendikedir (8). 

Çoğul gebeliklerde, tokolitik ajanların kullanılmasına yönelik 
geniş prospektif çalışmalar olmamakla birlikte, tokolitik tedavi 
kontrendike kabul edilmektedir ( 3, 25, 91) . Buna neden olarak da, 
karaciğer ödemi gelişme ihtimalinin artabileceği gösterilmektedir. 
Fakat bu vakalarda vital bulguların iyi izlenmesi ve sıvı alımının 

dikkatlice ayarlamnası şartıyla tokolitik tedavi yapılabileceği de 
savunulmaktadır (63). 

Polihidramnioe vakalarında da fetal tehlike veya anomali 

olmadığında tokolitik tedavi denenebilir (8). 

İntrauterin transfüzyon yapılan, i wmUnj ze Bh uyuşmazlığı 

vakalarında ek bir patoloji olmadıkça tokoliz yapılabilir (84). 

Kontrol altına alınmış diabet ve hipertiroidi vakalarında 

gelişen erken doğum tehdidi, fetal neden ve tokolitik ajana bağlı 
materoal kontreodikasyon olmadıkça tedavi edilebilir (8). 

Tokolitik tedavi esnasında, ilacın maksimum dozlarına rağmen 

kontraksiyonların durmaması, servikal açıklığın 4 cm. 'nin üzerine 
çılanası, su kesesinin erken açılması, anne ve f et usa ait ciddi yan 

etkilerin görülmesi tedavinin kesilmesini gerektirir. 
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TOKOLİTiK AJANLAR 

Bu bölümde, çalışmamızda kullandığımız tokolitik ajanlar 

hakkında geniş bilgi verirken, diğerleri için özet bilgi vermeyi 
uygun gördük. 

Progesteron ve deriveleri: 

öyküsünde erken doğum olan gebelerde profilaktik progesteron 

tedavisinin etkili olduğunu bildiren çalışmalar olmakla birlikte, bu 

ilaçların erken doğum tehdidinde etkili olduğu gösterilememiştir. 

Ayrıca gebelikte kullanıldıklarında fetusta anomaliye yol 

açabildiklerinden, erken doğum tehdidinin tedavisinde kullanılmaları 

terk edilmiştir (19, 102). 

Ethanol : 

Ethanol, Fuchs ve arkadaşlarının, 1967'deki olumlu 

raporlarından sonra yaygın olarak kullanılan ilk tokolitik ajanlardan 

biridir (26). Tokolitik etkisi, hipofiz arka lobundan oksitosin 

salınımını engellemesine ve prostaglandin inhibisyonu veya beta-2 

reseptör sti.mülasyonu yoluyla myometrium üzerine direkt etkisine 

bağlanmıştır. Fakat annede, intoksikasyon, aspirasyon, laktik asidoz, 

diüreze bağlı dehidratasyon, ve fetusda intoksikasyon, laktik asidoz, 

neonatal aspirasyon gibi ciddi yan etkilerinden dolayı tokolitik ajan 

olarak kullanımı terk edilmiştir (64, 102). 

Prostaglandin lnhibitörleri: 

Prostaglandinlerin aktif doğum eylemi esnasında anne serumunda 

ve amniotik sıvıda yüksek oranlarda bulunması, ayrıca düşük ve doğum 

indüksiyonunda başarılı olarak kullanılmaları, buna karşılık olarak 
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prostaglanclin inhibitörlerinin erken doğum eyleminin tedavisinde 
kullanılabileceği düşüncesini cazip hale getirmiştir (8) . 

Prostaglandin inhibitörleri etkilerini prostaglandin sentetaz'ı 
inhibe ederek, araşidonik asitten prostaglandin oluşumunu 

engelleyerek gösterirler (102}. Zucherman ve arkadaşları ixıdometazin 
ile yaptıkları çalışmada başarılı sonuçlar aldıklarını 

bildirmişlerdir (103). indometazin, tokolitik amaçla 4-6 saat'de bir 
25 mg oral veya rektal yolla kullanılmaktadır { 21, 30) . 
Prostaglandinlerin gastrointestinal kanama, koagülopati , allerjik 
reaksiyon, kemik iliği depresyonu gibi yan etkileri vardır . Yenidoğan 

patent duktus arteriozusunda tedavi amacıyla kullanılan indametaz.in 
bu etkisini intauterin olarak da gösterip, duktus arteriozus'un erken 
kapanmasına ve sonuçta pulmoner hipertansiyon gelişmesine yol 
açmaktadır . Otuzdördüncü gebelik haf tasından önce plasentadan 
geçmediği için, bu etkisini daha i leri gebel i k haftalarında 

göstermektedir (19, 64, 102). Proetaglandinlerin tokolitik amaçlı 

kullanıml arı için geniş prospektif çalışmalara gereksinim olduğu 

bildirilmektedir (21 , 30 ) . 

Kalsi yum Antagonist ler i (Ver apamil , Nifedipin) 

Antiaritmik, antihipertansif olarak kullanılan bu ilaçlar , 
1980' lerde tokoli tik amaçlı olarak denenmeye başlanmışlardır. Etki 
mekanizmaları tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, iyonize 
kalsiyumun hücre ıçıne girişini engelleyerek etki gösterdikleri 
düşünülmektedir ( 85) . Ulmsten yaptığı çalışmada tokoli tik etkinin 
güçlü olduğunu ve yan etkilerinin az olduğunu bildirmiştir (93). Daha 
sonra yapılan çalışmalar da bu sonucu destekler nitelikte 
sonuçlanmıştır (25, 72, 94) . Nifedipin, tokolitik amaçlı olarak, önce 
20 mg dilaltı, daha sonra 4-6 st ' de bir 20 mg oral olarak 
uygulanmaktadır (25) . Hayvan deneylerinde uterustaki kan akımını 

azalttığı ve sonuçta fetus da bipoksiye ve asidoza yol açtığı 

gösterilmiştir (35). Fakat bu etki insanlarda gösterilememiştir. En 

çok görülen yan etkiler geçici sıcak basması, baş ağrısı, çarpıntı 

olmaktadır ( 19, 21 , 25). Ritodrin ile yapılan karşılaştırmalı bir 
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çalışmada tokolitik etkisinin onun kadar güçlü olduğu ve yan 

etkilerinin ise ondan daha az olduğu, · fakat rutin klinik kul)aDJJDQan 

önce anne ve fetua üzerindeki yan etkilerinin daha iyi ar~Ştırılması 
gerektiği vurgulanmıştır (25). 

Beta Adreneriik Reseptör Uyaranları· : 

İlk olarak, -1925 yılında Rucher tarafından, düşük dozlarda 

epinefrin uter.µs hiperaktiv~tesinde tedavi amacıyla kullapılmıştır. 

Yanıtın kısa süreli oluşu ve ciddi kardiyovasküler yan etkiler 
nedeniyle bu ilacın erken doğum tehdidinin tedavisinde kullanımı 

sınırlı olmuştur. Bununla birlikte daha çok uterus üzerinde etkili 

olan ve sistemik yan etkileri az olan adrenerjik reseptör 

uyaranlarının araştırılmasına yol açmıştır (8). 

Adrenerjik reseptörler, alfa ve beta reseptörler olmak üzere 

iki gruba ayrılmaktadırlar. Alfa reseptörlerin uyarılması, genellikle 
vazokonstrüksiyon, beta reseptörlerin uyarılması ise vazodilatasyona 

ve kalbin hızlanmasına yol açar. Ayrıca beta reseptörlerinde beta-! 
ve Beta-II olmak üzere iki tipi vardır. Beta-! reseptörler kalp, 

bars·aklar ve yağ dokusunda daha çok bulunurken, beta-! reseptörlerin 
uyarılması kalpte hızlanmaya, yağ dokusunda lipolizise yol açar. 
Beta-II reseptörlerin uyarılması ise uterusda gevşemeye, 

vazodilatasyona, bronko dilatasyona yol açar (8, 102). 

Adrenerjik reseptörler, hedef hücrenin dış yüzeyinde 
bulunurlar. Adrenerjik stimülanlar ile kas hücresindeki bu 

reseptörlerin uyarılması, hücre zarındaki adenil-siklaz enzim 
sisteminin aktivasyonunu sağlar. Böylece ATP'den siklik-AMP oluşumu 

artar. Siklik-AMP hücre içine kalsiyum girişini önleyerek, protein 

kinazların aktivasyonunu engeller, sonuçta aktin-myozin etkileşmesi 

olmaz ve kas gevşemesi olur. 

Tokolitik amaçlı kullanılan beta adrenerjik uyaranların klinik 

değerleri, myometriumda. optimum gevşetici etki gösterirken, diğer 

sistemlerdeki reseptörleri az yada hiç etkilememelerine bağlıdır. 

Henüz bu niteliklere. sahip ideal bir ajan bulunamamıştır (102). 
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izoksipürin, tokolitik amaçlı kullanılan ilk adrenerjik 

uyaranlardan biridir. Fakat ciddi kardiyovasküler yan etkilerinden 

dolayı tokolitik amaçlı kullanımı önerilmemektedir (89. 

Salbutamol ve f enoterol de erken doğum eyleminin tedavisinde 

kullanılmakla birlikte bugün için yaygın olarak kullanılan beta 

adrenerjik uyaranlar terbütalin ve ritodrindir (8, 102). 

Terbütalin, tokolitik amaçlı kullanıldığında tedaviye 

intravenöz infüzyon veya bolus tarzında, ya da subkutan olarak 

başlanır. İnfüzyon tedavisine O.Ol mg/dak. · dozunda başlanıp, 

gerektiğinde O. 08 mg/dak. dozuna kadar arttırılabilir. Bol us 

tedavisinde ise serum fizyolojik ile sulandırılıp O. 25 mg verilir. 

Gerektiğinde 2-6st'de bir tekrarlanır. Subkutan kullanımda da dozaj 

bolus tedavisiyle aynıdır. Oral tedaviye geçildiğinde günde 2-4 kez 

2.5-5 mg verilir (3, 19, 64, 99). 

Terbütalinin tokol itik e tkisi güçlü ol up, yapılan bazı 

çalışmalarda bu etkinin ritodrin kadar güçlü olduğu vurgulanmıştır 

(3, 97). 

Terbütalinin, ritodrine kıyasla yan etkilerinin daha fazl a 

olduğu bildir ilmekle birlikte ( 2, 3, 21, 60 , 64, 99 ) yapılan bazı 

çalışmalarda da ritrodrinden daha fazla olmadığı savunulmaktadır (10, 

97}. 

Ritodrin: 

Ritodrin, 1969 yılında, Coutinho ve arkadaşları (102} 

tarafından, gebe olmayan kadınlarda, kardiovasküler etkisinin minimal 

olduğu dozlarda, uterus ~tivitesini engelleyen, etkili bir ilaç 

olarak bilidirilmiştir. Landesman ( 103), 1971 yılında termde 

gebeliklerde, travay esnasında ritodrinin uterus kontaraksiyonlarını 

etkilediğini bildirmiştir. 

Ritodrin 1981 yılında da Amerika Birleşik Devletleri 'nde, FDA 

tarafından kısmen emniyetli, etkili bir tokolitik ajan olarak 

bildirilmiştir. On yılı aşkın surede, çeşitli merkezlerde yapılan 
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araştırmalar sayesinde varılan bu sonuçla ri todr in' in erken doğum 

tehdidinin tedavisinde ilk tercih edilecek ajan olması gerektiği 

bildirilmiştir (21). 

İntravenöz verildiğinde atılım öncelikle böbrek yoluyla 

olurken, oral kullanımda ise biyotransformasyon yoluyla olmaktadır. 
Oral alındığında iyi absorbe olmasına rağmen, sülfat veya glukoranat 

ile birleşmek suretiyle inaktif formlara dönüşü hızlıdır (61). Hayvan 

deneylerinde idrarda \50-80 oranlarında tespit edilirken, bunun da 
%90'ının ilk 24 st'de gerçekleştiği gösterilmiştir. Oral verildiğinde 

%90'ı inaktif formlarda idararda bulunurken, intravenöz verilidiğinde 
%50'nin üzerinde değişmeden atıldığı gösterilmiştir (2). Gebe olmayan 

kadınlarda oral alındığında %71- 93 oranlarında idrarda bulunduğu 

tespit edilmiştir ve atılım oranının da alımdan sonraki ilk bir 

saatte en fazla olduğu görülmüştür (2). 

Hayvan deneylerinde letal doz (LD50: Toplam denek sayısının 

yarısında ölüme neden olan doz} değeri, intravenöz verildiğinde 

tavşanlarda 64 mg/kg, oral verildiğinde sıçanlarda 540 mg/kg olarak 

bulunmuştur . Bu değerler i nsanlardaki tedavi dozunun yaklaşık seksen 
katı kadarına karşılıktır (2) . 

Ritodrin ve inaktif formları plasentada kolayca geçebilirler . 

Hayvan deneylerinde kordon kanından yapılan ölçümlerde bunun anne 

dolaşımındakinin %20'si kadar olduğu gösterilmiştir (2). 

Hayvan deneylerinde uteroplasental kan akımını azalttığı 

gösterilmiş olmakla birlikte, bu etki insanlarda gösterilememiştir 

(8, 92). 

Tokolitik tedavide ritodrin başlangıçta intramüsküler veya 

intravenöz yolla verilir. tntramüsküler uygulamada doz 2-4 st'de bir 

5-10 mg olup, uygulama kolaylığı nedeniyle gebenin, yenidoğan yoğun 

bakım ünitelerinin olduğu yere naklinde tercih edilebilir. Oral 
tedaviye ağrısız 24 st'den sonra, son intramüsküler uygulamadan 

sonraki 2.st'de başlanır (17, 48, 99). 

İntravenöz uygulamada tedaviye 50 ug/dak dozunda başlanır, 

kontraksiyonlar olduğu sürece ve ciddi yan etkiler görülmediği sürece 
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10 dak.'da bir 50 ug arttırılarak maksimum 350 ug/dak dozunda kadar 
çıkabilir. Tedavi edici dozu 150-350 ug/dak arasında değişmektedir. 
İntravenöz tedaviye kontraksiyonlar durduktan sonra 12-24 at daha 
devam edilir. Takiben oral tedaviye, intravenöz tedavi kesilmeden 30 
dak önce başlanır. Oral tedavide doz 2 st'de bir 10 mg veya 3-4 st'de 
bir 20 mg olup, maks:i:mum günlük doz 120 mg. 'dır. Kontraksiyonlar 

olmadığı taktirde doz 4-6 st 'de bir 10-20 mg' a düşürülebilir. Oral 
tedavi esnasında kontraksiyonlar tekrar başlarsa, intravenöz tedaviye 

geçilir (2, 3, 8, 9, 30, 40, 50). 

Oral ritodrin tedavisine 36.-38. gebelik haftalarına kadar 

devam eden araştırmacılar olduğu gibi (17, 30, 40, 50, 60, 73), kısa 
süreli, 5-10 gün devam eden araştırmacılar da vardır (2, 8, 9, 10). 

Ritodrinin intravenöz tedavi dozundaki serum seviyeleri - HPLC 
(high-performance-liquid-chramatography) tekniğiyle araştırıldığında 

- 91-123 ng/ml arasında tespit edilmiştir (9). Fakat bu serum 
seviyelerinde başarılı tokolitik tedavi servikal değişikliğin 

derecesine bağlı olarak değişebilir. Yapılan bir çalışma da servikal 
açıklığın 3 cm'nin üzerinde odluğu va.k.alarda, 90-146 ng/ml serum 
seviyelerindeki maksumum dozlarda ritodrin tedavisine rağmen başarılı 
olunamamıştır (2). 

Ritodrinin yarılanma süresinin 80-120 dak. olması, oral 
tedavide dezavantaj olmaktadır (61, 101). 

Ritodrin, oral tedavide günlük maks:i:mum 120 mg. 'lık dozlarda 
kullanıldığında serum seviyesi 3. 2-30.5 ng/ml arasında değişmektedir 
(83). 

Oral ve parenteral olarak aynı dozlarda verilen ritodrinin 
serum konsantarasyonları ölçü alınıp karşılaştırıldığında, oral 
dozunun yaklaşık %30 kadarı serumda gösterilebilmiştir (2). 

Ayrı ayrı vakalara, aynı dozlarda verilmesine rağmen, farklı 

serum konsantrasyonlarının tespit edilmesi muhtemelen metabolizma 
hızındaki veya böbrek klirenslerindeki farklılıklara bağlıdır (9). 

Aynı serum konsantrasyonlarına rağmen, tedaviye alınan 

yanıtlarında farklı olması nedeniyle beta agonietlerin uygulanmasında 
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serum konsatrasyonlarından ziyade tedaviye alınan yanıt ve yan 

etkiler açısından izlemenin daha faydalı olacağı öne sürülmektedir 
( 61). 

Beta agonistlerle yapılan tokolitik tedavide yan etkiler diğer 

sistemlerdeki beta adrenerjik reseptörlerin uyarılı:İıasına bağlı olarak 
gelişmektedir. 

özellikle intravenöz tedavi esnasında bulantı, kusma, baş · 

ağrısı, titreme, ateş basması, çarpıntı, solunum hızlanması, göğüste 
ağrı, ·sıkışma hissi gibi yan etkiler sık olarak görülmektedir ( 2, 3, 
8, 9 25, 40). 

Daha az görülen fakat daha ciddi olan yan etkiler 

kardiovasküler ve metabolik olanlardır (64}. 

Vasküler beta-II reseptörlerin uyarılması sonucunda gelişen 

değişik ·derecelerdeki vazodilatasyona bağlı olarak hipotansiyon 

görülür. Takiben buna karşı refleks olarak veya kalpteki beta-! 

reseptörlerin direkt olarak uyarılması sonucunda ~aşikardi ve 

sistolik hipertansiyon gelişir (8, 64, 102). 

İntravenöz ritodrin tedavisinin ikinci saatinden itibaren kalp 
hızında annede 'dakikada 19-40 atımlık, fetusta dakikada 0-9 atımlık 

artışlar tespit edilmektedir. Sistolik kan basıncında da 3-18 _ııınHg 
basınçlık artışlar ve nabız basıncında artışlar görülmektedir (2, 9, 
92) .• 

Diastolik kan basıncının 40 mmHg 'dan fazla düşmesi, eistolik 

kan basıncının 180 ımııHg'nın üzerine çıkması, nabız sayısının, annede 
140 atım/dak,nın, fetusta 200 a~ım/dak'nın üzerine çıkması dozun 
azaltılmasını veya kesilmesini gerektirir (3). 

Elektrokardiyografi de taşikardi, ST segmentinde çökme, T 

dalgasında yassılaşma, ters dönme, (lr mesafesinde artma gibi 
değişiklikler görülebilmektedir ( 33, 64, 102) . Ayrıca ventriküler 

ekstrasistoller de görülebilmekteidir (3). Literatürde, ritodrin ile 

tokolitik tedavi esnasında gelişen supraventriküler taşikardi ve 
takiben kardioversiyon ile normale dönen bir vaka bildirilmiştir 

(45). 
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Yapılan bir çalışmada göğüs ağrısıyla EKG değişiklikleri 

arasında ve kan potasyum seviyesiyle EKG değişiklikleri arasında bir 

ilişki olmadığı ve sonuçta beta agonistlerle tedavide EKG 
değişikliklerinin sık görüldüğü, fakat bunun fizyolojik bir uyum 

olduğu ve kendiliğinden kaybolabileceği belirtilmiştir (33). 

