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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada sağlık hizmetlerindeki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler hızla değiĢtiğinden 

bu yeni geliĢmelerin hizmete yansıtılması gerekmektedir. Bu geliĢmelerin hizmete 

yansıtılabilmesi için öncelikle hazırlanan programlara uygun acil tıp teknisyeni 

yetiĢtirilmelidir. 

 

Bu modülde gebelik süreci ve değerlendirmesi, gebelik komplikasyonlarında acil 

bakım uygulamasıyla ilgili yeterlik kazanacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Gebelik sürecini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üreme sisteminin fizyolojisi hakkında bir sunu hazırlayınız. 

 Fetüsün geliĢim dönemlerine iliĢkin poster hazırlayınız. 

 

1. GEBELĠK 
 

Gebelik, yeni bir canlının meydana gelmesinde kadın ve erkek üreme hücrelerinin 

birleĢmesi sonucu baĢlayan ve doğumla sona eren bir olaydır. Ġnsanlarda ortalama gebelik 

süresi 280 gündür (40 hafta, 10 ay). Gebeliğin her üç aylık dönemine bir trimestr denir, 

gebelik üç trimestrden oluĢur. Üreme hücreleri kadında ovum, erkekte spermdir. Erkekte 

üreme fonksiyonu süreklidir ve ejekulasyonla spermler dıĢarı atılır. Kadında ise üreme 

fonksiyonu periyodik olarak devam eder. Overlerde ve uterusun endometrium tabakasında 

değiĢikliklerle seyreden 28 günlük fizyolojik döneme siklus denir. Siklus, menstrual 

kanamanın baĢlangıcından sonraki menstrual kanamanın baĢlangıcına kadar olan süreyi 

kapsar. Her siklus döneminde bir ovum geliĢir, olgunlaĢır ve döllenmeye hazır hâle gelir. Bu 

döneme ovarial siklus denir. Bu sırada endometrium, döllenmiĢ ovum için hazırlanır. Eğer 

döllenme olmamıĢ yani gebelik gerçekleĢmemiĢ ise endometriumun hazırlanan fonksiyonel 

tabakası dökülür. Kanamanın görüldüğü bu döneme de menstrual siklus denir. Ancak 

döllenme olursa gebelik dönemi boyunca menstrual siklus gerçekleĢmez. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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ġekil 1.1: Menstrual siklus 

 

1.1. Fertilizasyon (Döllenme) 
 

Ovum ile sperm hücresinin birleĢmesine fertilizasyon (döllenme) denir. Döllenme, 

tubaların ampulla kısmında gerçekleĢir. Spermin baĢ kısmında bulunan akrozom enzimleri, 

ovumu çevreleyen tabakaları eriterek spermin ovuma ulaĢmasını sağlar. Sperm hücresi, 

ovumun hücre zarı ile birleĢir ve iki hücre zarı kaynaĢır. Ovumu çevreleyen tabaka üzerine 

binlerce sperm gelir ancak bunlardan sadece birisi bu tabakayı geçebilir.  

 

Resim 1.1: Spermlerin ovum içine giriĢi 
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Sperm hücresinin ovuma giriĢinden 5 dakika sonra da DNA sentezi baĢlar. Döllenen 

ovumun kromozom sayısı 46 olur ve hücre bölünmesi baĢlar. OluĢan bu yeni hücreye zigot 

denir. Zigot, önce ikiye sonra dörde bölünerek çoğalır. Bölünen her hücreye blastomer adı 

verilir. Tubalarda ilerlemeye devam eden 12-16 hücreli hâle dönüĢen blastomer ise morula 

adını alır. OluĢan morula uterus boĢluğuna geldiğinde üzerinde değiĢmeler baĢlar, ortasında 

sıvı toplanır, hücreler kenarlara doğru itilir. Blastosist adını alan yeni canlının orta 

bölümünden embriyo, kenarlara itilen hücrelerden (trofoblast) plasenta ve membranlar 

oluĢur. 

 

Fertilizasyondan yaklaĢık 10 gün sonra zigot endometriuma yerleĢir, bu olaya 

implantasyon (yerleĢme, yuvalanma) denir. Ġmplantasyondan sonra embriyoda üç ana kısım 

oluĢur. 

 

 Ektoderm (dıĢ tabaka): Sinir sistemi, saç, tırnak, diĢler ve deri hücreleri 

geliĢir. 

 Mezoderm (orta tabaka): Kaslar, kemikler, dolaĢım sistemi oluĢur. 

 Endoderm (iç tabaka): Sindirim sistemi ve boyun oluĢur. 

 

ġekil 1.2: Fertilizasyon ve implantasyon 

 

Endometriumda da birtakım yapısal değiĢiklikler meydana gelir. Hücreler büyür, 

glandlar kalınlaĢır ve uzar, kanlanma artar. Gebelikte bu yapıdaki endometrium desidua 

adını alır. Ġmplantasyon esnasında zigot, desiduadan ilk beslenmesini sağlar.  
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ġekil 1.3: Zigotun günlük geliĢimi 

1.2. Plasenta 
 

Ġmplantasyon gerçekleĢtikten sonra plasentanın oluĢumu baĢlar. Ġmplantasyon ile bazı 

hücreler ayrıĢarak bebeği oluĢtururken diğer hücreler plasentayı oluĢturmak üzere farklılaĢır. 

Plasenta, gebeliğin yaklaĢık 18. haftasında geliĢimini tamamlar. Plasenta, gebeliğin sonuna 

kadar fetüsün anne karnında beslenmesini, büyümesini ve geliĢmesini sağlar.  

 

Resim 1.2: Plasenta 

Plasenta hem anneye hem de fetüse ait bir oluĢumdur. Bundan dolayı maternal ve fetal 

olmak üzere iki yüzü bulunur. 

 

 Maternal yüz (anneye dönük yüz): Plasentanın endometriuma yapıĢan 

yüzüdür. Kırmızı ve düzensiz bir görünümdedir. Kotiledon adı verilen 15-20 

lobdan meydana gelir. Göbek kordonundan gelen kan, kotiledonlara ve 

kotiledonlarda bululan villuslara yayılır. 
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 Fetal yüz (fetüse dönük yüz): DıĢta koryon, içte amnion ile çevrilidir. Ortasına 

göbek kordonu tutunur. Amnion zarı ile kaplı olduğundan parlak ve gir 

görünümdedir.  

 

ġekil 1.4: Bebeğin yerleĢimi ve plasentanın yapısı 

 Plasentanın görevleri 
 

 Anneden fetüse oksijen, fetüsten anneye karbondioksit taĢır.  

 Besin maddelerini anneden fetüse taĢır. 

 Fetüsün metabolizma atıklarını anne kanına taĢır.  

 Antikorları anneden fetüse taĢır. 

 Salgıladığı enzimler ile anne kanında bulunan toksik maddelerden fetüsü 

korur.  

 Gebeliğin devamlılığını sağlayan HCG hormonu salgılar. 
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1.3. Amnion Kesesi ve Sıvısı 
 

Doğum sırasında su kesesi veya poĢ adı ile belirtilen fetüsün içinde bulunduğu yapıya 

amnion kesesi denir. Amnion kesesi,  iç kısımda amnion, dıĢta korion olmak üzere iki adet 

zar ve kesenin içini dolduran amnion sıvısından oluĢur. Ġmplantasyondan sonra fetüsün 

beslenmesi için trofoblast hücreleri ile desidua kaynaĢır, tek bir zar hâline dönüĢerek ilk önce 

korion zarı oluĢur. Korion zarı Ģekillenirken amnion zarı ve amnion kesesi geliĢmeye baĢlar. 

Amnion kesesi giderek büyür ve içi amnion sıvısı ile dolar. Fetüsü çevreleyen bu kese, 

kaygan, yumuĢak ve parlaktır. 

