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1. AMAÇ: Hastanın doğum sürecinde doğru zamanda ve doğru şekilde servikal açıklığını 
sağlamak.

2. KAPSAM: Doğum servisine başvuran hastaları ve çalışanlarını kapsar.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5. SORUMLULAR: Doğum Salonunda Çalışan Tüm Hemşireler/Ebeler, Hekimler

6. FAALİYET AKIŞI

Hastanemizde servikal açıkığı sağlamak için kullanılan yöntem farmakolojik yöntemdir.Bu açıklığı 

sağlamak için oksitosin ve prostaglandin e2 kullanılmaktadır.

FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

1.PROSTAGLANDİN E2

Prostaglandin E2 Spontan doğum eylemi sırasında, Prostaglandin E2, doğum ile ilişkili fizyolojik 

değişikliklerde rol oynamaktadır ve hem serviksin yumuşamasının ve genişlemesinin hem de uterus 

kasılmalarının önemli mediatörüdür. 

Serviks düz kasını gevşettiğine ve ayrıca doğumda, yumuşama ve olgunlaşma ile  sonuçlanan serviks 

kollajen lifleri içerisindeki glikozaminoglikanların üretiminde artışı uyarmaktadır.

2.OKSİTOSİN 

Doğum indüksiyonunda en sık kullanılan ilaçtır. Oksitosin sentetik olarak elde edilen ilk polipeptid 

hormondur.

Oksitosinin miyometrium üzerindeki etkisi ile kontraksiyonlar (gebeliğin ileri dönemlerinde) 

oluşturduğu ve serviksi olgunlaştırmada da etkili olduğu bilinmektedir.

Oksitosinin Kullanım Alanları; 

a) Doğumun indüklenmesi ve sürdürülmesi, 

b) Hipotonik uterus disfonksiyonunda, 

c) Doğum sonu dönemde, 

d) Uterus atonisinde, 

e) Terapötik abortus, missed abortus ve intrauterin fetüs ölümlerinde intra veya ekstraamniyotik 

hipertonik solüsyonlar (%20 serum sale, %30 dekstroz, üre, rivanol)’in uygulanmasından sonra 

ekspulsiyonu hızlandırmak için intravenöz 20 infüzyon ile oksitosin yüksek dozda verilebilir, 

f) Süt boşalmasını arttırmak için, 
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g) Kardiyotokografide kontraksiyon stres testi için. 

Oksitosinin en yaygın kullanım alanı term gebelerin indüksiyonu ve uterus kontraksiyonlarını 

arttırarak doğumun idamesi ve hipotonik uterus disfonksiyonunda uterusun aktive edilmesidir

Oksitosinin komplikasyonları

 -Fetal kalp atımında değişiklik olarak veya olmadan hiperstimülasyon; sık görülen fakat nadiren ciddi 

olabilen bir komplikasyondur.

 -Başarısız indüksiyon sonucunda ya tekrar indüksiyon ya da sezaryen yapılır. 

-Uterin rüptür için artmış risk bazı çalışmalarda saptanmışken bazı çalışmalarda gözlenmemiştir. 

Görüldüğü zaman kritik öneme sahiptir. 

-Yüksek dozda uzun süre uygulanırsa hipotansiyona sebep olabilir. 

-Yüksek miktarda sodyumdan fakir sıvılar ile birlikte verilirse hiponatremi gelişebilir. 

-Yüksek dozla uygulandığında anti-diüretik hormona benzer etki gelişebilir.

 -Neonatal hiperbilirübinemi için artmış risk mevcuttur, çok sık görülmez fakat bazen sarılığın tedavi 

edilmesi gerekebilir


	3. KISALTMALAR
	4. TANIMLAR
	6. FAALİYET AKIŞI