Pankreasta beta-II reseptörlerin uyarılması sonucunda glukagon 

salınımı artar. Sonuçta glükoneogenezis ve glikojenolizis'e bağlı 

olarak kan şekerinde ani bir artış olur. Diabetik olmayan gebelerde 

kan şekeri 3 st içerisinde pik yapar ve 24 at sonra infüzyon öncesi 

değerine düşer. Kan şekeri nadiren 200 mg/dl 'nin üzerine çıkar. 

Diabetik gebelerde beta agonistlerle uyarı insülin ihtiyacını 

arttırır. Bu nedenle diabetik gebelerde bu ajanların kullanımı 

relatif kontrendikasyon teşkil eder (2, 8, 64). 

Kan şekerinin yükselmesine yanıt olarak insülin, laktik asit 

seviyesinde artma, ayrıca insülin etkisiyle hücre içine glükoz ile 

birlikte potasyumun da girmesine bağlı olarak hipopotasemi olur. 

Potasyum sevuyesinde başlangıç seviyesine göre 0.6-1 mg/dl'lik 

düşüşler görülmektedir (2, 64). 

Beta reseptörlerin uyarılmasıyla renin-anjiyotensin sistemi de 

aktive olur ve sonuçta sodyum ve su tutulumu artar. Ayrı bir 

mekanizma ile antidiüretik hormon salınımı da su tutulumunu arttırır 

(64). 

Akciğer ödemi gelişmesi, nadir olmakla birlikte yaşamı tehdit 

eden ciddi bir yan etkidir. özellikle çoğul gebeliklerde ve akciğer 

matürasyonu sağlamak ıçın steroid tedavisiyle birlikte beta 

agonietlerin kullanıldığı vakalarda görülen akciğer ödemi hidrostatik 

basınçta artma, onkotik basınçta düşme, kapiller permeabili tedeki 

artış gibi faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenle tokolitik 

tedavi esnasında vital bulguların iyi takibi ve verilen sıvı 

miktarının iyi ayarlanması gerekmektedir (2, 19, 40, 64, 102). 

Aşırı sempatik uyarı olduğundan 

kardiyovasküler hastalığı olanlarda beta 

hipertiroidide, ciddi 

agonistlerle tokolitik 

tedavi kontrendikedir (64). Kardiyovasküler ve diğer yan etkiler oral 

tedavi esnasında nadiren görülmektedir (2). 
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Fetus ve yenidoğanda, beta agonistlerin plasentayı kolayca 
geçebilmeleri nedeniyle direkt olarak veya annedeki etkilerin 

sonucunda indirekt olarak yan etkiler görülebilmektedir (19, 42, 61). 
Ayrıca fetusta karaciğerde konjugasyonun yavaş olması nedeniyle 

görülen yan etkiler uzun süreli olabileceği bildirilmektedir (9). 

Glükoz ve laktik asit plasentadan fetusa geçebilir. Ayrıca 

fetus ve yenidoğanda taşikardi ve geçici hipoglisemi görülebilir (19, 
40, 102) . 

Yenidoğanda görülebilen ritm bozuklukları birkaç gün ile bir 
iki hafta içerisinde kendiliğinden düzelmektedir (42). 

Nadir bir komplikasyon olarak bidrops fetalis, akciğer ödemi, 

kalp yetmezliği, ölü doğum, neonatal ölüm bildirilmektedir (42). 

Yapılan bir çalışmada, uzun süre beta agonistlerin 
kullanılmasına bağlı olarak, ultrasonografide, fetusta 

interventriküler septa da geçici hipertrofi geliştiği gösterilmiştir 

(42). 

Gemilli ve arkadaşları (60) beta agoniatlerle uzun süreli 
tokolitik tedaviyi takiben, yenidoğanda değişik derecelerde ve birkaç 

hafta süren, EKG' de iskemik değişiklikler saptadıklarını 

bildirmişlerdir . 

Fetal yan etkiler nedeniyle, beta agonistlerle tokolitik 
tedavinin seçilmiş vakalarda ve kısa süreyle olması gerektiği 

savunulmaktadır (42, 60). 

Bazı gebelerde erken doğum eyleminin beta agonistlerle tedavisi 
yetersiz yada geçici bir sure için başarılı olmaktadır. Bu 
duyarsızlık beta agonistlerle tedavi· esnasında görülen en önemli 
problemlerden birisidir (4, 37, 78). 

Memeli ve memesiz hayvanlarla yapılan çalışmalarda, beta 
agonistlerin doku örneklerindeki beta adrenerjik reseptörlere 
bağlanmasının, zamana bağlı olarak azaldığı bildirilmiştir. Bu 

bağlanmadaki azalma fizyolojik yanıttaki azalma ile birlikte olup 
"down regülasyon" olarak adlandırılmaktadır (9). 
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Cari tis ve arkadaşları ( 11), gebe koyunlarda yaptıkları 

çalışmalarında sürekli ritodrin infüzyonuna rağmen, 24 st sonra 

kontraksiyonları önleyici etkinin azaldığını ve bunun beta adrenerjik 
reseptör dansitesindeki azalma ve katekolaminlerin uyardığı 

adenilsiklaz aktivitesindeki azalma ile birlikte olduğunu 

göstermişlerdir. Bu duyarsızlığın, tedavinin 4.-24. st.'leri arasında 
başladığını belirlemişlerdir. Nabız sayısındaki azalman,~ da bu 
myametrial duyarsızlığın 

vurgulamışlardır. 

indirekt bir göstergesi olduğunu 

"Down regülasyon" geçici olup, Casper (13), koyunlarda yaptığı 
çalışmada aralıklı ritodrin infüzyonuyla beta-adrenerjik reseptör 
sayısında azalmanın gelişmediğini belirlemiştir. 

Berg ve arkadaşları (72), terbütalin ile tedavi edilen 
gebelerden, sezeryan sonrası aldıkları myametrium örneklerinde , 
kontrol grubuna kıyasla daha düşük oranlarda beta adrenerjik reseptör 
konsantrasyonları tespit etmişlerdir . 

Caritis, gebe kadınlarda yaptığı çalışmada ritodrin ile 
tokoli tik tedavide, nabız sayısındaki artışın 12 . -16. at' l erde , 
tedavinin 4. -8. et' lerine oranla daha az olduğunu beli r !emiştir . Bu 
nabız sayısındaki azalma myometrial duyarsızlığın da bir göstergesi 
olarak kabul edilirse, onunda 12.st'den itibaren başlıyabileceği 

sonucuna varmıştır (9). 

Magnezyum: 

Vücutta en yüksek miktarlarda bulunan katyonlar arasında 

dördüncü sırada yer alan magnezyumun yaklaşık \1 kadarı hücre dışı 
sıvıda bulunmaktadır. Ortalama serum değeri 0.8-1.05 mııınol/L arasında 
değişmektedir (68) {I mınol/L=2 mEq/L=2.43 mg/dl). 

Magnezyum, aralarında adenozin trifosfataz ve alkali 
fosfataz'ın da bulunduğu fosfataz içeren birçok enzimin 
aktifleşmesinde kof aktör olarak rol oynamaktadır. DNA ve RNA gibi 
yaşamsal proteinlerin yapısal stabilizasyonuyla ayrıca kalsiyum ve 
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potasyum metabolizmalarıyla da yakından ilişkili bir elementtir (57, 

68). 

MgSO4, preeklampsi ve eklampsi vakalarında konvülsiyonları 

önlemek veya kontrol altına almak amacıyla yaygın olarak kullanılan 

emniyetli ve etkili bir ilaçtır (81). Bu amaç için ilk olarak 1906 
yılında Almanya' da Horn tarafından intramüsküler kullanımı, Zuspan 

tarafından da intravenöz kulJanımı savunulan MgSO4, halen günümüzde 

önemini korumaktadır (69, 104). 

MgSO4, antikonvülsan kullanımrnın yanısıra son ~amanJıuda 

tokoli tik ajan olarak da kullanılmaya başlanmıştır ( 21) . MgS04 'ın 

uterus kontraksiyonlarını iDhibe edici etkisi, preeklampsi-eklampsi 

vakalarında kullanımı sırasında anlaşılmıştır (8). 

Hall ve 

kontraksiyonlarını 

yayınlamışlardır. 

arkadaşları, 

inhibe edici 

1959 yılında, MgSO4'ın uterus 

etkisini bildiren çalışmalarını 

İnvitro yaptıkları çalışmada, sezaryen sonrası 

aldıkları myometrium örneklerinde magnezyum iyonlarının 

kontraksiyonları inh.ibe ettiğini tespit etmişler, ayrıca preeklampsi 

vakalarında konvülaiyonları önlemek amacıyla MgSO4 kullandıklarında, 

serum konsantraksiyonuna bağlı olarak travay süresinin de uzadığını 

gözlemişlerdir {34). 

MgSO4'ın tokolitik amaçlı kullanımı ise ilk olarak 1966 yılında 

Rusu ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir ( 77) • Daha sonraları 

1977 yılında Steer ve Petrie, 1982 yılında Spisso, 1983 yılında 

Elliot yaptıkları çalışmala~ın sonucunda, MgSO4 'ın etkili bir 

tokolitik ajan olduğunu bildirmişlerdir (23, 86, 89). 

Magnezyumun tokoli tik etkisi tümüyle anlaş, J mamı ştır. 

Magnezyum, motor-sonplak dan setilkolin salını mı nı engeller. Ayrıca 

sinir dokusunda ltalsiyum ile yer değiştirerek impulsların geçişini 

yavaşlatır. Daha önemlisi ise düz kaslarda hücre içi etkisidir. Hücre 

ıçı siklik-AMP konsantrasyonunu arttırır, kalsiyum-ATPaz'ı 

etkileyerek kalsiyumun hücre içine girişini engeller, muhtemelen de 

kalsiyum-kalmodulin kcmıpleksini direkt olarak etkiler. Sonuçta myozin 
aktivasyonunu etkileyerek ak.tin ile birleşmesini engeller ve kas 

gevşemesine yol açar (8, 57). 



22 

MgS04'ın parenteral verildikten sonra, serum konsantrasyonları 
gebelikte sıvı volümündeki değişikliklere ve böbrek yoluyla atıl1m1na 
bağlı olarak değişir. Yükleme dozu olarak 4-6 gr intravenöz 
verildikten sonra serum konsantrasyonu 5-9 mg/dl değerlerine 

ulaşmaktadır. Bu artış geçici olup bir saat içerisinde 3-4 mg/dl'ye 
düşmektedir. Parenteral verilen M9S04'ın %90 kadarı böbreklerle 
atılmaktadır ve bunun ilk 4 st'deki atılım oranı ise 150 civarında 

olmaktadır (20, 81). tntravenöz, 2 gr/st dozunda sürekli verildiğinde 
serum değerleri 4-8 mg/dl arasında değişmektedir. Oligüri ve ciddi 
böbrek yetmezliği varlığında ise serum değerleri yükselir (81). 

Hipermagnezemiye bağlı olarak gelişen toksik tablo da 

genellikle ilk belirti patella refleksinin kaybı olmakta ve bu da 
serum konsantrasynları 9-12 mg/dl'ye ulaştığında görülmektedir. 
Paralizi ve solunum depresyonu 15-17 mg/dl konsantrasyonlarında, kalp 
durması da 30-35 mg/dl konsantrasyonlarında gelişmektedir. Magnezyum 

toksemiainde antidot olarak kalsiyum glukonat 1 gr intravenöz 
(%10'luk) verilir ve kalp-solunum durmasında acil entübasyon gerekir 
( 8, 81). 

MgS04'ın preeklampsi ve eklampsi vakalarında kullanımı 

sırasında, vasküler yatakta dilatasyon, uterus kan akımında ~rtma, 
böbrek kan akımında artma, plazma renin aktivitesinde azalma, 
anjiyotensin-konverting enzim seviyesinde azalma, trambosit 
agregasyonunda azalma gibi faydalı etkilerinden söz edilmektedir 
( 81) . 

Maymunlar üzerinde yapılan bir çalışma.da, MgS04'ın perfü.Zyon 
basıncını değiştirmeksizin uterus kan akımında artışa yol açtığı 

gösterilmiş ve sonuçta MgS04' ın uteroplasental hemodinami Uzer ine 
faydalı bir etkisi olabileceği öne sürülmüştür (92) . 

Magnezyum, plasentayı kolayca geçerek fetusda da anneninkine 
benzer konsantrasyonlarda bulunabilir (8. 31, 64). 

MgS04, tokolitik amaçlı olarak kullanıldığında 4-6 gr 
intravenöz bolus tarzında 15-20 dak'da verildikten sonra, 1 gr/et 
şeklinde intravenöz tedaviye devam edilir, kontraksiyonlar 

durduruluncaya kadar 30 dak bir 0.5 gr/st arttırılarak, maksimum 3-4 
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gr / et dozunda verilebilir ( 3, 8, 20, 21, 58) MgS04 ile tokoli tik 
tedavide sınırlı bir süre olmadığı ve gerektiği sürece 
kullanılabileceği bildirilmiştir (20). 

Tokoli tik tedavide etkili olduğu serum konsantrasyonları 4-8 
mg/dl arasında değişmektedir (8, 46 , 57). Tokolitik etkisi tedaviye 
başlandıktan sonra 20 dak içerisinde başlamakta ve 40-50 dak da 
maksimum düzeye erişmektedir (46). 

Elliot yaptığı çalışmada başarılı tokolitik tedavi için serum 
Mg değerlerini 5-7 mg/dl olarak belirlerken, Bollan.der bu değeri 6.6 
mg/dl olarak saptamıştır (23, 40). 

Madden ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada, ba1J&rılı 

tokolitik tedavi ıçın magenzyumun spesifik bir serum sevi yesinin 
olmadığını vurgulamıştır {55). 

MgSO 4 i le i ntravenöz tedaviye, kontraksiyonlar durdurulduktan 
sonra 12-24 st daha devam edilir. Takiben i nfilzyon tedavisi 
kesilmeden 30 dak önce beta agonistlerle veya magnezyum 
bileşikleriyle oral tedaviye geçilir. Magnezyum bileşikleriyle oral 
tedavinin beta agonis tlere kıyasla daha az yan etkil erinin olması , 

daha ucuz olması ve tokolit ik etkilerinin de onlar kadar güçlü olması 
nedeniyle tercih edilmesini savunan çalışmalar vardır {57, 58, 74, 
75). Oral tedaviye 36-38 gebelik haf tasına kadar devam edilebilir . 
Magnezyum bileşikleri olarak magnezyum oksid, magnezyum glukonat, 
magnezyum klorid bu amaçla kullanılmaktadır. 

Yapılan çeşitli çalışmaların sonucunda serum magnezyum 
seviyelerinin gebe kadınlarda, gebe olmayanlara kıyasla daha düşük 
olduğu , bu düşüşün gebelik yaşı ilerledikçe daha belirginleştiği ve 
bunun muhtemelen gebelik hipervolemisine bağlı olabileceği 

bildirilmiştir. Erken doğum tehdidi gelişen vakalarda bu dti~üşün daha 
da fazla olduğu bildirilmiştir (23 , 41, 57, 77) . 

Martin ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, magnezyum 
glukonatın profilaktik kullammımn , erken doğum eylemini önlemede 
etkili olmadığını tespit etmişlerdir (59). 
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Sibai ve arkadaşları da gebelikte magnezyum tedavisinin 

preeklampsi, intrauterin büyüme geriliği, erken d~um ve doğum 

ağırlığı üzerine olumlu bir etkisini gösterememiştir (80) . 

MgS04 ile tedavi esnasında sistolik basınçta düşüşe bağlı 

olarak hipotansiyon görülebilmekte, fakat diastolik basınç ve kalp 

atım hızı etkilenmemektedir (16, 57, 92). Ayrıca aritmi, 

atriyoventriküler blok olabileceği, 6-12 mg/dl serum 

konsantrasyonlarında EKG'de PR aralığında ve ORS süresinde uzama, T 

dalgasında yükselme görülebileceği bildirilmiştir {8, 64, 76). 

Serum kalsiyum konsantrasyonlarında düşüş görülebilmekte fakat 

bu klinik hipokalsemi şeklinde nadiren olmaktadır (20, 21, 40). 

Ciddi yan etki olarak akciğer ödemi, nadir olmakla bilikte 

çoğul gebelik, anemi, steroid kullanımı, aşırı sıvı yüklenmesi gibi 

diğer faktörlerin mevcudiyetinde görülebilmektedir (22, 23). 

Refleks kaybı, solunum depresyonu ve kardiyak yan etkiler , 

serum konsantrasyonlarının izlenmesi, vital bulgular ve diürez takibi 

ile minimal olmaktadır (8, 64, 81} . 

Oral magnezyum tedavisinde ise en çok bildirilen yan etkiler 

bulantı, kusma, ve diare olmaktadır (57). 

Peaceman (67), MgS04 ile tokolitik tedavi esnasında fetal 

biyofizik profili değerlendirmek suretiyle yaptığı çalışma.da, fetal 

tonusun, hareketlerin, amniyos mayinin tedaviden etkilenmediğini, 

fakat reaktif nonstres test ve solunum hareketlerinin azaldığını 

tespit etmiştir . Sonuçta yüksek dozlarda MgS04 ile tokolitik tedavi 

esnasında biyofizik profil ile fetusun izlenmesinin faydalı olacağını 

belirtmiştir. 

Yeni doğanda solunum depresyonu, letarji, hiporefleksi, gibi 

yan etkilerin görülebileceği bildirilmiş olmakla bilikte ( 53, 54) 

çoğunluk.la MgS04 tedavisinin yeni doğan apgar skorlarını, .n8rolojilk 

muayene bulgularını, mortalite ve morbidite oranlarını etkilemediği 

bildirilmektedir ( 16, 31, 70, 90) • Ayrıca kordon magnezyum 

konsantrasyonları ile apgar skorları arasında da bir ilişki 

gösterilememiştir (31, 90} . 
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Oral magnezyum tedavisinde de fetal ve neonatal yan etki 
bildirilmemiştir (58, 74, 80}. 

Tokolitik tedavide MgS04 ilk tercih olarak kullanılabileceği 

gibi kardiyovaskiHer hastalık, diyabet gibi beta agonistik ajan 

kullammının sakıncalı olduğu durumlarda özellikle tercih 

edilmektedir (21, 36, 64). 

Watson, beta agonistik ajanların kardiyovasküler etkileri 

nedeniyle volüm azalmasına bağlı tabloyu maskeleyebil.meleri nedeniyle 

hafif veya orta derecede vaginal kanamalı plasenta previa vakalarında 

da MgS04 ile tokolitik tedavinin daha iyi bir tercih olacağını 

savumnaktadır (95). 

MgSO 4 ile tokoli tik tedavide böbrek yetmezliği, myasteniya 

gravis, t am kalp bloğu, geçirilmiş m.yokard enfarktüsü korıtrendikaeyon 

teşkil etmektedir (8, 21, 36, 64). 

' . 



26 

MATERYAL - METOD 

Çalışmamızı, İstanbul tiniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Bünyesi 'nde, Eylül-1991 
tarihindan itibaren erken doğum tehdidi tanısıyla tokolitik tedavi 
uygulanan ve gebelikleri Teırmıuz-199'L tarihine kadar sonlanan gebeler 
üzerinde gerçekleştirdik. 

Otuz-altmış dakikalık izleme süresinde, her on dakikada en az 
bir kere olan ve en az otuz saniye süren, düzenli, ağrılı veya 
palpabl uterue kontraksiyonlarıyla birlikte, servikal açıklığı ve 
silinmesi olan veya olmayan, son adet tarihine göre ve real-time 
ultrasonografi le belirlenen 20. -36. gebelik haftaları arasındaki 

gebeleri çalışma grubumuza aldık. 

