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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Nullipar ve multipar gebelerde indüksiyon
öncesi ultrasonografik servikal uzunluk ve Bishop
skorunun indüksiyon-doðum süresine etkisini
araþtýrdýk.

Effect of Pre-Induction Transperineal
Ultrasonographic Cervical Length Measurements
and Bishop Score on Induction-to-Delivery Time

Gereç ve Yöntem: Çalýþmaya 35-44 gebelik haftalarý
arasýnda deðiþen 97 gebe (55 nullipar, 42 multipar)
alýndý; indüksiyon amacýyla intravaginal yoldan
misoprostol 50 g tablet kullanýldý; Bishop skoru dijital
muayene ile belirlendi; servikal uzunluk transperineal
ultrasonografi ile ölçüldü. Sürekli deðiþkenler için
Mann-Whitney U testi, Pearson korelasyon, Spearman
korelasyon ve çoklu doðrusal regresyon kullanýldý.
Kategorik deðiþkenler için ÷2 testi kullanýldý. Bishop
skoru ve servikal uzunluk için Receiver Operating
Characteristic (ROC) eðrisi çizildi.
Bulgular: Bütün vaginal doðumlar 24 saat
içerisinde gerçekleþti. Bulantý 8 (%8.2), kusma 1
(%1) taþisistoli 9 (%9.3), hiperstimülasyon 5 (%5.1)
gebede görüldü. Sekiz olgu (%8.2) sezaryen ile
doðurtuldu. Nullipar ve multipar gebelerde Bishop
skoru ve servikal uzunluk (sýrasýyla r=0.752,
p=0.000; r=0.691, p=0.000) korelasyon gösterdi.
Nullipar gebelerde indüksiyon-doðum süresi ile
servikal uzunluk (r=0.490, p=0.000) ve Bishop
skoru (r=0.455, p=0.01) korelasyon gösterdi,
multiparlarda ise sadece Bishop skorunda (r=0.441,
p=0.004) korelasyon bulundu. Çoklu doðrusal
regresyon modeline göre nullipar gebelerde servikal
uzunluk (t=3.850, p=0.000), multipar gebelerde
ise Bishop skorunun (t=11.222, p=0.000) tek
baðýmsýz deðiþken olduðu görüldü. ROC eðrisine
göre nulliparlarda indüksiyon-doðum süresini
belirlemede servikal uzunluðun, multiparlarda ise
Bishop skorunun daha iyi olduðu bulundu.
Sonuç: Ýntravaginal yoldan misoprostol 50 g
uygulamasý doðum indüksiyonunda baþarýlý
bulundu. Ýndüksiyon-doðum süresini belirlemede
nullipar gebelerde servikal uzunluðun, multipar
gebelerde ise Bishop skorunun kullanýlmasýnýn
daha uygun olduðu sonucuna varýldý.
Anahtar Kelimeler: Ser vikal uzunluk,
transperineal ultrasonografi, doðum indüksiyonu,
Bishop skoru

Objective: We aimed to evaluate the effect of preinduction cervical length and Bishop score for inductionto-delivery interval in nulliparae and multiparae.
Materials and Methods: A total of 97 pregnant
women (55 nulliparae, 42 multiparae) between 35
and 44 weeks of gestation were included in the study.
Misoprostol 50 g tablet was used as labour induction
agent intravaginally. Cervical length measurement
was obtained by transperineal ultrasonographic
approach and Bishop score was determined with
digital examination. While Mann-Whitney U test,
Pearson correlation, spearman correlation and
multiple linear regressions were used for continuous
variables, chi-square test was used for categorical
variables. Receiver Operating Characteristics Curve
was used for bishop score and cervical length.
Results: All vaginal deliveries were occurred within
24 hours. Eighth patients (8.2%) had nausea, 1
had (1%) vomiting, 9 had (9.3%) tachysystoly and
5 had (5.1%) hiperstimulation. Eight pregnant
women (8.2%) were delivered with caesarean
section. In nulliparous and multiparous women,
Bishop score and cervical length showed correlation
(r=0.752, p=0.000; r=0.691, p=0.000;
respectively). Cervical length (r=0.490, p=0.000)
and Bishop score (r=0.455, p=0.01) were correlated
in nulliparae whereas only Bishop score (r=0.441,
p=0.04) were correlated in multiparae. To
determine the induction-to-delivery time using
multiple linear regression, the cervical length for
multiparae (t=3.850, p=0.000) and the Bishop
Score for multiparae (t=11.222, p=0.000) were
the only independent variables. Receiver operating
characteristics for induction-to-delivery time curve
showed that cervix length was better than Bishop
score in nulliparae whereas the Bishop Score was
better than cervical length in multiparae.
Conclusion: Fifty g misoprostol intravaginally was
found successful in induction of delivery. To
determine induction-to-delivery time in pregnancies,
cervical length in nulliparae and Bishop
score in multiparae was found more suitable.
Key Words: Cervical length, transperineal
ultrasonography, birth induction, Bishop score.
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GÝRÝÞ

