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Araştırmayı Neden Yaptık?

TTüürkiyerkiye’’de isteyerek dde isteyerek düüşşüüklerin hala kadklerin hala kadıın san sağğllığıığı
sorunu olmassorunu olmasıı,,

İİsteyerek dsteyerek düüşşüüklerle ilgili hizmet aklerle ilgili hizmet aççığıığı,,

Tıbbi Düşük yöntemi ile ilgili dünya literatüründeki Tıbbi Düşük yöntemi ile ilgili dünya literatüründeki 
olumlu sonuçlar,olumlu sonuçlar,

200200 mgmg MifeMife + 400mcg + 400mcg MisoMiso oraloral uygulanan Birinci uygulanan Birinci 
TTııbbi Dbbi Düüşşüük k ççalalışışmasmasıınnıın olumlu sonun olumlu sonuççlarlarıınnıın olmasn olmasıı,,

Medikal Medikal abortusunabortusun kkadadıınlarnlarıın ve san ve sağğllıık personelinin k personelinin 
tercih ettitercih ettiğği ve memnun kaldi ve memnun kaldığıığı bir ybir yööntem olmasntem olmasıı..



Araştırmanın Amaçları

200mg.200mg.MifeprMifepriistonestone + + 400mcg.400mcg.MisoprostolMisoprostol uygulanan uygulanan 

TTııbbi Dbbi Düüşşüüklerde;klerde;

SeSeççenek sunulduenek sunulduğğunda, unda, misoprostolmisoprostolüünn alalıınma nma şşekliekli
ile ilgili tercihlerin saptanmasile ilgili tercihlerin saptanmasıı ((oraloral veya veya sublingualsublingual))

SeSeççenek sunulduenek sunulduğğunda, unda, misoprostolmisoprostolüünn alalıınma yerinma yeri
ile ilgili tercihlerin saptanmasile ilgili tercihlerin saptanmasıı (evde veya klinikte)(evde veya klinikte)

Bütün bu uygulamalarda etkililik, Bütün bu uygulamalarda etkililik, yan etki ve yan etki ve 
komplikasyonlarınkomplikasyonların incelenmesi.incelenmesi.



Araştırma Klinikleri

HHÜÜ KadKadıın Hastaln Hastalııklarklarıı ve Dove Doğğum ADum AD

HHÜÜ Merkez SaMerkez Sağğllıık Merkezik Merkezi

SB SB –– Ankara Etlik DoAnkara Etlik Doğğumevi ve Kadumevi ve Kadıın n 

HastalHastalııklarklarıı EEğğitim ve Araitim ve Araşşttıırma rma 

Hastanesi (Eski SSK)Hastanesi (Eski SSK)

SB SB –– Dr. Dr. ZekaiZekai TahirTahir Burak KadBurak Kadıın n 

SaSağğllığıığı EEğğitim ve Araitim ve Araşşttıırma Hastanesirma Hastanesi

olmak olmak üüzere zere 4 merkez4 merkez



Araştırma Aşamaları
19931993 ––ilk kez, ilk kez, MifepristoneMifepristone kullankullanıımmıı, SB Bilimsel , SB Bilimsel 
KomisyonuKomisyonu’’nun gnun güündemine geldindemine geldi,,
19941994 –– İİkinci kez gkinci kez güündemde tartndemde tartışıışıldldıı

veve
11.02.1994 11.02.1994 Bilimsel KomisyonBilimsel Komisyon ToplantToplantıı TutanaTutanağığında nda 

““RURU--486 adl486 adlıı preparatpreparatıınn kullankullanııma sunulmasma sunulmasıınnıın uygun n uygun 
olacaolacağığı, ancak kullan, ancak kullanııma sunulmadan ma sunulmadan öönce bir nce bir öön n 
ççalalışışmanmanıın yapn yapıılmaslmasıı, s, söözz konusu konusu preparatpreparatıınn
uygulanmasuygulanmasıında baznda bazıı prensiplerin prensiplerin ““nerede, nasnerede, nasııl ve l ve 
kimler tarafkimler tarafıından uygulanacandan uygulanacağığınnıınn”” belirlenmesibelirlenmesi iiççin in 
bir bir ççalalışışmanmanıın yapn yapıılmaslmasıına karar verilmina karar verilmişştirtir”” denildi.denildi.