Erken doğum tehdidi ile birlikte, preeklampsi, eklampsi, 
ablatio plasenta, 4 cm.'nin üzerinde servikal açıklık, su kesesinin 
erken açılması, koryoamniyonitis, fetal ölüm, fetal distres, yaşamla 
bağdaşmayan fetal anomali, intrauterin gelişme geriliği varlığında, 
gebeler çalışma kapsamı dışında bırakıldı. 

Erken doğum tehdidi tanısı için, uterus kontraksiyonları 

eksternal monitörizasyon ve palpasyonla değerlendirildi. Takiben 
yapılan vagina! muayenede serviksin açıklığı ve silinmesi 
değerlendirildi, modifiye Bishop skorlamasına göre de puanlama 
yapıldı. 
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Erken doğum tehdidi tanısıyla kabul edilen gebelerden rutin kan 

ve idrar tetkikleri, idrar kültürü istendi. Son adet tarihini 

bilmeyen veya emin olmayanlarda gebelik yaşı tayini amacıyla 

real-time ultrasonografi yapıldı. 

Çalışmamızda toplam 79 vak.adan 39 tanesinde magnezyum, 40 
tanesine r i todr in tedavisi uyguladık. Tokoli tik ajan seçimi, kabul 

edilen vakalara sırayla ritodrin ve magnezyum şeklinde rastgele 
yapıldı. 

Magnezyum ile tokolitik tedaviye, 4.5 gr (1 amp=l.5 gr Mg, 

%15'lik, 10 cc) MgSO4, 15-20 dak'da gidecek şekilde bolus tarzında 

verilerek başlandı . Takiben %5' lik 1000 cc Dekstroz içerisine 13. 5 · 
amp MgSO4 ilave edilerek, infüzyon pompasıyla 1 gr/st dozunda, 

i.nfüzyon tedavisi.ne geçildi. Kontraksiyonlar duruncaya kadar veya 
ciddi yan etkiler görülünceye kadar 30 dak'da bir 0.5 gr/st şeklinde 

doz arttırıldı. Maksimum doz 3 gr /st olarak belirlendi . Başarılı 

infüzyon tedavisinden sonra, 12 st. 'lik kontraksiyonsuz süreyi 
takiben, infüzyon tedavisini kesmeden 30. dak önce 4 st'de bir 250 mg 

Magnezyumoksid ( 1 tb=250 mg magnezyum oksid=6. 2 mmolMg) şeklinde oral 

tedaviye geçildi. Oral tedaviye 36. gebelik haftasının bitimine kadar 
devam edildi. Magnezyum ile tokolitik tedavi yapılan grubdaki 

vakalarda başlangıçta, 12 st'lik infiizyon tedavisi esnasında ve oral 
tedaviye geçildikten 12 et sonra serum magnezyum seviyelerine 

bakıldı . 

Ritodrin ile intravenöz tokolitik tedaviye %5'lik 500 cc 

Dekstroz içerisine 2 amp ( 1 amp=50 mg) ri todrin hidroklorid ilave 
edilerek, infüzyon pompasıyla 50 ııg/dak dozunda başlandı. Takiben, 

kontraksiyonlar duruncaya veya ciddi yan etkiler görülünceye kadar 

doz 15-20 dak'da bir 50 ug/dak arttırıldı. Maksimum doz 350 ug/dak 

olarak belirlendi. tnfüzyon tedavisiyle başarı sağlandığında, 12 
st'lik ağrısız süreyi takiben, infüzyon tedavisini kesmeden 30 dak. 
önce başlamnak üzere 2 et'de bir 10 mg (1 tb= 10 mg) vermek suretiyle 
oral tedaviye geçildi. On günlük başarılı. oral tokolitik tedavi 

sonunda, orak tedavi kesildi. 
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Her iki grubdaki vakalar tedavi süresince saatlik tansiyon, 
nabız, solunum sayısı gibi vital bulgular ve yan etkiler açısından 
izlendi. Ayrıca magnezyum grubundakiler de derin tendon refleksleri 
ve diürez kontrol edildi. 

Her iki grubdaki vakalar infüzyon tedavileri süresince 
Doğumbane' de takip edildiler. Oral tedaviye geçildiğinde, gebeler 
Doğum Servisi 'ne alındılar. infüzyon tedavisi süresince tam yatak 
istirahatine alınan gebelere, oral tedaviye geçildiğinde kısıtlı 

olarak giinlük aktiviteleri yapmalarına izin verildi. 

Oral tedavide on gün boyunca serviste izlenen gebelerden 
başarılı tokolitik tedavi altında olanlar, haftada bir kontrole 
gelmek üzere taburcu edildi. Ritodrin grubundaki gebeler oral 
tedavileri kesildikten sonra taburcu edilirken; magnezyum grubundaki 
gebeler oral tedavilerine devam etmek üzere taburcu edildiler. 

Gebelerin haftalık kontrolllerinde rutin gebelik takiplerinin 
yanında uterus aktivitesi yönünden de değerlendirilmeleri yapılı. 

Oral magnezyum tedavisi ile takip edilenlerin tedavisi 36. gebelik 
haftasının sonunda kesildi. 

Erken doğum tehdidinin en az 48 st süre için durdurulması "kısa 
süreli başarılı tokolitik tedavi" olarak kabul edilip 
değerlendirildi . Ayrıca 7 gUn ve daha uzun süreli başarılı tokolitik 
tedavi oranları, doğumdaki ortalama gebelik haftaları, gebliğin 36. 
gebelik haftasından sonra sonlanma oranları da değerlendirildi . 

Akciğer matürasyonunu sağlamak için, kortikosteroid 
tedavisinden faydalamııak amacıyla gerekli süreden yola çıkılarak 48 
saatlik süre, "kısa süreli başarılı tokolitik tedavi" olarak 
belirlenmektedir. Kliniğimizde akciğer matürasyonunu sağlamak 

amacıyla kortikosteroid kullan1m1 rutin olmamakla birlikte, literatür 
ile başarı oranları açısından karşılaştırma yapabilmek amacıyla biz 
de bu süreyi değerlendirmede kullandık. 

Tokolitik tedavi esnasında, su kesesinin erken açılması, 

maksimum dozlara rağmen kontraksiyonların 30 dak.'dan daha uzun 
süreyle devam etmesi, eervikal silinme ve açıklığın ilerlemesi, ciddi 
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yan etkilerin görülmesi "başarısız tokolitik tedavi• ol.arak 

değerlendirildi. Su kesesinin açılması, servikal açıklığın 4 cıı.'nin 
üzerine çıkması halinde tokolitik tedaviye son verildi. İnfüzyon 

tedavisi esnasında maksimum doza rağmen kontraksiyonların devam 
etmesi ve servikal açıklığın 4 cm. 'nin altında olması halinde ise 
diğer tokolitik ajanla infüzyon tedavisine geçilirken, her iki 
tokoli tik ajanla oral tedavi esnasında rekürrens gelişen vakalarda 
aynı tokolitik ajanın yada diğer tokolitik ajanın infüzyon formuyla 

tekrar infüzyon tedavisine geçildi. 

Tokolitik tedavi esnasında, anne nabzının 140 atım/dak'nın 

üzerine çıkması, fetal kalp hızının 200 atım/dak.'nın üzerine 
çıkması, anne sistolik kan basıncının 180 nmıHg'nın üzerine çıkması, 

diastolik kan basıncının 40 mırıHg'nın altına düşmesi, göğüs ağrısı, 

göğüste sıkışma hissi , letarji, şiddetli bulantı, kusma, diare 

gelişmesi doz azaltılması veya tedavinin kesilmesini gerektiren yan 

etkiler olarak belirlendi . 

Her iki çalışma grubunda tokolitik tedavinin başarı oranları, 
anne ve fetus üzerine olan etkileri, yeni doğan ağırlıkları, apgar 

skorları, ölü doğum, neonatal ölüm oranları belirlendi . 

Bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde student's 
t testi, x2 testi, Yates düzelmeli x1- ·testi, Fisher'in kesin x2- testi 

kullanıldı. 
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BULGULAR 

Erken doğum tehdidi tanısı konup, ritodrin ve magnezyum ile 

tedavi ek.ilen iki grubdaki gebelerin, kliniğimize bqvurduklarındaki 

özell ikleri Tablo-6 'da gösterilmiştir. iki tedavi grubu, arasında 

ortalama yaş, parite, gebelik haftası, servikal açıklık, silinme ve 

modifiye Bishop skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
tespit edilmedi (.p)O. 05). 

Tablo 6: iki tedavi grubundaki gebelerin özellikleri 

Nagnezyuı (n=l9l iitodrin ln:40) t p 

ltSı mı 

Yaş 26.07±5.53 24.85±5.04 1.03 0.31 

Parite 0.94±0.99 0.65±0.94 1.36 0.18 

Gebelik haftası 31.56±2.36 30.70±3.39 1.31 0.195 

Servikal açıklık 0.94±0.68 0.90±0.84 0.28 0.779 

M.Bisbop ·skoru 3.25±2.19 2.90±2.78 0.63 0.530 

Magnezyum ile tedavi edilen gruptaki gebelerin ortalama yaşı 

26.07±5.53 olup yaşları 18-44 arasında, Ritodrin ile tedavi edilen 
gruptaki gebelerin ortalama yaşı da 24.85±5.04 olup, yaşları 16-40 

arasında değişmekteydi. 
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İki tedavi grubundaki gebelerin pariteleri açısından 

dağılımları Tablo-7'de gösterilmiştir. Magnezyum. grubunda parite 

ortalaması 0.94±0.99, Ritodrin grubunda 0.65±0.94 olup ayrıca 

nülliparite - mültiparite oranları açısından da iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözleomedi (p)0.05). 

Tablo 7: İki tedavi grubundaki gebelerin parite açısından dağılımları 

Parite Magnezyum. Ritodrin x2 p 
Vaka Vaka 

sayısı sayısı (1) sayısı ( % ) 

o 17 (143.58) 24 (160) 

1 10 (125.64) 8 (%20) 2.13 0.14 

2 9 (%23.07) 7 (%17.50) 

~ 3 (%7.69) 1 {%2.50) 

Magnezyum grubundaki gebelerin ortalama gebelik haftası 

31.56±2.36 hft, Ritodrin grubundaki gebelerin ortalama gebelik 
haftası 30. 70±3.39 hft olup, gebelik haftaları Magnezyımı grubunda 
24-35 gebelik haftası, Ritodrin grubunda da 22. 30-.35 gebelik haftası 
arasında değişmekteydi. 

İki tedavi grubundaki gebeler - servikal açıklığı ~2 cm ve 3-4 cm 

olanlar, servikal silinmesi (%50 ve ~%50 olanlar şeklinde 

ayrıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 
(p)0.05), (Tablo 8, 9). 

Tablo 8: Servikal açıklık açısından iki grubdaki gebelerin dağılımı 

Servikal açıklık Toplam Mg Rt x2 p 

n (%) n ( t) n (%) 

S2 cm 59 (%74.70) 31 (%79.48) 28 (%70) 
0.94 0.33 

3-4 cm 20 (%25.30) 8 (%20,51) 12 (%30) 



32 

Tablo 9: Servikal silinme açısından iki gruptaki gebelerin dağılımı 

Siliue Toplam Mg Rt x2 p 

it} n (%) n (%) n {\) 

(%50 57 {%72.20) 28 (%71. 79) 29 (%72.50) 
0.005 0.94 

~%50 22 (%27.80) 11 (%28.21) 11 (\27.50) 

Servikal değişiklikler, modifiye Bisbop skorlanıasına göre 

değerlendirildiğinde iki tedavi grubunda da değerler 0-8 arasında 

değişmekteydi ve ortalama değerler MagnezYUm grubunda 3.25±2.19, 

Ritodrin grubunda 2.90±2.78 olarak bulundu (p 0.05). 

İki grupta saptanabilen predispozan faktörler Tablo-lO'da 

gösterilmiştir. Magnezyum grubunda 12 vak.ada (%30.76), Ritodrin 

grubunda 14 vak.ada ( %35) predispozan faktör saptanıp, üriner 

enfeksiyon saptanan vakalar tokolitik tedaviyle birlikte tedavi 

edilmişlerdir. 

Tablo 10: İki tedavi grubun da saptanabilen predispozan· faktörler 

Mg Rt 

Predispozan faktörler (n) {n) 

~riner enfeksiyon 4 3 

öyküde erken doğum varlığı 5 2 

Myoma uteri - 2 

Plasenta previa 1 3 

Çoğul gebelik 1 3 

Mültiparite (4) - 1 

(18 yaş, )35 yaş 2 3 

IPolihidramniyos 1 -
Toplam 14 17 

Vaka sayısına göre 12/39 (%30.76), 14/40 (%35) 

(x2=0.41, p 0.05) 

(Not: Bazı vakalarda birden fazla faktör saptanmıştır) 
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Tokolitik tedavide vaka seçimini rastgele yapnış o)mamı7,a 

rağmen, şimdiye kadar verdiğimiz çeşitli özelliklere dayanarak iki 

gruptaki vakaların dengeli dağıldığı sonucuna vardık. 

Servikal . muayene bulguları dikkate alınmaksızın, başarılı 

tokoli tik tedavi açısından iki grup kıyaslandığında, ~48 et için 

başarılı tokolitik tedavi oranları, Magnezyum ile tedavi edilen 
grupta %74.35 (29/39), Ritodrin ile tedavi edilen grupta \80 (32/40), 

~7 gün için başarılı tokolitik tedavi oranları da Magnezyum ile 
tedavi edilen grupta %64.10 {25/39), Ritodrin ile tedavi edilen 

grupta ise \62.50 (25/40) olarak tespit edildi. iki gruptaki oranlar 

arasında istatistiksel olark anlamlı fark bul unınamı ştır ( p)O. 05) , 

(Tablo-11). 

Tablo 11: İki tedavi grubundaki başarılı tokolitik tedavi oranları 

Tokolitik ajan M8 st için 27 gün için 

n % n \ 

Mg (39) 29/39 (%74.35) 25/39 (%64 .10) 

Rt (40) 32140 (%80) 25/40 (62.50) 

Servikal açıklık, silinme, ve modifiye Bishop skorlaması göz 

önüne alınarak her iki tedavi grubundaki başarılı tokolitik tedavi 

oranları birbirleriyle kıyaslandığında ise şu sonuçlar elde edildi: 

Tablo-12'de görüldüğü üzere, servikal açıklığı t2cm olan 

vakalarda, ~48 at için başarılı tokolitik tedavi oranları magnezyum 

ile tedavi edilen grupta %87.90 (27/31), ritodrin ile tedavi edilen 

grupta \78, 57 (22/28), ~7 gün için başarılı tokolitik tedavi 

oranları ise magnezyum ile tedavi edilen grupta %77.41 (24/31), 
ritodrin ile tedavi edilen grupta \75 (21/28) olarak bulundu. İki 

gruptaki başarı oranları arasındaki farklar istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p)0.05). 
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Servikal açıklığı 3-4 cm olan ve magnezyum ile tedavi edilen 8 

vakanın ancak 2 tanesinde {%25}, ı!:48 st için başarılı sonuç 

alınırken, ritodrin ile tedavi edilen 12 vakanın ise lO'unda (%83.33) 

248 st için başarılı sonuç alındı. Başarı oranları arasındaki farklar 

istatistiksel olarak da anlamlı bulundu (p(O. 05). Magnezyum 

tedavisiyle ~48 st için başarılı sonuç alınan 2 vak.adan l'inde ~7 gün 

için başarılı sonuç alındı (1/8, %12.5). Ritodrin ile tedavi de ~48 
' 

st için başarılı sonuç alınan 10 vak.adan da 4'ünde ~7 gün için 

başarılı sonuç alındı (4/12, \33.3). İki tedavi grubundaki oranlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fak bulunmazken (p)0.05), 

ritodrin tedavisindeki başarı oranındaki düşUş anlamlı bulundu 

(p<0.05). 

Tablo 12: Servikal açıklığa göre başarı oranları 

Servikal Tokolitik ~48 et için ~7 gün için 
açıklık ajan n (%) D (%} 

Mg 27/31 (\87.09) 24/31 (%77.41) 

S2 cm Rt 22/28 (\78.57) 21/23 (\75 ) 

x2y=0.27 p 0.05 x2y=0.007 p 0.05 

Mg 218 (\25) 1/8 (\12.5} 

3-4 cm Rt 10/12 (\83.33) 4/12 (\33.33) 

p=0.015 p=0.31 

Servikal silinmesi \50'nin altında olan vakalarda 48 et için 

başarılı tokoli tik tedavi oranları, magnezyum ile tedavi edilen 
grupta \85.71 (24/28}, ritodrin ile tedavi edilen grupta %79.31 

(23/29) olarak tespit edildi (Tablo-13}. Yedi gün ve daha uzun 

süreli, başarılı tokolitik tedavi oranları da magnezyum ile tedavi 
edilen grupta \78.57 {22/28), ritodrin ile tedavi edilen grupta 
%72.41 (21/29) olarak bulundu. İki tedavi grubundaki başarı oranları 

arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p 0 . 05). 
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Servikal silinmesi ~%50 olan vakalarda, 248 at için başarılı 
tokolitik tedavi sonuçları, magenzyum ile tedavi edilen 11 vakanın 

5'inde (%45.45), ritodrin ile tedavi edilen 11 vak.anın ise 9'unda 
(%81.81) alınmakla birlikte, aradaki farklar isatistiksel olarak 
anlamlı bulumnadı ( p=O. 09) . ( Bunun, bu gruba düşen vaka sayılarının 
az olmasından kaynaklandığını düşündük). 

Servikal silinmesi ~%50 olan vakalarda ~7 gün için başarılı 

tokolitik tedavi, magnezyum ile tedavi edilen 11 vakanın 3'ünde 
(%27 .27), ritodrin ile tedavi edilen 11 vak.anın 4'ünde (\36.36) 
sağlandı. İki grup arasında isatatistikeel olarak anlamlı fark 
bulunmazken (p)0.05), ritodrin tedavsindeki başarı oranındaki düşüş 
anlamlı bulundu (p(0.05). 

Tablo 13: Servikal silinmeye göre başarı oranları 

Servikal Tokolitik ~48 at için n gün için 
açıklık ajan n (%) n (%) 

Mg 24/28 (%85.72) 22/28 (178.57) 

(%50 Rt 23/29 (%79.31) 21/29 (172.41) 

p=0.77 p=:0.59 

Mg 5/11 (%45.45) 3/11 (%27 .27) 

2%50 Rt 9/11 (181.81) 4/11 (\36.36) 

p=0.091 p::0.49 

Modifiye Bishop skorlamasına göre servikal değişiklikler 

değerlendirilip, başarılı tokolitik tedavi oranları iki grup için 
karşılaştırıldığında, 4 ve altında puanlama yapılan vakalarda, 48 st 
için başarılı tokoli tik tedavi oranları magnezyum grubunda %87. 09 
(27/31), ritodrin grubunda \84.61 (22/26) olarak, )7 gün için başarı 
oranları magnezyum grubunda %80.64 (25/31}, ritodrin grubunda 180.76 
( 21 / 26} olarak bul unmuş tur ( Tablo 14) • :tki tedavi grubu arasındaki 
farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı {p)0.05). 
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Skorlamada 4'ün üzerinde puan alan ve magnezyum ile tedavi 

edilen 8 vakanın 2'sinde (\25), ~48 st için başarılı sonuç alınırken, 

ritodrin ile tedavi edilen 14 vakanın ise lO'unda (%71.42), ~48 at 

için başarılı sonuç alınmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak da 

anlamlı bulunmuştur {p<0.05). Yedi gün ve daha uzun süreli başarılı 

sonuç magnezyum ile tedavi edilen 8 vakanın hiçbirinde elde 

edilmezken, ritodrin ile tedavi 14 vakada da lO'dan 4'e düşmüştür 

(4/14, %28.57). Ritodrin tedavisindeki başarı oranındaki düşilşde 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p(0.05). 