 

 Amnion sıvısının görevleri 

 

Amnion sıvısı sarımsı ve opak görünümdedir. Gebeliğin sonlarında ortalama sıvı 

miktarı 1000 ml kadardır. Amnion sıvısının sürekli bir yapım ve emilim hâlinde olmasında 

ana etken bebeğin boĢaltım sistemidir. Çünkü fetüs bu sıvıyı içer ve idrarını bu sıvıya yapar. 

Amnion kesesi içindeki sıvının yaklaĢık olarak üç saatte bir kendini yenilediği sanılmaktadır. 

 

 Fetüsün kese içinde rahat hareket etmesini sağlayarak kas iskelet 

sisteminin geliĢimine yardımcı olur. 

 Fetüsün simetrik büyümesini sağlar. 

 Fetüs ısısını korur. 

 Fetüsü dıĢ etkilerden ve travmalardan korur. 

 Fetüsün ekstremitelerinin yapıĢmasını engeller. 

 BoĢaltım sistemi görevi yapar. 

 Doğumun baĢlamasıyla basınç uygulayarak doğum eylemine yardımcı 

olur. 

 Doğumun baĢlamasıyla amnion sıvısı doğum yolunun aseptik bir sıvı ile 

yıkanmasını sağlar. 

 

Doktor istemine göre amniosentez (gebeliğin 16.-18. haftalarında amnion sıvısından 

örnek alınması) yapılarak fetüsde anomali varlığı belirlenebilir.  
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1.4. Göbek Kordonu  
 

Embriyoyu plasentaya bağlayan bağa göbek kordonu (umblikal kord) denir. Kordonda 

2 arter ve 1 ven bulunur. Arterler fetüsten plasentaya atık maddeleri yani kirli kanı taĢır. Ven 

ise plasentadan fetüse besin maddelerini yani temiz kanı taĢır. 

 

ġekil 1.5: Göbek kordonu 
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1.5. Embriyo 
 

Ġmplantasyondan sonra gebeliğin 8. haftasının sonuna kadar geçen süreye embriyonel 

dönem, oluĢan canlıya da embriyo denir. 

 

Embriyonel dönemde vücuda özgü doku ve organlar geliĢerek kesin Ģeklini alır. 

Embriyo ilk 4 haftaya kadar desudua tabakası tarafından beslenir. 4. haftadan sonra umblikal 

kord ile beslenmesi sağlanır. 

 

Resim 1.3: 7 haftalık embriyo 

1.6. Fetüs 
 

Gebeliğin 8. haftasının sonundan baĢlayarak doğuma kadar geçen süreye fetal dönem,  

oluĢan canlıya da fetüs denir. 

 

Resim 1.4: 9 haftalık fetüs 



 

 11 

1.6.1. Fetal DolaĢım 
 

Fetüsu uterus içinde besleyen ve solunumunu sağlayan dolaĢım sistemine fetal 

dolaĢım (plasental dolaĢım) denir. Ġntrauterin hayatta fetüsun solunum sistemi fonksiyonel 

olmadığı için akciğerler sönmüĢ bir balon gibidir.  

 

Fetal dolaĢımın gerçekleĢmesini sağlayan beĢ farklı oluĢum vardır. Bunlar: 

 

 Umblikal ven: OksijenlenmiĢ kanı, plasenta aracılığıyla fetüse taĢır. Bir adettir. 

 Umblikal arter: KirlenmiĢ kanı, fetüsten plasenta aracılığıyla anneye geri 

götürülür. Ġki adettir. 

 Foramen ovale: Fetüs kalbinin atriyumları arasındaki septal açıklıktır. 

 Ductus arterious: Aorta ile pulmoner arter arasındaki bağlantıdır. Bu oluĢum, 

fetüs akciğerlerine giden kan yolunu değiĢtirir. 

 Ductus venosus: OksijenlenmiĢ kanın umblikal korddan vena cava inferiora 

geçmesini sağlar. 

 

OksijenlenmiĢ kan fetüsa, umblikal ven aracılığı ile girer. Umblikal venin küçük bir 

kolu doğrudan karaciğere giderken büyük kolu ductus venozis ile vena cava inferiora 

dökülür. Karaciğere geçen kan, vena hepatika ile vena cava inferiora ulaĢır.  

 

Vena cava inferior, fetüsun alt kısımlarından gelen kirli kanı taĢır. Bu nedenle fetüsun 

vücuduna giren temiz kan, kirli kanla karıĢır. Vena cava inferiordaki kirli kanla karıĢmıĢ olan 

temiz kan, sağ atriuma dökülür. Sağ atriumdaki kanın büyük bir kısmı foramen ovale ile sol 

atriuma geçerken bir kısmı da sağ ventrikülden pulmoner artere geçer. Akciğerlerde solunum 

olmadığı için buraya gelen kan sadece akciğerin beslenmesini sağlar. Sağ atriumdan sol 

ventriküle geçen kan, oradan aorta geçer.  

 

Vücudun üst kısımlarından kirlenen kan, vena cava superior ile sağ atriuma dökülür. 

Buradan akım yönüne bağlı olarak sağ ventriküle ve pulmoner artere geçer. Akciğer 

fonksiyonel olmadığı için pulmoner arterdeki kanın büyük bir kısmı ductus arteriozus 

aracılığı ile aorta geçer. Aorta yolu ile vücudun alt kısımlarına atılan kanın büyük bir kısmı 

arterlere geçer ve oradan umblikal arterler yolu ile plasentaya oksijenlenmek üzere döner. 

Küçük bir kısmı ise vena cava inferior yolu ile tekrar sağ kalbe döner.  

 

Fetüsta dolaĢan kan, tam olarak ne arter ne de ven kanıdır. Oksijenlenme oranı % 

60’dır. Fetüsun doğumu ile beraber fetal dolaĢımdaki ductus venozis, ductus arteriozus, 

foramen ovale ve umblikal kord devre dıĢı kalır. 
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ġekil 1.6: Fetal dolaĢım 

 

1.6.2. Fetüsun GeliĢimi 
 

Aylara göre fetüsun geliĢimi Ģu Ģekildedir: 

 

 Gebeliğin 3. ayında: Fetal dolaĢım baĢlamıĢtır. Akciğerler, kesin Ģeklini alır. 

Fetüsun el ve ayak parmakları fark edilir duruma gelmiĢtir. Fetüs 7-9 cm 

boyunda, 20-25 g ağırlığına ulaĢmıĢtır. 

  

Resim 1.5: 3 aylık fetüs  
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 Gebeliğin 4. ayında: Fetüsta dıĢ genital organlar netleĢmiĢtir ve böbrek, kalp 

gibi organları çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Ortalama olarak fetüs 10-17 cm uzunluğa 

ve 55-120 g ağırlığa ulaĢmıĢtır. 

  

Resim 1.6: 4 aylık fetüs 

 

 Gebeliğin 5. ayında: Verniks kazeoza ve lanuga tüycükleri fetüsu kaplar. Fetal 

kalp sesleri duyulmaya baĢlamıĢtır. Fetal hareketler  anne tarafından 

hissedilmeye baĢlamıĢtır. Fetüs, ortalama olarak 25 cm uzunluğuna, 250 g 

ağırlığa ulaĢmıĢtır. 

  

Resim 1.7: 5 aylık fetüs 
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 Gebeliğin 6. ayında: Akciğerlerdeki alveoller, surfaktan maddesi yapımına 

baĢlamıĢtır. Bu ayda doğan bebekler nefes alsalar bile uzun süre yaĢayamazlar. 

Kas, tırnak, iç ve orta kulak geliĢmiĢtir. Ortalama olarak fetüs 30 cm uzunluğa, 

700 g ağırlığa ulaĢmıĢtır. 