““konu ile ilgili yasal temelkonu ile ilgili yasal temel””



Araştırma aşamaları (devam)

19991999--2001 2001 –– Birinci Birinci TTııbbi Dbbi Düüşşüük / Medikal k / Medikal 
AbortusAbortus AraAraşşttıırmasrmasıı
2004 2004 –– İİkincikinci Medikal Medikal AbortusAbortus ÇÇalalışışmasmasıınnıın n 
yapyapıılmaslmasıına karar verildina karar verildi
2005 2005 GynuityGynuity HealthHealth ProjectsProjects yetkilileri ile yetkilileri ile 
araaraşşttıırma grubunun toplantrma grubunun toplantııssıı
Yerel Yerel EtikEtik KurulKurul izinleri alizinleri alıındndıı
SB SB –– Ulusal Ulusal EtikEtik KurulKurul izni alizni alıındndıı
2005 2005 –– ÇÇalalışışma Ankarama Ankara’’da da 4 merkezde y4 merkezde yüürrüüttüüldldüü
BugBugüün!n! 29 Kas29 Kasıım 2005 m 2005 –– SonuSonuççlarlarıın sunulup n sunulup 
tarttartışıışılmaslmasıı



Araştırma Merkezlerine göre 
Medikal Abortus Vaka Sayıları

HHÜÜ KadKadıın Don Doğğumum:: 4141

HHÜÜ SaSağğllıık Merkezik Merkezi:: 2020

SB SB ZZekaiekai TTahirahir BBurak urak HastHast:: 6565

SSK SSK –– EtlikEtlik KHD KHD HastHast:: 8181

ToplamToplam 207207



Vakalarda Uygulanan Basamaklar
Her merkez aynHer merkez aynıı protokol ve yaklaprotokol ve yaklaşışımmıı izlediizledi
ÖÖykyküü →→ Genel Genel DanDanışışmanlmanlııkk
AraAraşşttıırmaya alrmaya alıınma nma kriterlerkriterlerine gine göörere;;yayaşş>>18, 18, 
araaraşşttıırma merkezine en fazla 1 saat uzaklrma merkezine en fazla 1 saat uzaklııkta kta 
ve adres bilgisi verecek, genel save adres bilgisi verecek, genel sağğllığıığı iyi, iyi, 
SATSAT<<56 g56 güün olanlar ve medikal n olanlar ve medikal abortusuabortusu talep talep 
edenleredenler,,
AraAraşşttıırma ve yrma ve yööntemle ilgili ntemle ilgili bilgilendirildilerbilgilendirildiler
AydAydıınlatnlatıılmlmışış onam onam (a(aççııklanklanııp p –– okutularak okutularak ––
imzalatimzalatıılmlmışışttıır)r)
Rutin uygulanan Rutin uygulanan izin belgesiizin belgesi de imzalatde imzalatıılmlmışışttıır.r.



Vakalarda Uygulanan Basamaklar
-- Bir Bir öönceki anceki aşşamalaramalarıın tamamlanmasn tamamlanmasıından sonrandan sonra

GebeliGebeliğğin doin doğğrulanmasrulanmasıı ve gebelik yave gebelik yaşışı; ; ÖÖykyküü –– PM, PM, 
US, US, ββhcghcg’’denden en az biri kullanen az biri kullanıılaraklarak belirlenmibelirlenmişştirtir

200mg 200mg MifeprMifepriistonestone klinikte gklinikte göözlem altzlem altıında inda iççirilmiirilmişş

Vaka Vaka 15 dakika izlenmi15 dakika izlenmişş

MisoprostolMisoprostolüü nerede (nerede (evev--klinikklinik) ve hangi yolla () ve hangi yolla (oraloral--
sublingualsublingual) almak istedi) almak istediğği sorulmui sorulmuşşturtur

Karar verildikten sonra vakaya Karar verildikten sonra vakaya Ev Ev ÇÇalalışışma Kartma Kartıı ve ve 
analjezikanaljezik verilerek bverilerek büüttüün bilgiler ilgili forma n bilgiler ilgili forma 
kaydedilmikaydedilmişştir.tir.



Misoprostolün Klinikte Alımı
200200 mgmg MifepristoneMifepristone’’dandan 48 saat sonra vaka 48 saat sonra vaka 
klinikliniğğe gelerek see gelerek seççtitiğği yola gi yola gööre 400re 400 mcgmcg
MisoprostolMisoprostolüünnüü klinikte almklinikte almışışttıır. r. 

OralOral –– YutulurYutulur..
SublingualSublingual –– HapHapıı dil atdil atıına koyup 30 na koyup 30 
dakika bekldakika beklenenir sonra hapir sonra hapıın kalann kalanıı
yutuyutululurr..

3 saat klinikte g3 saat klinikte göözlemzlemlenmiştir.lenmiştir.
BBüüttüün belirti ve bulgular ilgili formlara n belirti ve bulgular ilgili formlara 
kaydedilmikaydedilmişştirtir..