Tablo 14: Modifiye Bishop skorlamasına göre başarı oranlarının 

kıyaslanması 

Puanlama Tokolitik 248 st için 27 giln için 

ajans n (\) n (\) 

Mg 27/31 (%87.09) 25/31 (%80 . 64) 

S4 Rt 22/26 (184.62) 21/26 (%80,76) 

p=0.91 p=l 

Mg 2/8 (t25) 0/8 (-) 

)4 Rt 10/14 (%71.42) 4/14 (%28.57) 

p=0.048 p=0.14 

Magnezyum ile tedavi edilen grupta, gebeliğin 36. gebelik 

haftasının bitjminden sonra sonlanma oranı %40.4 (17/42) olarak 
teepi t edildi. (Magnezyum ile tedavi edilip, tedavinin 11. gününde 

oral tedavilerine devam etmek Uzere taburcu edilen, daha sonra 

kliniğim.ize kontrole ve doğuma gelmeyen 2 vaka hariç tutulurken, 

başarısız tedavi nedeniyle ri todrin ile tedaviye geçilen 5 vaka 

başarısız hanesinde gösterildi. Ayrıca değerlendirmeye ikinci 

tokolitik ajan olarak magnezyum. kullanılan 5 vaka da dahil edildi). 
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Ritodrin ile tedavi edilen grupta, gebeliğin 36. gebelik 

haftasının bitiminden sonra sonlamna oranı 145.9 (17/37) olarak 

tespit edildi. {Ritodrin ile tedavi edilip, 11. günde oral tedavileri 

kesilip taburcu edilen 8 vaka kliniğimize kontrole ve doğuma gelmemiş 
olup, değerlendirme harici tutulurken, başarısız tedavi nedeniyle 
magnezyum ile tedaviye geçilen 5 vaka başarısız hanesinde 

gösterilmiştir. ikinci tokoli tik ajan olarak ri todrin ile tedaviye 
geçilen 5 vakada değerlendirmeye alımnıştır). 

Gebeliğin, 36. gebelik haftasının bitiminden sonra sonlanma 

oranları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır (p)0.05} (Tablo-15}. 

Tablo 15 : Her iki tedavi grubunda, gebeliğin 36. gebelik haftasının 

bitiminden sonra sonlanma oranları, doğumdaki ortalama 

gebelik haftaları ve kazanılan ortalama gün sayıları. 

Mg Rt 

)36 gebelik haftası 17 / 42 1 ( %40. 4) 17/37 1 (%45.9) 
n(%) x2y=o.sı p)0.05 

Doğuııdaki gebelik haftası 35.37±3.60 34.07±4.53 

X:t:Sx t=l.30 p=0.198 

Kazanılan gün sayısı 22.30±22.36 20.60±22.34 

X:tSx t=0.34 p=0.735 
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Doğumdaki gebelik haftası ortalama olarak magnezyum ile tedavi 
edilen grupta 35.37±3.60 hft (n=36), ritodrin ile tedavi edilen 

grupta 34,07±4.53 hft (n=32) olarak saptandı. Her iki ortalama 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulumnadı (p)0.05), 
(Tablo-15) 

Magnezyum ile tokolitik tedavi yapılan grupta ortalama 22.30 
gün, ritodrin ile tedavi yapılan grupta da ortalama 20.60 gün 

kazanılmıştır, (Tablo-15). iki sonuç arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmamıştır (p)0. 05). En fazla kazanılan gün, 

magnezyum ile tedavi edilen bir vakada 67 gün ( 9. 5 hft), ritodrin ile 

tedavi edilen bir vakada 77 gün (11 hft) olmuştur. 

Magnezyum ile tokolitik tedavi yapılan vakalarda, (n=39) tedavi 
öncesi ortalama serum magnezyum seviyesi 1.53±0.30 mg/dl, tedavide 2 
gr/st dozunda MgSO4 verilen vakalarda (n=18) ortalama 4.84±0.90 

mg/dl, oral magnezyumoksid tedavisi uygulanan vakalarda (n=29) 
ortalama 2.14±0.32 mg/dl olarak tespit edildi. Tedavi öncesi ortalama 
değer ile oral tedavi esnasındaki ortalama değer arasıodakj fark 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu (p(0.001), 
(Tablo-16) . 

Tablo 16: Magnezyum ile tedavi yapılan grupta, ortalama serum 

magnezyum değerleri 

XtSx mg/dl 

XBaşlangıç değeri (n=39) 1.53±0.30 

2 gr/st tedavisinde (n=16) 4.22±0.78 

3 gr/st tedavisinde {n=l8) 4.84t0.90 

Xoral tedavide (n=29) 2.14±0.32 

(x), t=ll.79, p(0.001 
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Ritodrin ile tokolitik tedavi yapılan vakalarda infüzyon 

tedavisi 22 vak.ada 350 ug/dak, 6 vakada 300 ug/dak, 5 vakada 250 

ug/dak, 4 vakada 200 ug/dak, 3 vakada 150 ug/dak dozunda uygulandı. 

Başarılı .tokolitik tedavi sonuçları alınan vakalarda ortalama 

infüzyon süresi, magnezyum uygulananlarda 27.13:U2.16 at, ritodrin 

uygulananlarda 25.19±9.92 et olarak tespit edildi. İki değer arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (t=0.65, p=0.52). 

±nfüzyonla tokolitik tedavi esnasında, magnezyum ile tedavi 

edilen 39 vak.anın 9'unda (\23.07), ritodrin ile tedavi edilen 40 

vakanın 8 'inde ( %20) başarısız sonuç alındı ( Tablo 17) • :tki sonuç 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p)0.05). 

İnfüzyon tedavisi sırasında başarısız sonuç alınan vakaların 

hepsinde her iki tokolitik ajanın maksimum dozları kullanıldı. 

infüzyon sürelerinin magnezyum grubunda 2-30 st, ri todrin grubunda 

13-32 st arasında değiştiği gözlendi. 

Tablo 17: İnfüzyonla tokolitik tedavi esnasında başarısızlık 

nedenleri ve oranları 

Suların erken gelmesi 

loııtraksiJOJllarıı devu etıesi ()4 cı ıçıl:lııl 

fetal distres 

Toplam 

.. 

Mg 

-
8 

1 

9/39 

%23.07 

x2y=o.003 

p)0.05 

Rt 

1 

6 

1 

8/40 

%20 

Magnezyum grubundaki 9 va.kanın ?'sinde, kontraksiyonların devam 

etmesi ve servikal açıklığın 4 cm. 'nin üzerine çıkması nedeniyle 

tokolitik tedaviye son verildi ve hepsi spontan vaginal doğumla 

sonuçlandı. Diğer iki vakadan birine tokolitik tedavi esnasıında, 

fetal monitorizasyonda geç deselerasyonların saptamnası nedeniyle 
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sezaryan ile doğum yaptırıldı , birine de tedavinin 12. st ' de 

kontraksiyonların devam etmesi nedeniyle ritodrin ile tokolize 

geçildi (Toplam 9 va.kanın 6 tanesinde başlangıçtaki servikal açıklık 
3-4 cm olarak tespit edilmişti) . 

Ritodrin grubundaki 8 vakanın 6'sında, kontraksiyonların devam 
etmesi ve servikal açıklığın 4 cm. 'Din üzerine çıkması nedeL.i.yle, 

1 'inde de suların erken gelmesi nedeniyle tokoli tik tedaviye son 
verildi ve ti.bn vakalar spontan vaginal doğum yaptı . Diğer vakaya ise 
·tokolitik tedavi esnasında fetal monitorizasyon da bazal taşikardi , 

variabilite kaybı olması nedeniyle sezaryan ile doğum yaptırıldı . 

(Toplam 8 vakanın 2 'sinde servikal açıklık 3-4 cm olarak tespit 
edilmişti) . 

Magnezyum i le başarılı infttzyon tedavisini takiben oral 

tedaviye geçilen 30 vakanın 9'unda (%30), Ri todrin ile başarılı 

infüzyon tedavisini takiben oral tedaviye geçilen 31 va.kanın da 
13 'ünde ( %41. 93) , tedavinin i l k on gününda rekürrens gelişti. iki 

grupta rekürrens oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı (p)0.05} . 

Magnezyum grubunda ilk on günde rekürrens görülen 9 vakanın 

2'si servikal açıklıklarının 4 cm.'nin üzerinde olması , l 'i su 

kesesinin erken açılması nedeniyle doğuma bırakıldı. Dördünde MgS04 

ile infüzyon tedavisine başlandı, bunlardan 3'ü infüzyon tedavisinde 
de başarısızlık nedeniyle doğuma bırakılırken, l'inde infü.zyon 

tedavisini takiben tekrar oral Magnezyum tedavisine geçildi. 
±ki'sinde Ritodrin i le infüzyon tedavisine geçildi. 

Ritodrin grubunda, i lk on günde rekkürens görülen 13 va.kanın 

5' i servikal açıklıkları 4 cm'nin üzerinde olınası, 3' ü tekrar 
infüzyon tedavisine geçildiği halde başarısız olw:ıması nedeniyle 

doğuma bırakıldı. Dörd'ünde tekrar uygulanan başarılı infüzyon 

tedavisini taki ben oral tedaviye _geçildi . Birinde MgS04 ile tokolitik 
tedaviye geçildi . 

Tokolitik tedavide başarısız olunanlarda, doğuma .bırakılanlar 

hariç tutulduğunda, izlenecek protokol nöbetçi baş asistanın 
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insiyatifinde olmak.la birlikte, tesadüfen her iki tedavi grubunda da 
5'er vaka da diğer ikinci tokolitik ajanla tedaviye geçilmiştir. 

Ritodrin ile tedavi edilen gruptaki 5 vakadan, 4'üne, onuncu 
günden sonra gelişen rekürrens nedeniyle, l'inde ilk on günde gelişen 
rekürrens nedeniyle magnezyum ile infüzyon tedavisine geçildi. 
Bunlardan birinin gebeliği infüzyon tedavisi esnasında gelişen fetal 
distres nedeniyle 36. gebelik haftasının bitiminden önce 
sonlandırıldı. Diğer 4 vakaya başarılı inf üzyon tedavisini takiben 
oral magnezyum tedavisine geçildi. Bunlardan 2 'sinin gebeliği 36. 
gebelik haftasının bitiminden sonra sonuçlanırken, diğer ikisinin 
gebeliği oral tedavide 15. ve 22. günde gelişen rekkürens nedeniyle 
36. gebelik haftasının bitiminden önce sonlandı. 

Magnezyum ile tedavi edilen gruptaki vakalardan, l'ine infüzyon 
tedavisi esnasında maksimum doza rağmen kontraksiyonların devam 
etmesi, 2'sine oral tedavide ilk on günde rekürrens gelişmesi, 2'sine 
de, onuncu günden sonra rekürrens gelişmesi nedeniyle, toplam 5'ine 
ritodrin ile tokolitik tedaviye geçildi. Beş vakada da başarılı 

infüzyon tedavisini takiben ritodrin ile oral tedaviye geçildi. 
Bunların 4' ünün gebeliği, 36 . gebelik haf tasının bitiminden sonra 
sonlanırken, 1 'inin gebeliği oral tedavide rekürrens gelişmesi ve 
vakanın geçirilmiş sezaryan operasyonlu olması nedeniyle 36 . gebelik 
haftasının bitiminden önce eezaryan ile sonuçlandırıldı. (Toplam 5 
vakanın 3'ünde oral ritodrin tedavisi esnasında rekürrens görüldü. 
İki'sinde tekrar infüzyon tedavisini takiben oral tedaviye 
geçilirken, l'inde yukarıda bahsedildiği üzere sezaryan yapıldı). 

İkinci tokolitik ajan kullanımının protokole bağlanmaması 

nedeniyle ve kullanılan vaka sayılarının az olması nedeniyle, 
kullanılan vakalardaki sonuçları Tablo-18'de göstermekle yetindik . 
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Tablo 18: ikinci tokolitik ajan kullanılan vakaların sonuçları 

Toiolitit ajaıı Başarılı infüzyon tedavisi Oral tedavide rekürreııs )36 . hft'daıı sonra sonlaıııa 

Mg 4/5 2/4 2/5 

Rt 5/5 3/5 4/5 

Her iki tedavi grubunda da, tedavileri süresince, hiç bir 

vakada akciğer ödemi veya başka bir yaşamı tehdit edici ciddi bir yan 

etki görülmedi. 

İnfüzyonla tokolitik tedavi .esnasında görülen yan etkiler 

Tablo-19 'da gösterilmiştir. Magnezyum grubunda 39 vakanın 16 'sın.da 

(%41.02) yan etki görülürken, ritodrin grubunda 40 vakanın 25'inde 

(%62.50) yan etki görülmüştür. Aradaki fark istatistiksel olarak da 
anlamlı bulunmuştur (p(0.05}. · 

Bulantı, kusma, baş ağrısı, sıcak basması, güçsüzlük, her iki 

grupta da rastlanan ortak yan etkiler olarak tespit edilirken, ayrıca 

magnezyum ile tedavide baş dönmesi, gözlerde yanma, ritodrin ile 

tedavide de titreme, çarpıntı, taşikardi, solunum hızla.mnası diğer 

tespit edilen yan etkiler oldu . 

Magnezyum ile tedavide en sık görülen yan etki özellikle ilacın 

bolus tarzında verilmesi sırasında ortaya çıkan geçici sıcak basması 

oldu (%35.89). 

Ritodrin ile tedavide en sık görülen yan etki olarak çarpıntı 

%45 vakada tespit edildi. 

Magnezyum ile infüzyon tedavisi esnasında, tedavinin 

kesilmesini gerektirecek ciddi bir yan etki görülmezken, 10 vak.ada 

(%25) görülen taşikardi doz azaltılmasına gidilmek suretiyle kontrol 

altına alındı. 

İnfüzyon tedavisi esnasında görülen yan etkiler nedeniyle doz 

azaltılması açısından, iki tokolitik tedavi arasındaki fark 
istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu (p(0.01). 
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Tablo 19: İnfüzyon tedavisi esnasında görülen yan etkiler. ( Bazı 
vakalarda birden fazla yan etki tespit edilmiştir). 

Yan etki Mg Rt 

Bulantı 4 (%10.25} 8 (%20) 
Kusma 3 (%7.69) 5 (%12.5) 
Baş ağrısı 2 (%5.12) 5 (%12.5) 
rı'itreme - 6 (%15) 
Çarpıntı - 18 (%45) 

traşikardi - 10 (%25) 
Solunum hızlanması - 8 (\20) 

~aş dönmesi 2 (\5.12) -
Sıcak basması 14 (%35.89) 2 (%5) 
Güçsilzlük 6 (%15.38) 2 (%5) 

Gözlerde yamna 6 (%15.38) -
Toplam 16/39 (%41.02) 25/40 (\62.5) 

x2y=4.35, p(0.05 

Tedavi Kesilmesi - -
Doz azaltılması - 10/40 (%25) 

x2y=9.0l, p=0.003 

Her iki tokoli tik ajanla, oral tedavi esnasında görülen yan 
etkiler Tablo-20'de gösterilmiştir. Magnezyum ile oral tedavi 
uygulanan 30 va.kanın 7 'sinde { \23. 33) , ri todrin ile oral tedavi 
uygulanan 31 vakanın ise 14'ünde (%45.16) yan etki tespit edilmiştir. 
Aradaki fark istatistiksel olarak da anlamlı bulundu (p(0.05). 

Bulantı, kusma her iki tedavi grubunda da görülen yan etkiler 
olurken, ayrıca magnezyum ile oral tedavide yumuşak dışkılama., diare, 
ritodrin ile oral tedavide çarpıntı, baş ağrısı, yorgunluk görülen 
diğer yan etkiler olarak tespit edildi. Magnezyum ile oral tedavide 
biri diare, diğeri kusma nedeniyle olmak üzere 2 vakanın tedavisi 
kesilirken, ritodrin ile oral tedavi esnasında doz azaltılmasını veya 

tedavi kesilmesini gerektirecek yan etki tespit edilmedi. Tedavi 
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kesilmesi açısından aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulumnadı (p)0.05), 

Tablo 20: Oral tedavi esnasında görülen yan etkiler. (Bazı vakalarda 
birden fazla yan etki görülmüştür) 

Yan etki Mg Rt 

Bulantı 2 (%6.66) 3 (%9.67) 

!Kusma 1 (%3.33) 1 (%3.22) 

Yumuşak dışkı 4 (%13.33) -
Diare 1 (\3.33) -
Çarpıntı - 8 (%25.8) 

Baş ağrısı - 4 (%12.9) 

!Yorgunluk - 4 (%12.9) 

Toplam 7/30 (%23.33) 14/31 (%45.16) 

x2y=4.25, p(0.05 

Doz azaltılması - -
Tedavi kesilmesi 2/30 (%6.66) -

p=0.23 

Her iki tokolitik ajanın, infilzyon tedavisi esnasında anne kan 
basıncına ve nabız sayısı üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla, 
tedavi öncesi ve tedavinin 2.st'de her iki grupta da ortalama 
sistolik ve diaetolik kan basıncı ile nabız sayıları değerlendirildi 
(Tablo-21). 

Magnezyum grubunda ortalama sistolik ~an basıncı, tedavi 
öncesinde 115.000tl2.72 mmHg tedavi esnasında 105.12!11.89 mııBg, 

ortalama diastolik kan basıncı tedavi öncesi 67.97±11.05 mHg, tedavi 
esnasında 6 7. 56:t 11. 57 mmHg olarak tespit edildi. Ortalama eistolik 
kan basıncındaki düşüş istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

bulundu (p(0.001). Sistolik kan basıncındaki düşüşlerin vak.adan 
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vakaya 0-20 mmHg arasında değiştiği görüldü. Diastolik kan basıncının 
tedaviden etkilenmediği görüldü. 

Ritodrin grubunda ortalama sistolik kan basıncı, tedavi 
öncesinde 114.75±12.14 mmHg, tedavi esnasında 115. 25±12.60 mmHg, 
ortalama diastolik kan basıncı tedavi öncesinde 72. 25:!:10. 79 nmıHg, 

tedavi sırasında 60.87±8.46 mmHg olarak tespit edildi. Sistolik kan 
basıncının tedaviden etkilenmediği görülürken, diastolik kan 
basıncındaki düşüş istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlı 

bulundu (p(0.001). Diastolik kan basıncındaki düşüşlerin vakadan 
vakaya 0-20 mmHg arasında değiştiği görüldü. 

Tokolitik tedavinin kan basıncı üzerine olan etkileri, her iki 
tedavi grubundaki vakaların hiçbirinde, tedavide değişiklik 

yapılmasını gerektirmedi. 

Magnezyum grubunda tedavi öncesi ortalama 88. 76±6. 59 atım/dak 

olarak tespit edilen nabız sayısı tedavi esnasında ortalama 
89. 64±7. 10 atım/dak olarak tespit edildi ve böylece nabız sayısının 
tedaviden etkilenmediği görüldü. 

