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Gebelerde doum inzarının tayini 

Prof. Dr. Kazancıgi l , Tevfik Remzi 
Tıb fakültesi Doum ve Kadın 

hastalıkları klinii 

] D olikliniimize gelen bütün gebeler, her ˛eyden 
*• evel nasıl douracaklarını sorarlar. Bu suale 
doru ve iyi cevap vermesini örenmeliyiz. Ben ev-
velâ, doum inzarı meselesinin umumî çizgilerini tet-
kik edeceim. Bundan sonra serirî vakalar üzerinde 
bu mevzuu tatbik edeceiz. Doum mühim bir fizyo-
loji" vetiresidir. Bir gebe uzviyeti, ruhî ve bedenî 
bir imtihan geçirir. Her ˛eyden evel ana ile çocuk 
arasındaki mühim biolojik ba olan plasentanın, ana 
vücudüne yerle˛me tarzı vahim hastalıklara sebep 
olabilir. Bir çocuk için ise, doum devresi tehlikeli 
bir devredir. Douran bir kadında plasentanın irti-

kâz yeri büyük bir yara halindedir; ayrıca doum yolunda adale, sıfak, mun-
zam nesiç, cilt yırtılır. Doum, normal ˛ekilde bile bitse, yine zor bir vetire-
dir. ›nsan nevinde doumun, hayvanlara nazaran bu kadar zor olması ˛u iki 
sebebe ba l ıdır: 

1) ›nsanda, büyük bir tekâmül hamlesine uygun olarak, ba˛ büyüktür. 
2) fiehir muhiti ve rahat ve kültür kadını öyle bir hale getirir kî, doum 

zorla˛ır. O halde vilâdiyecinin vazifesi, zannedildii gibi çocuun anadan ay-
rılması zamanında ayrılı˛a yardımcılık deildir. Bunun çok üstünde bir i˛tir. 

Muayenesini yapan tabip iki sınıf gebe kar˛ısında kalabilir : 
a — Vazıh marazı tezahür gösterenler (dar havsala, dahilî hastalık) , bun-

larda hüküm kolaydır. 
b — Marazî ile normalin hududunda tezahür gösterenler, bunlarda inzar 

tayini zordur. 
Fakat asıl zorluk ˛unda ki, doumda normal vetirenin seyri esnasında, bir-

denbire marazî hâdiseler en tehlikeli bir ˛ekilde meydana çıkabilir. 
Burada: doum fizyolojisinin bütün vazifevî vetirelerini bilmek gerek. 

Doum bir fizik vetire olup, burada kuvvet ve mukavemet-, mütekabil tesir-
lerle nihayet bir tetabuk sahası bulur ki, çocuk ana uzviyetinden ayrılır.* 

Bir doum vetiresinin inzannı tayin, bu kuvvet ile mukavemetin kar˛ı-
lıklı oyununu ve mutabakatını bilmek ile olur. 

Normal doum: fiekil ile vazifenin ahenkli tetabuku ile mümkündür. Do-
um inzannı tayin için : bu iki mühim sahayı aydınlatmak lâzımdır. Gebelerde 
doumun inzannı muayyen bir ˛ema üstünde basit formüllerle, her hekim için 

{*] 16. XII. 1940 tarihinde verilen klinik dersi. 
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kolayca tatbiki mümkün basit formüllerle tayin edebilmek gerektir. Bu lüzu-
mun millî, içtimaî ve tıbbî cephelerden ne kadar ehemmiyetli olduunu bilininiz. 

Doum inzarını tayin için gebe muayenesinde esas ˛unlardır ; 
Uzviyetin mecmuu hakkında icmalî bir hüküm, ve tenasül cihazının mua-

yenesile doum i˛inde dorudan doruya rol oynayan kısımlar hakkında inzar 
tayini. 

Bu iki esası nakledeceiz: 
a) Uzviyetin mecmuunu muayene ve insan bedeninde bütün mevziî vasıf-

lar; umum bünyeye tâbidir. Bu sebeple bünye kusurlarını aramak lâzımdır. 
1) Tekâmül ve bünye kusurları doum için bir maduniyet sebebidir. Bazı 

infantil kadınlar gebeliin tesiri altında serpilirler; bir nevi bünye istihalesi 
geçirirler; fakat çok kere i˛ böyle deildir; infantil kadında kemik te˛ekkülü 
fena ve küçük; adalî bünye madun; iç ifrazı guddeleri eksik vazifeli; büyük 
cihazlar kolayca vazife kusuruna namzettirler. 