GEREÇ ve YÖNTEM

Doðum indüksiyonu, kendiliðinden
baþlamamýþ doðum eyleminin medikal ya da
mekanik yöntemler kullanýlarak baþlatýlmasý
demektir (1). Bazen, miad gebeliklerde
koþullar uygun ve fetal bulgular normal ise
elektif olarak indüksiyon yapýlabilir (2-4). Bu
amaçla 1997de yayýmlanan bir Guidelineda
gebelik haftasýnýn 39 ve üzeri olmasý gibi
kesin ölçütler önerilmiþtir (5). Özellikle
nulliparlar baþta olmak üzere miad gebelere
elektif doðum indüksiyonu yapýlmasýnýn
sezaryen oranlarýný arttýrdýðý iddia edilmesine
karþýn (6), son yýllardaki çalýþmalar elektif
indüksiyonlarda sezaryen oranýnýn artmadýðý
yönündedir (7,8).

Haziran 2003  Temmuz 2004 tarihleri
arasýnda, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi
Düzce Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum Kliniðine baþvuran, gebelik haftalarý
35-44 arasýnda deðiþen 97 gebe çalýþmaya
alýndý. Çalýþmaya alýnma ölçütleri: Tekiz
gebelik, baþ prezentasyonu, amnion zarýnýn
saðlam olmasý, reaktif nonstress test, paritenin
beþin altýnda ve olasý doðum tartýsýnýn 4500
gramýn altýnda olmasý. Gebelik haftasý >42
olanlar miad aþýmý olarak deðerlendirildi.
Miad gebeler için gebelik haftasý 39 ve
üzerinde olanlar çalýþmaya alýndý. Ýntrauterin
geliþme geriliði ya da preeklampsi nedeniyle
en erken doðum indüksiyonu 35. gebelik
haftasýnda yapýldý. Bu ölçütleri saðlayan
gebelere indüksiyon yapýldý. Prostaglandinlere
hipersensitivite, astým ve glokom öyküsü
olanlar ile plasenta previa, gestasyonel diabet,
sefalo-pelvik uygunsuzluk, nedeni bilinmeyen
uterin kanama, sezaryen ya da histerotomi
öyküsü olanlar çalýþmaya alýnmadý.
Her gebe bilgilendirilerek onamlarý
alýndý. Ayrýntýlý öykü sonrasý fizik ve obstetrik
muayeneleri, tam kan, tam idrar ve biyokimya
incelemeleri yapýldý. Gebe idrarýný boþalttýktan
sonra dorsolitotomi pozisyonunda
transperineal ultrasonografi ile servikal
uzunluk ölçümleri yapýldý (General Electric
LOGIQ 400 CL PRO Series, ABD). Abdominal
transdüsere önce akustik jel sürüldü, sonra
plastik streç ile kaplandý ve üzerine yeniden
jel sürüldü. Transdüser labium majuslar
arasýna yerleþtirildi; saða ya da sola çevrilerek
servikal kanalý içine alan görüntüler elde
edildi. Üç ölçümün en kýsa olaný kullanýldý.
Rektal gazlarýn olasý akustik gölgesi nedeniyle
gebelerin altýna yastýk yerleþtirildi ve bu
þekilde servikal kanalýn daha net görüntüsü
saðlandý.