Ritodrin grubunda ise tedavi öncesi ortalama 90. 55±9. 75 
' 

atım/dak olarak tespit edilen nabız sayısı, tedavi esnasında ortalama 
122.65±9. 75 atım/dak olarak tespit edildi ve bu nabız sayısındaki 
artış istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlı bulundu 
{p(0.001). Nabız sayısındaki artışların vak.adan va.kaya 16-56 atım/dak 
arasında değiştiği görüldü. On va.kaya nabız sayısının 140 

atım/dak'nın üzerine çıkması nedeniyle doz azaltılmak suretiyle 
müdahale edildi. 
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Tablo 21: Tokolitik tedavinin anne kan basıncı ve nabız sayısı 

üzerine olan etkileri 

Tedavi öncesi Tedavi esnasında t p 

sistolik k.b. 115.00±12.72 mHg 6.69 <0.001 
Mg (39) diastolik k.b. 67.97±11.05 mmHg 0.31 0.76 

nabız sayısı 88.76±6.59 atım./dak 1 0,33 

sistolik k.b. 114.75±12.14 mmHg 0.21 0.84 
Rt ( 40) diastolik k.b. 72.25±10.79 mmHg 8.49 <0.001 

nabız sayısı 90.55±8.82 atım/dak 18.78 <0.001 

Her iki tokolitik ajanın, infüzyon tedavisi esnasında fetal 
kalp hızı (FKH} bazal frekansı Uzerine olan etkilerini 
incelediğimizde, magnezyum ile tedavi edilen grupta 39 fetusta 
ortalama FKH bazal frekansı tedavi öncesi 144.10±8.65 atım/dak, 

tedavi esnasında 142.94±8.0 atım/dak olarak tespit edildi ve 
tedaviden etkilenmediği görüldü (Tablo-22). Ritodrin ile tedavi 

edilen grupta 39 fetusta ortalama FKB bazal frekansı, tedavi öncesi 
146. 02:t7. 36 atım/dak, tedavi esnasında 151. 53±8. 97 atım/dak olarak 
tespit edildi. Ortalama değerdeki 5.5 atım/dak'lık artış 

istatistiksel olarak da ileri derecede anlan.ılı bulundu (p<0.001). FKB 
bazal frekansındaki artışların 0-20 atım/dak olarak vak.adan vakaya 

değiştiği gözlendi. 

Tablo 22: Tokolitik tedavinin FKB bazal frekansı üzerine olan 
etkileri 

FKH bazal frekansı 

Totoli tik ajan Tedavi öncesi Tedavi esnasında t p 

Mg (39) 144.10±8,65 atım/dak 142.94±8.0 atım/dak 1.71 o.ı 

Rt ( 39) 146.02t7.36 atım/dak 151.53±8.97 atım/dak 5.59 (0.001 

Tokolitik tedavinin FKB variabilitesi üzerine olan etkisi 

incelendiğinde magnezyum ile tedavi edilen grupta 39 fetusun l'Unde 
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(%7.69), ritodrin ile tedavi edilen grupta 39 fetusun 2'sinde (%5.13) 

variabilite azalması tespit etildi. Heri iki tokolitik ajanın tedavi 

sırasında FKB variabilitesi üzerine olan etkileri istatistiksel 
olarak anlamsız bulundu, ve etkileme oranları açısından da aralarında 
anlamlı fark görülmedi (p)0.05). 

Yenidoğan ağırlığı ortalama olarak, Magnezyum grubundaki 38 

yenidoğanda 2535±837 gr, ritodrin grubundaki' 35 yenidoğan da 2396±945 

gr olarak tespit edildi. Ortalama değerler arasındaki farklar 
istatistiksel olarak anlamlı bulumnadı (p)0.05), (Tablo-23}. 

Yenidoğan apgar skorları I.dak'da ortalama olarak magnezyum 

grubunda {38) 7.08±2.28, ritodrin grubunda (35) 6.81±2.05, 5. dak.'da 

ortalama olarak magnezyum grubunda 8.52±2.43, ritodrin grubunda 

8.46±2.03 olarak tespit edildi. Birinci ve beşinci dakika ortalama 
apgar skorları açısından iki tedavi grubu karşılaştırıldığında, 

aralarında anlamlı fark bulunmadı (p)0.05). 

Her iki tedavi grubunda da intrauterin ölüm görülmedi. Neonatal 
mortali te oranı magnezyum ile tedavi edilen grupta %13 .15 ( 5/38) , ,i_ 

ritodrin ile tedavi edilen grupta %11.42 (4/35) olarak tespit edildi. 
İki sonuç arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p)0.05). Neonatal ölümlere ait bilgiler Tablo-24'de özetle 
gösterilmiştir. 

Tablo 23: İki tedavi grubunun yenidoğan ağırlıkları, apgar skorları 

perinatal mortalite sonuçları açısından karşılaştırılması 

Mg {38) Rt { 35) t p 

Yenidoğan ağırlığı 2535±837 gr 2396±945 gr 0.64 0.52 

Apgar 1. dak 7.08±2.28 6.81±2.05 0.51 0.61 
skorları 5. dak 8.46:t2.43 8.46:t2.03 0.11 0.91 

Perinatal htrıııterin 6111 - -
ıortılite neoıiatıl öliı 5/38 (113.15) 4/35 (%11.42) x2y=o.33 0.05 

(Çoğul gebelikler, ikinci tokolitik ajan kullanılan vakalarda 
değerlendirmeye alındı) 
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Tablo 24: Her iki tedavi grubunda görülen neanatal ölömlere ait 

bilgiler 

rotolitii Gebelik J~l (hft+gün) lızwlan Doğu ağır lığı Apgır aionı Açı.tlaıı 

ajan iabıılde dofııma gün HJlll !gri 1.5. dai 

infizyon ted•viainde bqarmzlıl 
Kg 29+5 29+5 - 11'0 6-7 norıal spontan doğııı, 6lüı sebebi -

iDS 

Suların erken gelıesi sezaryan ile 

Kg 25 26♦ 6 13 1100 1-1 doğııı (esli sezaryen doğulu), öl&ı 

sebebi: leoıatıl ufiiai 

infdıJOJl tedavisi eınuında fetal 
Ng 13 ♦ 3 33+3 - 2150 2-( distreı; ıezıryan ile doğu ôlüı 

sebebi : iDS 

üçh gebelii, oral tedıvi de 

Ng 28+4 33+6 36 1750 8-9 rekürrens ııedenirle-senrran, ölb. 

sebebi: iDS 

1g 2B+( 33+6 36 2200 8-9 Uçaz ~eliiteli diğer yeııidoğan 

ölüı sebebi: IDS 

infizyon tedavisinde başarısızlık 

Rt 26♦ 1 26+2 l 950 7-8 spontan vaginal doğu, ôldı sebebi: 

iDS 

tnfüzyon tedavisinde bqarısızlıi 

it 3( 3(+1 l mo 5-9 Pl previa nedeniyle maryan ile 

doğnı, ölüı sebebi: iDS 

infüzyon tedavisinde bafırıaızlıi 

it 22+2 22+2 o 500 2-0 Spontan vaginal doğu, 61b ıebebi: 

taatô.rite 

Oral tedavide reiô.rrens, 

it 27+3 27+5 2 1m 7-8 Spontan vıginal doğu, ölb 

ıelıelıi: iDS 
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TARTIŞMA 

Erken doğum tehdidi tanısı, tokolitik ajanların etkinliğinin az 

olduğu devrede, yani ilerlemiş servikal açıklık ile birlikte etkin, 
ağrılı uterus kontraksiyonlarının varlığında şüphesiz kolay 
olmaktadır . Gerçek erken doğum tehdi nj n erken devredeki tanısı ise 
literatürde öne sürülen tanı kriterlerinin farklılıklarından, da 

anlaşılacağı üzere oldukça güçtür. 

Erken doğum tehdidi tanısındaki, uterus kontraksiyanlarının 

sıklığı açısından süre vermeyenin (98) yanında, 10 dak.'da en az bir 
kez (3, 20, 49, 58}, 10 dak.'da en az iki kez (23, 37, 40, 74, 89, 

100), 20 dak.'da üç kez (17, 55, 75), 1 st.'de en az 8 kez (25), 

servikal açıklığa veya silinmeye eşlik eden herhangi bir sıklıkta 
(16, 50, 86) olması gerektiğini savunan araştırmacılar vardır. 

Servikal muayene bulguları için de benzer şekilde özel bir 
yorum yapmayanların yanında ( 20, 49, 89, 98) ; progresif servikal 
değişikliğin tespiti (3, 17, 25, 37, 40, 75, 86); progresif servikal 
değişikliğin tespiti veya başlangıçta 2 cm servikal açıklık ve %50-80 

servikal silinme (40, 55, 74); en az 1 cm. servikal açıklık (16, 50), 

1-2 cm servikal açıklık ve ıso silinme (58) şartı arayan 
araştırmacılar da vardır. 

Bizim, erken doğum tehdidi tansındaki klinik tutumumuz servikal 
açıklığı ve silinmesi olan veya olmayan, 10 dak'da en az bir kez 
dÜZenli uturus kontraksiyonları esas alınması şeklinde 
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belirlenmiştir. Çalışmamızdaki vakalarımızın büyük çoğunluğunda 

kontraksiyon sıklığı 4-5 dak'da bir kez şeklinde tespit edilmiştir. 

Tokolitik ajanların etkinliğini araştırmak amacıyla yapılan 

kontrollü çalışmalarda, plasebo ile 48 at için %44-73 arasında 

değişen oranlarda başarılı tokolitik tedavi sonuçları alınması (2, 
16, 48, 50, 87, 89, 98) hatalı tanı konulmasının, dolayısıyla erken 
doğum tehdidi tanısındaki güçlüğün çalışma sonuçlarına da yansımasını 
göstermektedir. 

Tokoli tik tedavi uygulamasında, çalışma kapsamı na alınan 

gebelik haftaları çeşitli çalışmalarda 20-34. gebelik haftaları (20), 
20-35 . gebelik haftaları (37, 40), 20-36. gebelik haftaları (3, 17, 
25, 49, 55, 60, 98), 24-34. gebelik haftaları (16, 50, 74), 24-36. 
gebelik haftaları (10, 100) olmak üzere çeşitli çalışmalar da farklı 
farklı belirlenmiştir. Bizde balışmamıza 20-36. gebelik haftalarını 
aldık. 

Preeklampsi , eklampsi, ablatio plasenta, servikal açıklığın 4. 
cm.'nin üzerinde olması, su kesesinin erken açılması, yaşamla 

bağdaşmayan fetal enornali varlığı, fetal distres, intrauterin gelişme 
geriliği, ile birlikte olan erken doğum tehdidi varlığında, gebelere 
tokolitik tedavi uygulanmaması, araştırmacılar tarafından kabul 
edilen ortak bir görüş olup (16, 17, 25 , 49, 50, 74, 98, 100 •••. ) , 
biz de bu durumların varlığında vakaları çalışma kap~amım,~ dışında 
bıraktık. 

MgSO4 ile tokolitik tedavide, magnezyumun başlangıçtaki bolus 
dozunu 4 gr olarak veren araştırmacıların (3, 20, 23, 40, 58, 74, 86) 
yanında, 4-6 gr olarak veren araştırmacılar da vardır {55, 67). 
İnfüzyon tedavisindeki maksimum doz ise çeşitli çalışmalarda 2 gr/st 
(89), 2.4 gr/st (86), 3 gr/st {16, 23, 55, 89), 3.5 gr/st (3), 4 
gr/st (20, 58, 74) 5 gr/st (40) olmak üzere değişen dozlarda 
bildirilmiştir. Çalışmamızda magnezyumu bolus tarzında 4.5 gr olarak 
verirken, maksimum infüzyon dozunu 3 gr/st olarak belirledik. MgS04 
ile infüzyon tedavisindeki klinik deneyimimizin preeklampsi, eklampsi 
vakalarındaki 1-2 gr/st dozunda sınırlı olması ve daha yüksek 
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dozlarda gelişebilecek olan magnezyum toksemisinden çek.inmemi?. 
nedeniyle üst sınırı 3 gr/st olarak belirledik. 

Oral magnezyum tedavisi uygulanan çalışmalarda Martin (58) 
magnezyumglukonat'ı 4 st'de bir 1 gr , Ricci (74) magnezyumklorid ' i 4 

st'de bir 535 mg, Ridgway (75) magnezyumoksid'i 3-4 st'de bir 200 mg 

dozunda, 36. gebelik haftasının bitimine kadar uygulamışlardır. Biz 
de oral magnezyum tedavisinde magnezyumoksid' i 4 st 'de bir 250 mg 

dozunda 36. gebelik haftasının bitimine kadar uyguladık. 

Ritodrin ile infüzyon tedavisindeki maksimum dozu çeşitli 

çalışmalarda verildiği üzere biz de 350 ug/dak olarak belirledik (3 , 
17, 25 , 49, 58 , 74, 98, 100 •.. ) . 

Oral tedavide ritodrin dozu 2 at'de bir 10 mg (2, 40, 58, 74), 
3 st'de bir 20 mg (50), 4 st'de bir 10 mg (25 , 40, 58), 4 s t 'de bi r 

20 mg (2, 10, 17, 25 , 100) 6 s t ' de bir 10 mg (98 ) olmak üzere değişik 
çalışmalarda farklı farklı bildirilmektedir. Oral ritodrin 

tedavisinde kullanım süresi de 5 gün ( 10), 5-7 gün ( 2, 98), 36. 
gebelik haftasının bit imine kadar (17, 25, 50, 58, 74, 100), 38. 

gebelik haftasına kadar (40 , 49} olmak üzere değişen sürel erde 
bildirilmektedir. Oral ritodrin t edavisindeki klinik tutumumuz , doz 

olarak 2 st'de bir 10 mg , kullanım süresi de 10 gün olarak 

belirlenmiştir. Oral tedavinin 10 gün süreyle sınırlı tutulması, beta 
agonist ilaçlara karşı gelişen duyarsızlığı en aza indirmek, anne ve 

fetusu bu ilaçların etkisine uzun süre maruz bırakmamak, ve oral 
tedavinin etkinliği konusunde literatürdeki bilgilerin çelişkili 

olmasına dayanılarak belirlenmiştir. 

Literatürdeki çeşitli çalışmalarda tokolitik tedavi uygulanan 
gebelerin ortalama yaşı 20 . 6±0.5 - 26.70±5 . 2 arasında değişmektedir 

(3, 16, 17, 25 , 40, 49 , 50, 58, 75, 98, 100) . Biz de çalışmamızda, 
ortalama yaşı, magnezyum ile tedavi edilen grupta 26.07±5.53, 

ritodri n ile tedavi edilen grupta 24.85±5.04 olarak tespit ettik. 

Çalışmamızda rastladığımız en yüksek parite ortalaması 3.0f0.9 

(58), en düşük parite ortalaması da 0.8±0.2 (100) idi. Çeşitli 

çalışmalarda bu iki değer arasında değişen parite ortalamaları 

verilmiştir (17, 40, 75, 98). 
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Parite ile ilgili bilgiyi, nüllipar yüzdesi olarak veren 

çalışmalarda ise en düşük orana %32 (16), en yüksek orana da %61 (89) 
olarak rastladık. Bu iki değer arasında değişen oranları veren 

çeşitli çalışmalar vardır ( 3, 10, 25, 49, 50, 86). Bizim çalışma 

grubumuzda parite ortalaması magnezyum ile tedavi edilenlerde 
0.94±0.9, ritodrin ile tedavi edilenlerde 0.65±0.94, nüllipar yüzdesi 

de magnezyum ile tedavi edilenlerde %43.5, ritodrin ile tedavi 

edilenlerde %60 olarak tespit edildi. 

Çeşitli çalışmalarda erken doğum tehdidi tanısı konulan 

gebelerin, ortalama gebelik haftaları 29.5-32 . 0 hafta arasında 

değişmektedir (3, 10, 16, 17, 25, 40, 48, 49, 50, 58, 75, 100). 

Çalışmamızda ortalama gebelik haf tasını magnezyum ile tedavi edilen 
grubta 31.5 hafta ritodrin ile tedavi edilen grupta 30.7 hafta olarak 

tespit ettik. 

Servikal muayene bulguları ile ilgili bilgiyi, vakaların 

ortalama servikal açıklığı olarak 0.5±0.8 cm - 2.3±0.9 cm değerleri 
arasında veren çalışmaların yanında (10, 16, 17, 40, 55, 58, 98, 

100), servikal açıklığa göre vakaların oranlarının veren çalışmalar 

da vardır . Bu çalışmalarda servikal açıklığı S2cm olanların oranları 

%52-%95.6 arasında değişmek üzere verilmektedir (3, 23, 25, 50, 55). 

Çalışma grubundaki vakaların servikal silinmesini ortalama 

olarak %20±28-%67 arasında veren çalışmaların yanında (7, 10, 25, 50, 
75, 100) , servikal silinmesi %50 'nin al tında ve üstünde olanların 

oranları şeklinde veren çalışmalar da vardır. Bu çalışmalarda da 
%50'nin altında servikal silinmesi olanlar %51-%82 . 60 oranları 

arasında verilmektedir (3, 16, 50). 

Değerlendirmede modifiye Bishop skorlamasını da kullananlar bu 

değeri ortalama olarak 2.4±2 - 5.2±1.3 arasında vermektedirler (40, 

55) . 

Bizim çalışma grubumuzdaki vakaların ortalama servikal açıklığı 
magnezyum ile tedavi edilen grupta 0,94±0.68 cm, ritodrin ile tedavi 

edilen grupta O. 90:tO. 84 cm idi. Servikal açıklığı ~2 cm olanlar 

magnezyum ile tedavi edilen grupta \79 . 7, ritodrin ile tedavi edilen 
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grupta %70 olarak tespit edildi. Servikal silinmesi 150 olanların 

oranı da magnezyum ile tedavi edilen grupta %71, 79, ritodrin ile 
tedavi edilen grupta %72. 5 olarak tespit edildi. Yakalar modifiye 
Bishop skorlamasına göre değerlendirildiğinde ise bu değer ortalama 
olarak magnezyum ile tedavi edilen grupta 3. 25±2 .19, ri todrin ile 
tedavi edilen grupta 2.90±2. 78 olarak tespit edildi. 

Beall ve ark. (3) saptanabilen predispozan faktör oranlarını 

magnezyum ile tedavi edilen grupta %50, ri todrin ile tedavi edilen 
grupta %62 . 2 bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda, saptnabilen 
predispozan faktör oranları, 

%30.7, ritodrin ile tedavi 
edilmiştir. 

magnezyum ile tedavi edilen grupta 
edilen grupta %35 olarak tespit 

Çalışmamızdaki vakaların , kliniğe kabulleri sırasındaki çeşitli 
özelliklerinin, literatürdeki çalışmalar da verilenlerle uyumlu 
olduğunu gördük. 

Tokolitik tedavinin başarısı doğumu ne kadar süreyle 
geciktirdiğinin değerlendirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Değişik 

çalışmalarda , bu süre en kısa olarak 24 at (23, 50, 89), 36 et (10), 

48 st ( 3, 23, 25, 43, 55, 86, 100), ve 72 at ( 20, 40, 49) olarak 
belirlenmiştir . Ayrıca doğumun daha uzun süreli olarak geciktirilmesi 

( ~7 gün), gebeliğin 36 . gebelik haftasının bitiminden sonra 
sonlanması, doğumdaki gebelik haftası, 

değerlendirilmesi, çeşitli çalışmalarda 

kriterleri olarak belirlenmiştir. 

kazanılan gün sayısının 

kullanılan diğer başarı 

Biz tokoliti,k tedavinin başarısını değerlendirirken, en kısa 
süre olarak 48 st'i belirledik. Ayrıca diğer başarı kriterlerine göre 
de değerlendirme yaptık. 