  

Resim 1.8: 6 aylık fetüs 

 

 Gebeliğin 7. ayında: Akciğerler, geliĢimini tamamlamak üzeredir. Bu nedenle 

7 aylık doğanlar, özel bir ortamda (kuvez) yaĢatılabilirler. Fetüs, ortalama 

olarak 35 cm uzunluğa, 1000-1200 g ağırlığa ulaĢmıĢtır. 

 

Resim 1.9: 7 aylık fetüs 
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 Gebeliğin 8. ayında: Deri kırmızı renk görünümündedir. Fetal hareketler 

kuvvetlidir. Fetüs, ortalama olarak 40 cm uzunluğa, 1700-2000 g ağırlığa 

ulaĢmıĢtır. 

  

Resim 1.10: 8 aylık fetüs 

 

 Gebeliğin 9. ayında: Fetüs bu ayda doğarsa yaĢar. Derideki buruĢukluklar, yağ 

tabakasına bağlı düzelmiĢ, laguna tüycükleri seyrelmiĢtir. Testisler, skrotuma 

inmiĢtir. Fetüs, ortalama olarak 46 cm uzunluğa, 2500 g ağırlığa ulaĢmıĢtır. 

 Gebeliğin 10. ayında: Fetüs geliĢimini tamamlamıĢtır. Bu ayda doğanlar, yeni 

doğan olarak adlandırılır. Fetüs, ortalama olarak 50 cm uzunluğa, 3000-3500 g 

ağırlığa ulaĢmıĢtır. 

  

Resim 1.11: 9 ve 10 aylık fetüs 
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Tablo 1.1: Fertilizasyondan sonra fetüsun haftalara göre cm olarak geliĢimi 

 

1.7. Gebelikte Anne Fizyolojisi 
 

Gebelik, anne organizmasında fizyolojik ve psikolojik değiĢikliklere neden olur. 

Sağlıklı bir kadın, geliĢen bu değiĢikliklere kolayca uyum sağlayabilir. 

 

 Solunum sistemi: Gebelerin üst solunum yollarında kanlanmada artıĢ olur. 

Bunun sonucu olarak mukozalarda ödem ve hiperemi geliĢir, burun kanaması ve 

burundan sesli solunum görülür.  

 Kardiyovasküler sistem: Gebelikte fetüs ve plasentanın metabolik 

ihtiyaçlarına bağlı olarak kalp ve solunum yükünde % 20 oranında artıĢ olur.  

 Üriner sistem: Gebelikte renal pelvis, kaliksler ve pelvis girimi üzerinde kalan 

üreter bölümlerinde dilatasyon geliĢir.  Mesaneye olan basınç arttığından 

mesane kapasitesi azalır. Sık sık idrara çıkma gözlenir. Ayrıca üriner 

inkontinans oluĢabilir. 

 Endokrin ve metabolizma: Fetüs, plasenta, uterus, memeler, sıvı, kan hacmi, 

yeni yağ ve protein depoları annede kilo artıĢına neden olur. Gebelikte kilo 

artıĢı ortalama 12–13 kg’dır. Gebelikte vücutta su tutulumu artar, ortalama 6 

litre su toplanır. Bu artıĢ susama ve plazma osmolaritesindeki düĢüĢe bağlıdır. 

Su miktarındaki artıĢ, uterusun vena kava inferiora baskı uygulaması sonucu alt 

ekstremitelerde gode bırakan ödem oluĢmasına neden olur. 

 Sindirim sistemi: Gebeliğin erken dönemlerinde sabahları bulantı ve kusma 

meydana gelebilir. Kolonlarda su emilimi annede kabızlığa neden olabilir. 

Kabızlık ve venöz dilatasyon hemoroid oluĢması riskini artırır. 

 Kas iskelet sistemi: Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde vücudun ağırlık merkezi 

öne doğru yer değiĢtirir. Buna bağlı olarak lomber lordoz artar. Progesteron 

hormonunun etkisi ile eklemlerin hareketliliği artar. Eklemlerdeki bu 

değiĢiklikler sırt ağrılarına, üst ekstremite ağrılarına, güçsüzlüklere neden 

olabilir. 
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 Psikolojik durum: Gebelik, kadının yaĢamında bir dönüm noktasıdır. Bu 

dönemde kadın, gelecekteki annelik rolünü benimsemeye çalıĢır. Gebeliğin ilk 

dönemlerinde menstruasyonun kesilmesi ile birlikte mide bulantısı, yorgunluk 

hissi gibi durumlar ambuvalan (zıt duygular) duyguların ortaya çıkmasına neden 

olur. Gebeliğin beklenen ve bebeğin aile üyeleri tarafından istenmesi ambuvalan 

duyguların azalmasını sağlar. Gebeliğin son üç ayında doğum ve ölüm korkusu 

gibi durumlar gebeyi strese sokar.  
 

 Genital organlar 
 

 Overlerde ovulasyon oluĢumu durur, kanlanma artar. 

 Tubaların boyu uzar, ödem ve kanlanmaya bağlı olarak hacmi geniĢler. 

 Uterus normalde 70 g ağırlığında iken fetüs, plasenta, amniyon sıvısı ve 

zarların büyümesine paralel olarak hacmi ve kanlanması artar. Gebelik 

öncesine göre uterus 500-1000 misli büyür. 

 Servikste damarlanma artar, kollajen liflerin sayısı azalır. Serviks içi bol 

katı mukus içeren bal peteği görüntüsü alır. Artan katı kıvamlı mukus, 

gebelik ürününü dıĢ etkilerden koruyan bir tıkaç görevi yapar.  

 Vajenin kas tabakası kalınlaĢarak kanlanması artar. Vajen koyu kırmızı, 

mor renkli görüntü alır. Vajende pH düĢer (3,5-6) ve asidik bir ortam 

oluĢur. Mikroorganizmalar bu ortamda kolay üreyemez. Vajinal salgılar 

artar ve beyaz mukoid bir akıntıya neden olur. 
 

 Göğüslerde, gebeliğin ilk haftalarında hassasiyet oluĢur. Ġlk üç aydan itibaren 

memeler büyüyerek ucu ve areola bölümlerinin rengi koyulaĢır. Gebeliğin ikinci 

üç ayından itibaren kolostrum adı verilen koyu sarı renkli bir süt salgısı 

gelebilir. 

 

Yukarıdaki değiĢiklikler sonucu meydana gelen bulgu ve belirtiler fizyolojiktir ve 

hastalıklar ile karıĢtırılmamalıdır. Annenin gebeliğe uyum sürecinde sağlık taraması yapılır. 

Annede mevcut bir hastalık varsa gebeliğe bağlı olarak fizyolojik değiĢiklikler nedeni ile 

problemler yaĢanabilir. Annede oluĢan fizyolojik değiĢiklikler doğumdan sonraki 6-8 

haftanın sonunda eski hâline döner. 
 

Gebelik tanısı, laboratuvar tetkikleri ve USG ile konur. 

  

Resim 1.10: Gebede USG tetkiki 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Gebelik sürecini ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fertilizasyonu açıklayınız. 

 Ovum ile sperm hücresinin birleĢme 

yerini hatırlayınız. 

 Zigotun geliĢimini hatırlayınız. 

 Plasentanın oluĢumunu, yapı ve 

görevlerini açıklayınız. 

 ġekil üzerinde plasentanın yapısını 

gösteriniz. 

 Amnion kesesi ile sıvısının oluĢumunu 

ve görevlerini açıklayınız. 

 Ġç kısımda amnion, dıĢta korion 

zarından oluĢtuğunu hatırlayınız. 

 Göbek kordonunun yapısı ve görevlerini 

açıklayınız. 

 Kordonda iki arter, bir ven 

bulunduğunu hatırlayınız. 

 Embriyonun geliĢimini açıklayınız. 
 Gebeliğin ilk 8 haftasının embriyonel 

dönem olduğunu hatırlayınız. 