Ýdeal doðumun uyarýlmasý, basit, güvenilir,
etkili ve noninvaziv olmalýdýr. Kullanýlacak
ilaç anne ve bebekte yan etki oluþturmamalý,
hedef organa etkimeli, ucuz olmalý ve kolay
uygulanabilmelidir.
Doðumun uyarýlmasý için dünyada
kullanýlan en yaygýn yöntem amniyotomi
yapýlmasý ve oksitosin infüzyonudur. Servikal
olgunlaþma üzerine etkisi olmamasý nedeniyle
oksitosinin baþarýsý serviksin olgunlaþma
derecesine baðlýdýr. Servikal olgunlaþma ve
doðumun uyarýlmasýnda bir diðer seçenek
misoprostol kullanýmýdýr.
Doðum indüksiyonu uygulanacak hastalarda
serviksin deðerlendirmesi için Bishop skoru
kullanýlmakta olup bu sübjektif bir deðerlendirme
þeklidir; bazý çalýþmalarda bu skorun deðerinin
düþük olduðunu ileri sürülmüþtür (1,9).
Uygulayýcý kiþinin deneyimine göre ayný kiþide
bile farklý sonuçlar verebilmekte ve eksternal
osu kapalý olgularda serviks iyi deðerlendirilememektedir. Servik geleneksel olarak dijital
deðerlendirmenin yanýsýra son yýllarda
ultrasonografi ile de deðerlendirilmektedir.
Ultrasonografi dijital muayeneye göre daha
objektif, daha doðru ve daha az invaziv bir
yöntemdir (10). Transperineal ultrasonografik
yöntem transvajinale göre daha kolay ve hasta
tarafýndan daha rahat kabul edilmektedir. Bu
nedenle serviksi transperineal ultrasonografi ile
deðerlendirdik.
Çalýþmamýzda nullipar ve multipar
gebelerde indüksiyon öncesi servikal uzunluk
ve Bishop skorunun indüksiyon-doðum süresine
etkisini araþtýrdýk.

Daha sonra digital muayene ile Bishop
skoru belirlendi (11). Her gebe litotomi
pozisyonuna alýndýktan sonra vulva-vajen ve
porsiyo serum fizyolojik ile temizlendi; 200
g tabletlerden elde edilen 50 g misoprostol
posterior fornikse yerleþtirildi (Cytotec 200
g G.D. Searle Co). En yüksek doz 200 g olarak
belirlendi. Gebe 30 dakika yerinden
kaldýrýlmadý. Ýlaç uygulamasýndan hemen
önce ve daha sonra aralýklarla fetus kalp
atýmlarý eksternal monitör ile izlendi;
gebelerin ateþ, nabýz ve tansiyon arteriyel
deðerleri kaydedildi. Bishop skoru 9un
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üzerinde olan gebelere amniyotomi yapýldý.
Misoprostolün olasý yan etkileri ateþ, bulantý,
kusma ve ishal kaydedildi. Hiçbir olguya ek
oksitosin ya da baþka bir ilaç uygulanmadý.
Tekrarlayan geç veya þiddetli deðiþken
deselerasyon varlýðýnda fetusun distreste
olduðuna karar verildi. En az iki dakika süren
tek kontraksiyon hipertonik kasýlma olarak
deðerlendirildi. Taþisistoli, iki ardýþýk on
dakikalýk zaman diliminde 10 dakikada en
az altý kontraksiyon olarak belirlendi.
Hiperstimulasyon sendromu, taþisistoli ve
hipertonus anormal fetal kalp paterni (geç
deselerasyon ve/veya beat-to-beat variabilite
kaybý) olarak belirlendi (12). Tüm olgularýn
baþlangýç Bishop skoru ve transperineal
servikal uzunluk, indüksiyon-doðum süresi,
doðum þekli, fetal ve maternal
komplikasyonlar ve neonatal sonuçlarý
kaydedildi.
Bilgilerin istatistiksel analizi istatistik
yazýlým programý ile yapýldý. Veriler ortalama
SD (standart sapma) olarak verildi. Sürekli
deðiþkenler için Mann-Whitney U testi,
Pearson korelasyonu, Spearman korelasyonu
ve çoklu doðrusal regresyon kullanýlýrken,
kategorik deðiþkenler için ki-kare testi
kullanýldý. Bishop skoru ve servikal uzunluk
için ROC eðrisi (Receiver Operating
Characteristics Curve) çizildi.
BULGULAR
Toplam 97 (55 nullipar, 42 multipar) gebe
çalýþmaya alýndý. Gebelerin demografik
özellikleri Tablo 1de gösterildi. Beklendiði
gibi nullipar ve multipar gebeler arasýnda yaþ
ve parite açýsýndan fark görüldü, gestasyonel
yaþ ve vücut kitle indeksi istatistiksel olarak
farklý bulunmadý (p>0.05). En sýk indüksiyon
nedeni miad gebelik idi (Tablo 2). Ýndüksiyon
endikasyonlarý açýsýndan iki grup arasýnda
istatistiksel fark saptanmadý (p>0.05).

