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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kadınların sağlık hizmetlerinden tam, eĢit ve en yüksek standartlarda faydalanmalarını
sağlamak insan haklarının tam olarak sağlanmasının temel koĢullarından biridir.
Kadınların sağlık sorunları ve hastalık riskleri, kadın ve sağlık alanında ele alınması
gereken konuların baĢında gelmektedir. Kadınlar ve erkeklerin üreme ile ilgili hastalık
yükleri incelendiğinde kadınların üreme sağlığı sorunlarını erkeklerden çok daha fazla
yaĢadıkları ve bu durumun özellikle üreme çağında (15-49 yaĢ arası) daha da arttığı
görülmektedir. Ayrıca menopoz ile bağlantılı hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Kadınların sağlıksız koĢullarda çalıĢması ve Ģiddete maruz kalması sağlık sorunlarını
beraberinde getirmektedir. Kadın sağlığı; ruhsal, sosyal ve fiziksel iyiliği içermekte ve
hayatın sosyal, politik ve ekonomik boyutu tarafından da belirlenmektedir.
Bu öğrenme materyali ile kadın sağlığı ve dönemleri hakkında alanınıza ait bilgiler
edineceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Kadın sağlığının önemini kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Sağlık kuruluĢlarına giderek kadın ve ana sağlığını etkileyen faktörler ve alınacak
önlemler ile ilgili bir araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

1. KADIN SAĞLIĞI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948'de sağlığı, "Yalnızca hastalık ya da sakatlığın
olmaması değil kiĢinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir." olarak
tanımlamıĢtır. Hâlen tüm dünyanın kabul ettiği bu tanıma göre dil, din, etnik köken, cinsiyet
vb. ayrımı olmadan her bireyin eĢit olarak sağlıklı olma hakkı vardır.
Dünya nüfusunun yarısını oluĢturan kadınların sağlık durumunu incelerken hastalık ve
sakatlık yönünden olduğu kadar ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hâlinin olup
olmaması ve kadınların "tam iyilik durumlarını" etkileyen faktörler yönünden de sorunu
incelemek ve tanımlamak gerekir. Dolayısıyla kadın sağlığı da biyolojik etkenlerin yanında
sosyal ve siyasal süreçlerden etkilenmektedir.

Resim 1.1: Kadın sağlığını etkileyen sosyal etkenler

2

1.1. Kadın ve Ana Sağlığının Önemi
Ülkemiz nüfusunun yarısını oluĢturan kadınlarımızın ve ailenin en önemli üyesi olan
annenin sağlığı, doğrudan kendisi için önemli olduğu kadar doğacak çocukların sağlığı
açısından da önemlidir. Anne sağlığı, aile sağlığından ve dolaylı olarak toplum sağlığından
ayrı düĢünülmemelidir çünkü sağlıklı kadın; sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı
toplumdur. Kadınların sağlığı ile ilgili veriler ülkenin coğrafi bölgelerine, yerleĢim yerinin
özelliklerine, eğitim düzeyine göre farklılıklar gösterir.
Doğum öncesi bakım, anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca düzenli aralıklarla gerekli
muayene ve önerilerde bulunularak eğitimli bir sağlık çalıĢanı tarafından izlenmesidir.
Doğum öncesi bakım, prenatal ya da antenatal bakım hizmeti olarak da adlandırılmaktadır.
Kadın sağlığını bozan doğurganlık ile ilgili çoğu sorun, 15-49 yaĢ grubunda ortaya
çıkmaktadır. Kadınlarımızdaki mortalite ve morbidite nedenleri;












Erken evlilik ve ergen gebelikler,
Sık ve çok sayıda gebelikler,
DüĢükler,
Yetersiz ve dengesiz beslenme,
Enfeksiyon hastalıkları,
Olumsuz çevre koĢulları,
Ülkede izlenen genel nüfus politikası,
Aile planlaması,
Acil bakım ve sağlık bakımına ulaĢım,
Kadına yönelik Ģiddet, cinsel taciz ve tecavüz,
Doğum öncesi ve doğum sonu bakım sorunlarıdır.

Sağlıksız koĢullarda çalıĢma ve Ģiddete maruz kalma gibi toplumda kadınların daha
yüksek oranda karĢı karĢıya kaldıkları durumların yanı sıra sağlıksız yaĢam biçimi de belirli
sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Kadın sağlığı; ruhsal, sosyal ve fiziksel iyiliği
içermekte ve fiziksel olduğu kadar, hayatın sosyal, politik ve ekonomik boyutu tarafından da
belirlenmektedir.
Sağlığın önemli belirleyicilerinden biri olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, sağlık ve
bağlantılı hizmetlere eriĢebilmede, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için sunulan sağlık
hizmetlerini ve temel sağlık kaynaklarını kullanabilmede eĢitsizliklere neden olmaktadır.

1.2. Kadın ve Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak
Önlemler
Kadın sağlığı, kadının anne karnındaki hayatından baĢlayıp çocukluk, yetiĢkinlik ve
yaĢlılıktan ölüme kadar devam eden sağlık hizmetlerinin tümünü kapsar.
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Ana sağlığı; 15-49 yaĢ gurubundaki kadınların gebelik, doğum, lohusalık
dönemlerindeki sağlık hizmetlerini içerir. Ana sağlığını etkileyen faktörler;















Genel sağlık düzeyi,
Ülkede mevcut sağlık sisteminin biçimi, hizmetlerin varlığı, yaygınlığı,
ulaĢılabilirliği ve niteliği,
Ülkede izlenen genel nüfus politikası,
Ġsteyerek düĢüklerle ilgili yasal durum,
Kontraseptif yöntemlerle ilgili bilgi, tutum ve davranıĢ,
Doğum öncesi bakım hizmetlerinin düzeyi,
Doğumların oluĢ yeri ve doğuma yardım eden kiĢinin niteliği,
Lohusalık dönemi bakım hizmetleri,
Toplumun genel beslenme düzeyi,
Toplumun genel eğitim ve sağlık eğitim düzeyi,
Toplumun genel haberleĢme ve ulaĢım durumu,
Sosyoekonomik durum,
Kadının toplumdaki statüsü (eğitimi, istihdamı),
Bireysel faktörlerdir (yaĢ, eğitim, doğurganlık özellikleri, sağlık davranıĢları,
sistemik hastalık vb.).

Kadın sağlığını etkileyen faktörler ve alınacak önlemler aĢağıda anlatılmıĢtır.

1.2.1. AĢırı Doğurganlık
Sosyoekonomik koĢullar, beslenme ve çevre sağlığı uygun olmayan toplumlarda aĢırı
doğurganlık anne sağlığını olumsuz etkiler.
Sık tekrarlanan gebelikler sonucunda kadınlarda;






Kansızlık,
Osteoporoz,
Vücut direncinin düĢmesine bağlı olarak enfeksiyonlar,
BulaĢıcı hastalıklar,
Kadın üreme organlarıyla ilgili hastalıklar vb. görülebilir.

AĢırı doğurganlık ulusal ve uluslararası tanımlamaya göre dört Ģekilde anlatılabilir:





Çok erken gebelik (19 yaĢından küçük)
Çok geç gebelik (35 yaĢından büyük)
Çok sayıda gebelik (4 ve 4’ten fazla)
Çok sık gebelik (2 yıldan az aralıklarla)

PlanlanmamıĢ gebelikler sonucu isteyerek yapılan düĢükler, anne sağlığını tehdit eden
en önemli sorun olarak ortaya çıkar. DüĢükler uygunsuz sağlık koĢullarında ve bu konuda
uzman olmayan kiĢiler tarafından yaptırıldığında annenin sağlığı ve hayatı tehlikeye girer.
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Hem anne sağlığı hem de çocukların sağlıklı geliĢimi için doğumlar arasında en az 2 yıl
olmalıdır. AĢırı doğurganlığın çocuk sağlığına olumsuz etkileri Ģunlardır:







Sık aralıklarla ve çok sayıda yapılan doğumlar, çocuk sağlığını olumsuz etkiler.
Doğum sayısı arttıkça prematüre ve düĢük doğum ağırlıklı bebek doğma riski
yükselir.
Gelir düzeyi düĢük ailelerde, çocuk sayısı arttıkça çocuk baĢına düĢen besinlerin
niteliği ve miktarı düĢtüğünden beslenme bozuklukları oluĢur. Bu durumda
enfeksiyonlara yakalanma riski ve çocukların zekâ geliĢiminde sorunlar
görülebilir.
Çocuk sayısı arttıkça anne babaların çocuklara ayıracakları zaman kısıtlanır.
Sevgi ve ilginin az olduğu durumlarda çocukların ruhsal geliĢimleri bozulabilir.
Ġleri yaĢlardaki annelerde doğumsal anomalili çocuk doğurma riski artar. Bu
risk 35 yaĢ üzerindeki annelerde iki kat daha fazladır.

1.2.2. Eğitim Düzeyi
Anne ve bebek sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri de eğitimdir. Annenin
gebelik aralığı, kullanılan etkili aile planlaması yöntemi, beslenme, sağlık hizmetlerinden
yararlanma gibi annenin sağlını etkileyen olumlu faktörler eğitim düzeyi ile de yakından
ilgilidir.

ġekil 1.1: Eğitim düzeyinin çocuk sağlığına etkileri

Yukarıdaki Ģekilde kadın eğitiminin ortaya çıkardığı sonuçlar sunulmuĢtur. Kadının
eğitim durumu yükseldikçe ekonomik ve sosyal yaĢama katılımı da artmaktadır. Günümüzde
kadınların eğitiminin sağlanması gerek anayasanın gerekse Temel Eğitim Kanunu’nun çeĢitli
hükümleriyle güvenceye alınmıĢtır. Kadının eğitim düzeyi arttıkça toplumda etkinliği
artacağından kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ayrı bir önem verilmelidir.

5

1.2.3. Annenin Doğumdaki YaĢı
Annenin doğum yaĢı, fizyolojik ve cinsel olarak doğuma hazır olması anlamındadır.
Erken gebelik yaĢı 18’in altı, geç gebelik yaĢı ise 35’in üstü olarak kabul edilir. Anne ve
bebek sağlığı açısından ideal anne yaĢ aralığının 20-30 olması gerekir. Anne yaĢı gerek
doğacak çocuğun hastalıklarını gerekse doğum Ģeklini belirleyen önemli bir faktördür.
Anne ölümleri, 18 yaĢın altında gebe kalan kadınlarda daha yüksektir. 18 yaĢ ve altı
gebeliklerde preeklampsi, baĢ-pelvis uyuĢmazlığı, düĢük, zor doğum eylemi, erken doğum
eylemi, doğum sonrası kanama, düĢük doğum ağırlıklı bebek, bebek ölüm hızında artıĢ
görülür.
YaĢın ilerlemesiyle beraber kadınlarda gebe kalma oranı azalır. Buradaki temel neden
yumurta kalitesinin bozulmasıdır. YaĢ ilerledikçe yumurtanın döllenmesi daha zorlaĢmakta
ve oluĢan embriyolarda kromozom bozukluğu riski artmaktadır. Ġlerleyen anne yaĢıyla
beraber yumurtanın kromozom yapısında değiĢimler olur, Down sendromu adı verilen
kromozom bozukluğu riski artar.

Resim 1.2: Anne yaĢı bebek sağlığını etkiler

Anne yaĢının ilerlemesiyle beraber kadınlarda sistemik hastalıklar daha fazla görülür.
Bunlar özellikle Ģeker hastalığı, eklem hastalıkları, guatr, böbrek hastalıkları ve
hipertansiyondur. Sistemik hastalıkları olan kadınlar yüksek riskli olarak kabul edilip daha
yakından izlenmelidir.
Ülkemizde ortalama menopoz yaĢı 45-48 olup bu yaĢlarda yumurtlama durur. Ancak
yumurta kalitesi 8-10 yıl önce bozulmaya baĢladığından 40’lı yaĢlarla beraber bir kadının
gebe kalma Ģansı ciddi anlamda azalır.
Son yıllarda tüm dünyada ilk gebeliğini ileri yaĢlarda yaĢayan anne adaylarının
sayısında önemli artıĢlar gözlenmektedir. Bunun nedeni; kadınların kariyer yapmaları, etkin
doğum kontrol yöntemlerinin kullanmaları ve infertilite (kısırlık) tedavi yöntemlerinin
ilerlemiĢ olmasıdır.