Misoprostolün Evde Alımı

200200 mgmg MifepristoneMifepristone’’dandan 48 saat sonra 48 saat sonra 
vaka vaka seseççtitiğği yola gi yola gööre re ( ( oraloral--sublingualsublingual) ) 
400400 mcgmcg MisoprostolMisoprostolüünnüü evdeevde almalmışışttıır. r. 

BBüüttüün belirti ve bulgularn belirti ve bulgularıınnıı Ev Ev 
ÇÇalalışışma Kartma Kartıına kaydetmesi na kaydetmesi 
istenilmiistenilmişştirtir



Her iki grup ta (klinik-ev uygulaması)

MifeprMifepriistonestone uygulamasuygulamasıından sonraki ndan sonraki 
15. 15. ggüün vaka klinin vaka kliniğğe kontrol ie kontrol iççin in Ev Ev 
ÇÇalalışışma Kartma Kartıı ile birlikte gelmiile birlikte gelmişştir.tir.

DDüüşşüüğğüün olma durumu,n olma durumu, ev ev ççalalışışma ma 
kartkartıındaki bilgi ve bulgular ndaki bilgi ve bulgular 
dedeğğerlendirilerek ilgili formlara erlendirilerek ilgili formlara 
kaydedilmikaydedilmişştir.tir.



15. gün kontrolde eğer düşük olmamışsa;

1 hafta daha beklen1 hafta daha beklenebileceğiebileceği belirtilmibelirtilmişş,,

Kabul edenler 1 hafta sonra tekrar Kabul edenler 1 hafta sonra tekrar 
dedeğğerlendirilmierlendirilmişştirtir..

Kabul etmeyenlere cerrahi yKabul etmeyenlere cerrahi yööntemle ntemle 
ddüüşşüük imkank imkanıı sasağğlanmlanmışışttıırr..



Vakalar Vakalar kontrasepsiyonkontrasepsiyon konusunda da konusunda da 
bilgilendirilmibilgilendirilmişş veve yyöönlendirilminlendirilmişşlerdir. lerdir. 

BBüüttüün in işşlem slem süüresince vakalara kliniresince vakalara kliniğğe e 
istedikleri an baistedikleri an başşvurabilecekleri vurabilecekleri 
belirtilmibelirtilmişş ve 24 saat bave 24 saat başşvurabilecekleri vurabilecekleri 
cep telefon numaralarcep telefon numaralarıı verilmiverilmişştir.tir.

ProgramsProgramsıız baz başşvurular da ilgili formlara vurular da ilgili formlara 
kaydedilmikaydedilmişştir.tir.



AKIŞ ŞEMASI

Hasta başvurusu FORM 1’i doldur

Uygun değil:
Gerekli önerilerle sonuçlandır

Uygun:
FORM 1’i tamamla

MA kabul etmiyor:
Gerekli önerilerle sonuçlandır

MA kabul ediyor:
MIFEPRISTONE ver
FORM 2’yi doldur
EV ÇALIŞMA KARTI’nı ver

Klinikte alacaklara:
2 gün sonrası için randevu ver
4 tablet ağrı kesici ver

Evde alacaklara:
2 tablet MİSOPROSTOL’ü ver
4 tablet ağrı kesici ver
14 gün sonrası için randevu ver



Klinikte alacaklara:
2 gün sonrası için randevu ver
4 tablet ağrı kesici ver

Evde alacaklara:
2 tablet MİSOPROSTOL’ü ver
4 tablet ağrı kesici ver
14 gün sonrası için randevu ver

MİSOPROSTOL’ü klinikte uygula
2-3 saat gözlem altında tut
FORM 3’ü doldur
12 gün sonraya randevu ver

14 gün

UYARI!!!
Randevu dışında her gelişte 
FORM 6’yı doldur

FORM 4’ü doldur
(İzlem formu)

Düşük tamamlanmış:
FORM 5’i doldur
FORM 8’i doldur

Düşük tamamlanmamış:
1 hafta beklemeyi öner

Gebelik sürüyor:
Cerrahiye yönlendir
FORM 5,7,8’i doldur

2 gün



Düşük tamamlanmamış:
1 hafta beklemeyi öner

Kabul ediyor:
1 hafta sonrasına randevu ver

Kabul etmiyor:
FORM 5’i doldur
FORM 7’yi doldur
FORM 8’i doldur
Cerrahiye yönlendir

1 hafta

FORM 4a’yı doldur

Düşük tamamlanmış:
FORM 5’i doldur
FORM 8’i doldur

Düşük tamamlanmamış:
FORM 5’i doldur
FORM 7’yi doldur
FORM 8’i doldur
Cerrahiye yönlendir