 Fetal dolaĢımı açıklayınız. 
 Arterlerin kirli kan, venlerin temiz kan 

taĢıdığını hatırlayınız. 

 Fetüsün geliĢimini aylara göre ayırt 

ediniz. 

 Fetüs geliĢimini resimlerden 

inceleyiniz. 

 Gebelikte annenin fizyolojisini ayırt 

ediniz. 

 Tüm sistemlerde meydana gelen 

değiĢiklikleri açıklayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, implantasyon esnasında zigotun ilk beslenmesini sağlayan 

oluĢumdur? 

A) Blastomer  

B) Blastosist  

C) Desidua  

D) Plasenta  

E) Morula  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, plasentanın görevlerinden değildir?  

A) Gebeliğin devamlılığının sağlama  

B) Anneden fetüse oksijen, fetüsten anneye karbondioksit taĢıma  

C) Besin maddelerini anneden fetüse taĢıma 

D) Fetüsün metabolizma atıklarını anne kanına taĢıma 

E) Fetüsü dıĢ etkilerden ve travmalardan koruma 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, amnion sıvısının görevlerinden değildir? 

A) Fetüsün beslenmesini sağlar. 

B) Fetüsün kese içinde rahat hareket etmesini sağlar. 

C) Fetüs ısısını korur. 

D) BoĢaltım sistemi görevi yapar. 

E) Fetüsü dıĢ etkilerden ve travmalardan korur. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, fetal dolaĢımın gerçekleĢmesini sağlayan oluĢumlardan 

değildir? 

A) Umblikal ven 

B) Umblikal arter 

C) Foramen ovale 

D) Desidua 

E) Ductus arterious  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, fetüsün anne karnında geliĢimini tamamladığında ortalama 

olarak uzunluğu ve ağırlığını göstermektedir? 

A) 50 cm 3000-3500 g 

B) 40 cm 2500-2800 g 

C) 30 cm 2300-2500 g 

D) 25 cm 2200-2000 g 

E) 20 cm 1500-1800 g 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gebenin değerlendirmesini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Fetüsün anne karnındaki pozisyonları hakkında araĢtırma yaparak resimlerden oluĢan 

bir sunu hazırlayınız. 

 

2. GEBENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  
 

Gebelik anatomik ve fizyolojik olarak olağan bir süreç olsa da % 5-20 oranında gebe 

ve bebeğin sağlığını tehdit eden patolojik olaylarla karĢı karĢıya kalınır. Doğum öncesi 

gebelik muayenesinin genel amacı, fetüsün geliĢimini değerlendirmek ve gebelik sürecinde 

ortaya çıkabilecek olumsuz bir durumun zamanında belirlenerek önlem alınmasıdır. 

 

Acil durumlarda gebe ile karĢılaĢıldığında diğer kiĢilerde olduğu gibi birinci ve ikinci 

değerlendirme yapılır. 

 

2.1. Gebenin Birinci Değerlendirmesi 
 

 Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri (kiĢisel, gebe ve çevre 

açısından) alınır. 

 Bilinç değerlendirilir (AVPU’ya göre) 

 Gebenin ABC’si değerlendirilir. 

 

2.2. Gebenin Ġkinci Değerlendirmesi 
 

2.2.1. Öykü Alma  
 

Gebenin kendisinden veya yakın çevresinden öykü almak üzere “SAMPLE” ve 

“PORST” kullanılır. Ancak gebenin değerlendirilmesinde gebelikle ilgili bilgiler alınmalıdır. 
 

 Kaçıncı gebeliği olduğu 

 Gebeliğin kaçıncı günü/haftası veya ayında olduğu 

 Son adet tarihi (SAT) 

 Tahmini doğum tarihi (TDT), son adet tarihine 7 gün eklenip 3 ay geriye 

gidilerek hesaplanır. Örneğin, son adet tarihi 21.09.2009 ise tahmini doğum 

tarihi, 28.06.2010’dur. 

 Herhangi bir sorunu (önceki hastalıkları, ağrı, kanama vb.) olup olmadığı gibi 

bilgiler elde edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2.2. BaĢtan AĢağı Muayene 
 

 Gebe hasta, ikinci veya üçüncü trimestrde ise leopold manevralarıyla fundus 

yüksekliği ve bebeğin yönü bulunur. 

 Gebeliğin 18.-20. haftasından sonra fetüsün kalp sesleri (ÇKS) stetoskopla 

duyulabilir.  

 Yine 20. haftadan sonra palpasyonla fetüsün hareketi hissedilir. 

 Gebenin vital bulguları tercihen sol yana yatırılarak ölçülmelidir (özellikle kan 

basıncı). Mümkünse ortostatik (otururken ve ayakta iken) kan basıncının da 

ölçülmesinde yarar vardır. 

 Kasılmalar ve ağrılar varsa el, karın duvarına konarak kasılmanın hangi sıklıkta 

geldiği ve ne kadar sürdüğü saat tutularak saptanır.  

 

2.2.3. Leopold Manevraları 
 

Gebelik kontrollerinde leopold manevraları ile fundus yüksekliği ve fetüsün yönü 

(anne karnındaki duruĢu, geliĢ pozisyonu) değerlendirilir.  

 

Leopold, dört manevrada gerçekleĢtirilir. Gebe sırt üstü yatırılarak manevrayı 

uygulayacak kiĢi, ayakta ve yüzü gebeye dönük olarak durmalıdır. 

 

 Birinci leopold manevrası: Bu manevra ile fundus yüksekliği ölçülerek 

ortalama gebelik haftası belirlenir. Birinci leopold manevra uygulamasında; 
 

 Batında fundus üzerine iki parmak uçları birbirine değecek Ģekilde 

yerleĢtirilir. 

 Parmak uçları ile fundus palpe edilerek gebelik ayı tespit edilir. 

 

Resim 2.1: Birinci leopold manevrası 

http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/leopold.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/leopold.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/leopold.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/fundusyuksek.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/fundusyuksek.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/fundusyuksek.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/fundusyuksek.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/cks.jpg
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Gebenin fundus yüksekliği ve ortalama kaç haftalık olduğu Ģu Ģekilde değerlendirilir: 
 

 Gebeliğin 3. ayında, fundus yüksekliği simfizis pubiste derin palpasyonla 

hissedilir. 

 Gebeliğin 4. ayında fundus, simfizis pubisin üzerinde palpasyonla 

rahatlıkla hissedilir. 

 Gebeliğin 5. ayında fundus, göbeğin iki parmak altında hissedilir. 

 Gebeliğin 6. ayında fundus, göbek hizasında hissedilir. 

 Gebeliğin 7. ayında fundus, göbeğin üç parmak üzerinde hissedilir. 

 Gebeliğin 8. ayında fundus, sternumun dört parmak altında hissedilir. 

 Gebeliğin 9. ayında fundus, sternuma dayanmıĢtır. Gebelerin bu dönemde 

soluk alıp vermede ve yemeklerden sonra Ģikâyetleri artar. 

 Gebeliğin 10. ayında fundus, sternumun iki parmak altına inmiĢtir. Gelen 

kısım, yerleĢtiği için soluk alıp vermede ve yemeklerden sonraki 

Ģikâyetlerde rahatlama olduğu ifade edilir. 

 

Resim 2.2: Gebelikte aylara göre fundus yüksekliği  

 

 Ġkinci leopold manevrası: Bu manevra ile fetüsün sırtının hangi tarafta olduğu 

belirlenir. Ġkinci leopold manevra uygulamasında; 
 

 Ġki elin avuç içleri, batın üzerinden uterusun sağ ve sol tarafına 

yerleĢtirilir.  
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 Parmak uçları ile palpe edilerek sırtın hangi tarafta olduğu tanımlanmaya 

çalıĢılır (sırtın olduğu kısım düz ve sert olarak hissedilir). Çocuk kalp 

sesleri sırtın olduğu taraftan daha net duyulur.  