6

1.2.4. Çocuk Sayısı
Doğan bebek sayısı arttıkça kadın sağlığı bozulmakta, doğan bebeklerin de yaĢama
Ģansı azalmaktadır. Bebek ölüm hızı ile anne ölüm hızı birbirine paraleldir. Bu orantı doğan
bebek sayısına göre azalır veya artar. Doğum sayısı, annenin eğitim seviyesiyle de ilgilidir.
Eğitim sayesinde istenmeyen gebelikler önlenir ve istenmeyen bebek sayısı azalır.

Resim 1.3: Ġstenen bebek

1.2.5. Beslenme Durumu
Gebelik, kadın için doğal ve fizyolojik bir olaydır. Kadının vücudunda bir canlının
oluĢması ve büyümesi bazı değiĢikliklere sebep olur.
Gebe kadın gebeliği süresince kendi fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılamalı, yediklerini
dengede tutmalı, fetüsün normal büyüme ve geliĢimini sağlamak için yeterli ve dengeli
beslenmeli ve bu konu ile ilgili eğitilmelidir.
Gebe yetersiz ve dengesiz beslendiğinde;






Ölü doğum,
Erken doğum (prematüre)
DüĢük doğum ağırlığı
Mental retardasyon
Konjenital anomaliler görülebilir.

1.3. Kadın ve Ana Sağlığı Ġle Ġlgili Ölçütler
Ana ölüm hızı, bir toplumun yalnızca sağlık düzeyinin değil aynı zamanda toplumun
geliĢmiĢlik düzeyinin, toplumdaki ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin ve
kadının statüsünün de önemli bir göstergesidir.
Bir ülke ya da bölgede ana sağlığı hizmetlerinin kalitesini gösteren çeĢitli ölçütler
vardır. Bu ölçütler aĢağıda açıklanmıĢtır.
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1.3.1. Ana Ölüm Hızı
Gebeliğin Ģekline ve süresine bakılmaksızın gebelik, doğum ve lohusalık nedeniyle
oluĢan hastalıklar ve bunların komplikasyonları sonucunda oluĢan ölümlere ana ölümü
denilmektedir. Kaza ve intihar nedeniyle olan ölümler ana ölümü kapsamına girmez.
Ana ölüm hızı bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren önemli ölçütlerden biridir. Gebelik,
doğum ve doğum sonrası verilen hizmetlerin de bir göstergesidir. Bir yıl içindeki anne ölüm
sayısının aynı yıl içinde canlı doğum sayısına oranlanmasıyla bulunur.
Ana ölümleri az sayıda olduğundan sabit kat sayı (k) 10 000 ya da 100 000 olarak
alınır.
Bir yıl içinde gebelik, doğum ve
lohusalık nedeniyle ölen anne sayısı
Ana ölüm hızı = ──────────────────────── x 10 000
Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı
Örnek: A bölgesinde 2005 yılında anne ölüm sayısı 70, bölgedeki canlı doğum sayısı
36 400’dür. Bölgedeki ana ölüm hızını hesaplayalım:
70
Ana ölüm hızı = ────── x 10 000
36 400
= 0,0019231 x 10 000
= ‰0 19,23’tür.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2005 yılında her on bin canlı
doğumda yaklaĢık 19 anne gebelik, doğum ve lohusalık nedeniyle ölmüĢtür.

1.3.2. Bebek Ölüm Hızı
Bir yaĢından küçük bebeklerin yıllık ölüm hızıdır. Bir yıl içinde 1 yaĢına girmeden (0–
365 günlük) ölen bebeklerin o yılda canlı doğan bebek sayısına bölünmesi ile bulunur.
Bebek ölüm hızı bir ülkenin ya da bir bölgenin sağlık düzeyini gösteren önemli
göstergelerden biridir. Bebek ölümleri, ülke ya da bölgenin çevre sağlığı, ana-çocuk sağlığı,
genel sağlık hizmetleri ve sosyoekonomik koĢullarını kısacası toplumun geliĢmiĢlik düzeyini
en kapsamlı ve en iyi Ģekilde yansıtan bir göstergedir. Bebek ölümlerine ölü doğumlar ve
düĢükler dâhil edilmez. Bebek ölüm hızı aĢağıdaki gibi hesaplanır:
Bir yıl içinde bir yaĢını doldurmadan
ölen bebek sayısı
Bebek ölüm hızı = ───────────────────── x 1000
Aynı yıl içindeki canlı doğum sayısı
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Örnek: Bir bölgede bir yılda ölen bebek sayısı 82, aynı bölgede meydana gelen canlı
doğum sayısı 1560 ise bu bölgenin bebek ölüm hızını hesaplayalım:
82
Bebek ölüm hızı = ───── x 1000
1560
= 0,0525641 x 1000
= ‰ 52,56’dır.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Bu bölgede canlı doğan her 1000 bebekten yaklaĢık
53’ü bir yaĢına girmeden ölmüĢtür.

1.3.3. Neonatal (Yenidoğan) Ölüm Hızı
Canlı doğan bebeklerin 0–28 günlük dönemde ölmesine denir. Bir yıl içinde 0–28
günlük iken ölen bebek sayısının o yılda doğan toplam canlı bebek sayısına bölünmesi ile
bulunur. Genetik ve doğum travmalarına bağlı ölümlerin genel bebek ölümleri içindeki
yoğunluğunu, gebelik hijyeni önlemlerinin etkinliğini, doğum hizmetlerinin yeterliliğini
belirlemek amacıyla hesaplanır.
Bir yıl içinde 0–28 günlük iken
ölen bebek sayısı
Neonatal ölüm hızı = ────────────────────────── x 1000
Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı
Örnek: A bölgesinde 2007 yılında toplam 2500 canlı doğum olmuĢtur. Aynı yılda bu
bölgede toplam 200 bebek ölümü olmuĢtur. Bebek ölümlerinin 90’ı 0–28 günlük dönemde
gerçekleĢmiĢtir. Neonatal ölüm hızını hesaplayalım:
90
Neonatal ölüm hızı = ───── x 1000
2500
= 0,036 x 1000
= ‰ 36’dır.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2007 yılında canlı doğan her bin
bebekten 36’sı 0–28 günlük dönemde ölmüĢtür.

1.3.4. Postneonatal Ölüm Hızı
Canlı doğan bebeklerin 29–365 günlük dönemde ölmesine denir. Bir bölge veya
toplumda bir yıl içerisinde canlı doğan her bin bebekten kaç tanesinin postneonatal dönemde
yani 29–365 günleri arasında öldüğünü gösteren bir hızdır.

9

Bir yıl içinde meydana gelen 29–365
günlük iken ölen bebek sayısı
Postneonatal ölüm hızı = ─────────────────────────── x 1000
Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı
Postneonatal dönem ölüm hızları, genellikle bozuk çevre koĢullarının çocuk sağlığına
olumsuz etkilerinin boyutlarını belirler. Bu dönem ölümleri büyük oranda önlenebilir. Çocuk
sağlığını düzeltici önlemlerin ilk etkileri, postneonatal ölüm hızının azalması ile görülür.
Örnek: A bölgesinde 2007 yılında toplam 2500 canlı doğum olmuĢtur. Aynı yılda bu
bölgede toplam 200 bebek ölmüĢtür. Bebek ölümlerinin 110’u 29–365 günlük dönemde
olmuĢtur. Postneonatal ölüm hızını hesaplayalım:
110
Postneonatal ölüm hızı= ───── x 1000
2500
= 0,044 x 1000
= ‰ 44’tür.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2007 yılında canlı doğan her bin
bebekten 44’ü 29–365 günlük dönemde (postneonatal dönemde) ölmüĢtür.

1.3.5. Perinatal Ölüm Hızı
Canlı doğan bebeklerin 0–7 günlük dönemde ölmesine denir. Ana sağlığı düzeyini,
doğum öncesi bakımın yeterli ve doğumun sağlıklı koĢullarda olup olmadığını gösteren
önemli bir göstergedir. Ölü doğan bebek sayısı ile canlı doğup 0-7 gün içinde ölen bebek
sayısının toplamının aynı yılda doğan toplam canlı ve ölü doğum sayısına bölünmesi ile
hesaplanır.
Bir yıl içinde ölü doğan bebek sayısı +
(0–7) günlük iken ölen bebek sayısı
Perinatal ölüm hızı= ───────────────────────────── x 1000
Aynı yıl içindeki toplam (canlı+ölü) doğum sayısı
Örnek: A bölgesinde 2007 yılında ölü doğan bebek sayısı 52, 0-7 günlük iken ölen
bebek sayısı 50, toplam canlı doğum sayısı 2500 olsun. Perinatal ölüm hızını hesaplayalım:
52+50
Perinatal ölüm hızı= ─────── x 1000
2500+52
= 0,0399 x 1000
=‰ 39,96’dır.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2007 yılında doğan her bin bebekten
yaklaĢık 40’ı ölü doğmuĢ ya da 0–7 günlük dönemde ölmüĢtür.
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1.3.6. Ölü Doğum (Fetal Ölüm) Hızı
28. haftadan sonra olan fetüs ölümleri, ölü doğum olarak kabul edilir. Ölü doğumlar
veya perinatal ölümler, sayı olarak ana ölümlerinden daha çoktur. Bu nedenle daha rahat
ölçülebilir ve ana ölüm hızından daha geçerli bilgi verir. Bu hızların sağlıklı olabilmesi için
ölü doğumların doğru kaydedilmesi gerekir. Kayıtların doğru olmadığı ülke ve bölgelerde,
bu hızların doğru hesaplanması mümkün değildir.
Toplumda sıtma, tüberküloz, tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıklar ölü doğum sayısını
artırır. Hijyenik koĢullarda sürdürülemeyen gebelikler de ölü doğum sayısını artırmaktadır.
Ayrıca evlilik dıĢı iliĢkiler sonucu meydana gelen gebeliklerin sonuçlandırılması için yapılan
müdahaleler de ölü doğuma neden olabilmektedir.
Bir yıl içinde ölü doğan bebek sayısı
Ölü doğum hızı = ─────────────────────────
x 1000
Aynı yıldaki toplam canlı ve ölü doğum sayısı
Örnek: A bölgesinde 2007 yılında ölü doğan bebek sayısı 52, toplam doğum sayısı
2500 olsun. Ölü doğum hızını hesaplayalım:
52
Ölü doğum hızı = ───── x 1000
2500
= 0,0208 x 1000
= ‰ 20,8’dir.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2007 yılında doğan her bin bebekten
yaklaĢık 21’i ölü doğmuĢtur.

1.3.7. Kaba Doğum Hızı
Belli bir bölgede, bir yıl içindeki toplam canlı doğumların o bölgenin yıl ortası
nüfusuna bölünüp 1000 ile çarpılması ile elde edilir ve binde (‰) olarak ifade edilir. Kaba
doğum hızı bir bölgedeki doğurganlık hakkında kesin bilgi vermez çünkü paydada bulunan
yıl ortası nüfus içinde doğum yapamayacak yaĢta ve cinsiyette kiĢiler vardır. Doğumlarla
ilgili yaĢ grubu 15–49 yaĢ kadınlardır. Bu kadınların incelenmesi doğurganlık hakkında daha
açıklayıcı bilgiler verir.
Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı
Kaba doğum hızı = ──────────────────────────── x 1000
Yıl ortası nüfus
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Örnek: Devlet Ġstatistik Enstitüsü 1989 Türkiye nüfus araĢtırması verilerine göre
ülkemiz de toplam 1 502 894 canlı doğum olmuĢtur. Yıl ortası nüfus ise 54 268 249 ise kaba
doğum hızını hesaplayalım:
1 502 894
Kaba doğum hızı = ──────── x 1000
54 268 249
= 0,0276938 x 1000
= ‰ 27,69’dur.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Türkiye 1989 yılı kaba doğum hızı ‰ 27,7’dir yani
her bin kiĢiye yaklaĢık 28 canlı doğum düĢmektedir.