DİKKAT! EV ÇALIŞMA KARTI’ını süreç bitiminde geri almayı unutma



Bulgular
AraAraşşttıırmarma grubunungrubunun bazbazıı sosyososyo--demografik demografik 
öözelliklerine gzelliklerine gööre dare dağığıllıımmıı (Ankara, 2005)(Ankara, 2005)

ÖÖzellikler (n = 207)zellikler (n = 207)
Yaş Yaş (Ortanca)(Ortanca) 31 (18 31 (18 –– 46)46)
Eğitim Eğitim (Ortanca)(Ortanca) 5 yıl (0 5 yıl (0 –– 23)23)
Gebelik Sayısı Gebelik Sayısı (Ortanca)(Ortanca) 4 (1 4 (1 –– 9)9)
İİsteyerek Düşük steyerek Düşük (Ortanca)(Ortanca) 0 (0 0 (0 –– 4)4)



Gestasyon Yaşı (Hafta)

hafta         sayıhafta         sayı %%
≤≤ 55 6666 32.232.2
66 7171 34.634.6
77 4848 23.423.4
88 2020 9.89.8

Ortanca = 40 gün (28-56)



Çalışmaya alınan vakalarda (n=207)

Öykü, gebelik testi, Öykü, gebelik testi, ββhcghcg veya veya 
USGUSG’’ den biri kullanden biri kullanıılarak tanlarak tanıı
konulmukonulmuşştur. tur. 
% 96.6% 96.6’’ssıınana USGUSG
% 79.2% 79.2’’sinesine ββhcghcg

ile ile gebelik teyidigebelik teyidi yapyapıılmlmışışttıır.r.



Araştırmaya katılan kadınların tıbbi düşüğü
seçme nedenleri (Ankara, 2005)

Nedenler Sayı %* 
Cerrahi müdahale istememe/korku 
Kolay/rahat/basit 
Ağrısız/daha az ağrılı 
Ekonomik 
Daha az riskli/komplikasyonlu 
Tavsiye/başkalarının yaptırdığını duyma 
Muayene masasına yatmak istememe 
Mahremiyet 
Kliniğe gelmek zor 
Daha zararsız 
Diğer** 

122 
69 
17 
14 
6 
5 
4 
4 
2 
2 

17 

58,9 
33,3 
8,2 
6,8 
2,9 
2,4 
1,9 
1,9 
1,0 
1,0 
8,2 

 

*Yüzdeler kişi sayısı üzerinden alınmıştır (n=207).

**Duyunca kabul etmiş, ilaçla düşük yapmak cazip gelmiş, daha doğal, daha 
hızlı, kürtajı onaylamıyor, bakire, d&c den daha iyi, yeni bir yöntem, 
gestasyon yaşı küçük olduğu için d&c önerilmemiş, sağlık için iyi, daha 
mantıklı, myomu var, evde sağlık personeli var, denemek istiyor.



Araştırmaya katılan kadınların seçtikleri 
misoprostolü uygulama özelliklerine göre dağılımı
(Ankara, 2005)

Uygulama özellikleri 
(n=207) 

Sayı % 

Uygulama yeri 

   Klinik 

   Ev 

 

6 

201 

 

2,8 

97,2 
Uygulama şekli    

   Oral 

   Sublingual 

 

157 

49 

 

75,8 

23,6 

 



Araştırmaya katılan kadınların tıbbi düşüğü
yapmayı tercih ettikleri yeri seçme nedenleri
(Ankara, 2005)

Klinik (n=5) Ev (n=202)  
Nedenler Sayı % Sayı % 
Hastaneye gelmek zor 
Daha rahat bir ortam 
Kolay 
Evde de uygulanabiliyor 
Hastaneye gelmek istemiyor 
Daha güvenli 
Diğer* 

- 
- 
- 
- 
- 
5 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

100,0 
20,0 

133 
37 
15 
13 
5 
3 
8 

65,8 
18,3 
7,4 
6,4 
2,5 
1,5 
4,0 

 

*Daha fazla beklemek istemiyor, bilmiyor, daha temiz bir 
ortam, bilmiyor.