Tablo 2. Nullipar ve multipar gebelerde indüksiyon
endikasyonlarý
Nullipar Multipar
(n=55)
(n=42)

P

Miad gebe

41

35

=0,05

Miad aþýmý

5

3

> 0,05

Preeklampsi

4

3

> 0,05

Oligohidroamnios

3

1

>0,05

Ýntrauterin geliþme

2

2

>0,05

geriliði

distres, 1 kordon sarkmasý). Ýndüksiyon
süresince bulantý 8 (%8.2), kusma 1 (%1),
taþisistoli 9 (%9.3), hiperstimülasyon 5 (%5.1)
gebede görüldü. Bebeklerin doðum aðýrlýðý
ortalama 3242 27 g bulundu. Bebeklerin 1.
dakika Apgar skoru ortalama 7.9 1.0 ve 5.
dakika Apgar skoru 9.7 1.0 bulundu. Dört
bebekte 1. ve 5. dakika Apgar skoru 7nin
altýnda tespit edildi. Resüsitasyon 1 bebeðe
uygulandý. Nullipar ve multipar gebelerde
ortalama doðum aðýrlýðý ile 1. ve 5. dakika
Apgar skoru açýsýndan fark saptanmadý
(p>0.05).
Multipar ve nullipar gebelerin indüksiyon
öncesi servikal uzunluk, Bishop skoru ve
indüksiyon süreleri Tablo 3de gösterildi.
Ortalama indüksiyon süresi nullipar gebelerde
11.3 5.6 saat, multipar gebelerde ise 10.6
4.3 saat bulundu (p>0.05). Ortalama servikal
uzunluk nulliparlarda 28.3 7.3 mm,
multiparlarda 33 8.4 mm idi (p<0.05).
Ortalama Bishop skoru nulliparlarda 3.9 ±
2.3, multiparlarda 3.6 ± 2.2 saptandý ve
aradaki fark anlamlý deðildi (p>0.05).
Tablo 3. Nulipar ve multipar gebelerin indüksiyon
öncesi ultrasonografik servikal uzunluk, Bishop skoru
ve indüksiyon süreleri

Ta b l o 1 . G e b e l e r i n d e m o g r a f i k ö z e l l i k l e r i
Nullipar Multipar
gebeler
gebeler
Yaþ
Parite
Gestasyonel yaþ

23.9 + 4.2
0
39.6 + 1.3

Vücut kitle indeksi 28.9 + 5.6

P

31.1 + 62

0.00

+1.1

0.00

1.9

39.5 + 1

>0.05

28.9 + 5.1 >0.05

Doðum 89 gebede (%91.8) vajinal, 8
gebede (%8.2) sezaryen ile gerçekleþti (7 fetal