2) ›ç ifraz guddelerine ait hastalıklar mühimdir. Gerçi bu hastalar gebe 
kalmazlar; fakat bu guddelerde normal ile marazı arasındaki hudut bazan çok 
girifttir; o kadar ki, hipofize balı ˛i˛manlıkta veya bir derekî gudde hasta-
lıında gebelik görülebilir. Bunlarda gebeliin gidi˛i ve doum çok defa ma-
razîdir. 

3) Kalb, cier ve böbreklerin vazife kabiliyetleri ve marazı vasıflarını aramak. 
4) Gebelik dolayısile kadın uzviyetinde meydana gelebilen belli ba˛lı de-

i˛melerin mahiyet ve derecesini yakından kontrol gerektir. Gebede su meta-
bolizmasının kontrolü mühimdir; basit bir gebe Hidropsisi, kolayca böbrek ve 
kalb kifayesizliinin ba˛langıcı olabilir. Gebede Albuminuric nin ne tehlikeli 
bir sendrom olduunu bilirsiniz; bu albüminüri, bir eklampsinin veya bir ge-
belik retinitinin prodromu ve habercisi olabilir. 

Her gebede ˛iryan tansiyonunun yükselmesi de tehlikeli bir gebelik tok-
sikozunun habercisidir. 

5) Gebede mikdarı ne kadar az olursa olsun, tenasül cihazından kan gel-
mesi tehlikeli bir ihtilâtın habercisi sayılmalıdır. (Placenta previa, normal yapı˛-
mı˛ plasentanın vaktinden evel infisah). 

6) Gebede ruhî hayat ahengi muhafaza edilmelidir. Bir psikozun belirmesi 
için gebelik müsait devirdir. Ruhî hayat himaye ve kontrol edilmelidir. 

Tenasül cihazının ve doumda rol oynayan kısımların 
muayenesile inzar tayini 

Normal bir doumun vukuu için üç büyük amil vardır ki, bunlar komple* 
te˛kil ederler: 

1) Doumdaki Hâdiselerin motörü: rahim : 
2) Bu motorun doum yolundan yürüttüü ; çocuk. 
3) Bu hâdiselerin olup bittii yol : Doum yolu. 
1). — Doum mihaniki bir hadisedir ki, uzviyetin vazifevî bazı vetirelerinin? 
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(rahim adalesinin sıkı˛ması; bu sıkı˛manın hormonlara balı sebepleri) yardı-
mıyle olurXDogumun motörü rahim adalesidir ve onun sıkı˛masıdır. Evelce 
dourmu˛ bir kadının rahmindeki tekallüs kudreti, yani doumun mihaniki 
devrelerini normal merhalelerinde intaç etmek kabiliyeti hakkında; kıyas tari-
kiyle doru hüküm verilebilir. ›lk gebelikte rahim adalesinin müstakbel faali-
yeti hakkında hüküm vermek zordur. Rahim adalesinin uzviyetteki mühim mev-
kiini bilirsiniz, rahimde adale huzmelerinin mimarî bünyesi; yolların nesçî va-
sıfları, tekallüs kabiliyeti ve bu kabiliyetin farmakodinamisi ve nihayet rahim-
deki sinir cümlesi ve bu cümlenin merkezle rabıtası çok hususî bir takım me-
seleler ve mevzulardır. 

Pratikte ˛öyle dü˛ünülebilir : Normal âdet gören; rahmi morfoloji ve te˛-
rih noktasından normal ve bünyesi normal ( iç ifraz guddesi hastalıı olmayan) 
bir kadında, doum esnasında rahmin tabiî vazifesini iyi yapacaına hükmede-
biliriz. 