Araştırma grubunun misoprostolu uygulama 
şeklini seçme nedenleri (Ankara, 2005)

 
Nedenler 

Oral 
(n=158) 

Sublingual 
(n=49) 

Kolay 
Bu yönteme alışkın 
Dil altı ilaç alamıyor 
Dil altı ilaç bulantı/kusmaya 
neden oluyor 
Daha hızlı etki 
İş daha çabuk bitiyor 
Bu şekilde daha etkili 
Diğer 

93 
22 
22 
16 

 
4 
4 
- 

8* 

 4 
2 
- 
- 
 

12 
- 

33 
4** 

 

 

*Tadını bilmiyor, yutmak hap almanın en hızlı şekli, ağzında hap ile konuşmak zor olur,
daha az yan etki, özel bir nedeni yok, bilmiyor, daha önce hap yutarak bir isteyerek
düşük yapmış, alıştığı şekilde almak istiyor.
**Yutunca midesi rahatsız oluyor, garantili, yapabileceğini düşünüyor.



Araştırma grubunun 15. gün izleme ziyaretinde
düşüğün tamamlanıp tamamlanmadığı konusundaki 
düşüncelerinin dağılımı (Ankara, 2005)

Düşüğün tamamlanıp tamamlanmadığı 
konusundaki düşünceler 

 
 

Sayı 

 
 

% 
 
   Tamamlanmamış 
   Emin değil 
   Tamamlanmış 

n=205 
7 

22 
176 

 
3,4 

10,7 
85,9 

   Düşük materyalinin görülmesi 
   Yoğun kanama 
   Gebelik belirtilerini hissetmeme 
   Diğer* 

153 
109 
59 
10 

77,3 
55,1 
29,1 
5,8 

 

*Parça düşmesinden sonra kanamanın azalması, gebeliğin devamı konusunda 
şüpheler, aşırı kanama ancak parça görülmemesi, göbekte basınç hissi, bazı
parçalar görülmesi ancak düşükten emin olamama vs.



uygulayıcıların 15. gün izleme ziyaretinde düşüğün
tamamlanıp tamamlanmadığı konusundaki 
düşüncelerinin dağılımı (Ankara, 2005)

Düşüğün tamamlanıp 
tamamlanmaması konusundaki 
düşünceler 

 
 

Sayı 

 
 

% 
Tamamlanmış 
Tamamlanmamış 
Devam eden gebelik 
Toplam 

196 
9 
2 

207 

94,7 
4,3 
1,0 

100,0 
 



Araştırma grubunun tıbbi düşük yapmaktan
memnuniyet durumuna göre dağılımı (Ankara, 
2005)

Memnuniyet durumu Sayı % 
Çok memnun kaldı 
Memnun kaldı 
Memnun kalmadı 
Hiç memnun kalmadı 
Toplam* 

119 
74 
5 
8 

206 

57,8 
35,9 
2,4 
3,9 

100,0 
 

* Bir kadın bu soruyu yanıtlamamıştır.

% 93.7’si 

Memnun



Araştırma kapsamına alınan kadınların tıbbi düşük 
yapmanın zorluk derecesi değerlendirmesine göre 
dağılımı (Ankara, 2005)

Zorluk derecesi Sayı % 

Hiç zor değil 
Biraz zor 
Orta derecede zor 
Çok zor 
Fikrim yok 
Toplam 

103 
67 
26 
7 
4 

207 

49,8 
32,4 
12,6 
3,4 
1,9 

100,0 
 



Araştırma kapsamına alınan kadınların ileride düşük 
yapmaları gerektiğinde seçecekleri yönteme göre 
dağılımı (Ankara, 2005)

Yöntem Sayı % 
Tıbbi düşük 
Cerrahi düşük 
Toplam 

192 
15 

207 

92,8 
7,2 

100,0 
 



Araştırma kapsamına alınan kadınların bu düşük 
ile ilgili yaşadıklarını belirttikleri en olumsuz 
durumlar (Ankara, 2005)

Olumsuz durumlar (n = 207) Sayı %
Herhangi bir olumsuzluk yok 
Kanama 
Ağrı 
Atılan materyalin görülmesi 
Bulantı/kusma 
Anksiyete 
Devam eden gebelik/düşüğün tamamlanmaması 
Psikolojik etki 
Kramp 
Baş ağrısı 
Bel ağrısı 
Titreme 
Diğer* 

70
48
41
26
19
9
7
6
4
3
3
3

12

33,1
23,2
19,8
12,6

9,2
4,3
3,4
2,9
1,9
1,4
1,4
1,4
5,8

 

*İshal, dilde ödem, ateş, uzun sürmesi, işe gidememe,
sersemlik, çok zor olması, lekelenme, güçsüzlük, uykusuzluk



Araştırma kapsamına alınan kadınların bu düşük ile 
ilgili yaşadıklarını belirttikleri en olumlu durumlar
(Ankara, 2005)