* Ýndüksiyon baþlangýcýndan fetusun doðumuna kadar geçen
süre

Nullipar gebelerde indüksiyon-doðum
süresi ile serviks uzunluðu (r=0.490,
p=0.000) ve vücut kitle oraný (BMI) (r=0.544,
p=0.000) ile Bishop skoru (r=0.455, p=0.01)
korelasyon gösterirken, multiparlarda Bishop
skoru (r=0.441, p=0.004) ve BMI (r=0.527,
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p=0.000) korelasyon gösterdi, serviks
uzunluðu korelasyon göstermedi (p>0.05).
Bishop skoru ve servikal uzunluk nullipar
(r=0.752, p=0.000) ve multipar gebelerde
(r=0.691, p=0.000) korelasyon gösterdi.Çoklu
doðrusal regresyon modelinde nullipar
gebelerde indüksiyon-doðum süresini
belirlemede serviks uzunluðunun (t=3.850,
p=0.000), multipar gebelerde ise Bishop
skorunun tek baðýmsýz deðiþken olduðu
görüldü (t=11.222, p=0.000). Nullipar
gebelerde ROC eðrisi indüksiyon doðumsüresini göstermede en iyi eþik deðerin 17.4
mm olduðunu ve servikal uzunluðun Bishop
skorundan daha iyi olduðunu gösterdi (eðri
altýnda kalan alan 0.659a karþý 0.451).
Multipar gebelerde ise indüksiyon-doðum
süresini göstermede Bishop skoru için en iyi
eþik deðerin 2 olduðu ve Bishop skorunun
servikal uzunluktan daha iyi olduðunu
gösterdi (eðri altýnda kalan alan 0.549a karþý
0.341).
TARTIÞMAR
Doðum indüksiyonu amacýyla uygulanan
misoprostol intravajinal ve oral uygulanmakta
ve doz olarak 25-200 g arasýnda deðiþmektedir
(13,14). Hangi doz ve uygulama þeklinin en
etkin ve güvenilir olduðu net olarak ortaya
konamamýþtýr. Bazý çalýþmalarda 4 saat
aralýklarla verilen 25 ve 50 g misoprostol
karþýlaþtýrýldýðýnda, 50 g misoprostol ile
indüksiyon baþarýsýnýn daha yüksek olduðu
(14-16), baþka bir çalýþmada ise sonuçlarýn
benzer olduðu bildirilmiþtir (17). Fetal ve
neonatal sonuçlar birbirine yakýn olsa da 25
g doz uygulamalarý daha az oranda
taþisistoliye neden olmaktadýr (12,14,18,19).
Taþisistoli ve hipersitümülasyon riski 50 g
dozlarýnda yüksek olmasýna karþýn sezaryen
oraný, operatif vajinal doðumlar ve Apgar
skorlarýnda doza baðlý farklýlýðýn olmadýðý
belirtilmiþtir (14). Bununla birlikte 50 g
dozlarýnda indüksiyon-doðum süresi daha
kýsa, 24 saat içinde gerçekleþen doðum oraný
daha yüksek ve oksitosin gereksinimi daha
az bulunmuþtur (15,16). Misoprostolün
parçalara ayrýlmasýndaki zorluk nedeniyle 25
g tablet dozundaki kullanýmý zordur (18). Bu
nedenle çalýþmamýzda 50 g misoprostol
kullanýldý.
Çalýþmamýzda sezaryen oraný %8.2 (n=8)
idi ve bütün hastalar 24 saat içinde doðurdu.
Meydanlý ve ark. 50 g misoprostolü 4 saat
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arayla kullanmýþlar (en fazla 300 g) ve 24 saat
içinde doðum %73.8 oranýnda gerçekleþtiðini
belirtmiþlerdir (17). Yenen ve ark.
indüksiyonda 50 g misoprostol ve oksitosini
karþýlaþtýrmýþlar ve misoprostol grubunda 24
saat içinde doðum %71.5 oranýnda
gerçekleþmiþ, sezaryen oraný ise %7
saptanmýþtýr (20). El-Sherbiny ve ark. 25 ve
50 g intravajinal misoprostolü karþýlaþtýrmýþlar
ve 50 g grubunda sezaryen oraný %17.2, 25
g grubunda ise %14.1 bulmuþlardýr (19).
Misoprostol 50 g ile yapýlan çalýþmalarda,
Meydanlý ve ark. (17) indüksiyon süresini
ortalama 10.5 saat, Pandis ve ark. (13) 14.6
saat, Sanchez-Ramos ve ark. (21) 13.5 saat,
El-Sherbiny ve ark. (19) 9.4 saat, Wang ve
ark. (22) ise 16.3 saat ve Has ve ark. (23) 11.7
saat bulmuþlardýr. Bu çalýþmalarda indüksiyon
süresi gebelerde nullipar ve multipar olarak
ayrý ayrý belirtilmemiþtir. Çalýþmamýzda
indüksiyon-doðum süresi nulliparlarda 11.3
5.6 saat, multiparlarda 10.6 4.3 saat bulundu
(p>0.05).
Ateþ, bulantý, kusma ve ishal misoprostol
uygulamasýna baðlý oluþabilecek yan
etkilerdir. Çalýþmamýzda bulantý 8 (%8.2),
kusma 1 (%1) gebede görüldü, hiçbir hastada
ateþ ve ishal görülmedi. Ayný doz
uygulamasýnda bulantý ve kusma oranýný