1.3.8. Kaba Ölüm Hızı
Genellikle bir yıl için hesaplanır. Bir bölgede bir yıl içinde görülen toplam ölüm
sayısının bölgenin yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle bulunur. Bu hız, ölüm nedeniyle bir
toplumda meydana gelen nüfus azalmasını gösterir. Toplumdaki tüm ölümler hakkında
kabaca bilgi verdiğinden bölge ya da ülkeler arası kıyaslama yapmak doğru değildir.
Örneğin, genç ailelerin çoğunlukta olduğu bir endüstri kentinin kaba ölüm hızı,
emeklilerin çok olduğu sakin bir yörenin kaba ölüm hızı ile kıyaslanamaz çünkü kaba ölüm
hızı; ölüm sebebi, cinsiyet, yaĢ gibi özelliklere bakılmaksızın hesaplanmaktadır.
Bir yıl içinde görülen toplam ölüm sayısı
Kaba ölüm hızı = ─────────────────────────── x 1000
Toplumun yıl ortası nüfusu
Örnek: TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu) 1989 Türkiye nüfus araĢtırması bulgularına
göre ülkemizde ölüm sayısı 422 964, yıl ortası nüfus 54 268 249’dur. Buna göre kaba ölüm
hızını hesaplayalım:
422 964
Kaba ölüm hızı = ──────── x 1000
54 268 249
= 0,00779395 x 1000
= ‰ 7,79’dur.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Ülkemizde 1989 yılında her bin kiĢiden yaklaĢık
8’i ölmüĢtür.
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1.3.9. Genel Doğurganlık Hızı
Genel doğurganlık hızı, bir yıl içinde olan canlı doğum sayısının doğurgan çağdaki
15–49 yaĢ kadın yıl ortası nüfusuna bölünmesi ile bulunur ve binde olarak ifade edilir.
Doğurgan çağdaki her bin kadının bir yılda yaptığı canlı doğum sayısını gösterir.
Bir toplumda bir yıldaki toplam
canlı doğum sayısı
Genel doğurganlık hızı = ──────────────────────── x 1000
Aynı toplumda ve aynı yıldaki 15-49
yaĢlardaki kadın yıl ortası nüfusu
Örnek: Bir bölgede 15–49 yaĢ grubundaki kadınların bir yılda yaptıkları doğum sayısı
375, 15–49 yaĢ grubundaki kadınların yıl ortası nüfusu ise 4400 ise genel doğurganlık hızını
hesaplayalım:
375
Genel doğurganlık hızı = ────── x 1000
4400
= 0,08522727 x 1000
= ‰ 85,22’dir.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Bu bölgedeki 15–49 yaĢ grubu her bin kadından
yaklaĢık 85’i canlı doğum yapmıĢtır.

1.3.10. Özel Doğurganlık Hızı
Özel doğurganlık hızı, yaĢa özel doğurganlık hızı ve evli kadınlara özel doğurganlık
hızı olmak üzere ikiye ayrılır.

1.3.10.1. YaĢa Özel Doğurganlık Hızı
YaĢa özel doğurganlık hızı özellikle aile planlaması hizmetlerinin yeterliliği
konusunda fikir verebilir. Genel doğurganlık hızından hareketle birçok yaĢ veya yaĢ grubu
için yaĢa özel doğurganlık hızları hesaplanabilir.

X yaĢ grubundaki kadınların
x yaĢ grubu
bir yılda doğurdukları canlı doğum sayısı
özel doğurganlık hızı= ───────────────────────────── x k (1000)
X yaĢ grubundaki kadın yıl ortası nüfusu
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Örnek: TÜĠK’in 1989 Türkiye nüfus araĢtırması verilerine göre 20–24 yaĢ grubundaki
kadınların bir yıl içindeki yaptıkları canlı doğum sayısı 549 478, bu yaĢ grubunun yıl ortası
nüfusu 2 520 215’tir. 20–24 yaĢ grubundaki kadınların özel doğurganlık hızını hesaplayalım:
20-24 yaĢ grubu
549 478
özel doğurganlık hızı = ──────── x 1000
2 520 215
= 0,21802822 x 1000
= ‰ 218,02’dir.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Türkiye’de 1989 yılında 20–24 yaĢ grubundaki her
bin kadına yaklaĢık 218 canlı doğum düĢmektedir.

1.3.10.2. Evli Kadınlara Özel Doğurganlık Hızı
Bu hız 15–49 yaĢ grubundaki evli kadınların bir yılda doğurdukları toplam canlı
doğum sayısının 15–49 yaĢ evli kadın yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle bulunur.
15–49 yaĢ grubundaki evli kadınların
15–49 yaĢ grubu evli
bir yılda doğurdukları canlı doğum sayısı
kadınlara özel doğurganlık hızı= ────────────────────────── x k (1000)
15–49 yaĢ evli kadın yıl ortası nüfusu

Örnek: TÜĠK’in 1989 Türkiye nüfus araĢtırması verilerine göre evli kadın yıl ortası
nüfusu 9 897 900, canlı doğum sayısı 1 502 894’tür. Evli kadınlara özel doğurganlık hızını
hesaplayalım:
1 502 894
Özel doğurganlık hızı = ──────── x 1000
9 897 900
= 0,15183968 x 1000
= ‰ 151,83’tür.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Türkiye’de 1989 yılında 15–49 yaĢ grubu her bin
evli kadına yaklaĢık 152 canlı doğum düĢmektedir.

1.3.11. Üreme Hızı
Bu hız doğurganlık düzeyi hakkında bilgi veren bir ölçüttür. Doğurgan çağa giren bir
kadının, bu çağ sonuna kadar doğuracağı ortalama canlı kız çocuğu sayısını gösterir.
Bir yılda doğan canlı kız çocuğu sayısı
Üreme hızı = ───────────────────────── x 1000
Doğurgan çağdaki (15–49 yaĢ) kadınların
yıl ortası nüfusu
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1.3.12. Doğal ArtıĢ Hızı
Kaba doğum hızından kaba ölüm hızının çıkarılmasıyla veya doğumlardan ölümlerin
çıkarılıp yıl ortası nüfusa bölünmesi ile bulunur. Yıl ortası nüfusta 30 Haziran – 1 Temmuz
nüfusu esas alınmaktadır. Doğal artıĢ hızı, göçler hesaba katılmadan bir toplumun nüfusunda
meydana gelecek olan sayısal değiĢmeleri gösterir.
Örneğin, Türkiye’nin kaba doğum hızı binde 24, kaba ölüm hızı ise binde 6
dolayındadır. Buna göre Türkiye’nin doğal artıĢ hızı: 24 – 6 = 18 yani ‰ (binde) 18’dir.
( Bir yıldaki canlı doğum sayısı) – ( Bir yıldaki ölüm sayısı)
Doğal artıĢ hızı= ──────────────────────────────────────x 1000
O toplumun yıl ortası nüfusu
Örnek: A bölgesinde ikamet eden yıl ortası nüfusun 9500 olduğunu, bir yılda 310
doğum ve 88 ölüm meydana geldiğini kabul edelim. Buna göre doğal artıĢ hızını
hesaplayalım:
310 – 88
Doğal artıĢ hızı = ──────── x 1000
9500
= 0,02336842 x 1000
=‰ 23,36’dır.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinin nüfusunda yaklaĢık binde (‰) 23’lük
bir doğal artıĢ olmuĢtur.

1.3.13. Cinse Özel Ölüm Hızı
Kadın ve erkeklerin özel ölüm hızları ayrı ayrı hesaplanır. Bir bölgede bir yıl içinde
incelenmek istenen cinsiyete ait ölüm sayısının bu cinsiyetin yıl ortası nüfusuna bölünmesi
ile bulunur. Ölümlerin cinse göre hangi boyutta olduğunu saptamada kullanılır.
X cinsiyetinde ölen kiĢi sayısı
Cinsiyete özel ölüm hızı = ────────────────── x 1000
X cinsiyeti yıl ortası nüfusu
Örnek: Ankara il merkezinde 1990 yılında ölen kadın sayısı 5950, kadın yıl ortası
nüfusu ise 1 350 000’dir. Buna göre cinse özel ölüm hızını hesaplayalım:
5950
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Cinsiyete özel ölüm hızı = ────── x 1000
1 350 000
= 0,00440741 x 1000
= ‰ 4,40’dır.
Bu sonucu Ģöyle yorumlayabiliriz: Ankara il merkezinde 1990 yılında her bin
kadından yaklaĢık 4’ü ölmüĢtür.

1.3.14. DüĢük Hızı
DüĢükler kadın sağlığını tehdit eden önemli bir sorundur. Genellikle istenmeyen
gebelikler isteyerek yapılan düĢüklere sebep olur. DüĢük sayısının az olması o ülkede aile
planlaması hizmetlerinin yeterliliğini gösterir. Bir yıl içerisindeki düĢük sayısının o yıl
içindeki canlı doğum sayısına bölünmesi ile hesaplanır.
Bir yıl içerisindeki düĢük sayısı
DüĢük hızı = ──────────────────
Yıl ortası nüfusu
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x 1000

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kadınlardaki mortalite ve morbidite nedenlerindendir?
I- Erken evlilik ve ergen gebelikler
II- Sık ve çok sayıda gebelikler
III- DüĢükler
IV-Yetersiz ve dengesiz beslenme
V-Olumsuz çevre koĢulları
A) I-II.
B) I-II-IV
C) V-IV-III-II-I
D) II-III-IV-V
E) II-IV-V

2.

AĢağıdakilerden hangisi kadın sağlığını etkileyen faktörlerden ve alınacak
önlemlerden değildir?
A) AĢırı doğurganlık
B) Eğitim düzeyi
C) Annenin doğumdaki yaĢı
D) Çocukların beslenme düzeyi
E) Beslenme durumu

3.

AĢağıdakilerden hangisi kadın ve erkeklerin ölüm hızlarının ayrı ayrı hesaplanmasında
kullanılan bir ölçüttür?
A) Ana ölüm hızı
B) Cinse özel ölüm hızı
C) Fatalite hızı
D) Ana ölüm hızı
E) Doğal artıĢ hızı

4.

AĢağıdakilerden hangisi bebeklerle ilgili hızlardan biri değildir?
A) Neonatal ölüm hızı
B) Perinatal ölüm hızı
C) Kaba ölüm hızı
D) Postneonatal ölüm hızı
E) Bebek ölüm hızı

5.

AĢağıdakilerden hangisi gebenin yetersiz ve dengesiz beslendiğinde görülmez?
A) Ölü doğum
B) Spina bifida
C) Erken doğum
D) Mental retardasyon
E) DüĢük doğum ağırlığı
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Kadın üreme organlarını ayırt edebileceksiniz.
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ARAġTIRMA
Kadın üreme organlarını gösteren afiĢ, resim ve posterleri öğretmeniniz gözetiminde
inceleyiniz. Ġnceleme sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

2. KADIN GENĠTAL ORGANLARI VE
ÜREME FĠZYOLOJĠSĠ
Kadın üreme organları (organa genitalia feminina), erkek üreme organlarına göre daha
karmaĢık bir yapıya sahiptir. Kadın üreme organları da erkek üreme organları gibi dıĢ üreme
organları ve iç üreme organları olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.
Kadın üreme organları (genital organlar), dıĢta yer alanlar ve içte yer alanlar olmak
üzere ikiye ayrılır.

2.1. DıĢ Genital Organlar (Organa Genitalia Feminina Externa)
Kadın dıĢ üreme organları vulva ortak adı ile söylenir. Labia majör, labia minör,
clitoris, bartholin bezi ve vestibulum vagina dıĢ üreme organlarıdır.


Mons Pubis

Mons pubis, symphysis pubicayı saran derialtı yağ dokusunun fazlalaĢması sonucu
oluĢan yuvarlakça ve kabarık bölgedir. Mons pubis derisi diĢiye özgü trianguler (üçgen) bir
Ģekilde kıllanır. Buradaki kıllar pubes olarak adlandırılır.