Olumlu durumlar (n = 207) Sayı %*

Herhangi bir olumlu yönü yok 
Cerrahi düşüğe gerek olmaması 
Evde olmak 
Ağrısız/az ağrılı 
Düşüğün olduğunu görmek 
Adet kanaması gibi olması 
Muayene masasına yatmama 
Rahat 
Düşüğün olması 
Enfeksiyon riski az/yok 
Kısa sürede sonuç veriyor/etkili 
Hastaneye gitmeye gerek yok 
Mahremiyet 
Diğer** 

8
85
27
26
21
16
13
10
8
5
4
3
3
9

3,9
41,1
13,0
12,6
10,1

7,7
6,3
4,8
3,9
2,4
1,9
1,4
1,4
4,3

 
* Yüzdeler kişi sayısı üzerinden alınmıştır.
** Bütün sorunlarım sona erdi, hekime her an ulaşabildim, hala bakireyim, iyi bir 

yöntem, rahimde hiç bir materyal kalmadı, istirahate gerek kalmadı, stressiz, 
memnun oldum oldum, düşük yaptıktan sonraki rahatlama duygusu.



Araştırma grubunun misoprostolü uygulama şekline
göre bu düşük sırasındaki kanama konusundaki 
düşünceleri (Ankara, 2005)

MisoprostolüMisoprostolü Uygulama ŞekliUygulama Şekli
OralOral SublingualSublingual ToplamToplam

Düşünceler (n=207)Düşünceler (n=207) SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %%

KanamaKanama

MiktarıMiktarı

Beklenenden azBeklenenden az 2626 16,616,6 1212 25,525,5 4040 19,319,3

Beklenen kadarBeklenen kadar 7979 50,350,3 2121 44,744,7 101101 48,848,8

Beklenenden çokBeklenenden çok 5252 33,133,1 1414 29,829,8 6666 31,931,9

TolereTolere edilebilme durumuedilebilme durumu**

EdilebilirEdilebilir 152152 96,896,8 4343 93,893,8 198198 96,196,1

EdilemezEdilemez 55 3,23,2 33 6,56,5 88 3,93,9

* Bir kişi yanıtlamamıştır.



Araştırma grubunun misoprostolü uygulama şekline
göre bu düşük sırasındaki ağrı/kramp konusundaki 
düşünceleri (Ankara, 2005)

MisoprostolüMisoprostolü Uygulama ŞekliUygulama Şekli

OralOral SublingualSublingual ToplamToplam

Düşünceler (n=207)Düşünceler (n=207) SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %%

Ağrı/kramplarAğrı/kramplar

MiktarıMiktarı

Beklenenden azBeklenenden az 6565 41,441,4 1313 27,727,7 8080 38,638,6

Beklenen kadarBeklenen kadar 6969 43,943,9 2020 42,642,6 9090 43,543,5

Beklenenden çokBeklenenden çok 2323 14,614,6 1414 29,829,8 3737 17,917,9

TolereTolere edilebilme durumuedilebilme durumu
EdilebilirEdilebilir 151151 96,296,2 4343 91,591,5 198198 95,295,2

EdilemezEdilemez 66 3,83,8 44 8,58,5 88 4,84,8



Araştırma grubunun misoprostolü uygulama şekline 
göre bu düşük sırasındaki yan etkiler konusundaki 
düşünceleri (Ankara, 2005)

MisoprostolüMisoprostolü Uygulama ŞekliUygulama Şekli

OralOral SublingualSublingual ToplamToplam

Düşünceler (n=207)Düşünceler (n=207) SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %%

Yan etkilerYan etkiler

MiktarıMiktarı

Beklenenden azBeklenenden az 9494 59,959,9 2424 51,151,1 119119 57,557,5

Beklenen kadarBeklenen kadar 5555 35,035,0 1616 34,034,0 7373 35,335,3

Beklenenden çokBeklenenden çok 88 5,15,1 77 14,914,9 1515 7,27,2

TolereTolere edilebilme durumuedilebilme durumu
EdilebilirEdilebilir 154154 98,198,1 4545 95,795,7 202202 97,697,6

EdilemezEdilemez 33 1,91,9 22 4,34,3 55 2,42,4



Araştırma grubunun gestasyon yaşına göre bu 
düşük sırasındaki kanama konusundaki 
düşünceleri (Ankara, 2005)

GestasyonGestasyon Yaşı (hafta)Yaşı (hafta)
≤≤ 5 (n=66)5 (n=66) 6 (n=71)6 (n=71) 7 (n=48)7 (n=48) 8 (n=20)8 (n=20)

Düşünceler (n=207)Düşünceler (n=207) SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %%

KanamaKanama

MiktarıMiktarı

Beklenenden azBeklenenden az 1717 25,825,8 1111 15,515,5 77 14,614,6 44 20,020,0

Beklenen kadarBeklenen kadar 2626 39,439,4 3838 53,553,5 2626 54,254,2 1010 50,050,0

Beklenenden çokBeklenenden çok 2323 34,834,8 2222 31,031,0 1515 31,331,3 66 30,030,0

TolereTolere edilebilme durumuedilebilme durumu**

EdilemezEdilemez 44 6,16,1 22 2,82,8 22 4,34,3 -- --

EdilebilirEdilebilir 6262 93,193,1 6969 97,297,2 4545 95,795,7 2020 100,0100,0

* Bir kişi yanıtlamamıştır.