Tokolitik tedavideki sonuçlarımızı, literatürde rastladığımız 

çalışmalarla karşılaştırmadan önce bu çalışmalara ilişkin özet bilgi 
vermeyi uygun gördük: 

Steer ve Petrie (1977), toplam 71 vaka üzerindeki randamize, 
kısmen kontrol gruplu çalışmalarının sonucunda MgS04'ın, ethanol'den 

daha güçlü tokolitik ajan olduğunu bildirmişlerdir. Yirmidört st için 
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başarılı tokolitik tedavi sonucunu M9SO4 için %77, ethanol için %45 
olarak vermişlerdir. Servikal açıklığa göre başarı oranlarını 

değerlendirdiklerinde MgSO4 ile 24 st için başarılı sonuç oranlarını 

servikal açılığı sı cm olanlarda %96, )2 cm olanlarda %25 olarak 
bulmuşlardır. Sonuçta MgSO4 ile tokolitik tedavide başarının 

başlangıçtaki servikal açıklığa bağlı olduğunu wrgulamışlardır. 

Çalışmalarında MgSO4 2 gr/st dozunda uygulamnıştır (89). 

Spisso (1982), toplam 192 vaka üzerinde yaptığı çalışmasında, 

bunlardan su kesesinin açılmadığı 119 vakada MgSO4 ile 48 st için 

%70.6, ~7 gün için %45.4 oranında başarılı sonuç almıştır. Servikal 

açıklığı S2 cm olanlarda 48 st için %84.3 olan başarı oranı, servikal 
açıklığı 3-5 cm olanlarda %36.9 olarak tespit edilmiştir. Erken doğum 
tehdidinin tedavisinde MgSO 4' ın etkili bir tokoli tik ajan olduğunu 
fakat bunun için tedaviye doğum tehdidinin erken latent fazında 

başlanması gerektiğini wrgulamıştır. Çalışmada MgSO 4' ı 2. 4 gr / st 
dozunda uygulamıştır (86). 

Elliot (1983), toplam 355 vaka üzerinde yaptığı çalışma 

sonucunda, su kesesinin açılmadığı vakalarda M9SO4 ile 48 st için 

%76, ~7 gün için de %51 oranında başarılı sonuç almış, kırksekiz saat 

için başarılı sonucu servikal açıklığı ~2 cm olanlarda %87, servikal 

açıklığı 3-4 cm olanalrda %64, ~7 gün için başarılı sonucu da 

servikal açıklığı ~2 cm olanlarda %64, servikal açıklığı 3-4 cm 

olanlarda %56 olarak saptamıştır. Sonuçta MgSO4'ın etkili bir 
tokolitik ajan olduğunu · savunmuş. Tedavide MgSO4 gerektiğinde 3 gr/st 
dozunda kullanmıştır (23). 

Dudley (1989), 111 vakalık serisinde MGSO4 ile 72 at için \56 
oranında başarılı sonuç aldığını bildirmiştir. MgSO4 ile tedaviye 
klinik olarak gerektiği sürece devam edilebileceğini, fakat servikal 
açıklığı ilerlemiş vakalar da başarı şansının düşük olduğunu 

wrgulamış, tedavide maksimum dozu 4 gr/st olarak belirlemiş (20). 

Madden (1990), 83 vaka ile yaptığğı çalışma da MgSO4 ile 48 st 

ıçın %80, ~7 gün için %61 oran, nda başarılı sonuç almış, servikal 
açı.klığa göre başarıyı değerlendirdğinde 48 et için başarılı sonucu 
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servikal açıklığı s;2 cm olanlarda %88 , 3-4 cm olanlarda %4 7 ; 7 gün 

için başarılı sonucu servikal açıklığı ~2 cm olanlarda %68, 3-4 cm 

olanlarda %32 olarak tespit etmiştir. Modifiye Bishop skoruna göre 

başarı oranlarını da ) 4 olanlarda 48 at için \50, ~7 gün için %25, ~4 

olanlarda 48 st için \88, ~7 gün için %70 olarak tespit etmiş. 

Sonuçta MgSO4'ın etkili bir tokolitik ajan olduğunu ve ayrıca 

başarılı sonuç için belirli bir serum seviyesi olmadığını 

bildirmiştir. Çalışmasında, MgSO4'ın maksimum dozunu 3 gr/st olarak 

belirlemiştir (55) . 

Cox (1990), 56 vakayı kapsayan çalışmasında MgSO4'ın 

etkinliğini, kontrol grubuyla karşılaştırmak suretiyle araştırmış . 

Kırksekiz saat için başarılı sonucu MgSO4 grubunda %70, kontrol 

grubunda %73, ~7 gün için başarılı sonucu da MgSO4 gr ubunda %52 , 

kontrol grubunda %64 olarak tespit etmiştir. Maksimum dozu 3 gr/st 

olarak belir !emiştir. Sonuçta MgSO4 'ın etkili bir t okoli tik ajan 

olmadığını belirtmiştir (16) . 

Wesselius de Casparis (1971), 91 vak.ayı kapsayan çok merkezli -

kontrol gruplu çalışmanın s onucunda ~7 gün için başarılı tokolitik 

tedavi sonucunu ritodrin grubunda %80, kontrol grubunda %48 olarak 

belirlemiş . Sonuçta ritodrin'in etkili bir tokolitik ajan olduğunu 

bildirmiştir (98). 

Laursen (1977) çok merkezli, toplam 135 vaka üzerinde 

gerçekleştirdiği çalışmasının sonucunda 72 et için ritodrin ile %90, 

ethanol ile %73 oranında başarılı sonuç bildirmiştir . Sonuçta 

ritodrinin, ethanolden daha etkili bir tokolitik ajan olduğunu 

vurgulamıştır ( 49) . 

Spellacy (1979), toplam 39 vaka üzerinde gerçekleştirdiği, 

kontrol gruplu çalışmasında, 48 st için ritodrin ile %43, plasebo ile 

%27 oranında başarılı sonuç almıştır (87). 

Renaud (1974), 63 vak.alık serisinde, ritodrin ile 48 at için 

başarılı tokolitik tedavi sonucunu servikal açıklığı s2 cm olanlarda 

\91, 3-4 cm ol anlarda %60, ~7 gün için başarılı tokolitik tedavi 
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sonucunu da servikal açıklığı ~2 cm olanlarda %71, 3-4 cm olanlarda 

%50 olarak tespit etmiştir (73). 

Creasy (1980), 70 vakayı içeren çalışmasında, ritodrin ile 

tokolitik tedavide 24 st için başarı oranını %86 , ~7 gün için %65.7 
olarak bildirmiştir (17). 

Caritis (1984), tokolitik tedavi de ritodrin ile terbütalin'in 
etkinliğini karşılaştırdığı, 100 vakayı içeren çalışmasında 36 et 

için başarılı sonuç oranını iki grupta da %74 olarak tespit ederken, 

~7 gün için başarılı sonuç oranını ise ritodrin grubunda %48, 
terbütalin grubunda \70 olarak tespit etmiş. Sonuç olarak infüzyon 
tedavisinde her iki tokolitik ajanın da etkili olduğunu bildirmiştir 
(10) . 

Leveno (1986), toplam 106 vaka üzerinde gerçekleştirdiği 

çalışmasında, tokoli tik tedavi de ri todrin' in etkinliğini, kontrol 
grubuyla karşılaştırmak suretiyle değerlendirmiş, yirmidört saat için 

başarı oranını ritodrin ile tedavide %72, kontrol grubunda \52, ~7 

gün için başarı oranını r itodrin ile tedavide %55, kontr ol grubunda 
%39 olarak tespi t etmiştir. Çalışmasının sonucunda, ritodrin' i n kısa 
süre için etkili olduğunu, fakat uzun süre için bir yararının 

görülmediğini bildirmiştir (50). 

Ferguson (1990), ritodrin ile nifedipin'in tokolitik 
etkinliğini karşılaştırdığı 66 vakayı kapsayan çalışmasında, 48 et 

ıçın ritodrin ile %72, nifedipin ile \84, ~7 gün için ritodrin ile 

%63, nifedipin ile %70 oranında başarılı sonuç elde etmiş . Sonuçta 

her iki ajanın da tokolitik etkinliklerinin aynı olduğunu 

belirtmiştir (25). 

Hatjis (1984) , toplam 225 vakayı kapsıyan çalışmasında, 

ritodrinin etkisiz olduğu vakalarda tedaviye MgSO4'ın da eklenmesinin 

sonuçlarını araştırmıştır . Yalnız ritodrin kullanılan vakalarda ~7 

gün ıçın %37 oram oda başarılı sonuç almış . Başarılı sonuç 
alınanlarda ortalama Bishop skorunu 2.71±0.36 olarak, başarısız sonuç 
alınanlarda ise Bishop skorunu 5.82±0.8 olarak tespit etmiştir (37). 
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Beall (1985), toplam 131 vakayı içeren çalışmasında, tokolitik 
tedavide ritodrin, terbütalin, MgSO4'ın etkinliklerini 

karşılaştırmış, tokolitik ajanların ilk tercih olarak 
kullanıldıklarındaki başarı oranlarını 48 at için, ritodrin için %69, 
terbütalin için %47, MgSO4 için %70 olarak tespit etmiştir . Beta 
agonistlerin etkisiz olduğu vakalarda MgSO4 ile %90, MgSO4'ın 

başarısız olduğu vakalarda beta agonistlerle %86 oranında başarılı 

eonuç almıştır. Sonuçta tokolitik ilaçların etkinlik açısından 

aralarında fark olmadığını vurgulamıştır (3). 

Hollander (1987), toplam 72 vaka üzerinde yaptığı çalışmasında 
72 et için başarı oranını MgSO4 ile tedavide %88, ritodrin ile 

tedavide %79; ~7 gün için başarı oranını MgSO4 ile tedavide %75, 

ritodrin ile tedavide %72 olarak saptamıştır. MsSO4 'ı maksimum 4. 5 
gr/st dozunda kullandığı çalışmasının sonucunda, MgSO4 ' ın tokolitik 
tedavide ilk tercih olarak kullanılabileceğini bildirmiştir (40) . 

Wilkins (1988), toplam 128 vakada, MgSO4 ile ritodrin'i 
karşılaştırdığı çalışmasında, 48 st için MgSO4 ile %92.3, ritodrin 

ile %96.3, ~7 gün_için MgSO4 ile %80 .3, ritodrin ile %83.3 oranında 
başarılı sonuç elde etmiş. Sonuçta iki tokolitik ajan arasında 

etkinlik açısından fark olmadığını belirtmiştir (100). 

Bizim çah şmarn1 .,...da, magnezyum ile tokoli tik tedavi de ~48 st 

için %74.3, ~7 gün için %64'ı, ritodrin ile tokolitik tedavi de ~48 

et için %80, ~7 gün için %62.5 oranında başarılı eonuç alındı. 

Servikal açıklığa göre aldığımız başarılı sonuç oranları ise: 

Servikal açıklığı ~2 cm olanlarda magnezyum ile tedavide ~48 st için 

%87, ~7 gün için %77.4, ritodrin ile tedavi de M8 st için %78. 5, 27 
gün için %75 olarak tespit edildi. Servikal açıklığı 3-4 cm olanlarda 

da magnezyum ile tedavi de 248 st için %25, ~7 gün için %12. 5, 

ritodrin ile tedavi de 248 et için ,a3.3, ~7 gün için \33.3 o~anında 
başarılı sonuç alındı. 

Servikal silinmesi %50'nin altında olan vakalarda, magnezyum 

ile tedavide "l.48 st için \85. 7, "l.7 gün için \78.5, ritodrin ile 
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tedavide ~48 at için %79.3, ~7 gün için %72.4, servikal silinmesi 

~%50 olan vakalarda magnezyum ile 248 at için %45. 4, 27 gün için 

%27 .2, ritodrin tedavide 248 st için %81.8, 27 gün için %36.3 

oranlarında başarılı sonuçlar alındı. 

Modifiye bishop skorlamasına göre 4 ve altında puanlama yapılan 

vakalarda magnezyum ile tedavide 248 at için %87, 27 gün için \80.6, 

ritodrin ile tedavide ~48 st _için %84.6, 27 gün için %80 . 7 o~anında 

başarılı sonuç alındı. Dördün üzerinde puanlama yapılan vakalarda, 

magnezyum ile tedavide 248 at için %25, 27 gün için ıo, ritodrin ile 

tedavide 248 st için %1.4, ~7 gün için %28,5 oranında başarılı sonuç 

alındı. 

MgSO4 ile tokolitik tedavide ~8 at için %74. 3 olarak tespit 
ettiğimiz başarı oranımız, Steer ve Petrie'nin (89) (24 st için 

verdiği) %77, Spisso'nun (86) %70 . 6, Elliot'un (23) %76, Madden' in 
(55) %80, Cox'un (16) %70, Beall'ın {3) %70 başarı oranıyla uyumlu 

bulunurken, Dudley' in (20) 72 at için verdiği %56 başarı oranına göre 

yüksek (.bu çalışmada M9SO4 maksimum 4 gr/st dozunda uygulanmış), 

Wilkins'in (100) %92 .3'lük (çalışmada MgSO4 dozu serum magnezyum 
seviyesi 5-8 mg/dl arasında tutulacak şekilde verilmiş) ve 
Hollander'in (40) \88'lik başarı oranına göre (bu çalışmada da MgS04 

ortalama olarak 4.5 gr/st dozunda verilmiş) de düşük bulundu. 

Çalışmamızdaki ~7 gün için başarılı tokolitik tedavi sonucumuz olan 

%64.1, Elliot'un (23) %51, Madden'in (55) %61 Cox'un (16) %52, 
Hollander 'in ( 40) %75 olan başarı oranlarıyla uyumlu kabul 
edilebilirken, Spisso'nun (86) %45.4 oranına göre yüksek, Wilkins'in 

(100) \80.3 oranına göre düşük bulunmuştur. 

Servikal çaıklığı S2 cm olan vakalarda, magnezyum ile tedavide 

248 st için başarı oranımız olan \87, Spisso'nun (86) \84.3, 

Elliot'un (23) \87, Madden' in (55) \88 başarı oranıyla uyumludur. 

Steer ve Petrie'nin (89) servikal açıklığı 1 cm olanlarda 24 st için 

verdiği %96'lık başarı oranıyla da uyumlu kabul edilebilir. Servikal 

açıklığı S2 cm olan vakalarda ~7 gün için 177.4 olan başarı 



59 

oranımızda Elliot'un (23) 164, Madden'in (55) 168 oranıyla uyumlu 
bulundu. 

Servikal açıklığı 3-4 cm olanlarda ~48 st için \25 olan başarı 
oranımı7, Steer ve Petrie'nin (89) servikal açıklığı )2 cm olanlarda 
24 et için verdiği \25 oranıyla, Spiseo'nun ( 86) \36 . 9 oranıyla 

uyumlu kabul edilebilir. Fakat Elliot'un (23) %47 oranına göre düşük 
bulundu (maksimum dozu 3 gr/st olarak belirlemiş olmasına rağmen). 

Servikal açıklığı 3-4 cm olanlarda ~7 gün için %12.5 gibi düşük olan 
başarı oranımız, yine Elliot'un (23) %56, Madden'in (55) \32 oranına 

göre de düşük bulunmuştur. 

Servikal silinmeye göre başarı oranlarımızı literatürde 
rastlıyamadığımız için karşılaştırma yapamadık. 

Modifiye Bishop skorlamasına göre )4 puanlama yapılan vakalarda 

~48 at için %25, ~7 gUn için ise %0 olan başarı oranımız, Madden'in 

(55) ~48 st için %50 ve ~7 gün için %25 olan oranlarına göre düşük 

bulundu. Dört ve altında puanlama yapılan vakalarda 248 at için %88, 

~7 gün için %70 olan başarı oranım,7, aynı araştırmacının ~48 et için 

%87 ve ~7 gün için %80 . 6 oranlarıyla uyumlu bulundu. 

Çal1şmamı7.da ritodrin ile tedavide ~48 st için başarı oranımı~ 
olan \80, Creasy'nin (17) 24 st için verdiği %86, Caritie'in (10) 36 
st için verdiği %74, Leveno'nun (50) 24 at için verdiği %72, 48 at 

için Ferfuson'un (25) %72, Beall'in (3) %69, Holander'in (40) 72 at 
için verdiği %79 oranıyla uyumlu kabul edilirken Wilkins' in (100) 

%96.3 ve Laursen'in {49) 72 at için verdiği \90 oranına göre düşük, 
Spellacy'nin (87) %43 oranına göre de yüksek bulundu. 

Ça1Jşmam17.daki ritodrin ile tedavide, ~7 gün için başarılı 

tokoli tik tedavi oranım, z olan 162. 5 Creasy' nin (17) 165. 7, 

Leveno'nun (50) 155, Ferguson'un (25) 163, Hollander'in (40) 172 

oranıyla uyumlu bulunurken, Caritis'in (10) \48, Hatjis'in (37) t37 

oranına göre yüksek, Wesselius de-Casparis'in (98) 180 ve Wilkins'in 

(100) 183.3 oranına göre düşük bulundu. 
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Servikal açıklığa göre başarı oranlarını veren Renaud' un ( 73) 

~2 cm servikal açıklığı olanlar için verdiği ~48 st için %91' lik 

başarı oranı bizim %78 olan başarı oranımıza göre yüksek bulunurken, 

27 gün için %74 olan başarı oranı, bizim \75 olan oram mı zla uyumlu 

bulundu. Servikal açıklığı 3-4 cm olanlarda, ~48 st için verdiği %60 

oranına göre bizim %83.3'lük oranımız yüksek bulunurken, ~7 gün için 
verdiği %50 oranına göre de bizim %33.J'lük oranımız düşük bulundu. 

Ritodrin ile tokolitik tedavi de servikal silinme ve modifiye 
Bishop skor lamasına göre başarı oranlarımızı 

rastlayamadığımız için karşılaştıramadık. 
literatürde 

Çalışmamızdaki magnezyum ile ritodrin'in tokolitik tedavideki 

etkinlikleri birbirleriyle kıyaslandığında, 248 st için başarılı 

tokolitik tedavi oranları (%74.3 - 80) ile 27 gün için başarılı 
tokolitik tedavi oranları (%64 . 1 - %62 .5) açısından aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı . Bu da Beall 'in ( 3), 
Hollander 'in (40), Wilkins'in (100) çalışmaları sonucunda ııııdjndjkleri 

kanaatleri ile uyumludur. 

Başarı oranlarımız Beall'in (3) ve Hollander'in (40) 
sonuçlarıyla uyumluyken, Wilkins'in (100) sonuçlarına göre düşüktür. 
Bu çalışmalarda ayrıca servikal muayene bulgularına göre başarı 

oranları belirtilmediğinden karşılaştırma yapamadık. Çalışmamızda bu 

kıyaslamayı yaptığımızda servikal açıklığı S2 cm, servikal silinmesi 
<%50 olan ve ınodifiye Bisbop skorlaınasına göre 4 ve altında puanlama 

yapılan vakalarda ~48 st ve "l.7 gün için başarılı tokoli tik tedavi 
açısından iki tokolitik ajan arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunıııadı. Servikal açıklığı 3-4 cm olan, %50 ve üzerinde 
servikal silinmesi olan, modifiye Bishop skorlamasına göre 4'ün 

üzerinde puanlama yapılan vakalarda ~48 st için başarılı tokoli tik 

tedavi açısından ritodrinin daha etkili olduğu fa.kat ~7 gün için iki 
tokolitik ajan arasında fark olmadığı gibi, ikisinin de 
etkinliklerinin oldukça düşük olduğu gözlendi. 