 

Resim 2.3: Ġkinci leopold manevrası 

 

 Üçüncü leopold manevrası: Bu manevra ile fetüsün önde gelen ve pelvise 

yerleĢen kısmının hangi bölüm olduğunu belirlenir. Üçüncü leopold manevra 

uygulamasında; 
 

 Bir elin dört parmağı ile baĢparmak açılarak simfizis pubisin üzerine 

yerleĢtirilir.  

 Parmaklar ufak hareketlerle iki yana hafifçe oynatılarak gelen kısmın 

hangi bölüm olduğu hissedilir. Gelen kısımda hissedilen yuvarlak ve sert 

ise baĢ,  yumuĢak ve büyükse makat, hiçbir Ģey hissedilmiyorsa yan duruĢ 

pozisyonu olduğu düĢünülür.  

 

Resim 2.4: Üçüncü leopold manevrası 
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 Dördüncü leopold manevrası: Bu manevra ile fetüsün önde gelen kısmının 

pelvise yerleĢip yerleĢmediği belirlenir. 
 

 Ġki elin parmak uçları bitiĢik Ģekilde batından pelvis içine doğru 

yerleĢtirilir. 

 Ġki elin parmak uçları birbirine değiyorsa gelen kısım mobil (hareketli) 

olarak adlandırılır. Elin parmakları birleĢmiyor ve gelen kısım hareketli 

ise fikse olur. Gelen kısım pelvis içine tamamen yerleĢmiĢ ve hiç hareket 

etmiyorsa angaje olarak adlandırılır. 

 

Resim 2.5: Dördüncü leopold manevrası 

 

2.2.4. Çocuk Kalp Seslerinin (ÇKS) Dinlenmesi  
 

Fetüsün kalp atıĢ seslerinin dinlenmesi, sağlık durumunun belirlenmesi için çok 

önemli bir parametredir. ÇKS, gebeliğin 12. haftasından (3 aylık) itibaren anne karnı 

üzerinde fetüsün sırtının bulunduğu bölümden fetal el doppleri ya da stetoskopla dinlenir. 

ÇKS normalde ortalama olarak dakikada 140 atımdır. Dakikadaki atım 100’ün altında ve 

160’ın üstünde olması fetüsün tehlikede olduğunu gösterir. ÇKS seslerinin duyulmaması ya 

da normal değerlerde olmaması durumunda, zaman kaybetmeden gebe hastaneye 

nakledilmelidir. 
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 Fetal el doppleri 
 

Cep boyutunda, anne karnına temas ettiğinde fetüsün kalp atıĢ seslerini algılayan, 

yüksek duyarlılığa sahip probu bulunan cihazdır. Pil ile çalıĢmakta olup herhangi bir yerde, 

herhangi bir zamanda fetüsün kontrol edilmesini sağlar. Digital göstergeli LCD ekranı 

yanında sesli olarak da kalp seslerini dinleme imkânı sunar.   

 

Resim 2.6: Fetal el doppleri 

 

 Stetoskop 
 

Stetoskoplarda bulunan dinleme çanı, fetüsün kalp atıĢ sesini yükselterek duyulmasını 

sağlar. 

 

Resim 2.7: Dinleme çanı bulunan stetoskop 

 

ÇKS dinlenmesi iĢlemleri aĢağıdaki Ģekildedir: 
 

 Gebe sırt üstü yatırılır. 

 Fetal el doppleri açık konuma getirilir ve proba ultrason jeli sürülür. 

 Prob ya da stetoskop çanı baĢ ile geliĢlerde göbek hizasının alt bölümüne, makat 

geliĢlerde göbek hizası üzerine, yan geliĢlerde göbek çevresine yerleĢtirilir. 

Stetoskopla dinleme yapılırken gebenin radial arterinden de nabız takip edilir. 

ÇKS’nin anne nabzı ile karıĢtırılmaması gerekir.  
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 Fetal el dopplerinin ekranı okunur. Stetoskopla dinleniyorsa duyulan ses, 1 

dakika süre ile sayılır. 

 Elde edilen sonuç vaka kayıt formuna yazılır. 

 

Resim 2.6: Çocuk kalp seslerini (ÇKS) dinleme odakları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Gebenin değerlendirmesini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gebenin birinci değerlendirmesini 

yapınız.  

 Olay yerini değerlendirip gerekli ise 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 AVPU’ya göre bilinci değerlendiriniz.  

 Gebenin ABC’sini değerlendiriniz. 

 Gebenin ikinci değerlendirmesini 

yapınız. 

 Gebenin öyküsünü alınız.  

 BaĢtan aĢağıya muayene ediniz. 

Leopold manevraları yapılacaksa 

 Birinci leopold manevrasını yapınız. 
 Batında fundus üzerine iki parmak 

uçlarınızı birbirine değecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Parmak uçlarınız ile fundusu palpe 

ederek gebelik ayını tespit ediniz. 

 Ġkinci leopold manevrasını yapınız. 
 Ġki elinizin avuç içlerini, batın üzerinden 

uterusun sağ ve sol tarafına yerleĢtiriniz.  

 Parmak uçlarınız ile palpe ederek sırtın 

hangi tarafta olduğunu tanımlayınız.  

 Üçüncü leopold manevrasını yapınız.  Bir elinizin dört parmağı ile 

baĢparmağını açarak simfizis pubisin 

üzerine yerleĢtiriniz.  

 Parmaklarınızı ufak hareketlerle iki yana 

hafifçe oynatarak gelen kısmın hangi 

bölüm olduğunu hissetmeye çalıĢınız.  

 Dördüncü leopold manevrasını yapınız.  Ġki elinizin parmak uçlarını bitiĢik 

Ģekilde batından pelvis içine doğru 

yerleĢtiriniz. 

 Ġki elinizin parmak uçları birbirine 

değiyorsa gelen kısmı mobil, elinizin 

parmakları birleĢmiyor ve gelen kısım 

hareketli ise fiske, gelen kısım pelvis 

içine tamamen yerleĢmiĢ ve hiç hareket 

etmiyorsa angaje olarak nitelendiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Çocuk kalp sesleri dinlenecekse 

 Gebeyi sırt üstü yatırınız.  

 Fetal el dopplerini açık konuma 

getiriniz. 
 Proba ultrason jeli sürünüz. 

 Probu baĢ ile geliĢlerde göbek hizasının 

alt bölümüne yerleĢtiriniz. 
 Makat geliĢlerde göbek hizası üzerinde, 

yan geliĢlerde göbek çevresine 

yerleĢtiriniz. 

 Stetoskopla dinleme yaparken gebenin 

radial arterinden nabzı takip ediniz. 

 Fetal el dopplerinin ekranını okuyunuz. 
 Stetoskopla dinliyorsanız duyulan sesi, 1 

dakika süre ile sayınız. 

 Sonucu kayıt ediniz. 
 Vaka kayıt formuna kayıt ediniz. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık 

kuruluĢuna gebenin naklini yapınız.  
 Nakil esnasında psikolojik estek 

sağlayınız. 

 Vaka kayıt formunu doldurunuz. 
 Verileri eksiksiz ve tam olarak süresinde 

kayıt yapmayı unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Son adet tarihi 15.08.2010 olan bir gebenin tahmini doğum tarihi, aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 22.04.2011 

B) 22.05.2011 

C) 23.06.2011 

D) 23.07.2011 

E) 24.08.2011 
 

2. Hangi leopold manevrası ile fundus yüksekliği ölçülerek ortalama gebelik haftası 

belirlenir? 

A) 1. leopold manevrası 

B) 2. leopold manevrası 

C) 3. leopold manevrası 

D) 4. leopold manevrası 

E) 5. leopold manevrası 
 

3.  
Yukarıdaki resimde hangi manevra uygulaması yapılmaktadır? 

A) 1. leopold manevrası 

B) 2. leopold manevrası 

C) 3. leopold manevrası 

D) 4. leopold manevrası 

E) 5. leopold manevrası 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, 1 dakikadaki ÇKS değeridir? 