2). — Doumda ikinci mühim âmil, rahim motorunun tahrik ettii, doum 
yolunda yürüttüü çocuktur. Çocuun rahimde duru˛u, itilânı ve geli˛i muayene 
ile kolayca tayin edilir (ces ile, röntgenle, tu˛e ile). Meselâ bir yan geli˛ te˛-
hisi, doum inzarını karanlıkla˛tırır. Halbuki doum inzarının tayininde asıl 
mühim nokta, çocuun doum yoluna iyi ˛ekilde tetabuk edip edemiyeceini 
bilmektir. Bu meselenin pratik tarafı, ˛u sualin cevabını vermekten ibaret ka-
lır: Çocuun ba˛ı havsalaya uyacak mı? Böylece havsaladan keçebilecek mi? 

Bunun cevabı için iki esası bilmek gerektir: 
Birinci esas : Çocuk ba˛ının ve vücudunun normal olup olmadıını tayin 

(Hidrosefal ˛ekil bozukluu, iri çocuk, ba˛ kemikleri çok sert çocuk) etmekten 
ibarettir. Tecrübeli bir hekim, mutat muayene usullerde çocuk ba˛ının vasıf-
ları hakkında doru hüküm verebilir (ba˛ın havsalaya indirilmesi tecrübesi; 
Hofmeyer üstü ile ba˛ arasındaki rabıta, röntgen muayenesi). 

›kinci esas: havsalanın, doum noktasından tetkikidir. 
Bunun usulünü ˛imdi izah edeceim. Yalnız derhal bir nokta üstünde 

dikkatinizi davet ederim: Bir gebede doum inzarını tayin için, iki türlü hü-
küm ve karar vermee mecburuz. 

Birinci gurup hükümler : vazifevî hükümler, keyfiyet ve mahiyet hüküm-
leridir. 

›kinci gurup hükümler: Mekanik ve ölçüye d,gyanan hükümlerden, ibarettir. 
›˛te ˛imdi normal doum inzarının tayinindeki üçüncü mühim esasa geliyorum . 

3). — Doum yolunun tetkiki : 
Doum yolunda iki kısım vardır. Birinci kısım yumu˛ak kısımlardır. Rah-

min alt kısmı, rahmin tekallüsüne cevap vererek açılan, çocua geçit veren 
rahmin unku (Collum) ile, doumun asıl yolu olan Vagina ve tenasül yolunun 
da kapısı olan Vulve ve ican, ki hepsi birden umumî olarak doumun adale, 
gıfak ve munzam nesiç vs ciltten ibaret bir geçid te˛kil ederler. 

Kiasik gebe muayenesi usulünden örendiimiz esaslar dairesinde yapaca 
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ımız bir muayene ile, bu yumu˛ak kısımlardaki anormal ˛eyleri derhal anla-
rız (Morfoloji bozukluu; sertlik, nedbe, darlık, tümör). 

Bu yumu˛ak doum yollarının doumdaki rolünü marazı bir hale getiren 
iki âmil vardır: Bunlardan birincisi bünye husurları ve büyüme ve geli˛me 
eksiklikleri ye infantilism'dir. Eksik bir adalî bünyede belli ba˛lı büyük kusur-
lar ˛unlardır: Bu adaleler iyi tekallüs etmezler; çabuk yorulur; gerilmez ve 
açılmaz, böylece doum yolunda mani olur. Bir de elastikiyet eksiklii yüzün-
den doumda yırtılır. Böylece müstakbel vazife kusurlarına, intan ve müzmin 
tenasül cihazı hastalıklarına ba˛langıç olur. 

. Yumu˛ak doum yoluna ait ikinci mühim âmil, douranın ya˛ıdır. (Ya˛lı 
evveliyetül velâde) dediimiz kadınlar hakkında sırf kronolojik sinne göre hü-
küm vermek yanlı˛tır. 50 ya˛ında kadının, ilk çocuunu kolay dourduunu V 
gördük. Asıl mühim âmil biolojik ya˛tır. Yani doum yolu nesiçlerinin biolo-
jik bünyesi, sertlik derecesi, elastikiyeti, te˛rihi bünyesidir. 

ikinci kısım doum yolu : Kemik havsaladır: 

Kemik havsalanın doum inzarı üstündeki tesirini tetkik etmek, ba˛ka bir 
ifade ile ˛unu sormaktır: Acaba gebelik esnasında doumun mihaniki inzarı 
ne zaman, ve nasıl tayin olunadilir? Bir kelime ile doum kolay mı, zor mu 
olacaktır ? 