Araştırma grubunun gestasyon yaşına göre
düşük sırasındaki ağrı/kramp konusundaki 
düşünceleri (Ankara, 2005)

GestasyonGestasyon Yaşı (hafta)Yaşı (hafta)
≤≤ 5 (n=66)5 (n=66) 6 (n=71)6 (n=71) 7 (n=48)7 (n=48) 8 (n=20)8 (n=20)

Düşünceler (n=207)Düşünceler (n=207) SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %%

Ağrı/krampAğrı/kramp

MiktarıMiktarı

Beklenenden azBeklenenden az 3131 47,047,0 2828 39,439,4 1414 29,229,2 77 35,035,0

Beklenen kadarBeklenen kadar 2323 34,834,8 3636 50,750,7 2323 47,947,9 77 35,035,0

Beklenenden çokBeklenenden çok 1212 18,218,2 77 9,99,9 1111 22,922,9 66 30,030,0

TolereTolere edilebilme durumuedilebilme durumu
EdilemezEdilemez 55 7,67,6 22 2,82,8 11 2,12,1 22 10,010,0

EdilebilirEdilebilir 6161 92,492,4 6969 97,297,2 4747 97,997,9 1818 90,090,0



Araştırma grubunun gestasyon yaşına göre bu 
düşük sırasındaki yan etkiler konusundaki 
düşünceleri (Ankara, 2005)

GestasyonGestasyon Yaşı (hafta)Yaşı (hafta)
≤≤ 5 (n=66)5 (n=66) 6 (n=71)6 (n=71) 7 (n=48)7 (n=48) 8 (n=20)8 (n=20)

Düşünceler (n=207)Düşünceler (n=207) SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %% SayıSayı %%

Yan etkilerYan etkiler

MiktarıMiktarı

Beklenenden azBeklenenden az 4444 66,766,7 4040 56,356,3 2525 52,152,1 88 40,040,0

Beklenen kadarBeklenen kadar 1515 22,722,7 2828 39,439,4 2121 43,843,8 99 45,045,0

Beklenenden çokBeklenenden çok 77 10,610,6 33 4,24,2 22 4,24,2 33 15,015,0

TolereTolere edilebilme durumuedilebilme durumu
EdilemezEdilemez 33 4,54,5 -- -- 11 2,12,1 11 5,05,0

EdilebilirEdilebilir 6363 95,595,5 7171 100,0100,0 4747 97,997,9 1919 95,095,0



Araştırma grubunun bu düşük ile ilgili 
hissettikleri ağrının 1-7 düzeyli ağrı ölçeğinde
dağılımı (Ankara, 2005)

Ağrının düzeyi Sayı % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Toplam 

12
37
57
55
26
12

8
207

5,8 
17,9 
27,5 
26,6 
12,6 

5,8 
3,9 

100.0 
 



Araştırma grubunun verilen ağrı kesicilerin
yeterli olup olmadığı konusundaki düşüncelerine 
göre dağılımı (Ankara, 2005)

Ağrı kesiciler Sayı %
Yeterli 
Yetersiz 
Ağrı kesici verilmemiş 
Ağrı kesiciye 
gereksinimi olmamış 
Toplam 

179
8
4

16

207

86,5
3,9
1,9
7,7

100,0
 



Araştırma grubunun tekrar tıbbi düşük yapmaları
durumunda misoprostolü uygulama şekli ve yeri 
tercihlerine göre dağılımı
(Ankara, 2005)

Gelecekte tercih edilen 
uygulama şekli ve yeri 
(n=207) 

Sayı %

Uygulama şekli 
   Oral 
   Sublingual 
   Farketmez 
Uygulama yeri* 
   Evde 
   Klinikte 
   Farketmez 

160
45
2

193
11
1

77,3
21,7
1,0

94,1
5,4
0,5

 

* İki kişi yanıtlamamıştır.