A) 80 atım/dakika 

B) 95 atım/dakika 

C) 100 atım /dakika 

D) 140 atım /dakika 

E) 165 atım /dakika 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gebelik komplikasyonlarında acil bakım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gebelikte karĢılaĢılan kan basıncı sorunlarını araĢtırınız.  

 Gebelikte oluĢan kanamalar hakkında araĢtırma yapınız.  

 

3. GEBELĠK KOMPLĠKASYONLARI 
 

Gebe olmayanlarda görülen her türlü tıbbi sorun gebelerde de görülebilir. Farkı, tıbbi 

sorunların yanı sıra bir de göz ardı edilmemesi gereken gebeliğin olmasıdır. Gebelikte karın 

ağrısı sık rastlanan bir bulgudur. Nedeni, büyüyen uterusun kaslarının gerilmesidir. 

Gebelikte büyüyen uterusun yaptığı basınç nedeniyle bazı iç organlar yer değiĢtirir. 

Dolayısıyla, apandisit ağrısı sağ üst kadranda hatta sırtta hissedilebilir. Aynı Ģekilde 

kolesistit ağrısı da farklı yerlerde algılanabilir. 

 

3.1. Gebelikte Diabet  
 

KiĢinin gebelik öncesinde diabetik olduğu biliniyorsa mutlaka takibi yapılmalıdır. Zira 

gebelik nedeniyle kan Ģeker düzeyi daha çok etkilenmektedir. KiĢi diabetik olmadığı hâlde, 

gebelik esnasında “gebelik diabeti” ortaya çıkabilir. Çoğunlukla gebelik sona erdiğinde 

diabet sorunu da ortadan kalkar. Gebelikte kan Ģekeri, diyetle ayarlanamıyorsa insüline 

baĢlanır.  

 

Gebenin diabetik olduğunu veya olma olasılığını bilmemiz acil bakımda hipoglisemi 

olasılığı açısından önemlidir. Gebenin diabet olduğu durumlarda, doğum sonrası bebeğin 

vücut ısısının korunması, dolayısıyla hipoglisemiye girmemesi açısından önemlidir. 

 

3.2. Gebelikte Hipotansiyon Sendromu 
 

Oturur pozisyonda veya ayakta iken gebelik öncesine göre gebelikte sistolik ve 

diastolik kan basıncında hafif bir düĢüĢ olur. Kan basıncındaki bu düĢüĢ, uterusun aort ve 

vena cava inferiora basısı nedeni ile meydana gelir. Çarpıntı, soğuk terleme, fenalık hissi, 

bulantı ile ortaya çıkan bu hipotansiyona supine hipotansif sendrom adı verilir. Gebelikte 

ortaya çıkan bu kan basıncı düĢüklüğü progesteronun damar düz kası üzerine yaptığı 

dilatasyona bağlıdır. Progesteronun etkisi ile tüm damarlarda vazodilatasyon gerçekleĢir ve 

böylelikle direnç düĢer.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Hipotansif sendrom, gebeliğin baĢlangıcı ile baĢlar ve gebelik boyunca devam eder. 

Kan basıncı, 3. trimestrde normale dönmeye baĢlar ve 40. gebelik haftası civarında gebelik 

öncesi döneme ulaĢır. 

 

Doğumdan sonraki dönemde vena kava basıncının ortadan kalkması ile uteroplasental 

akım sistemik dolaĢıma dâhil olur. Kalp debisinde % 25-80 oranında artıĢ meydana gelir. Bu 

dönem, kalp ve solunum hastalığı olan anneler için kritik dönemdir. 

 

3.3. Gebelikte Hipertansiyon 
 

Hipertansiyon kan basıncının 140/90 mmHg’dan yüksek olmasıdır. Gebelikte kan 

basıncı, genellikle gebelik öncesine göre daha düĢüktür. Ancak gebe olmadan önce kan 

basıncı yüksek tansiyon sınırında ise gebelikte ciddi hipertansiyon sorunları yaĢanabilir.  

 

3.4. Preeklampsi 
 

Preeklampsi, gebeliğin son trimestrinde hipertansiyon, proteinüri ve ödem 

görülmesidir. Hipertansiyon en önemli belirtisidir. Diyastolik kan basıncının 90 mmHg ve 

üzerinde olması preeklampsiyi düĢündürmelidir. Ayrıca aĢırı kilo alma, baĢ ağrısı, epigastrik 

ağrı, kulak çınlaması, görme bozukluğu, bulantı ve kusma da görülebilir. 

 

Preeklampside risk faktörleri: 

 

 Ġlk gebelik 

 Gebenin 18 yaĢından küçük ya da 35 yaĢından büyük olması  

 Doğum sayısının fazla olması  

 Gebelik süresince 20 kg’dan fazla kilo alınması  

 Gebelik öncesi diabet ve dolaĢım bozukluğu olması  

 

Acil serviste hekim istemine bağlı olarak magnezyum sülfat uygulanabilir. 

Preeklampsi tedavi edilmezse eklampsi krizleri oluĢabilir, plasental dolaĢım bozulduğundan 

fetüs geliĢemez, düĢük ağırlıklı doğabilir hatta ölebilir. 

 

3.5. Eklampsi  
 

Eklampsi, preeklampsinin ilerlemiĢ ve kasılma nöbetlerinin görüldüğü ciddi bir 

tablodur. Preeklampsi bulgularının yanında solunumda düzensizlik, gözlerde kayma, çift 

görme, net görememe, huzursuzluk veya uyku hâli ve kasılma tarzında nöbet geçirmeyle 

sonuçlanır. Nöbet çoğunlukla görme sorunlarıyla baĢlar, gözünün önünde flaĢ gibi yanıp 

sönen ıĢıklar olduğunu belirtir. 

 

Eklampsi nöbetinin epileptik nöbetten ayırt edilmesi görünüm ve öykü ile olur. 

Gebenin ödemi varsa kan basıncı yüksekse epilepsi geçirme ve antiepileptik ilaç kullanma 

öyküsü yoksa bu durumun eklampsi nöbeti olduğunu düĢündürmelidir.  
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 Eklampside acil bakım 
 

 Gebenin bilinci ve ABC’si değerlendirilir. 

 Geri dönüĢümsüz maske ile 5 l/dk. oksijen verilir. Gerekirse PBV ile 

desteklenir. Gerekirse gebe aspire edilerek nazofaringeal airway 

yerleĢtirilir. 

 Gebenin nöbeti normal seyrinde geçirmesi beklenir. Yaralanmayı 

önlemek için baĢının altına yastık yerleĢtirilir. 

 Kan Ģekeri ölçülür. Glikoz, 60 mg/dl’nin altında ise hipoglisemi acil 

bakım algoritması uygulanır.  

 Gebe sol yanına yatırılır. Uterusun büyük damarlara baskı yapması 

nedeniyle sırt üstü yatan gebelerde baskıya bağlı plasental dolaĢım 

bozulacağından gebelerin hafif sol yan pozisyonda veya sağ kalça altına 

destek konarak 15 derece kadar sola doğru yatırılmaları gerekir. 

 Damar yolunu açarak DAKġ IV % 0.9 NaCl uygulanır.  

 DanıĢman hekimin onayı ile ilaç uygulaması yapılır.  
 

o IV puĢe Ģeklinde diazepam verilir. Nöbet devam ederse 5 dk. 

içinde doz tekrarlanır. 

o Nöbet devam ederse IV magnezyum sülfat (MgSO4) verilir. 

Yanınızda MgSO4 antidotu olan kalsiyum klorid hazır 

bulunmalıdır. Nöbet devam ederse MgSO4 tekrar uygulanır. 
 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna gebenin nakli sağlanır. 