Labia Majör (Büyük Dudaklar)

Mons pubisten baĢlayıp aĢağıya ve arkaya doğru uzanan, yağ ve bağ dokusu
geniĢlemiĢ bir çift kalın plika Ģeklindedir. Erkeklerde scrotuma özdeĢtir. Vulvanın dıĢ sınırını
oluĢturan büyük dudaklar, yağ dokusu, yağ bezleri, areolar doku ve duyusal reseptörler
içerir. Ġki dudak arasında kalan açıklıkta rima pupendi denilen yarık bulunur.
Labia majörlerin bir dıĢ bir de iç yüzü vardır. DıĢ yüzü, scrotum gibi fazla pigment
içerdiğinden daha koyu renklidir ve kıllarla örtülüdür. Ġç yüzü ise büyük yağ folikülleri ve
damar ağlarından zengindir. Kılsız, nemli ve mukoz membran görünümündedir.
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ġekil 2.1: Kadın dıĢ üreme organları



Labia Minör (Küçük Dudaklar)

Vagina giriĢinin iki yanında yer alan, iyi kanlanan yumuĢak birer deri plikası
Ģeklindedir. Uzunluk ve geniĢlikleri kiĢi ve ırka göre farlılıklar gösterir. Erkeklerde penis
derisinin karĢılığı olan labia minörlerin dıĢ yüzü, deri ile örtülü olup yağ bezleri vardır.
Damar ağı zengin olduğundan rengi kırmızımtıraktır. DıĢ yüzlerinde kıl ve ter bezleri
bulunmaz. Labia minörler sensitif (duyusal) sinirler açısından zengindir.


Clitoris

Erkekteki penisin kadındaki karĢılığı clitoristir. SertleĢebilen bir yapıya sahip clitoris,
labia majörün üstteki birleĢme yerinin altında yer almıĢtır. Klitoriste fibröz zarla sarılmıĢ
olarak corpus cavernosum denilen yapılar vardır.

ġekil 2.2: Clitoris



Gland Vestibularis Major ( Bartholin bezi)

Sağlı sollu, bir çift oval Ģekilli bez olup vulvadaki en büyük gland, bartholin bezidir.
Labia minorlerin arkasında yer alan bezelye büyüklüğündeki bu bez, vajina giriĢinin
yanlarında bulunur ve 2 cm uzunluğundaki kanal aracılığıyla hymen ile labia minorlerin
birleĢme yerinin arasındaki oluğa açılır.
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Vestibulum Vaginae (Vajina GiriĢi)

Vestibulum vagina, vajina giriĢi olarak adlandırılır. Labia minorlerin arasında, üçgen
Ģeklindeki açıklıkta yer alır. Ön üst kısmında clitoris ve arkada ostium vajinanın (vajina
deliği) arka kısmını çevreler. Uretra, bartholin bezi ve skene (mukus salgılayan küçük
bezler) kanallar buraya açılmaktadır.
Vestibulum vajina ile vajina arasında hymen (kızlık zarı) denilen bir zar bulunur. Bu
zar, ince mukoza katlantısından oluĢmuĢtur. Ġç ve dıĢ yüzeyleri çok katlı yassı epitel ile
döĢenmiĢtir. Zar üzerinde delikler bulunur. Delikler düzensiz, yuvarlak ve ay Ģeklinde
olabileceği gibi yaĢ ve ırka göre de değiĢebilir. Hymen, genellikle ilk cinsel birleĢme
sırasında yırtılır ve bir miktar kanama olur.

ġekil 2.3: Hymen çeĢitleri

2.2. Kadın Ġç Üreme Organları (Organa Genitalia Feminina Ġnterna)
Kemik pelvis içine yerleĢmiĢ iç üreme organlarını içten dıĢa doğru sıraladığımızda
ovarium, tuba uterina, uterus ve vajinanın yer aldığı görülür.
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ġekil 2.4: Kadın iç üreme organları




Ovarium (Yumurtalık)

Kadınlarda temel üreme organı olup erkeklerde testislerin karĢılığıdır. Sağ ve solda
birer tane bulunur. Pembemsi gri renktedir. Ovariumlar, seksuel yönden olgun bir diĢide, diĢi
üreme hücresi olan ovum (yumurta) ile seks hormonları olan ostrojen ve progesteronu üretir.
Ligamentum overi suspenserium ve ligamentum overi proprium ile asılı duran ovariumlar,
pelvis boĢluğunda iki yan duvarda asılı duran fossa overika adlı çukura yerleĢmiĢ
durumdadır. Ovariumlar bağlarla uterusa bağlanır.
Doğum yapmamıĢ kadınlarda overler, tuba uterinanın arka aĢağı kısmında bulunur.
Puberte çağına kadar peritoneum ile üzeri örtülü olup parlak ve düzgündür daha sonra
periton yapısı değiĢir.
Ovariumların dıĢ kısmında, germinal epiteliumun altında, tunica albuginea adı verilen
kalın bir tabaka vardır. YaĢ ilerledikçe kalınlaĢan bu tabaka içinde ovariumun esasını
oluĢturan stroma ovari bulunmaktadır. Stroma ovari, kortex ovari (kabuk) ve medulla ovari
(medulla) olmak üzere iki tabakadan oluĢmaktadır.


Tuba Uterina (Fallop Tüpleri, Salpinx)

Uterusun üst köĢelerinden overlere uzanan, tüp Ģeklinde, sağ ve sol tarafta bulunan iki
organdır. Uterusa açılan deliğine ostium uterinum, karın boĢluğuna açılan deliğine ise ostium
abdominale tuba uterina adı verilir.
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Ġçten dıĢa doğru mukoza, kas ve seroza tabakalarından meydana gelmiĢtir. Tuba
uterinanın iç kısmı tunica mukoza adını alır ve uzunlamasına plikaları vardır. Tek katlı,
silialı epitel hücreler ile kaplıdır. Bunlar aynı zamanda salgı üretir ve tubaların iç
yüzeylerinin nemli kalmasına ve ovumun uterusa doğru taĢınmasına yardım eder. Ortada ise
iç kısmında sirkuler, dıĢta longitudinal uzanan düz kas hücrelerinin yaptığı kas tabakası
vardır. Kas tabaka tunica muscularis adını alır. Tunica muscularis tabakası, peristaltik
hareketler ile ovumun uterusa taĢınmasını sağlar. DıĢ kısmında ise bağ dokudan yapılmıĢ,
tubaları saran seroza tabakası mevcuttur.
Tuba uterina dört bölümden oluĢur: Tubaların uterus duvarı içinde kalan kısmına pars
uterina, çapı en küçük olan kısmına isthmus, tubaların geniĢ kısmı ve ovum ile sperm
arasında döllenmenin olduğu bülum ampullla, ovaryuma yakın geniĢ kısmı ise infindubulum
olarak adlandırılır. Ġnfindubulumun uç kısmına fimbriae tuba uterina denir. Burası saçaklı bir
görünüm gösterir ve hareketlidir. Fimbriae tuba uterina olgunlaĢan graaf follikülünün etrafını
sarar ve overiumlardan atılan ovumu tuba uterina içine alır.

ġekil 2.5: Overler



Uterus (Rahim)

Uterus; pelvis boĢluğunda, rektum ile mesane arasında yer alan, kalın duvarlı, içi boĢ
ve müsküler yapıda bir organdır. Önden arkaya basık, ters duran armuda benzer. Uterusun
üst bölümünün iki yanına tuba uterinalar açılır. Alt bölümü ise vajina ile birleĢir. Uterus
normalde öne yatık pozisyonda ve hareketli bir organdır. KomĢu organların doluluğunda ve
gebelikte uterus, öne ve yukarı doğru yükselmektedir. Uterus boyu gebelikte 3–6 katına
çıkabilir. Doğum sonunda tekrar eski hâline döner.
Uterusun pozisyonunun korunmasını sağlayan bağlar vardır. Bu bağlar; ligamentum
latum, ligamentum cardinale, ligamentum rotundum, ligamentum sakro uterinumdur.
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Uterus dört bölümden oluĢmaktadır. Fundus, uterusun üst bölümüdür. Salpinksler
(tüp, boru) buraya tutunur. Corpus, uterusun yaklaĢık 2/3’ünü kapsayan gövde bölümüdür.
Corpus uteri, fundustan isthmusa doğru daralır. Corpus uterinin mesane ile komĢu olan
yüzüne facies vesicalis adı verilir. Arka yüzü sigmoid kolon ile komĢudur. Ġsthmus, uterus
gövdesi ile boynu arasında yer alan yaklaĢık 1 cm’lik bölümdür. Cervix (serviks, boyun),
uterusun 1/3’ü alt kısmıdır. Boyun bölümü içinde kalan uterus boĢluğuna, canalis cervicis
(servikal kanal) denir. Serviksin bir bölümü de vajina içinde kalır. Peritonun, rektum ile
vajina üst arka bölümü arasında oluĢturduğu çıkmaza douglas çıkmazı adı verilir.

ġekil 2.6: Uterus ve bölümleri

Uterus, dıĢtan içe doğru üç tabakadan oluĢmuĢtur:


Parametrium: Uterusun periton ile myometrium arasında kalan dıĢ tabakasıdır.
Uterusun dıĢ yüzeyinin kayganlığını sağlayarak hareketliliğini kolaylaĢtırır.
Damar, sinir, lenf ağları yönünden zengindir.



Myometrium: Uterusun orta tabakası olup düz kas liflerinden yapılmıĢtır.
Embriyoyu barındırmak ve korumak, ayrıca bebeğin dıĢarı atılmasında motor
güç sağlamak myometriumun görevidir. Bu yüzden gebelikte çok fazla
geniĢleyip büyür. Myometrium ayrıca menstruasyon ve orgazm esnasında da
kasılır.



Endometrium: Uterus boĢluğunu kaplayan en iç tabakadır. Uterusun mukoza
tabakası olan endometrium, tek katlı, tüylü, silindirik epitelden oluĢmuĢtur.
Endometriumun bazal ve fonksiyonel olmak üzere iki tabakası vardır.
Endometriumun fonksiyonel tabakası, puberte sonrası menopoza girene kadar
her 28 günde bir değiĢikliğe uğrayarak dökülür. Bu olaya menstruasyon (âdet,
regl) denir. Endometrium kısa sürede kendini yeniler. Gebelik sırasında ise
endometriumda değiĢiklikler görülmediğinden kanama meydana gelmez.
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ġekil 2.7: Uterusun yapısı



Vajina

Yukarıda serviks, aĢağıda vestibulum vajina arasında uzanan, önden arkaya basık,
fibromuskuler yapıda boru Ģeklinde bir organdır. Vajina, uterusun altında, vesica urineria ile
urethranın arkasında, rektumun önündedir. Normalde uzunluğu 8-10 cm kadardır. Doğumda
bebeğin çıkabileceği kadar geniĢler. Vulvaya açılan deliğine, ostium vaginae denir. Ostium
vaginae, cinsel birleĢme yaĢamamıĢlarda hymen ile kapalıdır. Vajina, kadının cinsel temas
organı olmasının yanı sıra doğum esnasında çocuğun geçmesini ve menstruasyon kanının
çıkıĢını sağlayan organdır. Üst ucu ile serviks uteriyi dıĢtan, halka Ģeklinde sarmaktadır.
Serviksin vagina içinde kalan kısmına, portigo vajinalis cervix adı verilir. Burada vajina
duvarı ile arasında fornix vaginae denilen çıkmaz oluĢturur. Fornix vaginaenin arka kısmına,
fornix posterior denir. Spermler buraya boĢalır.

ġekil 2.8: Vajina ve komĢu olduğu organlar
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Vajinanın boĢluğa bakan kısmı, çok katlı yassı epitel hücreler ile döĢelidir. Epitel
dokunun altında bağ doku ve dıĢında düz ve çizgili kaslar bulunur. Düz kaslar, kalın bir
tabakadan ibarettir. Epitel ve bağ doku katı yapan mukoza, enine katlantılar yapar. Cinsel
birleĢme sırasında katlantılar düzleĢir, vajina biraz uzar. Vajinanın kendi duvarında salgı
üreten bezler yoktur. Vajinanın ıslaklığını, uterustan gelen salgılar, dejenere olmuĢ epitel
hücreleri ve vajinada bulunan bakterilerin salgıları sağlamaktadır. Bu karıĢımın pH’ı 4,5 olup
asidik özelliktedir. Bu durum mikropların vajina yoluyla uterusa geçiĢini engellemektedir.