Shetty ve ark. %27.8, Kumru ve ark. %10.8
belirtmiþlerdir (24,25). Meydanlý ve ark. hiçbir
h a s t a d a b u l a n t ý , ku s m a v e i s h a l e
rastlamamýþtýr (17).
Çalýþmamýzda taþisistoli 9 (%9.3),
hipersitimülasyon 5 gebede (%5.1) görüldü
ve bu gebelerin fetuslarýnda fetal distres ya
da düþük Apgar skoruna rastlanmadý; neonatal
bakým gereksinimi olmadý. Sanchez-Ramos
ve ark. 25 g ve 50 g intravajinal misoprostolü
karþýlaþtýran metaanalizinde taþisistoli sýklýðý
sýrasýyla %8.9 ve %20.8, hipersitimülasyon
sýklýðý sýrasýyla %9.3 ve %4.4 saptamýþlardýr
(14). Meydanlý ve ark. günaþýmý gebelerde
intravajinal misoprostolü karþýlaþtýrdýklarý
çalýþmada, 25 ve 50 g dozlarda taþisistoli oraný
sýrasýyla %1.7 ve %3.3 ve hipersitimülasyon
oraný sýrasýyla %5 ve %3.3 bildirilmiþtir (17).
Çalýþmamýzda neonatal sonuçlara
baktýðýmýzda bebeklerin 4ünde (%4.1) 1. ve 5.
dakika Apgar skoru 7nin altýnda saptandý ve
kordon sarkmasý endikasyonu ile sezaryen
yapýlan bir bebeðe neonatal bakým gerekti. Ayný
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doz uygulamalarýnda, Meydanlý ve ark. 1. dakika
Apgarý 7nin altýnda %6.7, 5. dakika Apgarý
7nin altýnda %3.3 ve neonatal bakým gerektiren
bebek oranýný %3.3 saptamýþlardýr (17). Pandis
ve ark.Ê5. dakika Apgarý 7nin altýnda olan
bebek oranýný %1 bulmuþlardýr (13).
Bishop skoru ile servikal uzunluk arasýnda
korelasyonu gösteren pek çok çalýþma
bulunmaktadýr. Pandis ve ark. Bishop skoru
ve servikal uzunluk arasýnda, Richey ve ark.
servikal uzunluk ve servikal dilatasyon
arasýnda, Mahony ve ark. servikal uzunluk
ile servikal silinme arasýnda iyi bir korelasyon
olduðunu ileri sürmüþlerdir (26-28).
Çalýþmamýzda nullipar ve multiparlarda
Bishop skoru ile servikal uzunluk arasýnda
korelasyon bulduk ancak bu iliþki
nulliparlarda multiparlara göre daha anlamlý
idi. Nullipar grupta servikal uzunluk ile
indüksiyon süresi uyumlu bulunurken
multipar grupta ayný iliþki bulunmadý. Bishop
skoru ile indüksiyon süresi arasýnda, hem
multipar hem de nullipar grupta güçlü bir
korelasyon saptandý. Çoklu doðrusal regresyon
modelinde nulliparlarda servikal uzunluðun
multiparda ise Bishop skorunun tek baðýmsýz
deðiþken olduðu görüldü. Ýndüksiyon-doðum
süresi, servikal uzunluk ve Bishop skoru
arasýndaki iliþkiyi araþtýran çalýþmalarýn
sonuçlarý farklýdýr. Paterson-Brown ve ark.
servikal uzunluðun Bishop skoru ve
indüksiyon süresi ile belirgin bir baðlantýsýnýn
olmadýðýný (29), Boozarjomehri ve ark. servikal
uzunluðun doðumun latent aþamasý ile
baðlantýlý ama doðum süresi ile baðlantýlý
olmadýðýný bildirmiþlerdir (30). Yang ve ark.
ise indüksiyon baþarýsýný göstermede servikal
uzunluðun Bishop skorundan daha iyi
olmadýðýný belirtmiþlerdir (31). Gonen ve ark.
doðum süresi ile Bishop skoru ve parite
arasýnda anlamlý bir korelasyon bulmuþlar
ancak bu parametreleri baðýmsýz deðiþkenler
olarak alan lojistik regresyon modelinde
sadece Bishop skoru ve paritenin baþarýlý
indüksiyon-doðum süresi ile baðlantýlý
olduðunu, servikal uzunluðun ise anlamlý
olmadýðýný belirtmiþlerdir (1). Watson ve ark.
ise kullandýklarý çoklu regresyon modelinde
yalnýzca servikal dilatasyonun doðumun
latent fazý uzunluðunu gösterebildiðini ileri
sürmüþlerdir (32).
Sonuç olarak, literatürdeki veriler her
ne kadar birbiriyle çeliþkili görünse de,
indüksiyon-doðum süresi açýsýndan servikal
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uzunluk nullipar gebelerde anlamlý iken
multiparlarda anlamlý bulunmadý. Multipar
gebelerde indüksiyon öncesi deðerlendirmede
Bishop skoru servikal uzunluða göre daha
deðerli gözükmektedir. Olgu sayýmýzýn azlýðý
nedeniyle daha geniþ prospektif, randomize
çalýþmalara gereksinim vardýr.
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