Nakil esnasında gebe, sol yan pozisyonda olmalıdır.  

 Yapılan uygulamalar vaka kayıt formuna kaydedilir. 
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ġekil 3.1: Eklampsiye bağlı geliĢen nöbet acil bakım algoritması 

 

3.6. Gebelikte Kalp Hastalıkları 
 

Gebelikte kardiyak out-put % 30 oranında artar. Gebelik öncesi ciddi bir kalp hastalığı 

olan kiĢide, gebelikte konjestif kalp yetmezliği oluĢabilir. O nedenle gebede değerlendirme 

esnasında iyi bir öykü almak ve hastaneye teslim edilen vaka kayıt formunda belirtmek 

gerekir. 

 

3.7. Gebelikte Vajinal Kanamalar 
 

Gebelikte vajinal kanamalara erken dönemde yani ilk 3 ay içinde düĢük ve dıĢ gebelik, 

geç dönemde ise ablasyo plasenta ve plasenta previa neden olur.  

 

3.7.1. DüĢük (Abortus) 
 

20. haftadan önce gebeliğin sona ermesine düĢük denir. Gebeliklerin ortalama % 15’i 

düĢükle son bulmaktadır. DüĢük çeĢitleri: 

 

 Spontan düĢük: Herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden gerçekleĢen 

düĢüklerdir. 
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 Kriminal düĢük: Fetüsün doktorun dıĢında ehil olmayan kiĢiler veya anne 

tarafından uygun olmayan yollara baĢvurularak gerçekleĢtirilen düĢüklerdir.  

 Terapötik düĢük: Tıbbi nedenlerle doktor tarafından gebeliğin 

sonlandırılmasıdır.  

 Ġsteğe bağlı düĢük: Ġlk trimestrde annenin (evli ise-babanın da) isteğiyle 

gebeliğin sonlandırılmasıdır. 

 Habituel düĢük: Art arda en az üç gebeliğin düĢük ile sonlanmasıdır. 
 

DüĢükler klinik belirtilerine göre de aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır: 
 

 Durdurulabilir düĢük (abortus imminens): Serviksin geniĢlemesi nedeniyle 

oluĢur, hafif kanama vardır. Fark edildiğinde istirahatle ya da doktor müdahalesi 

ile önlenebilen düĢüklerdir. 

 Durdurulamayan düĢük (abortus insipiens): Orta derecede kanama ve karnın 

alt kadranında kramp tarzı ağrı vardır. 24 saat içinde düĢük olmazsa doktor 

müdahalesi gerekir. 

 Tam düĢük (abortus completus): Gebelik ve eklerinin tümünün düĢmesidir. 

 Missed abortus: Fetüsün ya da fetüse ait parçaların iki ay veya daha fazla süre 

atılmadan uterusun içinde kalmasıdır. 

 Septik düĢük: Uterusta yer alan fetüs veya fetüse ait kısımların düĢük 

öncesinde, sırasında veya sonrasında enfekte olmasıdır. 
 

Gebeliğin ilk üç ayı içinde vaginal kanama ile birlikte pıhtı veya parçaların gelmesi, 

karnın alt kadranında kramp tarzı ağrı görülmesi düĢük olduğunu düĢündürür. 
 

3.7.2. DıĢ (Ektopik) Gebelik 
 

DıĢ gebelik, fertilize ovumun tubalardan ilerlemesinin engellenmesi sonucu meydana 

gelir. DöllenmiĢ yumurtanın uterus dıĢında yerleĢmesidir. En sık tüplerin ampulla kısmına 

yerleĢir. En geç 6.-10. haftada gebelik sonlanır. 
 

DıĢ gebeliğin alanda teĢhisi zordur. Ancak iyi bir ağrı (PQRST) sorgulaması ve öykü 

ile tahmin edilebilir. Karnın alt kadranında Ģiddetli ağrı, (Sağ, sol veya iki tarafta da olabilir.) 

hassasiyet ve sertliktir. Hassasiyet varsa karın muayenesi yapılmaz. Aksi hâlde dıĢ gebeliğin 

yırtılmasına neden olur. Vajinal kanama olmayabileceği gibi damla ya da aĢırı kanama 

Ģeklinde görülebilir. 

 

Resim 3.1: DıĢ gebelik 
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3.7.3. Plasenta Previa 
 

Plasenta previa, plasentanın uterusun alt kısımlarına (serviks ağzına ya da çok 

yakınına) yerleĢerek serviksi kısmen veya tümüyle kapatmasıdır. Genellikle üçüncü trimestre 

kadar sorun olmaz. Ancak 3. trimestrde bebeğin plasentaya yaptığı basınç artınca veya uterus 

kasılmaları baĢlayınca kanama baĢlar. 

 

 Plasenta previanın nedenleri 

 Fazla sayıda gebelik veya kürtaj 

 Sık doğumlar 

 Enfeksiyon  

 

Resim 3.2: Plasenta previa 

 

Gebeliğin son üç ayında ağrısız, açık kırmızı renkli kanama varsa plasenta previa 

düĢünülmelidir. Doğum eylemi baĢlamıĢsa karında kasılmalar olabilir. Uterus genellikle 

yumuĢaktır ve fetüsün doğum kanalına yerleĢimi olağan değildir. 

 

3.7.4. Ablasyo (Dekolman) Plasenta 
 

Ablasyo plasenta, bebek doğmadan plasentanın, vaktinden önce uterus duvarındaki 

yerinden ayrılmasıdır. Normalde plasenta, doğumun üçüncü devresinde (doğumdan sonra) 

ayrılır. 

 

 Ablasyo plasentanın nedenleri 
 

 Preeklempsi  

 Hipertansiyon  

 Fazla sayıda gebelik  

 Travma  

 AĢırı kısa göbek kordonu  

http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/plasenta%20previa.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/plasenta%20previa.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/plasenta%20previa.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/plasenta%20previa.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/plasenta%20previa.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/plasenta%20previa.jpg
http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/abruptio.jpg
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Resim 3.2: Ablasyo plasenta 

 

Ablasyo plasentada ani baĢlayan, keskin ve yırtılır tarzda Ģiddetli karın ağrısı, karında 

aĢırı hassasiyet ve sertlik, kanamanın Ģiddetine göre hipovolemik Ģok bulguları görülür. 

Fetüs strestedir, kalp sesleri yavaĢlamıĢtır ya da alınamaz. Plasenta ayrılırken kanama 

uterusla plasenta arasına olacağından, dıĢa kanama olmayabilir. Ayrılma hızlı ve tümüyle 

olursa gebede kısa sürede hipovolemik Ģok ortaya çıkar. Ayrılma alt kısımlarda ise hafif 

veya Ģiddetli vajinal kanama görülebilir. 

 

3.7.5. Vaginal Kanamalarda Acil Bakım 
 

Gebelik ayı dikkate alınarak kanamanın nedenine göre özellikle hipovolemik Ģok 

bulguları dikkate alınarak acil bakım uygulanır. 

 

 Gebenin bilinci ve ABC’si değerlendirilir. 

 Kanamanın Ģiddetine ve gebenin gereksinimine göre oksijen verilir.  

 Hipovolemik Ģok bulguları değerlendirilir. 

 Gebe, sol yan pozisyona yatırılır. 

 Damar yolu açılır, gerekirse iki adet damar yolu açılır. IV % 0.9 NaCl verilir.  

 Perineye steril ped yerleĢtirilir. Kanama miktarı kontrol altında tutulur. 

Vajenden gelen her türlü parça hastaneye götürülür. Vajenden gelen parçalar, 

asla çekiĢtirilmez. 

 Gebenin vital bulguları sık aralıklarla takip edilir. Gebeliğin ikinci trimestrından 

sonra oluĢan bir kanama ise ÇKS sık aralıklarla dinlenir. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna gebenin nakli sağlanır. Nakil 

esnasında gebe, sol yan pozisyonda olmalıdır.  