2.3. Mamma Feminina (Memeler )
Göğüs ön duvarında, 2. ve 6. kaburgalar arasında yer alan ekdodermal kaynaklı, süt
oluĢturabilme yeteneğine sahip bir çift bezdir. ġekil olarak kiĢiye, yaĢa ve ırka göre değiĢir.
Memelerin büyüklüğü ve Ģekli içerdiği yağ dokusunun miktarına bağlıdır.
Süt çocuğunun beslenmesinde önemli görevleri vardır. Yüzeyel fasya içinde yuvarlak
bir kitle hâlinde bulunan memeler üç bölümden oluĢmaktadır.
Corpus mammae: YaĢa ve ırka göre değiĢik Ģekil özelliklerine sahiptir. Meme
cisminin tabanına basis mammae denir.
Papilla mammae: Meme baĢı olarak adlandırılır. Damar ve sinirler yönünden
zengindir. Süt kanallarına ait 15–20 delik bulunur. Bu deliklere ductus lactiferi denir.
Emzirme döneminde bu bölge, bebek tarafından ağza alınır ve emilir.
Areola mammae: Papillayı çevreleyen koyu renkli alan olup doğum yapmayanlarda
pembe, doğum yapmıĢ kadınlarda kahverengidir. Areola üzerinde küçük kabarcıklar vardır.
Bunlar göğüs uçlarının ıslaklığını sağlayan salgıyı üretir. Memeler, puberte çağı ile birlikte
hızla geliĢmeye baĢlar. Bu geliĢme, ostrojen ve progesteron hormonlar sayesinde olur.

ġekil 2.9: Memenin yapısı
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2.3.1. Meme Fizyolojisi
Ergenlik döneminde memelerin geliĢimini ostrojen ve progesteron hormonu sağlar. Az
da olsa büyüme ve prolaktin hormonuna ihtiyaç vardır. Ostrojen, meme kanallarında artıĢa;
progesteron ise lobul ve alveollerde büyümeye neden olur.
Gebelikte de hormonlar sayesinde büyüme devam eder. Gebelik boyunca prolaktin
hormon salgısı artar fakat süt salınımı olmaz. Bunun nedeni de plasentadan salınan östrojen
ve progesteron hormonlarıdır. Süt salınımı ancak doğumdan sonra baĢlar. Süt salınımını
sağlayan hormon prolaktindir. Prolaktinin meme üzerindeki süt yapımını uyarıcı etkisi,
progesteron tarafından baskılanır. Prolaktin süt bezlerinin süt yapmasını ve depo edilmesini
sağlar.
Üretilen sütün memeden çıkması ise oksitosin hormonu tarafından sağlanır. Bebeğin
meme emmeye baĢlamasıyla meme ucundaki reseptörler uyarılır, sinir impulsları
hipotalamusa ulaĢır. Hipotalamustan salınan oksitosin, hipofizin arka lobuna gelir ve kana
girer. Kan ile meme bezlerine gelen oksitosin, meme alveolleri ve kanallarının duvarında
bulunan myoepitel hücrelerinin kasılmasını sağlar ve bu sayede süt salınımı baĢlamıĢ olur.
Süt emzirme devam ettiği sürece bu mekanizma tekrarlanır. Bebek sütten kesilince
uyarı ortadan kalkar ve prolaktin salınımı durur. YaĢın ilerlemesi ve kiĢinin menopoza
girmesiyle birlikte meme atrofiye uğrar.

2.4. Kemik Kısımlar (Pelvis )
Yanlarda iki coxae, arkada os sacrum ve os coccyxin eklemleĢmesiyle oluĢmuĢ
gövdenin alt bölümüdür. Pelvis iskeletinin çevrelediği boĢluğa pelvis boĢluğu (cavitas
pelvis) denir. Pelvis boĢluğunda idrar torbası, iç üreme organları, kalın bağırsağın rektum
bölümü ve ince bağırsak kıvrımları bulunur.
Pelvis boĢluğu ikiye ayrılır: Linea terminalisin üstünde kalan geniĢ pelvis bölümüne
büyük pelvis (pelvis majör), linea terminalisten pelvis çıkımına kadar olan dar pelvis
bölümüne küçük pelvis (pelvis minör) denir.
Küçük pelvis üç kısımda incelenir

2.4.1. Pelvis Girimi
Pelvis girimi arkada promontoryum, yanlarda linea terminalis, önde pubisin üst kenarı
ile çevrilidir. Pelvis giriminin dört kutru (çapı) vardır.
Ön-Arka Kutur: Ön-arka kutur (konjugate vera), promontoryumdan simfizis pubisin
üst ucuna kadar uzanan mesafe olup yaklaĢık 11 cm’dir. Vajinal muayenede konjugate
vera’nın ölçümü olanaksızdır. Vajinal muayenede simfizis pubisin alt ucu ile promontoryum
arası (konjugate diagonalis) ölçülebilir. Ortalama bu mesafe 12,5 cm’dir. Bundan 1,5 cm
çıkartılarak konjugate vera hesaplanır.
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Transfer Kutur: Enlemesine çaptır. Bu çap linea terminalis üzerindeki en uzak,
karĢılıklı iki nokta arasını birleĢtiren çap olup ortalama uzunluğu 13 cm’dir.
Ġki Oblik Kutur: Pelvis girimini çaprazlayan çaplardır ve yaklaĢık uzunlukları 12
cm’dir.

2.4.2. Pelvis BoĢluğu (Kavitesi)
Simfizis pubisin arka yüzü, iskiyumlar ve sakrumun ön yüzü ile çevrelenmiĢ, oval
Ģeklinde bir boĢluktur. Pelvis girimi ve çıkımı arasındaki bölümdür. Ġskiyum kemiklerinin iç
yanlarındaki çıkıntılarına spinal çıkıntı (spinal ischiadica iĢiadika) denir. Pelvis boĢluğunda
en önemli çapı iki spinalar arsındaki çap oluĢturur ve ortalama 10-10,5 cm’dir.

2.4.3. Pelvis Çıkımı
Önde pubisin alt ucu, arkada koksiksin ucu ve ligamentlerle çevrili olup kemik
pelvisin en alt kısmını oluĢturur. Ġki önemli kutru vardır:
Ön-arka Kutur: Simfizis pubisin alt kenarından sakrumun ucuna kadar uzanan
mesafe olup yaklaĢık 9,5 cm’dir. Doğum sırasında fetüs baĢı koksiksi geri iterek bu mesafeyi
11,5 cm’ye çıkartır. Çıkımın en uzun kutrunu oluĢturur.
Transfers Kutur: Ġskiyumların alt kenarları arasındaki mesafe olup yaklaĢık
11cm’dir. Bu kutur çıkımın en dar kutrudur.
DOĞUMDA ÖNEMLĠ PELVĠS KUTURLARI (ÇAPLARI)
Promontoryum ile simfizis pubis alt dıĢ kenarı arasındaki çap olup
Konjugate Diagonal
klinik olarak ölçülebilir (12,5 cm)
Promontoryum ile simfizis pubis iç yüzü arasındaki çap olup klinik
Konjugate Obstetrik olarak ölçülemez ancak conjugate diagonalisten 1,5 cm çıkarılarak
hesaplanır.
Promontorium ile simfizis pubis üst kenarı arasındaki çap olup
Konjugate Vera
yaklaĢık olarak 11 cm’dir. Klinik olarak ölçülemez.


Pelvis Tipleri

Jinekoid Pelvis: Genelde yuvarlak Ģeklinde kadın tipi pelvistir. Pelvis girimi, kavitesi
ve çıkımı normal bir doğum eylemine izin verecek yapıdadır.
Android Pelvis: Erkek tipi pelvis olup üçgene benzer. Üstten bakıldığında kemik çatı
açıklığı kalp Ģeklindedir. Orta pelviste ve çıkımda darlık vardır. Bu pelvis tipinde bebek
baĢının posterior veya transvers yerleĢmesi nedeni ile rotasyon yapması zorlaĢır.
Antropoid Pelvis: Antropoid pelvisin girimi oval Ģekilde, ön-arka kutru uzundur.
Kemik çatı açıklığına üstten bakıldığında ön-arka çapı daha uzundur Pubis alt açısı hafif
dardır. Orta pelvisin ve çıkımın ölçülerinden dolayı vajinal doğum da güçlük yaĢanabilir.
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Platipelloit Pelvis: Pelvik girimin ön-arka çapı transvers çaptan daha küçük olduğu
tiptir. Transvers kutru geniĢtir. Orta pelvisin ve çıkımın ölçüleri dardır. Fetüs baĢının pelvise
transvers girmesi nedeni ile orta pelvisten ilerlemesi zorlaĢır. Bu nedenle platipelloid pelvis
tipi, vajinal doğum için uygun değildir. Doğum genellikle sezaryenle gerçekleĢtirilir.
Kirchoff Pelvis: Promontoryum yüksektir. Orta pelvis darlığı yapar.
RaĢitik Pelvis: Sakrum düzleĢmiĢtir.
Türkiye de yapılmıĢ çalıĢmalarda Türk kadını için en sık rastlanan pelvis tipinin
jinekoid, ikinci en sık rastlanan tipin ise platipelloit olduğu görülmüĢtür. Pelvis tiplerinin
belirlenmesinde genetik kadar çevresel faktörlerin de etkisi bilinmektedir. Örneğin android
pelvisi olanların çoğunun çocukken yürümeğe daha geç baĢladığı, ergenlik döneminde zor
fiziksel aktiviteler yaptığı, platipelloit tipte pelvisi olanlarınsa 14 aydan daha önce yürümeye
baĢladığı belirlenmiĢtir.

2.5. Üreme Sistemi Fizyolojisi
Ġnsanların nesillerini devam ettirebilmeleri için kadın ve erkek cinsine ihtiyaç vardır.
Ġnsanların üreme sistemi ergenlik dönemiyle normal fonksiyonunu kazanmaya baĢlar. Kadın
ve erkeğin üreme ile ilgili organları birbirinden farlılık gösterir. Bu organların birlikte iĢlev
görmeleri insan neslinin devamını sağlar.
Üremede esas yapı, çekirdek ve kromozomlardır. Cinsiyet genetik olarak tayin edilir.
Bu olayda iki kromozom, cinsiyet kromozomu olarak görev yapar. Cinsiyet kromozomları X
ve Y kromozomlarıdır. Ġnsan hücreleri 46 kromozomdan ibarettir. 44 somotik, 2’si cinsiyet
kromozomudur. Erkek hücreleri, bir X bir de Y kromozomu taĢır; diĢilerin hücreleri ise
sadece X kromozomu taĢır. Üremeyi sağlayan hücreler, erkekte spermatozoa; diĢi de
ovumdur.

2.5.1. Erkek Üreme Organları Fizyolojisi
Doğumdan önce fetüsün testisi androjen salgılar. Doğumdan sonra, testislerde bulunan
ve androjen salgılayan leydig hücreleri kaybolur. Doğumdan ergenlik çağına kadar testisler
hormon yapmaz.
Ergenlik dönemi ile birlikte testisin leydig hücreleri çoğalır, androjen hormonu
yetiĢkindeki seviyesine gelir.

2.5.1.1. Spermanın OluĢumu
Tubulus testisleri oluĢturan tubulu seminiferi concorti kanalcıklarındaki germ
hücreleri, mitozis ve miyozis bölünmelerle çoğalarak aĢama aĢama olgunlaĢır. Her bir
spermatositin iki sekonder spermatosit oluĢturmak üzere bölünerek her birinde 23 çift
kromozomun bulunduğu bölünmeye mitoz bölünme denir.
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Germ epitel hücreleri, mitoz çoğalma ile primer spermatositleri oluĢturur. Bunların
kromozom sayıları 46’dır. Bu hücrelerin mayoz bölünme ile kromozom sayıları yarıya yani
23 kromozoma iner. Bunlara sekonder spermatositler adı verilir. Bunlardan da spermatitler
oluĢturulur. Son aĢamada da spermatozoa (sperm hücresi) oluĢturur.