Doumun mihaniki vetiresi; büyüklüü normal bir çocuun yine ona uy-
gun olarak te˛ekkül etmi˛ olan kemik bir yoldan, bir takım tetabuk hareket-
leri yaparak geçmesinden ibarettir. Her muayene edilen gebede doumun mi-
haniki inzarı sahasında ˛u ihtimalleri dü˛ünmek lâzım gelir: 

1) iyi tekallüs eden rahim (motor), normal büyüklükte olan çocuu (mo-
bil); normal Vagina; ican ve CollunTun te˛kil ettii elâstikî, adali yoldan (yu-
mu˛ak yol); normal büyüklükte olan havsala (kemik yol) dan geçer ve tabiî 
dou˛a ˛ahit oluruz. 

2) ›kinci ihtimal, bu formülde herhangi bir anormal nokta görülür. 
Bu anormal halin en mühimi havsala darlıkları ve anormallikleridir. Ke-
mik doum yolunun tetkiki için gebe muayenesinin usulleri sırasıyla tatbik 
olunur. 

1) Tefti˛: Gebenin bünyesi, boyu, kemiklerinin hali; ra˛itizm ve osteoma-
lasi arazı tetkik olunur. 

2) ›sticvap: Ya˛; yürüme ya˛ı, hastalıklar, daha evelki doumlar bizi ay-
dınlatabilir. 

3) Ces : a) Bize çocuun itilâmın, vaziyetini öretir. Ba˛ vaziyeti, normal 
geli˛te ba˛ın irilii, havsala kemiklerini ve (Pubis'i tecavüz etmesi ve en mü-
himi gebelik sonunda havsala) ba˛ın oynaması doumun inzarının iyi olmadı-
ını anlatır, b) Anormal ve tehlikeli itilânlar (yan geli˛), c) Çocuun irilii . 

4) ölçü : Havsalanın haricî ölçüleri mühimdir. Havsala darlıklarında haricî 
ölçülerin ne kadar azaldıını bilirsiniz, çok dar havsala hakkında haricî ölçüler 
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bizi tenvir eder. Bu gebelerin inzarı fenadır. Asıl mühim mesele, normal hav-
sala ölçülerine yakın ölçü veren cüzî darlıklardır. Bu hudut vakaları yalnız 
haricî ölçü ile deil, daha ziyade havsale içini ölçmekle halledilir. 

5) Tu˛e : Havsalanın doum inzarını tayin eden mühim usuldür; burada 
iki türlü hüküm verilecektir. Birisi yumu˛ak kısımların vasıflarını tetkik, ikincisi 
ise; kemik havsalanın tetkikidir. Kemik havsalada ˛unlar aranır : 

-f Soxyx reddediiebiliyor mu. 
—t Sacrum'un mukaariyeti ne vasıftadır. 
-£ Havsalanın iç yanları nasıldır. 

Spine ossi ischi'ler ne halde (tenazursuz, mütebariz). 
isimsiz çizgi yanlarında Promontorum'lara kadar takip kabil mi. 

-t Promontorum'a vasıl olunuyor mu. 
-f- Conjugata Vera ne kadardır. 
-$• Tu˛ede ba˛ yukarıdan tazyik edilirse, havsalaya iniyor mu. 
Hudut vakalar: Tu˛e neticesi hakkında nasıl hüküm verildiini bilirsiniz. 

Conjugata Vera, 7 den a˛aı ise, kendi kendine doum imkânsızdır; eer bu 
7-11 arasında ise normal yoldan çocuk doabilir. 

Mihaniki doum inzarmda birinci gurup vakalar hakkında hüküm yürütmek 
kolaydır. Asıl güçlük Conjugata Vera'sı no male yakın olan ikinci gurupta 
hüküm vermektir. Bu hudut vakalarının doumu hekim için ebedî bir imtihan 
mevzuudur. En fena tehlikelerle, en mesut sürprizler görülebilir. Çünkü dar 
havsalada doum;.rahim tekallüslerirjin kıymet ve kudretile, çocuun kemik 
kısımlarının, yani ba˛ın sıkı˛ması, küçülmesi ve havsalaya tetabuk kabiliyetine 
balı bir keyfiyettir. 

6) Röntgen muayenesi de çocuun duru˛u ve ba˛ın ûıorfologisi ve hav-
sala üstünde tetabuk imkânı hakkında aydınlatır. 