Wesselius de Casparis (1971), çok merkezli , kontrol gruplu 

çalışmasında, oral ritodrin tedavisini 4x10 mg/gim dozunda, toplam 7 
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gün süreyle uygulamış, ortalama kazanılan gün sayısını ritodrin ile 

tedavi edilen grupta 28.2 gün, kontrol grubunda 17 .4 gün olarak 

tespi t etmiş ve bu sonucu istatistiksel olarak anlamlı bulmuştur. Her 

iki grup için termde doğum oranını ise ritodrin ile tedavi edilen 

grupta %23.07, kontrol grubunda %32 olarak bildirmiş . Sonuçta 

ritodrinin erken doğum tehdidini durdurmada etkili olduğunu, fakat 

gebeliğin terme kadar ulaştırılmasında etkili olamadığını belirmiştir 

(98). 

Merkatz ( 1980), toplam 11 merkezde yapılan kontrol gruplu 

çalışmaların sonucunda ritodrin i le tedavide kazanılan gün sayısını 

%32. 6 , kontrol grubunda 21 • 3 olarak tespit _ etmiştir. Gebeliğin 36. 

gebelik haftasının bitjminden sonra sonlanma. oranını ritodrin ile 

tedavide %52, kontrol grubunda %38, doğumdaki ortalama gebelik 

haftasını ritodrin ile tedavide 35,5 hafta, kontrol grubunda 34.5 

haf ta olarak tespi t etmiştir. Sonuçta bu farkların ist atistiksel 

olarak da anlamlı bulunmasına dayanarak ritodrin ile tokolitik 

tedavinin kazanılan gün sayısını, gebeliğin 36. gebel ik haf tasının 

bitiminden sonra sonlanma oranlarını , doğumdaki orta lama gebelik 

haftasını yükselttiğini ve etkili bir tokol i tik a j an olduğunu 

savunmuştur (60 ). 

Creasy ( 1980) , kontrol gruplu çalışmasında intramüsküler 

ritodrin tedavisini takiben, 3-4 st'de bir 10-20 mg dozunda 

uyguladığı oral ritodrin tedavisine 37. gebelik haftasında kadar 

devam etmiş, ortalama kazanılan gün sayısını ri todrin ile tedavide 

34.1, kontrol grubunda 34.6, gebeliğin 36 . gebelik haftasının 

bitiminden sonra sonlanma oranın, ritodrin ile tedavide %51 . 4 , 

kontrol grubunda %50, ortalama doğumdaki gebelik haftasını ritodrin 

ile tedavide 36±0. 7 , kontrol grubunda 36±0.8 olarak tespit etmiştir . 

Oral tedavide rekürrens oramnı vaka başına ritodrin ile tedavide 

1.11, kontrol grubunda 2. 71 olarak belirlemişlerdir. Kazam 1.an gün 

sayısı, gebeliğin 36 . gebelik haftasının bitiminden sonra sonlanma 

oranı, doğumdaki ortalama gebelik haf tasını kontrol grubuna kıyasla 

yüksek b,ıJmaınaFJına karşılık , oral ritodrin tedavisinin erken doğum 

eyleminde rekürrensi ve buna bağlı olarak gebelerin tekrar 

hastahaneye yatırılma oranını azalttığını; böylece gebeliğin geri 
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kalan süresinin daha rahat geçirilmesini sağladığını bildirmiştir 

(17). 

Caritis (1984) tokolitik tedavide ritodrin ile terbütalini 
karşılaştırdığı çalışmasında her iki ajanın oral formunu 5 gün 
süreyle kullanmış, kazanı.lan gün sayısını ritodrin ile tedavi de 22±24 
gün, terbütalin ile tedavide 40±25 gün, gebeliğin 36. haftadan· sonra 
sonlanma oranını ritodrin ile tedavide %19, terbütalin ile tedavide 

%44 olarak, oral tedavide rekürrens oranını ritodrin ile tedavide 
%52, terbütalin ile tedavide %5 olarak saptanmıştır . Sonuçta her iki 
tokoli tik ajanın inf üzyon 
olmadığını fakat oral 
vurgulamıştır (10) . 

formları arasında etkinlik açısından fark 
tedavide terbütalin'in üstün olduğunu 

Leveno'nun (1986), kontrol gruplu çalışmasının sonucunda 
ritodrin ile tedavide ortalama kazanılan gün sayısı 19.8, kontrol 
grubunda 15.1, gebeliğin 36. haftadan sonra sonlanma oranı ritodrin 
ile tedavide %33, kontrol grubunda %21, doğumdaki ortalama gebelik 
haftası ritodrin ile tedavide 32.8, kontrol grubunda 32.6 hafta 

olarak bildirilmiştir . Sonuçta r itodri n i l e tokoliti k tedavi de kısa 
süre için başarılı sonuç alınmasına rağmen ritodrinin erken doğumun 
sonuçları üzer i ne etkisi olmadığı belirtilmiştir. Çalışmada , oral 
ritodrin tdavisine 36. gebelik haftasına kadar devam edilmiştir (50) . 

Ferguson (1990) , nifedipin ile ritodrinin tokolitik tedavide 
etkinliğini karşılaştırdığı çalışmasında, gebeliğin 36. haftadan 
sonra sonuçlanma oranını nifedipin grubunda %41, ritodrin grubunda 
%52 olarak tespit etmiş. Diğer başarı kriterlerini de gözönüne alarak 
sonuçta iki tokolitik ajan arasında etkinlik açısından fark olmadığı 
sonucuna varmıştır . Çalışmada, oral tedaviye her iki grupta da 36. 
gebelik haftasının bitimine kadar kulanılmış (25) . 

King ve arkadaşları (1988), toplam 16 merkezde yapılan 

çalışmaları meta-analiz yöntemiyle değerlendirdiklerinde, ritodrin 
ile tokoli tik tedavinin kısa süredeki etkinliğinin yam nda, erken 
doğum insidansını da azalttığını saptamışlardır (43} . 

MgSO 4' ın tokoli tik tedavi de etkinliğini araştıran bazı 

çalışmalarda {3, 23, 37, 40, 86, 100), başarılı infüzyon tedavisini 
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takiben beta mimetiklerle oral tedaviye geçildiğinden, gebeliğin 36. 
haftadan sonra sonlanması , doğumdaki ortalama gebelik haftası , 

kazanılan gün sayısı açısından bu çalışmalardaki sonuçları, bizim 
çalışmamızdaki sonuçlarla karşılaştırmayı uygun görmedik. 

Martin (1988) , MgSO4 ve ritodrin ile infüzyon tedavisini 
takiben, oral tedavide magnezyum glukonat'ı 2-4 st'de bir 1 gr 
dozunda, ritodrini 2-4 at'de bir 10 mg dozunda 36. gebelik haftasının 
sonuna kadar kullanmış; çalışmasının sonucunda gebeliğin 36 . gebelik 
haftasının bitiminden sonra sonlanma oranını, magnezyum ile tedavi 
edilen grubda %84, ritodrin ile tedavi edilen grupta %76, doğumdaki 

ortalama gebelik haftasını magnezyum ile tedavi edilen grupta 
35.6±5.1, ritodrin ile tedavi edilen grupta 34.9±4.1 hafta , ortalama 
kazanılan gün sayısını magnezyum ile tedavi edilen grupta 44 . 8, 

ritodrin ile tedavi edilen grupta 41. 3 oral tedavide rekürr ens 
oranını magnezyum ile tedavi edi len grupta %20, ritodrin i le tedavi 
edilen grupta %28 ol arak tespit etmiştir . Sonuçta magnezyum glukonat 
ile oral tedavinin ritodrin kadar etkil i olduğunu bildirmiştir (58). 

Ridway (1990), başarılı infüzyon t edavi sini takiben oral 
magnezyum oksid ile terbütalini karşılaştırdığı çalışmasında 

magnezyum oksidi 3- 4 st 'de bir 200 mg terbütalini 3- 4 s t'de bir 2.5-5 
mg dozunda kullanmış . Gebeliğin 36 . gebelik haftasının bitiminden 
sonra sonlanma oranını magnezyum grubunda %82 .6, terbütalin grubunda 
%81 .5, doğumdaki ortalama gebelik haftasını magnezyum grtıbunda 

38 . 3±2. 3 hafta terbütalin grubunda 37. 9±2.4 hafta, ortalama kazanılan 
gün sayısını magnezyum grubunda 26.7±18.5 terbütalin grubunda 
28 . 5±23 . 1 olarak, oral tedavide rekürrens oranını da magnezyum ile 

tedavide %34.78, terbütalin ile tedavide %29.6 olarak tespit 
etmiştir. Çalışmasının sonucunda oral tedavide magnezyum oksidin, 
terbütalin kadar etkili olduğunu bildirmiştir. Oral tedaviye iki 
grupda da 36. gebelik haftasına kadar devam edilmiştir {75) . 

Cox ( 1990), yalnız MgSO4 infüzyon tedavisi uyguladığı· tedavi 
grubuyla, kontrol grubunu karşılaştırdığı çalışmasında (her •iki 
grupta da oral tedavi uygulanmamış) gebeliğin 36. gebelik haftasının 
bitiminden sonra sonlanma oranını magnezyum ile tedavi edilen grupta 
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%39, kontol grubunda %26, ortalama doğumdaki gebelik haftasını 

magnezyum ile tedavi edilen grupta 33.8±0.5, kontrol grubunda 
33. 0±0. 5, kazanlan gün sayısını magnezyum ile tedavi edilen grupta 
26.6±3.0, kontrol grubunda 22.4±2.5 olarak tespit etmiştir. Sonuçta 
MgSO4 'ın erken · doğumun önlenmesinde etkili olamadığını bildirmiştir 
(16). 

Ricci (1991), kontrol gruplu çalışmasında, başarılı infüzyon 
tedavisini takiben oral tedavide magnezyum klor idi 4 st 'de bir 535 
mg, ritodrini 2 st'de bir 10 mg dozunda 36. gebelik haftasının 

bitimine kadar vermiş. Gebeliğin 36 gebelik haftasının bitiminden 
sonra sonlanma oranını magnezyum ve ritodrin grubunda %56, kontrol 
grubunda %48, kazanılan gün sayısını magnezyum grubunda 29. 28±22. 03 

gün, ritodrin grubunda 24 . 16±19. 31 gün kontrol grubunda 31.56±24. 39 

gün olarak, oral tedavide rekürrens oranını da magnezyum grubunda 
%44, ritodrin grubunda %48, kontrol grubunda %56 olarak tespit 
etmiştir . Sonuçta gebeliğin süresini uzatmada ve rekürrensi önlemede 
magnezyum kloridin, ritodrin kadar etkili olduğu fakat her iki 
tedavinin de kontrol grubuna üstünlüğünün görülmediği bu nedenle daha 
geniş kapsamlı çalışmaların gerekli olduğu vurgulanmıştır (74). 

Bizim çalışmamızda 36. gebelik haftasının bitiminden sonra 
sonlanma oranları magnezyum ile tedavi de %40.4, ritodrin ile tedavi 
de %45.9 doğumdaki ortalama gebelik haftası magnezyum ile tedavi de 
35.37±3.60 hafta, ritodrin ile tedavide 34.07±4.53 hafta, ortalama 
kazanılan gün sayısı magnezyum ile tedavide 22.30±22.36 gün, ritodrin 
ile tedavide 20.60±22.34 gün olarak tespit edildi. 

Bu sonuçlara dayanarak gebeliğin 36. gebelik haf tasının 
bitiminden sonra sonlanma oranları, doğumdaki ortalama gebelik 
haf tası ve ortalama kazanılan gün sayısı açısından magnezyum ile 
ritodrin tedavisi arasında anlamlı bir fark olmadığını söyleyebiliriz 
ki, bu da Martin (58) ve Ricci'nin (74) çalışmaları sonucunda 
edindikleri kanaatları ile uyumludur. 

Çalışmamızda magnezyum ile tedavide gebeliğin 36. gebelik 
haftasının bitiminden sonra sonlanma oranı olarak tespit ettiğimiz 

%40.4 oranı Martin'in (58) %84 Ridway'ın (75) %82.6, Ricci'nin (74) 
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%56 oranlarına göre düşük bulunurken, Cox'un (16) %39 oranıyla uyumlu 
bulundu. Ritodrin ile tedavide gebeliğin 36. gebelik haftasının 

bitiminden sonra sonlanma oranı olarak tespit ettiğimiz %45.9 oranı, 
Merkatz'ın (60) %52, Creasy' nin (17) %51.4, Ferguson'un (25) %52 
oranlarıyla uyumlu kabul edilebilir . Wesselius-de Casparis' in ( 98) 
%23. 07, Caritis' in (10) %19, Leveno'nun ( 50) %33 oranlarına göre 
yüksek bulunurken, Martin' in {58) %76 ve Ricci'nin (74) %56 
oranlarına göre de düşük bulundu. 

Magnezyum ile tedavi de, doğumdaki ortalama gebelik haf tası 
olarak tespit ettiğimiz 35,37 hafta, Martin'in (58) 35,6 hafta 
sonucuyla uyumluyken, Ridway'ın (75) 38,3 hafta sonucuna göre düşük, 
Cox'un (16) 33.8 hafta sonucuna göre de yüksek bulundu. 

Ritodrin ile tedavide , doğumdaki oralama gebelik haftası olarak 
tespit ettiğimiz 34.07 hafta, Merkatz'ın (60) 35.5 hafta, Martin'in 
(588) 34. 9 hafta sonucu ile uyumluyken, Creasy'nin (17) 36 hafta 
sonucuna göre düşük, Leveno'nun (50) 32.8 hafta sonucuna göre yüksek 
olarak değerlendirildi. 

Çalışmamızda, magnezyum ile tedavide kazanılan gün sayısı 

ortalama olarak 20.6 gün olup, Caritis'in (98), Merkatz'ın (60), 
Creasy'nin (17), Martin'in (58), Ridgway'in (75) sonuçlarına göre 
düşük bulundu. 

Oral tokolitik tedavideki tutumumuz, ritodrin tedavisinde on 
gün olarak belirlenmesi nedeniyle, oral tedavi esnasındaki erken 
doğum tehdidindeki rekürrens oranlarını karşılaştırırken, ilk on 
gündeki ortalama oranları karşılaştırmayı uygun gördük. (Ayrıca her 
iki grupta da 10. günden sonra taburcu edilip, gebeliklerinin seyri 
hakkında bilgi sahibi olamadığımız gebelerin de varlığı nedeniyle). 
Buna göre magnezyum ile oral tedavide %30, ritodrin ile oral tedavide 
%41. 9 oranında rekürrens tespit ettik. İki oran arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. Rekkürens 
oranlarına yüzde olarak bakıldığında ritodrin ile tedavide daha 
yüksek görülmekle birlikte, bu grupta oral tedaviye geçilen 
vakalardaki servikal açıklığı 3-4 cm olan vaka sayısının daha fazla 
olduğunu tespit ettik. (Oral magnezyum tedavisine geçilen 30 vakanın 
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2 'sinde servikal açıklık 3-4 cm olarak tespit edilmişti ve bu iki 
vakada da rekürrens görüldü. Oral ri todrin tedavisine geçilen 31 

vakanın 6' sında başlangıçta servikal açıklık 3-4 cm olarak tespit 

edilmişti ve bu 6 vakada da rekürrens gelişti. Oral tedavi de 

rekkürens açısından magnezyum ile ritodrin arasında fark olmadığı 

şeklindeki sonucumuz, Martin (58) ve Ricci'nin (74) çalışma sonuçları 

ile uyumludur. 

Oral tedavinin etkinliği konusunda, kontrol grubumuzun olmaması 

nedeniyle fikir sahibi olamadığımızı belirtmeliyiz. Burada oral 

tokoli tik tedaviye ilişkin bazı çalışma sonuçlarını vermeyi uygun 
gördük. 

Sibai (1989), 374 vak.ayı kapsıyan kontrol gruplu çalışmasında, 
tedavi grubuna gilnde 365 mg magnezyum aspartat uygulamıştır . İki grup 

arasında preeklampsi, gelişme geriliği, erken doğum, doğum ağırlığı, 
doğumdaki gebelik haftası açısından bir fark bulamamıştır (80). 

Martin (1992) , erken doğum tehdidi için yüksek risk grubundaki 
gebelere günde 4 kez 1 gr magnezyum glukonat vermek suretiyle yaptığı 

kontrol gruplu çalışmasının sonu~unda , yüksek risk grubunda magnezyum 
glukonat tedavisinin erken doğumu önlemede etkili olmadığını 

bildirmiştir (59). 

O'Connor 

kul 1 em mı nın 

(1979), 

erken 

bildirmiştir (65). 

ikiz gebeliklerde, ritodrinin 

doğumun önlenmesinde etkili 

profilaktik 

olmadığını 

Sibai (1988), Martin'in (58) çalışmasıyla ilgili tartışma 

bölUmünde yaptığı açıklamada, ritodrin ile infüzyon tedavisinde 

etkili kan düzeyinin 91-123 ng/ml, magnezyum ile infüzyon tedavisinde 

etkili kan düzeyinin de 4-8 mg/dl olduğunu, ritodrinin oral 
kullanımında ise kan düzeuyinin 3.2-30.5 ng/ml arasında, magnezyumun 

oral kullemmında da kan düzeyinin 1.8-2.1 mg/dl arasında tespit 
edilmesi nedeniyle bu iki ilacın. da oral kullanımındaki 

etkinliklerinin farmakolojik olarak şüpheli olduğunu belirtmiştir~ • 

Oral tokolitik tedavinin etkinliğinin araştırıldığı kontrol 

gruplu çalışmalarda Wesselius-de Casparis (49) Creasy (17), Leveno 
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(50) ritodrin ile, Ricci (74) magnezyum ile oral tokolitik tedavinin 
kontrol grubuna üstünlüğünü gösterememişlerdir. 

Çalışmamızda, magnezyum grubunda tedaviye başlamadan önce 
magnezyum düzeyini ortalama olarak 1.53 mg/dl olarak saptadık. MgS04 
ile infüzyon tedavisinin 12. st'de 2 gr/st dozunda uyguladığımız 

vakalarda serum magnezyum seviyesini ortalama olarak 4. 22 mg/dl, 3 
gr/st dozunda uyguladığımız vakalarda ortalama olarak 4.84 mg/dl 
olarak tespit ettik. Oral tedaviye geçtiğimiz vakalarda da oral 
tedavinin 12. st'de, ortalama magenzyum serum seviyesini 2.14 mg/dl 
olarak tespit ettik. Bu değer, başlangıçtaki serum magnezyum 
seviyesine göre anlamlı olarak yüksek bulundu. 

Elliot (23), yaptığı çalışmasında, alınma zamanını 

bildirmeksizin, MgS04 tedavisinin 1 gr/st dozunda uygulandığı 

vak.al arda serum magnezyum seviyesini 4. O mg /dl, 2 gr / et dozunda 
uygulandığı vakalarda 5.1 mg/dl, 3 gr/st dozunda uygulandığı 

vakalarda 6.4 mg/dl olarak bildirmiştir. Etkin tokolitik tedavi için 
serum magnezyum seviyesinin 5-7 mg/dl arasında olması gerektiğini 

bildirmiştir. 

Hollander ( 40) , tedavinin 2. , 6. ve 12. st 'de alınan 

örneklerdeki değerlerin ortalaması olarak, MgS04'ın 2 gr/st dozunda 
uygulandığı vakalarda serum magnezyum seviyesini 4.09 mg/dl, 3 gr/st 
dozunda uygulandığı vakalarda 4 . 80 mg/dl, 4 gr/st dozunda uygulandığı 
vakalarda 5.7 mg/dl, 5 gr/st dozunda uygulandığı vakalarda 7.16 mg/dl 
olarak saptamıştır . Başarılı tokolitik tedavi için serum magnezyum 
seviyesinin 5.6 mg/dl olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Cox {16), kontrol gruplu çalışmasında, maksimum 3 gr/st dozunda 
uyguladığı MgS04 ile en az alınan 3 örneğin ortalaması olarak serum 
magnezyum seviyesini 6. 6 mg/dl olarak tespit etmiştir. Fakat bu serum 
seviyesine rağmen kontrol grubuna kıyasla MgS04'ın etkili olmadığını 
bildirmiştir. 