 Yapılan uygulamalar, vaka kayıt formuna kayıt edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Gebelik komplikasyonlarında acil bakım uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Gebenin bilincini ve ABC’sini 

değerlendiriniz. 
 Bilinci AVPU’ya göre değerlendiriniz. 

Eklampside acil bakım uygulanacaksa 

 Geri dönüĢümsüz maske ile 5 l/dk. 

oksijen veriniz.  

 Gerekirse PBV ile destekleyiniz. 

 Gerekirse aspire ederek nazofaringeal 

airway yerleĢtiriniz.  

 Gebenin nöbeti normal seyrinde 

geçirmesini bekleyiniz. 

 Yaralanmayı önlemek için baĢının altına 

yastık yerleĢtiriniz. 

 Kan Ģekerini ölçünüz.  Glikoz, 60 mg/dl’nin altında ise hipoglisemi 

acil bakım algoritmasını uygulayınız. 

 Gebeyi sol yanına yatırınız.  Sağ kalça altına destek koyarak da 15 

derece sola doğru yatırabilirsiniz. 

 Damar yolunu açınız.  DAKġ IV % 0.9 NaCl uygulayınız. 

 DanıĢman hekimin onayı ile ilaç 

uygulaması yapınız. 

 IV puĢe Ģeklinde Diazepam veriniz. 

 Nöbet devam ederse IV magnezyum sülfat 

veriniz. 

 Yanınızda MgSO4 antidotu olan kalsiyum 

kloridi hazır bulundurunuz. 

Vaginal kanamalarda acil bakim uygulanacaksa 

 Oksijen veriniz.  Kanamanın Ģiddetine ve gebenin 

gereksinimine göre oksijen veriniz. 

 Hipovolemik Ģok bulgularını 

değerlendiriniz. 

 Kan basıncı, cilt rengi, kapiller geri dolumu 

değerlendiriniz. 

 Gebeyi sol yanına yatırınız.  Sağ kalça altına destek koyarak da 15 

derece sola doğru yatırabilirsiniz. 

 Damar yolunu açınız.  Gerekirse iki adet damar yolu açınız. 

 IV % 0.9 NaCl veriniz. 

 Perineye steril ped yerleĢtiriniz.  Kanama miktarını kontrol altında tutunuz. 

 Vajenden gelen her türlü parçayı hastaneye 

götürünüz. 

 Vajenden gelen parçaları, asla 

çekiĢtirmeyiniz. 

 Gebenin vital bulgularını sık 

aralıklarla takip ediniz. 

 Gebeliğin 2. trimestrından sonra oluĢan bir 

kanama ise ÇKS’yi sık aralıklarla 

dinleyiniz. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık 

kuruluĢuna gebenin naklini 

sağlayınız. 

 Gebeyi, sol yan pozisyonda naklediniz. 

 Vaka kayıt formunu doldurunuz.  Eksiksiz doldurunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda verilen vaka çalıĢması ile ilgili öyküyü okuyarak uygun cevapları 

veriniz. 

 

Adı: AyĢe 

Soyadı: BALCI 

YaĢı: 29 

Cinsiyeti: K 

 

Ankara 3080 Etimesgut istasyonunda ATT olarak nöbeti diğer ekiplerden devir 

aldınız. Komuta kontrol merkezi tarafından sizin istasyonunuz anons edilerek adres verildi 

ve vakanın ön değerlendirmesinin akut batın Ģüphesi olduğunu belirtildi. 

 

Ġstasyon ekibi hızlı ve dikkatli bir Ģekilde olay yerine ulaĢtı. Vakanın öyküsünü 

SAMLE ve PORST’a göre değerlendirdi.  

 

AyĢe hanım, son adet tarihinin 2 hafta geciktiğini, damla kanama olduğunu ve 

aralıklarla kanamanın Ģiddetlendiğini, karın alt kadranında Ģiddetli ağrının olduğunu belirtti. 

Karın muayenesinde alt kadranda hassasiyet ve sertlik hissedildiği görüldü. Tansiyonun 

100/60 mmHg olduğu ve nabzının 96 olduğu belirlendi. 

 

1. Sizce vakanın ön tanısı nedir? 

2. Vakanın yaĢamsal bulguları kaç dakika aralıklarla kontrol edilmelidir? 

3. Vaka hastaneye nakledilinceye kadar hastane öncesi yapılması gereken acil bakım 

uygulamaları nelerdir? 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Gözlenecek DavranıĢlar Evet Hayır 

1. Fertilizasyonu açıkladınız mı?   

2. Plasentanın oluĢumunu, yapı ve görevlerini açıkladınız mı?   

3. Amnion kesesi ile sıvısının oluĢumunu ve görevlerini açıkladınız 

mı? 
  

4. Göbek kordonunun yapısı ve görevlerini açıkladınız mı?   

5. Embriyonun geliĢimini açıkladınız mı?   

6. Fetal dolaĢımı açıkladınız mı?   

7. Fetüsün geliĢimini aylara göre ayırt ettiniz mi?   

8. Gebelikte annenin fizyolojisini ayırt ettiniz mi?   

9. Gebenin birinci değerlendirmesini yaptınız mı?    

10. Gebenin ikinci değerlendirmesini yaptınız mı?   

11. Birinci leopold manevrasını yaptınız mı?   

12. Ġkinci leopold manevrasını yaptınız mı?   

13. Üçüncü leopold manevrasını yaptınız mı?   

14. Dördüncü leopold manevrasını yaptınız mı?   

Çocuk kalp sesleri dinlenecekse   

15. Gebeyi sırt üstü yatırdınız mı?   

16. Fetal el dopplerini açık konuma getirdiniz mi?   

17. Probu baĢ ile geliĢlerde göbek hizasının alt bölümüne yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

18. Fetal el dopplerinin ekranını okudunuz mu?   

19. Sonucu kayıt ettiniz mi?   

Eklampside acil bakım uygulanacaksa   

20. Geri dönüĢümsüz maske ile 5 l/dk. oksijen verdiniz mi?    

21. Gebenin nöbeti normal seyrinde geçirmesini beklediniz mi?   

22. Kan Ģekerini ölçtünüz mü?   

23. Gebeyi sol yanına yatırdınız mı?   

24. Damar yolunu açtınız mı?   

25. DanıĢman hekimin onayı ile ilaç uygulaması yaptınız mı?   

Vaginal kanamalarda acil bakim uygulanacaksa   

26. Oksijen verdiniz mi?   

27. Hipovolemik Ģok bulgularını değerlendirdiniz mi?   

28. Gebeyi sol yanına yatırdınız mı?   

29. Damar yolunu açtınız mı?   

30. Perineye steril ped yerleĢtirdiniz mi?   

31. Gebenin vital bulgularını sık aralıklarla takip ettiniz mi?   

32. KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna gebenin naklini 

sağladınız mı? 
  

33. Vaka kayıt formunu doldurdunuz mu?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 A 

4 D 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DıĢ gebelik 

2 3-5 dakika 

3 1. Bilinç ve ABC’si değerlendirilir. 

2. Vital bulguları sık (3-5 dakika) 

aralıklarla takip edilip kaydedilir. 

Özellikle ortostatik kan basıncı takip 

edilerek Ģoka gidiĢ varsa önlem alınır. 

3. Ġç kanama bulguları varsa Ģoka karĢı 

önlem alınır. 

4. Oksijen yüksek yoğunlukta verilir. 

5. Damar yolu açılır. DanıĢman hekimin 

onayı alınarak SF baĢlanır, hızı 

gereksinime göre ayarlanır. 

6. Gerekirse ilaç uygulanır. (danıĢman 

hekimin onayı alınarak) 

7. Hastaneye nakledilir. 

8. Yapılan uygulamalar vaka kayıt 

formuna kayıt edilir. 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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