Mihaniki doumun inzarını gebelikte tayin daima mümkün deildir. Ohalde 
hakikî hüküm bazan doum arılarının zuhurundan sonra verilir. Bu usule tec-
rübe doumu ismi verilir. 

Doum hakkında, doum i˛lerinin uzviyette ba˛ladıı zamanlarda daha 
iyi bir hüküm verebiliriz. Kadının doum kudretlerini vazife esnasında, doum 
esnasında, âdeta bir imtihandan heçiririz. Bu vazifevî hüküm, eer doumun 
normal gidei neticesine varırsa devam edilir; eer netice menfi olursa ve 
normal doum ihtimali az ise, lâzım gelen ameliyat yapılarak çocuk dourtulur. 

Gebelik ve doum bütün U2viyet için bir imtihan devresidir; esasından 
anormal bir uzviyet, gebelik ve doum gibi sıkı ve zor bir merhaleden geçe-
mez. O halde gebe kadında bütün uzvun bilançosunu yapmak lâzımdır. 

Net ice : Bir gebede doumun inzarını tayin için iki safhayı ayrı ayrı dü-
˛ünmek lâzımdır. 

1) Biolojik doum safhasının inzarı. 2) Mekanik safhanın inzarı. 
›ki cihetten muayenede vakamızı ˛u üç guruptan birisine yerle˛tirmek ge-

rektir. 
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1) Normal, 2) Hudut vakaları, 3) Patolojik vaka. 
Bu üç grup hastada, hekimin hareket tarzı ˛öyle olmalıdır: 
Normalde hareket yolu: 1) Bilgi, 2) Teknik kabiliyeti, 3) Tecrübeye 

dayanarak dourtmaktır. 
Hudut vakalarile, marazı vakalarda hareket yolu ˛undan ibaret olur: 

Hastayı bir klinikte dourtmak. 
Gebeliin iyi bir muayene ile inzarını tayini mühim meseledir. ›deal 

˛ekilde hareketin hedefi ˛unlardır: 1) Gebenin muntazam muayenesi ile madd-
vaziyetini tetkik. 2) Gebenin ruhî hayatını korumak. 3) Çocuk yapma kabi-
liyetini korumak. 

Gebe mu yenesinde ana uzviyetinde misafir olan çocuun sırlar ve ümitler 
dolu vatan unsuru olduunu dü˛ünmek lâzımdır. Bu vakalarda vicdan vesve-
seleri ve vazife hissi doru yolu gösterir. 

Elberfeld laboratuvarlarmda 1939-40 yılı 
zarfında yapılan ilmî çalı˛malar 

Prof. W. Kikuth, 
«Pı 
enstitüsü direktörü 

« Bayer » laboratuvarlarmda son sene zarfında 
yapılan ilmî çalı˛malar hakkında okuyucularına ma-
lûmat vermek hususnnda «Dirim» yazı heyetinin vaki 
müracaatına memnuniyetle icabet ederek, ilmî ensti-
tülerimizde yapılan çalı˛maları, bildirmek isterim. Bu 
husustaki ne˛riyat çok kere mecmualarda yazıldıı ve 
bu mecmualar da her tarafa gidemedii için, bu me-
selelerin burada mücmel olarak Dirim okuyucuları-
na da sunulması herhalde faydalı olacaktır. 

Sıtma sporzoitlerinin ve E ˛ekillerinin intikali 

Sprozoitlerin, sivrisinek ısırması veya telkih suretile sıcak kanlı sınıf uz-
viyetine girdikten sonraki hallerine ait tetkiklerle son sene zarfında bilhassa 
me˛gul olduk.Malûm olduu üzere Schaudinn, orak ˛ekillerinin, telkihten sonra 
dorudan doruya kandaki kırmızı küreyvelere saldırdıklarını ileri sürüyordu. 
Fakat birçok mü˛ahedeler (uzun müddet lantent kalmak, geç nüküsler, sporo-
zoit intanına tutulmu˛ insanların ve ku˛ların kanlarının teftih devresinin ilk 
zamanlarında intan kabiliyetine malik olmaması v s ) tamamile aksini gösterdik-
ten sonra, bu iddia uzun senelerdenberi sarsılmı˛tır. Grassi, daha 1900 senesinde, 