Madden ( 55) , Elliot ve Holander 'in çalışmalarında başarısız 

olunan vakalardaki serum magnezyum seviyesinin .belirtilmemesinden 
yola çıkarak yaptığı çalışmasında, MgS04 tedavisini maksimum 3 gr/et 
olarak uygulamış ve ortalama serum magnezyum seviyesini 5. 5 mg/dl 
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olarak tespit etmiştir . Serum magnezyum seviyesinin ( 6 mg/dl ve ~6 

mg/dl olduğu vakalarda, (5 mg/dl ve ~5 mg/dl olduğu vakalarda, başarı 
oranlarını karşılaştırdığında her iki grupta da serum seviyesine göre 
başarı oranlarında anlamlı fark bulmamıştır . Sonuçta MgSO4 'ın etkili 
bir tokolitik ·ajan olduğunu, fakat başarılı tokolitik tedavi için 
spesifik bir serum magnezyum seviyesinin olmadığını savunmuştur . 

Çalışxrıam,7,da 2 gr/st ve 3 gr/st dozunda MgSO4 tedavisi 
uyguladığımız vakalarda elde ettiğimiz ortalama serum magnezyum 
seviyeleri Elliot'un (23) saptadığı değerlere göre düşük, Holander ' in 
(40) saptadığı değerler ile uyumlu bulundu. 

Oral magnezyum tedavisinin 12. ve 24. st 'de aldıkları kan 
örneklerine dayanarak Ricci 'nin ( 7 4) ( başlangıçta ı. 53 mg / dl , oral 
tedavide 2.00 mg/dl) ve Martin'in (57) (başlangıçta 1.44 mg/dl, oral 
tedavide 2.16 mg/dl) bildirdiği üzere, biz de oral magnezyum 
tedavisinin, serum magnezyum seviyes ini anlamlı olarak yükselttiğini 
tespit ettik. Fakat her iki araştırmacı da başarılı oral magnezyum 
tedavisi için serum magnezyum seviyesinin ne kadar olması gerektiği 
konusunda yorum yapmamışlardır. 

Çalışmamı zda, infüzyonla t okolitik tedavi esnasında görülen yan 
etkiler MgSO4 ile tedavide %41, ritodrin ile tedavide %62 .5 oranında 
tespit edildi ve aradaki fark istatistiksel olarak da anlamlı 

bulundu. Her iki tokolitik ajanla tedavi esnasında , tedavinin 
kesilmesini gerektirecek ciddi bir yan etki görülmezken, ritodrin ile 
tedavi esnasında %25 vakada yan etki nedeniyle doz azaltılmasına 

gidildi . Bizim de çalı şmam1 zda tespit ettiğimiz üzere, MgSO 4 ile 
tedavide sıcak basması , güçsüzlük, bulantı, kusma, baş dömnesi, 
gözlerde yanma (16, 23, 40, 100), ritodrin ile tedavide de bulantı, 
kusma, baş ağrısı, titreme çarpıntı, taşikardi , sol unum hızlanması 
(2, 3, 10, 17, 40, 75, 100) çeşitli çalışmalarda sık görülen yan 

etkiler olarak bildirilmektedir. 

Beall (3), çalışmasında yan etki nedeniyle tedaviye son verilme 
oramm MgSO4 ile tedavide %2, ritodrin ile tedavide %30 olarak 
bildirmiştir . Sonuçta MgSO4 ile tokolitik tedavinin, ritodrine 
kıyasla daha az yan etkiye yol açtığını belirtmiştir. 
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Hollander (40), yüzde olarak vermemekle bi rlikte, hem MgSO4 hem 

de ritodrin tedavisi esnasında yan etkilerin oldukça yüksek olduğunu 
fakat ritodrin ile tedavide görülen yan etkilerin daha ciddi olduğunu 
vurgulamıştır. 

Wilkins (100), MgS04 ile tedavide %14, ritodrin ile tedavide 
%22 oranında yan etki bildirmiştir . Aradaki farkı anlamlı bulrnarnakla 
birlikte, ritodrin ile tedavi de görülenlerin daha önemli olduğunu 
belirtmiştir . 

Biz de çalışmamızda, verilen oranların farklı olmasına rağmen 
bu araştırmacıların sonuçlarıyla uyumlu olarak, MgS04 ile tokolitik 
tedavinin ritodrin ile tokolitik tedaviye kıyasla daha az yan etkiye 
yol açtığını saptadık. 

Oral magnezyum t edavisinde, bulantı, kusma, diare eık görülen 
yan etkiler olarak çeşitli çalışmalarda bildir i lirken (58 , 74, 75) , · 
oral ritodrin tedavisinde de bulantı, kusma, çarpıntı sık görülen yan 
etkiler olarak çeşitli çalışmalarda bildirilmekt edir (17, 25, 50 , 

74) . Biz de çalışmamızda , oral tokolitik t edavi sırasında bu yan 
etkileri tespit ettik. 

Çalışmamı zda oral tedavi esnasında, magnezyum oksid 
kullananlarda %23, ritodrin kullananlarda %45 oranında yan etki 
tespit ettik ve aradaki farkı istatistiksel olarak da anlamlı bulduk. 
Magnezyum oksid ile oral tedavi esnasında biri diare , biri de kusma 
nedeniyle olmak üzere iki vakanın tedavisine son verilirken ( %6. 6) , 
ritodrin ile oral tedavi esnasında yan etki nedeniyle tedavisine son 
verilen vaka olmadı. 

Martin ( 58) , çalışmasında oral magnezyum glukonat tedavisi 
esnasında %16, oral ritodrin tedavisi esnasında %40 oranında yan etki 
tespit etmiş ve aradaki farkı anlamlı bulmuştur. Magnezyum glukonat 
ile tedavi edilen vakalardan 1 '_inin (%4), ritodrin ile tedavi edilen 
vakalardan da 3'ünün (%12) tedavisine yan etki nedeniyle son 
verildiğini bildirmiştir. 

Ricci (74}, oral magnezyum klorid tedavisinde %20, oral 
ri~odrin tedavisi esnasında \48 oranında yan etki tespit etmiştir . 
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Magnezyum klorid tedavisi esnasında biri diare, bir de iştahsızlık 
nedeniyle 2 vakanın (%8), ritodrin tedavisi esnasında da çarpıntı 

nedeniyle 1 vakanın ( %4) tedavisine son verilmiştir. Sonuçta oral 
magnezyum tedavisinin, ritodrine kıyasla daha güvenli ve minimal yan 
etkiye sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Biz de çalışmamızın sonucunda, Martin (58) ve Ricci (74) 
tarafından da bildirildiği gibi, oral magnezyum tedavisinin, oral 
ritodrin tedavisine kıyasla daha az yan etkiye sahip olduğunu 

saptadık. Çalışmamızda da tespit ettiğimiz üzere oral magnezyum 
tedavisinde gelişen ve tedavinin kesilmesini gerektiren diare 

çalışmalarda görülen ortak yan etki olarak dikkati çekmektedir. 

Wesselius-de Casparis (98), tedavi süresince saptanan en yüksek 
değerlerin ortalamasını almak suretiyle yaptığı değerlendirme 

sonucunda, kontrol grubuna kıyasla ritodrin ile infüzyon tedavisi 
esnasında anne sistolik kan basıncındaki artışı ve diastolik kan 
basıncındaki düşüşü anlamlı bulmazken, nabız sayısındaki artışı 

anlamlı bulmuştur . 

Caritis (10) , ritodrin ile infüzyon tedavisi esnasında, 15 
dak. 'da bir kaydettikleri değerlerin ortalamalarını almak suretiyle 
belirlediği değerlere dayanarak, diastolik kan basıncında anlamlı 

düşüş, nabız sayısında da anlamlı artış tespit etmiştir. 

Lauersen (49), değerlerin tespit edildiği zamanı 

belirtmeksizin, ritodrin ile tedavi sırasındaki sistolik kan 
basıncındaki artışı, diastolik kan basıncındaki düşüşü, nabız 

sayısındaki artışı anlamlı bulduğunu bildirmiştir. 

Wilkins (100), hem MgS04, hem de ritodrin ile tedavinin anne 
kan basıncının belirgin olarak etkilemnediğini belirtmekle 
yetimniştir. 

Thiagarajah (92), MgS04 ile tokolitik tedavinin 4. st'de 
sistolik kan basıncında anlamlı düşük tespit ederken, diastolik kan 
basıncında anlamlı bir değişiklik tespit etmemiş. Ritodrin ile 
tokolitik tedavi esnasında, tedavinin 30. dak'sından 4. st'ne kadar 
zamanla orantılı olarak diastolik kan basıncında anlamlı bir düşüş 
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saptarken, sistolik kan basıncında değişiklik saptamamıştır. Nabız 

sayısının, M9S04 tedavisinden etkilenmediğini gözlerken, ritodrin 
tedavisinden anlamlı olarak etkilendiğini gözlemiştir. Ritodrin ile 
tedavi esnasında, tedavinin 4. st'ne kadar gittikçe artan oranlarda 
nabız sayısında artış tespit etmiştir. 

Çalışmamızda, tedavinin 2. st'de tespit edilen değerlerin 

ortalamasını almak suretiyle saptadığımız değerlere dayanarak, 
ritodrin ile infUzyon tedavisinden anne sistolik kan basıncının 

etkilenmediğini gördük. Diastolik kan basıncında anlamlı bir düşi.lş, 

nabız sayısında da anlamlı bir artış tespit ettik ki bu da Caritis 
(10), Lauersen (49), 'I'hiagarajah'ın (92) sonuçlarıyla uyumlu bulundu. 

Çalışmamızda MgS04 ile tedavi esnasında sistolik kan basıncında 
anlamlı düşüş saptarken , diastolik kan basıncında ve nabız sayısında 
bir değişiklik saptamadık ve bu da Thiagarajah'ın (92) çalışma 

sonucuyla uyumludur. 

Lauersen ( 49) , Wesselies-de Casparis 
ritodrin ile tokolitik tedavi esnasında 

frekansında anlamlı artış tespit ettiklerini 

( 98) , Thiagarajah ( 92) , 

fetal kalp hızı bazal 
bildirmişlerdir. 

Preeklanıptik vakaların MgS04 i l e t edavisi esnasında fetal kal p 
hızı variabilitesinde Zuspan (105) bir değişiklik saptamazken, Lin 
(52), Babaknia ve Niebly (1) azalma tespit etmişlerdir. 

'I'hiagarajah (92), MgS04 ile tokolitik tedavi esnasında fetal 
kalp hızı bazal frekansında düşüş saptarken, variabilite de 
değişiklik saptamamıştır. Brar ( 7) ise çalışmasında hem FICH bazal 
frekansında hem de variabilitesinde bir değişiklik tespit etmemiştir. 

Peaceman {67), MgS04 ile tokolitik tedavi esnasında fetal 
biofizik profili değerlendirdiği çalışmasında, nonstres test' de l50 

oranında nonreaktif'lik tespit ettiğini bildirmiştir. 

Çalışmamızda, MgS04 ile tedaviden fetal kalp hızı bazal 
frekansının etkilenmediğini Zuspan (105) ve Brar'ın (7) sonuçlarıyla 

uyumlu olarak biz de gözledik. Ritodrin ile tedavide ise fetal kalp 
hızı bazal frekansında, Lauersen (49), Wesselius-de Casparis (98). 
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Thiagarajah.'ın (92) sonuçlarıyla uyumlu olarak anlamlı artış tespit 
ettik. 

Çalışmamızda edindiğimiz tokolitik ajanla tedaviden fetal kalp 
hızı variabilitesinin etkilenmediği sonucu, Thiagarajah. (92), Zuspan 
(105}, Brar'ın . {7) sonuçlarıyla uyumludur. 

Çalışmamızda, yeni doğan ağırlığı, apgar skorları, perinatal 
ölüm oranları açısından magnezyum ile ritodrin tedavisi arasında 

anlamlı fark tespit etmedik. Her iki grupta da intrauterin ölüm 
görülmezken, neonatal ölüm oranlarını magnezyum grubunda %13,15, 
ritodrin grubunda %11,42 olarak tespit ettik. 

Magne,zyum ve ritodrin ile 
sonuçlar üzerine etkisini bildiren 
ait bilgileri şöyle özetleyebiliriz: 

tokolitik tedavinin perinatal 
bazı kontrol gruplu çalışmalara 

Ritodrin ile yapılan kontrol gruplu çeşitli çalışmalarda, 

ritodrin ile tokolitik tedavinin kontrol grubuna kıyasla yeni doğan 

ağırlıkları, apgar skorları, perinatal ölüm oranları ÜZerine olumlu 
etkisi gösterilmemiştir. Bu çalışmalarda neonatal ölüm oranları %6 
ile %7.4 arasında değişen oranlarda verilmiştir (17, 48, 50, 87, 98). 

Merkatz (60), 11 merkezde yapılan kontrol gruplu çalışmaların 
sonucunda, ritodrin ile tokolitik tedavinin yeni doğan ağırlığını, 
pernatal ölüm oranlarını olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. 

Neonatal ölüm oranını ritodrin ile tedavi edilen grupta %4, kontrol 
grubunda %7 olarak tespit etmiştir. 

King (43), toplam 16 merkezde yapılan kontrol gruplu 
çalışmaları, meta-analiz yoluyla değerlendirdiğinde, ritodrin ile 
tokoli tik tedavinin kontrol grubuna kıyasla yeni doğan ağır lığı, 

perinatal ölüm oranları ÜZerine faydalı etkisini gösterememiştir. 

Cox {16), kontrol gruplu çalışmasında, MgS04 ile tokolitik 
tedavinin yeni doğan ağırlığı, apgar skorları, perinatal ölüm 
oranları üzerine olumlu bir etkisi olmadığını bildirmiştir. 

Ricci (74), kontrol gruplu çalışmasında, hem magnezyumun, hem 

de ritodrinin, yenidoğan ağırlığı, apgar skorları, neonatal ölOm 
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oranları üzerine olumlu bir etkisini gösterememiştir. Magnezyum 
grubunda neonatal ölüm oranını %8 olarak tespit ederken, ritodrin 

grubunda neonatal ölüm görülmediğini, fakat arada anlamlı fark 
olmadığını bildirmiştir . 

Çalışmamızın sonucunda, perinatal sonuçlar açısından magnezyum 
ile ritodrin tedavisi arasında fark tespit etmemiş olmamıza rağmen, 

her iki tokolitik ajanın da perinatal sonuçlar üzerine olan 
etkilerinin kontrol grubuyla kıyaslanarak yapılmasının daha uygun 
olacağını belirtmeliyiz. 
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SONUÇ 

Erken doğum tehdidinin tedavisinde kullanılan magnezyum ve 

ritodrin arasında, servikal muayene bulguları göZÖnüne alınmadığında , 

başarılı tokolitik tedavi açısından anlamlı fark saptanmadı . 

Servikal açıklığı 2 cm ve altında, siliı:ımesi %50'den az olan ve 
modifiye Bishop skorlamasına göre 4 ve altında puan alan vakalarda, 
her iki tokolitik ajanla hem 48 saat ve üstü, hem de 7 gün ve üstü 
için yüksek oranda başarılı sonuç alındı. Çalışmamızda, erken doğum 
tehdidi tanısının düzenli uterus kontrak.siyonları esas alınarak 

konulması, bu vakaların bir kısmında hatalı tanı konuldu9unu 
düşündürmektedir . Erken doğum tehdidi tanısı için progressif servikal 
değişiklik şartını aramamak ve kontrol grubu Almamaktaki amacımız , bu 
gebeleri erken doğum i çin risk altında bırakmamakdı . Hem hatalı tanı 
oram nı azal t:mak , hem de tokoli tik ajanların etkinliğini daha iyi 
değerlendirmek için, yukarıda tan,mlıuıan servi.kal muayene bulgularını 
taşıyan gebelerde tanı konulmadan önce, progressif servikal 
değişikliğin gösterilmesi amacıyla 1- 2 saatlik gözlem süresinin 
gerekli olduğu inancına varıldı. 

Servi kal açıklığı 3- 4 cm, silinmesi 150 ve üzer inde olan . ve 
modifiye Bishop skorlamasına göre 4' ün üstünde puan alan vakalarda, 

48 saat ve üstü için başarı oranı Ritodrin tedavisinde daha yüksek 
bulunmakla birlikte, 7 gün ve üstünde başarı oranı her iki tedavi 

şeklinde de düşük bulundu. Erken doğum tehdidi tanısının kesin olduğu 
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bu vakalarda tokolitik tedavi etkinliğinin zamana bağlı olarak 
azaldığı gözlendi. 

Tokolitik tedavinin uzun vadeli sonuçlarını yansıtan, gebeliğin 
36. haf tadan sonra sonlanma oranları, doğumdaki gebelik haf tası, 

kazanılan gün sayısı açısından iki tedavi şekli arasında anlamlı f a rk 

saptanmadı. 

Magnezyum ile tokolitik tedavinin ritodrin ile tedaviden daha 

az yan etkiye sahip olduğu görüldü. 

Ortalama yenidoğan ağırlığı, apgar skorları, perinatal ölimı 

oranları açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. 
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ÖZET 

Çal1şmam1zda İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı'nda, düzenli uterus kontraksiyonları esas alınarak 

erken doğum tehdidi tanısı konulan, gebelik yaşları 20-36. hafta 

arasında değişen 79 vakadan 39 'una magnezyum, 40 'ına ritodrin ile 

tokoli tik tedavi uygulandı. Çalışma sonucunda, uygulanan tokoli tik 

ajanların etkinlik ve yan etkileri karşılaştırıldı. 

Servikal muayene bulguları göz önüne alınmadığında, başarılı 

tokolitik tedavi açısından iki ajan arasında anlamlı fark saptanmadı. 

48 saat ve üstü için başarılı tokolitik tedavi sonuçları magnezyum 

ile tedavide %74.3, ritodrin ile tedavide %80; 7 gün ve üstü için 

magnezyum ile tedavide %64.1, ritodrin ile tedavide %62.5 oranları 

elde edildi (p)0.05). 

Servikal açıklığı 2 cm ve altında, silinmesi %50'den az olan ve 

modifiye Biahop skorlamasına göre 4 ve altında puan alan vakalarda, 

başarılı tokolitik tedavi sonuçları açısında magnezyum ve ritodrin 

arasında anlamlı fark bulunmadı (p)0.05). 

Servikal açıklığı 3-4 cm, siliıunesi %50 ve üzerinde olan ve 

nıodifiye Biahop skorlamasına göre 4'ün üzerinde puan alan vakalarda, 
48 saat ve üstü için başarılı tokolitik tedavi sonucu ritodrin ile 

tedavide anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Bu vakalarda 7 gün 

ve üzeri için başarılı tokolitik tedavi açısından iki ajan arasında 
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anlamlı fark saptamnadığı gibi (p)0.05), başarı oranlarının da 
oldukça düşük olduğu görüldü. 

Her iki tokolitik ajanla infüzyon tedavisi sırasında yaşamı 

tehdit edici, ciddi yan etki görülmedi. Rem infüzyon, hem de oral 
tokoli tik tedavi esnasında görülen yan etkiler, magnezyum grubunda 
ritodrin grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p(0.05). 

Ortalama yenidoğan ağırlığı, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, 

perinatal ölüm oranları açısından iki tedavi grubu arasında anlamlı 
fark saptanmadı (p)0.05). 
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