SPERM OLUġUMU
Spermotogina
Primer spermatositler
Sperma hücrelerinin aĢamaları
Sekonder spermotositler
Spermatit
Spermatozoa

OlgunlaĢan spermatozoalar serbest bırakılır. Serbest kalan bu hücreler tubul boĢluğuna
girer. Sperm hücreleri epididimde tam olgunluğa eriĢir. Ejükulasyona kadar epididim ve
ductus deferensin ampullasında depo edilir. Semen ejakülasyondan sonra hemen pıhtılaĢır
daha sonra pıhtı çözülür ve hareketlilik kazanır.
Ergenlik çağının ilk ve en önemli belirtisi, testislerin büyümesidir. Bununla beraber
pubis kılları uzar ve penis büyür. Testisler, sperma hücresinin yapımı ve testesteron
salgılanmasında görev alır. Spermlerin yapılanması için 37 oC’den daha düĢük bir sıcaklığa
ihtiyaç vardır. Bunun için testisler bu sıcaklıkta duracak Ģekilde ayarlanır. Testislerin vücut
dıĢında yer almasının sebebi budur.
Bir gram testis dokusu, bir günde, 107 spermatozoa meydana getirir.
Spermatogoniumdan spermatozoon oluĢması, 70 gün kadar bir süre alır. Semenin 1 ml’sinde
60-120 milyon spermatozoa bulunur.
Sperm sayısının 1 mililitrede 1 milyonun altında olmasına azospermi, 1 ml’de 20
milyonun altında olmasına oligospermi, 1 ml’de 20-40 milyon sperm bulunmasına
hipospermi, 1 ml’de 60-120 milyon sperm olmasına normospermi denir. 1 ml’de 20
milyondan az sperm bulunanlar genellikle sterilitedir (kısır).
Semen, beyaz ve opak bir sıvıdır. Miktarı ortalama 3 ml kadardır. Ġçinde sperma
hücreleri, fruktoz, C vitamini, spermin, kolesterol, fosfolipit, çinko vb. maddeler bulunur.
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Sperm hücresi, baĢ ve kuyruk kısmından oluĢur. Spermatit çekirdeği, spermanın baĢını
oluĢturur. Çekirdek kısmı babanın genetik özelliklerini taĢıyan DNA’yı taĢır. Kuyruk kısmı
hareketliliği sağlar. Sperm hücresi +4 °C’de birkaç gün, -79 °C’de birkaç yıl canlı kalabilir.

ġekil 2.10: Sperm bölünmesi



Ereksiyon

Ereksiyon, cinsel birleĢme için Ģarttır. Ereksiyon esnasında arter damarları geniĢler ve
penise bol miktarda kan dolarak süngerimsi boĢlukları doldurur. Venaların çıkıĢ yerleri
daraltılarak kanın çıkması önlenir, reseptörlerden gelen heyecan impulsları ile penisin
sertleĢip dikleĢmesi sağlanır. Parasempatik sinirler üretra bezlerini uyarır ve kaygan bir sıvı
salınmasına neden olur. Sempatik sinirlerin uyarılması ile de ereksiyon sona erer.
Ejakülasyondan sonra belli bir süreye kadar tekrar ereksiyon meydana gelmez.





Ejakülasyon

Ejakülasyon, orgazm esnasında meninin üretra içine hareketi ve üretradan dıĢarı
atılmasıdır. Glans penisteki resöptörlerin uyarılması belli bir düzeye ulaĢınca sempatik
sinirler, duktus deferens ve vesicula seminalis kaslarını kasılmaya sevk eder. Bu sayede meni
üretraya atılır ve ejakülasyon gerçekleĢir.

2.6. Kadın Üreme Organları Fizyolojisi
Kız çocuklarında ergenlik çağı, erkek çocuklardan 1-2 yıl daha erken baĢlar. Kız
çocuklarında erkek çocuklarında da olduğu gibi ergenlik çağının baĢlangıcında gonadotropin
salgısı artıĢı görülür. Memelerin büyümesi, ergenliğin ilk belirtisidir ve plazmadaki östrojen
artıĢı ile görülür. Menstruel siklus, ergenlik belirtilerinden tahmini olarak 2 yıl kadar sonra
baĢlar. Ergenlik çağının evreleri iklim, ırk ve genetik faktörlere göre değiĢiklik gösterebilir.
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2.6.1. Menstruel Siklus
DiĢi üreme fonksiyonu, erkeklerinki gibi devamlı değil periyodik olarak devam eder.
Her bir periyot, mestruel siklus olarak adlandırılır. Ergenlik çağından baĢlayarak
endometrium, periyodik olarak değiĢikliğe uğrar ve uterustan kanama olur. Kanama,
yaklaĢık 4-6 gün devam eder ve bu durum genellikle 28 günde bir tekrarlar. Menstruel
siklus, uterusun periyodik olarak döllenme ve gebelik için hazırlanması olayıdır. FSH ve LH
hormonları tarafından düzenlenir. Her ay oluĢan bu sikluslarla, ovariumlardan bir ovum
Ģekillenerek tubalara bırakılır.
Döllenme olmaz ise ovum kanamayla birlikte vajinadan dıĢarı atılır. Bu olay
menstruel siklustur. Döllenme olmadığı sürece menstruel siklus periyodik olarak devam
eder. Ancak döllenme olursa gebelik dönemi boyunca menstruel siklus gerçekleĢmez.
Laktasyon (emzirme) döneminde de baskılanma olabilir.
Ergenlik çağında menarĢ (ilk âdet) ile baĢlayan bu sikluslar, menopoza (menstruel
siklusun sona ermesi) kadar devam eder. Menstruel akıntı kan, müköz ve lökositlerden
oluĢur. Âdet ile kaybedilen kan 6-60 ml arasındadır.

ġekil 2.11: Menstruel siklus

2.6.2. Ovarial Siklus
Ovariumlar ekzokrin ve endokrin salgı yapar. Kortexde, bağ doku içinde, ovarium
folikülleri bulunur. Foliküllerin sayısı doğumdan sonra artmaz, yaĢla birlikte azalır.
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Doğumdan sonra ovariumun kapsülü altında birçok olgunlaĢmamıĢ folikül bulunur.
Menstruel siklusun baĢlangıcında foliküllerden birkaçı büyür ve ovarium yüzeyine yaklaĢır.
Diğer foliküller olgunlaĢmaz. Menstruel siklusun bu evresine foliküler evre, olgunlaĢan
foliküllere de graaf folikülü denir.
OlgunlaĢan folikülün içinde bir boĢluk meydana gelir ve içi sıvı doludur ve bol
miktarda östrojen içerir. Siklusun tahminen 14. gününde folikül çatlar ve ovum tubalara
bırakılır. Ovum, fimbria tarafından yakalanır ve uterusa taĢınır. Döllenme olmaz ise
vajinadan dıĢarı atılır. Ovulasyonda çatlayan folikül boĢluğu kanla dolar. Folikül boĢluğunu
çevreleyen granulosa hücreleri çoğalarak folikül içinde pıhtılaĢmıĢ kanın yerini alır. Bu
lipidce zengin sarı renkli hücrelere corpus luteum denir. Corpus luteum hücreleri,
progesteron ve bir miktar da östrojen salgılar. Eğer gebelik olursa corpus luteum yerinde
kalır ve doğuma kadar menstruasyon görülmez. Eğer gebelik oluĢmaz ise menstruasyondan
önce corpus luteum dejenere olmaya baĢlar. Dejenere olan corpus luteum bir iz bırakır, buna
da corpus ablikans denir.
Corpus luteumun yok olması ve buradan hormon salgılanmaması, FSH (folikül
stimüle edici hormon) ve LH üzerindeki etkiyi ortadan kaldırır ve FSH yeniden salgılanmaya
baĢlar.
OlgunlaĢan foliküllerden salınan östrojenin etkisi ile siklusun 5-14. günleri arasında,
endometrium hızla kalınlaĢır. Endometrium tabakası arter ve venlerle bir ağ gibi örülür. Ovu
lasyondan sonra da ödemli bir hâl alır. Endometriumun kalınlaĢmasını ve bezlerinin salgı
yapmasını sağlayan hormon, progesterondur.

ġekil 2.12: Ovarial siklus
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2.6.3. Fertilizasyon (Döllenme)
Döllenme üç aĢamada gerçekleĢir:




Ovumun spermatozoon tarafından tanınması
Spermatozoonun ovuma giriĢinin ayarlanması ve sadece bir spermatozoonun
girmesine müsaade edilmesi
DöllenmiĢ yumurtanın durgun olan metobalizmasının aktive edilmesi, çoğalma
ve embriyo geliĢiminin sağlanması

Spermatozoonun baĢ kısmının ucundaki akrozom adı verilen bölge, proteinleri
parçalayan enzimleri taĢır. Akrozom enzimleri, yumurta hücresini (ovumu) çevreleyen
tabakaları eriterek sperm hücresinin yumurta hücresine ulaĢmasını sağlar. Sperm hücresi de
yumurta hücresini çevreleyen kalın bir tabaka olan jel örtüsünü geçerek akrozomdan bir
uzantı oluĢur. Bu uzantı üzerinde sperm hücresi için reseptör bölgesi bulunur. Reseptör bir
proteindir. Akrozom uzantısı reseptör proteini ile birleĢince sperm hücresi yumurta hücresini
çevreleyen tabakayı geçerek içeri girer. Buraya gelen sperm hücresi, yumurtanın hücre zarı
ile birleĢir ve iki hücre zarı kaynaĢır. Yumurtayı çevreleyen tabaka üzerine binlerce sperm
hücresi gelir ancak bunlardan sadece birisi bu tabakayı geçebilir. Eğer birden çok sperm
hücresi yumurta hücresine girerse kromozom sayısı normalden fazla olacağından embriyo
geliĢmesinin erken döneminde ölür ve dıĢarı atılır (düĢük-abortus).

ġekil 2.13: Spermlerin yumurta içine giriĢi

Ovumun bulunduğu ortama sperma hücresinin girmesinden 3 saniye sonra ovum içine
sodyum giriĢi baĢlar. Bu reaksiyon, polispermiyi (birden çok spermi) önler. Sperm
hücrelerinin ovuma giriĢinden 5 dakika sonra da DNA sentezi için gerekli maddeler
taĢınmaya baĢlar ve bu sayede de DNA sentezi baĢlamıĢ olur.
Cinsel birleĢme esnasında vajinaya bırakılan spermatozoaların döllenmenin olacağı
ampulla bölümüne ulaĢmaları çok hızlı olur. Sperm hücresinin buraya ulaĢması tahminen 30
dk. içinde gerçekleĢir. Bu hız, sadece sperm hücresinin kendi hareketi ile mümkün değildir.
Uterus kaslarını kasılması, uterus boynunun emici pompa gücü, uterus icine bırakılan meni
sıvısının basıncı gibi faktörler, sperm hücresinin hareketini artırır. Ovariumlardan serbest
bırakılan ovum, fimbria tarafından yakalanır ve epitelyum hücrelerinin siliaları sayesinde
döllenmenin gerçekleĢeceği ampulla kısmına doğru hareketi sağlanır.
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Döllenen yumurtada kromozom sayısı 46 olur ve hücre bölünmesi baĢlar. DöllenmiĢ
yumurta, uterusa ulaĢınca buraya yerleĢir yani uterus mukozasına tutunur. Döllenme ile
oluĢan yeni hücreye zigot denir.

ġekil 2.14: Spermlerin vajina içine girerek ilerleyiĢi

Bölünmeye baĢlayan embriyonun ilk Ģekline blastocyst (blastosist) denir. Blastosist,
ortası boĢ, etrafı trofoblast hücreleri ile çevrilmiĢ top görünümündedir. Bu hücreler,
enzimlerini salarak endometriumu eritir. Açığa çıkan besin maddeleri birkaç hafta kullanılır.
Arkasından plasenta (anne ile bebek arasındaki bağ) ve fetal dolaĢım Ģekillenir. 5-7. haftanın
sonunda embriyo kalbi çalıĢmaya baĢlar.