Araştırma grubunda tıbbi düşük yönteminin 
başarı durumu ve cerrahi gerekçelerinin 
dağılımı (Ankara, 2005)

Başarı durumu Sayı % 
Başarılı 
Başarısız 
   Devam eden gebelik 
   Tamamlanmamış düşük 
   Uygulayıcının tercihi 
   Diğer* 
Toplam 

197
10
4
2
2
2

207

95,2 
4,8 
1,9 
1,0 
1,0 
1,0 

100,0 
 

* Başka bir hekimin tercihi ile

Tıbbi düşük müdahalesinin başarı durumu ile kadının yaşı ve gestasyon 
yaşı arasında bir ilişki gözlenmemiştir 



Araştırma grubunun gestasyon yaşına ve tıbbi 
düşük müdahalesinin başarı durumuna göre 
dağılımı (Ankara, 2005)

 
Gestasyon yaşı 

Başarılı* 
(n=195) 

Başarısız 
(n=10) 

Toplam 
(n=205) 

(SAT 
gün) 

Sayı % Sayı % Sayı % 

≤ 35 
36 – 42 
43 – 49 
50 ≥ 

63 
68 
45 
19 

95,5 
95,8 
93,8 
95,0 

3 
3 
3 
1 

4,5 
4,2 
6,3 
5,0 

66 
71 
48 
20 

32,2 
34,6 
23,4 
9,8 

 

* 2 kadının gestasyon yaşı kaydedilmemiştir.



Araştırma grubunun misoprostolu uygulama 
yeri ve tıbbi düşük müdahalesinin başarı
durumuna göre dağılımı (Ankara, 2005)

Başarılı Başarısız Toplam  

Uygulama yeri Sayı % Sayı % Sayı % 

Klinikte 

Evde 

Toplam 

5

192

197

83,3 

95,5 

95,2 

1

9

10

16,7

4,5

4,8

6

199

207

2,9 

97,1 

100,0 
 



Sonuçlar

TTüürkiyerkiye’’de de ““medikal medikal abortuslaabortusla” ilgili” ilgili
yapyapıılan her 2 aralan her 2 araşşttıırmadan da olumlu rmadan da olumlu 
sonusonuççlar allar alıınmnmışışttıır.r.
BaBaşşararıı %95 gibi y%95 gibi yüüksektir.ksektir.
Tercih edilen / memnun kalTercih edilen / memnun kalıınan bir nan bir 
yyööntemdir.ntemdir.
MisoprostolMisoprostolüünn eve aleve alıınmasnmasıı öözellikle zellikle 
tercih edilmektedir.tercih edilmektedir.
MisoprostolMisoprostolüünn oraloral alalıınmasnmasıı daha fazla daha fazla 
tercih edilmitercih edilmişştir.tir.



Sonuçlar (devam)

3 vakadan 13 vakadan 1’’inde hiinde hiççbir olumsuzluk bir olumsuzluk 
bildirilmemibildirilmemişştir.tir.
En sEn sıık rastlank rastlanıılan olumsuz durum lan olumsuz durum 
kanama (%23), akanama (%23), ağğrrıı (%20)(%20)
KanamalarKanamalarıın %96n %96’’ssıı
AAğğrrıınnıın %95n %95’’i i toleretolere edilebilir edilebilir 
bulunmubulunmuşştur. tur. 



Her iki araHer iki araşşttıırmarmanınnın sonusonuçlarıçları uzmanlar uzmanlar 
taraftarafıından dendan değğerlendirilerek, erlendirilerek, üülke kolke koşşullarullarıı

da da ggöözzöönnüünene alalıınarak medikal narak medikal abortusabortus
uygulanuygulanışıışı ile ilgili  ile ilgili  

tarttartışıışılmak lmak üüzere bir zere bir 

PROTOKOL GELPROTOKOL GELİŞİŞTTİİRRİİLMLMİŞİŞTTİİR.R.



Sonuç olarak,
TTüürkiyerkiye’’de medikal de medikal abortusabortus yyöönteminin mevcut nteminin mevcut 
sasağğllıık hizmetleri kapsamk hizmetleri kapsamıında uygun nda uygun şşekilde ekilde ve ve 
ulaulaşışılabilir olmaslabilir olmasıı üülkedeki lkedeki ““isteyerek disteyerek düüşşüüklerleklerle””
ilgili karilgili karşışılanamayan hizmet gereksinimini lanamayan hizmet gereksinimini 
azaltacakazaltacak,,

Kadınlara, ailelere, doğurganlıklarını Kadınlara, ailelere, doğurganlıklarını 
düzenlemede daha düzenlemede daha atravmatikatravmatik bir yöntem bir yöntem 
seçeneği sunulmuş olacaktır.  seçeneği sunulmuş olacaktır.  













THANK YOU

TEŞEKKÜR EDERİM
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