ġekil 2.15:Yumurtanın olgunlaĢması ve döllenmesi
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Cinsiyet oluşumu aşağıda açıklanmıştır:
Ġnsanlarda cinsiyet tayini döllenme anında olur. Yumurta hücreleri XX kromozomu
taĢır. Yumurta hücresinin bölünme aĢamasında kromozom sayısı yarıya iner (23). Her
yumurta hücresinde X kromozomu vardır. Erkek sperma hücresi bir X, bir de Y kromozomu
taĢır. Sperma hücresinin bölünmesiyle kromozom sayısı yarı yarıya iner (23). Bölünme
aĢamasında X kromozomu içeren ya da Y kromozomu içeren sperma oluĢur.
Yumurta hücresini dölleyen sperm hücresi Y kromozomu taĢıyorsa yumurta hücresi X
kromozomu taĢıdığından bebeğin cinsiyeti erkek olur (XY). Yumurta hücresini dölleyen
sperm hücresi X kromozomu taĢıyorsa bebeğin cinsiyeti kız olur (XX). Döllenen yumurtada
kromozom sayısı 46 olur yani bebeğin cinsiyetini daima babadan gelen spermin cinsiyet
kromozomu belirler.

ġekil 2.16: Cinsiyet oluĢumu
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ÖLÇME VE DEĞERLNDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLNDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi normal doğum eylemine izin veren pelvis tipidir?
A) Andropoid tip pelvis
B) Android tip pelvis
C) RaĢitik tip pelvis
D) Jinekoid tip
E) Platipelloit pelvis
2. AĢağıdakilerden hangisi süt salınımını sağlayan hormondur?
A) Prolaktin hormonu
B) Östrojen hormonu
C) Progesteron hormonu
D) Testesteron hormonu
E) Estrojen hormonu
3. AĢağıdakilerden hangisi dıĢ genital organlardan değildir?
A) Labia majör
B) Ovarium
C) Clitoris
D) Bartholin bezleri
E) Labia minör
4. AĢağıdakilerden hangisi küçük pelvisin bölümlerinden değildir?
A) Pelvis girimi
B) Pelvis boĢluğu
C) Pelvis çıkımı
D) Pelvis baĢı
E) Pelvisin transvers kutru
5. AĢağıdakilerden hangisi uterusun embriyoyu barındıran ve düz kas yapıya sahip olan
tabakasıdır?
A) Parametrium
B) Myometrium
C) Endometrium
D) Bazal tabaka
E) Endometriyal tabaka
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Kadın hayatının dönemlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Kadın hayatının dönemleri ile ilgili araĢtırma yapınız. Konu ile ilgili bir sunum
hazırlayıp sınıf ortamında anlatınız.

3. KADIN HAYATININ DÖNEMLERĠ
Kadın yaĢamı bir süreç olarak düĢünüldüğünde bu süreçte yaĢam, belli dönemlere
ayrılarak incelenir çünkü her dönem farklı özellikler gösterir ve her dönemde insan fiziksel
ve duygusal geliĢimler içerisindedir.

Resim 3.1: Kadın hayatının dönemleri

Kadın hayatı, kesin sınırları olmamakla birlikte belirli dönemlerde incelenebilir.
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3.1. Puberte Dönemi (Ergenlik dönemi)
Adölesan dönemi; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme,
geliĢme, olgunlaĢma süreçleriyle çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢ dönemidir. Bu dönemde,
özellikle kızlarda vücut biçimi büyük önem taĢır. DıĢ genital organlarda ilk geliĢme
genellikle memelerde görülür. Bunlardan hemen sonra böbrek üstü bezinden üretilen
androjen hormonlarının etkisiyle vulva ve pubik kılları, peĢinden de koltuk altı kılları
oluĢmaya baĢlar. Bu dönemin en önemli olayı menarj adı verilen ilk menstruasyon
kanamasının olmasıdır. Bu dönem büyüme sürecini içerdiğinden enerji veya yeni dokuların
yapımı için protein, vitamin ve minerale daha fazla ihtiyaç vardır. Adölesan dönemi hayat
boyunca toplam enerji gereksiniminin en fazla olduğu dönemdir ve menstruel siklusun
baĢlaması demir ihtiyacını artırmaktadır.
Püberte döneminde hipotalamus-hipofiz hormonları etkisi ile oluĢan değiĢikler
seksüel, bedensel ve psikolojik olmak üzere üç grupta incelenir:

3.1.1. Seksüel DeğiĢiklikler
Skonder seks karakterlerinin görülmesi ve genital organlarda oluĢan değiĢiklerdir. Bu
değiĢiklikler Ģunlardır:


TelarĢ (Telarche): Meme geliĢimidir. 9-10 yaĢlarından itibaren overlerden
salgılanan östrojone bağlı önce meme baĢının bulunduğu renkli, yuvarlak bölge
büyür ve meme dokusu geliĢmeye baĢlar. Ovulasyon olduktan sonra salgılana
progesteron etkisiyle memeler normal yuvarlak Ģeklini alır. Meme geliĢimi
genelde 14 yaĢında tamamlanır.

Resim 3.2: Adölasan döneminde telarĢ
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PubarĢ (Pubarche): Pubis kıllanmasıdır. Önceleri renksiz kıllanma görülür.
Kıllanmaya derideki pigmantasyon da eĢlik eder.

Resim 3.3: Adölasan döneminde pubarĢ



AdrenarĢ (adrenarche): Aksiller (koltuk altı) kıllanmasıdır. Pubis kıllarının
çıkmasından sonra yaklaĢık bir yıl içerisinde ilk menstruasyondan çok kısa bir
süre önce görülür. Pubis ve aksiller kıllanma adrenellerden salgılanan
androjenin etkisi ile meydana gelir.



MenarĢ (menarche): Ġlk menstruasyon kanamasıdır. Ġlk menstruasyon yaĢını
beslenme, endokrin organlar, hastalıklar, iklim ve genetik faktörler etkileyebilir.
MenarĢ kabaca 10-16 yaĢlar arasında görülür. Erken menarĢ uzun süre östrojene
maruz kalma ile eĢanlamlı olacağından ileri yaĢamda endometrial patoloji riski
artar. Geç menarĢ olanlarda ise ovaryan veya santral hormonal bozukluk olma
ihtimali yüksektir. MenarĢın ilk yıllarında menstruel dengesizlikler görülebilir.
Bunun nedeni hipotalamus-hipofiz-over arasındaki dengenin kurulamamasıdır.
Bu dengesizliğin bir iki yıl içinde geçmesi gerekir.

3.1.2. Bedensel DeğiĢiklikler
Pübertede vücut yapısında östrojene bağlı önemli değiĢiklikler görülür. Boyda hızlı
uzama, pelviste geniĢleme ve kalçalarda yağ toplanması görülür. Boy uzamasının maksimum
olduğu dönem telarĢtan iki yıl sonra ve menarĢtan bir yıl öncesine rastlar.

3.1.3. Psikolojik DeğiĢiklikler
Genç kız püberte döneminde çocukluktan olgunluk dönemine geçmektir. Bu yaĢlarda
agresif, duyarlı veya aĢırı duygusal olabilir. Çevre ve ailenin ilgi ve desteği psikolojik
belirtilerin azalmasına yardım eder.
Pübertenin 8 yaĢından önce ortaya çıkmasına puberte prekoks (erken puberte) adı
verilir. Puberte prekoks idiyopatik, serabral, ovarial veya sürrenal kaynaklı olabilir.
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16 yaĢına kadar sekonder seks karakterleri ve menarĢın oluĢmamasına püberte tarda
(geç püberte) adı verilir. Hipotalamus-hipofiz-over arasındaki iliĢkinin bozukluğu, üreme
organlarında hipoplazi, metabolizma hastalıkları ve enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olabilir.

3.2. Seksüel Ergenlik (Doğurganlık) Dönemi
Doğurganlık dönemi olarak adlandırılan bu dönemin baĢlangıç yaĢı ortalama 19’dur.
Ülkemizde sosyokültürel etmenler göz önünde bulundurularak bu yaĢ 15 olarak kabul
edilmektedir. 15-45 yaĢ arasında yer alan bu dönem yaklaĢık 30 yılı yani kadının en üretken
ve aktif olduğu yılları kapsar. Bu dönemde 400-500 kadar ovulasyon meydana gelir. Bu
dönemde follikül oluĢması, ovulasyon, korpus luteum oluĢumu ve menstruasyon düzenli
olarak devam eder. Gebeliğin ve emzikliliğin yaĢandığı bu dönemde besin gereksinimi de
artar. Bunun karĢılanamadığı durumlarda da anemi, diĢ çürükleri, guatr, osteomalasia gibi
hastalıkların ortaya çıkması kolaylaĢacaktır.

Resim 3.4: Doğurganlık dönemi

Seksüel ergenlik dönemi doğurganlık ile ilgili olayların en yoğun yaĢandığı dönemdir.
Bu dönemde yaĢanan en önemli sorunlar Ģunlardır:











Gebelik, doğum, doğum sonu komplikasyonlar
Ġstenmeyen gebelikler
Ġsteyerek düĢükler
Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar
Kansızlık / beslenme bozukluğu
Cinsel taciz / istismar
Cinsiyet temelli Ģiddet
Hizmetlerden mahrum bırakılma
Anne ölümü
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yapılması

Emziklilik döneminde enerji ve besin ihtiyacının giderilmediği durumlarda annenin
sağlığı bozulur, süt verimi düĢer ve dolayısıyla bebek anne sütünden mahrum kalır.
Kalsiyumun (Ca+) karĢılanamaması sadece gebelik ve emziklilik dönemlerinde değil ileri
dönemlerde de Ca+ depolarının erken boĢalmasına neden olarak menopoz ve osteoporoz için
risk oluĢturur.
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3.3. Klimakterium ve Menopoz Dönemi
Cinsel olgunluk devresinin sona ermesinden sonra bu döneme geçilir. Bu geçiĢ, belli
belirsiz meydana gelir. Klimakterium dönemi yaklaĢık 45 yaĢ civarında baĢlar ve
menopozdan sonraki belli bir süreyi de içine alarak yaĢlılık dönemi kabul edilen 65 yaĢ
sınırına kadar devam eder. Klimakterium (climacterium) Yunanca bir kelime olup merdiven
basamağı anlamına gelen "klimkterikoz" kelimesinden türetilmiĢtir.
Bu dönem, kadın yaĢamının üretkenlik (reprodüktif) dönemi ile yaĢlılık dönemi
arasında yer alan, overdeki morfolojik ve fonksiyonel değiĢimlere bağlı olarak hormonal
dengenin farklılaĢması sonucu ortaya çıkan semptomlar ile karakterize bir geçiĢ dönemidir
ve kadın hayatında önemli bir aĢamayı tanımlar. ÇeĢitli fizyolojik, psikolojik ve sosyal
değiĢikliklerin ortaya çıktığı bu dönemde en önemli olay menstruasyonun daimi olarak
kesilmesi yani menopozdur.
Klimakterium ve menopoz kelimeleri birbirine karıĢtırılmaktadır. Klimakterium,
cinsel olgunluk döneminden yaĢlılık döneminin (senium) baĢlamasına kadar olan dönem
içerisinde kadının son âdetini gördükten sonra yaĢlılık dönemine (senium'a) uzanan devredir.
Klimakterium'un baĢlama zamanına kadının evli, bekar, tek eĢli (nullipar) veya çok eĢli
(multipar) oluĢunun ve koitusların azlığı veya çokluğunun etkisi yoktur. Eğer klimakterium
ile ilgili Ģikâyetler, kadının erken hayat devresinde baĢlarsa erken klimakterium; daha geç
(55-60) yaĢlarında baĢlarsa geç klimakterium denir. Klimakterium ile baĢlayan ovarial
folliküllerdeki azalma ile beraber östrojen üretimi düĢer. Ovarial folliküllerin tamamen
tükenmesi ile östrojen salgılanması durur ve overlerde atrofi görülür. Sonuçta üreme siklusu
ortadan kalkar ve menopoz ortaya çıkar.
Menopoz sözcüğü, Yunanca mens (ay) ve pause (durmak) sözcüklerinden
türetilmiĢtir. WHO menopozu, overlerin foliküler aktivitelerini yitirmeleri sonucu
menstruasyonun kalıcı sonlanımı olarak tanımlanmıĢtır. Dünya genelinde eski çağlardan bu
yana menopozun baĢlama yaĢının ırksal özelliklerle ve çevresel faktörlerle değiĢmediği
kabul edilmekte ve 45-55 yaĢ olarak bildirilmektedir. Buna karĢılık ülkemizde yapılan
çalıĢmalar, Türk kadının da menopoz baĢlangıç yaĢının 46-48 arasında bulunduğunu
göstermektedir.
Klimakterium dönemi WHO'nun sınıflamasına göre baĢlıca üç bölümde incelenir:





Premenopoz: Ġlk semptomların görüldüğü klimakterium, baĢlangıçtan
menopoza kadar geçen süredir. Bu dönemde, ovariumlar artık eski çalıĢma
gücünü yavaĢ yavaĢ kaybeder. Menstruel siklus düzeni kaybolur ve fertilite
Ģansı düĢer. Düzensiz sikluslar birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir.
Menopoz: En son âdet kanamasının görülmesidir.
Postmenopoz: Menopozdan yaĢlılık dönemine kadar geçen süredir. Bu da
ortalama olarak menopozdan sonraki 6-8 yıllık süreyi kapsar. Bir kadının
postmenopozda olabilmesi için 12 aylık amenore periyodunu tamamlamıĢ
olması gerekir. Bu dönemde artık vejetatif ve pisiĢik bozukluklar ortadan
kalkar. YaĢlılığa bağlı olarak organik hastalıklar görülür.
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Menopoz, baĢlangıç yaĢı ve biçimi bakımından üç değiĢik bölümde incelenebilir:


Natürel (Doğal) Menopoz: Folliküllerin tükenmesi ile ortaya çıkan fizyolojik
durumdur.



Erken Menopoz: Doğal menopoza girme yaĢı 40 yaĢın altında ise bu duruma
"erken menopoz" ya da "prematür over yetmezliği" denilir. Doğal menopozlu
kadınların da % l-4 kadarını oluĢturur. Erken menopozun etiyolojisi hakkında
henüz kesin bir sonuca varılmamakla birlikte genetik olarak X
kromozomundaki değiĢimler sorumlu tutulmaktadır.
Erken menopoz; idiyopatik (sebebi belli olmayan nedenler), otoimmun
hastalıklar, radyasyon ve kemoterapi, enfeksiyonlar, çevresel faktörler, kürtaj ve
düĢükler, sık gebelik, uzun süre emzirme, ciddi ĢiĢmanlık, hipotroidizm,
ooferektomi gibi çeĢitli nedenlerle oluĢabilir. Ġdiyopatik nedenler en sık
görülenidir.



Cerrahi Menopoz: Bazı operasyonlar normal zamandan önce menopoza giriĢe
neden olur veya yaĢı ne olursa olsun âdet görmekte olan bir kadının overleri
herhangi bir nedenle çıkarılırsa bu durumda "cerrahi menopoz" olgusu ortaya
çıkar. Ayrıca radyasyon tedavileri sırasında over fonksiyonları kalıcı bir Ģekilde
kaybolabilir. Kanser kemoterapisi uygulamalarında meydana gelen fonksiyon
kayıpları ise geri dönüĢümlüdür.

3.3.1. Menopoza GiriĢi Etkileyen Faktörler
Menopoza giriĢi etkileyen faktörler aĢağıda sıralanarak açıklanmıĢtır.

3.3.1.1. Genetik Faktörler
Menopoza girme yaĢı, menopozdan etkilenme gibi konularda genetik faktörler
önemlidir. Bir aileye mensup kadınların hemen hemen aynı yaĢlarda menopoza girdiği
görülmektedir.

3.3.1.2. Genital Faktörler
Menopozun ortaya çıkmasında over fonksiyonlarındaki dengenin önemli rolü vardır.
Düzensiz âdet gören kadınlar, düzenli âdet görenlere kıyasla daha erken menopoza
girmektedir. Bunun dıĢında doğurganlık durumu, menarĢ yaĢı, hormonal kontraseptif
kullanımı, iki yıldan uzun emzirme gibi faktörlerin menopoz yaĢını etkileyebileceği
bilinmektedir.
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3.3.1.3. PisiĢik Faktörler
PisiĢik travmalar menopozun ortaya çıkıĢını hızlandıran etmenlerden sayılmaktadır.
SavaĢ, göç, deprem gibi toplumsal olaylardan ya da uzun süren hapishane hayatından sonra
âdetten ani ve erken kesilmeler ortaya çıkabilmektedir.

3.3.1.4. Fiziki ve Çevresel Faktörler
Soğuk iklimlerde yaĢayanlar, sosyokültürel nedenlerden dolayı ağır ve zor Ģartlar
altında çalıĢan kadınlar daha erken yaĢta menopoza girebilmektedir. Çevre kirliliği,
radyasyon, yüksek rakımda yaĢamın erken menopoza neden olabileceği bildirilmektedir.

3.3.1.5. Sigara Kullanımı
Bugün pek çok hastalığın oluĢumunda primer rol oynayan sigara, menopozda da etkin
role sahiptir. Yoğun sigara içenler, içmeyenlere oranla ortalama 1,5-2 yıl daha erken
menopoza girebilmektedir.

3.3.1.6. Genel Sağlık Durumu
Ağır metabolik hastalıklar, genetik bozukluklar, enfeksiyon hastalıkları, kemoterapi ve
radyoterapi kullanımının da menopoz yaĢını etkilediği bildirilmektedir. Vücut yağ kitlesinin
östrojen üretimindeki rolü nedeniyle zayıf kadınlarda menopoz biraz daha erken
olabilmektedir. DoymuĢ yağların tüketiminin yüksek olması östrojen düzeyini arttırırken
doymamıĢ yağların etkisi azdır ancak en önemli nokta toplam yağ tüketimidir.

3.3.1.7. Sosyal Faktörler
Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapılan bazı araĢtırmalarda kırsal ve geleneksel
toplumlarda menopoz yaĢının 1-1,5 yıl daha erken olduğu gözlenmiĢtir. Irk, eğitim, evlilik
yaĢamı, sosyal sınıf, köy ya da kentte yaĢama gibi sosyal faktörlerin menopoz yaĢı üzerine
etkileri vardır.

3.4. Senium (YaĢlılık) Dönemi
YaĢlılık organizmanın geriye dönüĢü olmayan bir Ģekilde yıpranması ve iĢlevlerinin
bozulmaya baĢlaması Ģeklinde tanımlamaktadır. Doku ve hücrelerdeki yaĢlanma dikkate
alınarak 64 yaĢ ve daha yukarı yaĢtaki bireylerin yaĢlılık döneminde oldukları kabul edilir.
Bu dönemin daha sağlıklı ve daha mutlu geçmesi için bu yaĢ grubunda bulunan bireylerin
beslenmelerine önem vermeleri gereklidir.
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Resim 3.5: YaĢlılık dönemi

YaĢlıların çoğunluğunda (%65'i) kronik hastalıklardan bir ya da birkaçının bulunduğu
bir gerçektir. Bu dönemde öncelikle hastalıklara uygun beslenme yoluna gidilmeli, doktor
veya uzmanlarca verilmiĢ bir diyet varsa mutlaka uyulmalıdır. YaĢlılıkta bazal
metabolizmanın yavaĢlaması, fiziksel hareketliliğin azalması gibi nedenlerle enerji
harcaması düĢer. Buna karĢın protein ihtiyacı değiĢmez ancak bu ihtiyacın kaliteli
proteinlerden karĢılanması önerilmektedir. YaĢlılık döneminin önemli hastalıklarından olan
koroner-arter hastalıkları (KAH) için risk oluĢturabilecek diyetteki yağ miktarı ve çeĢidine
de dikkat etmek gerekir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi klimakterium dönemlerindendir?
I- Antremenapoz
II- Premenapoz
III- Menapoz
IV- Postmenapoz
A) I-II-III-IV

B) I-II-III

C) II-III

D) III-IV

E) II-III-IV

2. Doku ve hücrelerdeki yaĢlanma dikkate alınarak kaç yaĢ üstü yaĢlılık dönemi olarak kabul
edilir?
A) 60 yaĢ
B) 64 yaĢ ve üstü
C) 66 yaĢ ve üstü
D) 67 yaĢ ve üstü
E) 68 yaĢ ve üstü
3. I-Cerrahi menapoz
II- Erken menapoz
III- Natürel menapoz
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri menopozun çeĢitlerindendir?
A) I-II
B) I-III
C) I-II-III
D) III

E) II

4. AĢağıdakilerden hangisi pübertede hipotalamus-hipofiz hormonları etkisi ile oluĢan
seksüel değiĢiklere girmez?
A) TelarĢ
B) AdrenarĢ
C) Puberte
D) MenarĢ
E) PubarĢ
5. AĢağıdakilerden hangisi menopoza giriĢi etkileyen faktörlerdendir?
A) Enfeksiyon hastalıkları
B) Metabolik hastalıklar
C) Kemoterapi
D) PisiĢik faktörler
E) Ġlaç kullanımı
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DEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi kadın üreme hücresidir?
A) Ovulasyon
B) Over
C) Ovum
D) Overius
E) Tubalar
2. AĢağıdakilerden hangisi ductus deferensin kesilip fonksiyonlarının bitirilmesi iĢlemine
verilen addır?
A) Vazektomi
B) Duktustomi
C) Deferoktomi
D) Spermektomi
E) Ajukülasyon
3. AĢağıdakilerden hangisi menstrüel siklusu düzenleyen hormonlardandır?
A) Somototropin
B) Androjen
C) Prolaktin
D) FSH-LH
E) Corpus luteum
4. AĢağıdakilerden hangisi olgunlaĢan foliküle verilen addır?
A) Corpus luteum
B) Graaf folikül
C) Primer folikül
D) Corpus albicans
E) Graft folikülü
5. AĢağıdakilerden hangisi bölünmeye baĢlayan embriyonun ilk Ģekline verilen addır?
A) Blastocyst
B) Öustosyt
C) Corpus luteum
D) Graaf folikül
E) Corpus albicans
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6. ( ) Kadın sağlığını bozan doğurganlık ile ilgili çoğu sorun kadının doğurgan çağı olan 1549 yaĢ grubunda ortaya çıkmaktadır.
7. ( ) Ülkede izlenen genel nüfus politikası ana sağlığını etkilemez.
8. ( ) Sık tekrarlanan gebelikler sonucunda kadınlarda osteoporoz görülebilir.
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9. ( ) Anne sağlığı ve çocukların sağlıklı geliĢimi için doğumlar arasında en az 3 yıl
olmalıdır.
10. ( ) Bebek sağlığı açısından ideal anne yaĢ aralığının 25-35 olması gerekir.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
11. Anne ölümleri genellikle …………yaĢın altında gebe kalan kadınlarda daha yüksektir.
12. Bir yıl içinde 0–28 günlük iken ölen bebek sayısının o yılda doğan toplam canlı bebek
sayısına bölünmesi ile …………. ……….. ………….bulunur.
13. Kemik pelvis içine yerleĢmiĢ iç üreme organlarını içten dıĢa doğru sıraladığımızda
……..., ……………, ………. ve ……….yer aldığı görülür
14. Pelvis boĢluğunda, rektum ile mesane arasında yer alan, kalın duvarlı, içi boĢ ve
müsküler yapıdaki organa……….denir.
15. Yanlarda iki coxae, arkada os sacrum ve os coccyxin eklemleĢmesiyle oluĢmuĢ gövdenin
alt bölümüne ……….denir..
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
D
B
C
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
B
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
B
C
C
D

DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C
A
D
B
A
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
18 YAġ
neonatal ölüm hızı
ovarium, tuba uterina, uterus ve vajina
uterus
pelvis
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