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“patofizyoloji”, “hasta yönetimi” veya her ikisinin 
bileşkesiyle tanımlanacaktır3. Hasta yönetimini 
temel alarak yapılan kanama tanımlarındaki sorun 
ise, transfüzyon yapılan kanama miktarı gibi, 
değerlendirmenin sadece geriye dönük olarak 
yapılabilir olmasıdır ve bu durumun birincil doğum 
sonu kanamayı tedavi etmeye çalışan klinisyen için 
bir anlam taşımaz. Dahası bu tanımlama ne zaman 
transfüzyon yapılacağı konusunda klinisyenin/
hastanenin tavrından fazlasıyla etkilenmeye açıktır. 
Üstelik kan ve ürünlerine erişmeyle ilgili eldeki 
olanaklar da sonuç üzerinde etkili olacaktır (Bkz. 
Bölüm 45). Sonuç olarak Birleşik Krallık’ta yakın 
zamanda kabul gören görüşe göre “ciddi doğum 
kanaması” tanımının kullanılması daha uygun bir 
fikirdir. 500 ml’den fazla kanama olarak bilinen 
birincil doğum sonu kanama tanımından farklı 
olarak 1.000 ya da 1.500 ml’den daha fazla kanama 
olarak tanımlanır4.

Gebe olmayan erişkin için dolaşımdaki kan miktarı 
vücut ağırlığının % 7’sidir ya da yaklaşık 5 L’dir. 
Bu kanın % 30-40’nın dolaşım dışına çıkması 
(1.500–2.000 ml) taşikardi, taşipne, sistolik kan 
basıncında ölçülebilir oranda düşüş ve bilinç 
kaybına neden olur5. Bu nedenle “ciddi birincil 
doğum sonu kanama” 1.500 ml ya da daha fazla 
kananın kaybedilmesine, diğer bir deyişle koruyucu 
fizyolojik mekanizmaların artık yeterli olamadığı 
miktarda kanamayı gösterir. Bu tanımın kabul görüp 
göremeyeceği zaman içinde belli olacaktır.

ÇALIŞMALARI KARŞILAŞTIRMADAKİ 
ZORLUKLAR

Birincil doğum sonu kanamayı ele alan çalışmalar 
karşılaştırılırken iki önemli nokta dikkate alınmalıdır. 
Bunlardan ilki kaybedilen kan miktarını belirlemede 
kullanılan yöntem, ikincisi de doğumun üçüncü 
evresinin nasıl yönetildiğidir. Ayrıca birincil doğum 
sonu kanama için riskleri irdeleyen olgu-kontrol 
çalışmalarındaki değişkenlerin neler olduğunun da 
üzerinde durulmalıdır. 

GİRİŞ

Doğum sonu kanama özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde anne ölümünde önemli bir nedendir. 
Annenin ciddi hastalığı içinse doğum sonu kanama 
hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerin 
ortak sorunudur. Bu bölümde birincil doğum 
sonu kanamanın insidansı, epidemiyolojik veri 
bildirmedeki zorluklar ve birincil doğum sonu 
kanamanın etiyolojisi ve bu duruma neden olan 
etmenler ele alınacaktır. Konunun bu kadar geniş 
olması nedeniyle, kitabın başka yerlerinde daha 
detaylı olarak tartışılan konulara da değinilmemesi 
kaçınılmaz olmuştur. Burada sunulan istatistikler 
konunun iç yüzünü kavramaya yarayacak ikincil 
analizlerden kaynaklanmaktadır. 

DOĞUM SONU KANAMANIN TANIMI

Doğum hekimliğiyle ilgili pek çok klasik kitabın 
geleneksel tanımına göre birincil doğum sonu 
kanama gözle saptanan, doğumdan sonraki ilk 
24 saatte olan, yaklaşık 500 ml ya da daha fazla 
kanamadır1. İkincil doğum sonu kanama ise çoğu 
kez genital sistemden, doğumdan sonraki 24 saat 
ile 6 hafta arasında meydana gelen “fazla miktarda 
kanamadır” (Bkz. Bölüm 2). Görüldüğü gibi son 
tanım kanama miktarından ziyade, olayın meydana 
geldiği zaman aralığını dikkate alır. Ancak sık 
olarak dile getirilen veriye göre vajinal doğumda 
ortalama 500 ml, sezaryende ise ortalama 1.000 ml 
kan kaybedilir2. Birincil doğum sonu kanamanın bu 
“klasik” tanımı, genel olarak doğum sonu kanamayı 
azımsama eğiliminin bir yansımasıdır (Bkz. Bölüm 
4, 6 ve bu bölüm).

Gelişmiş ülkelerde kadının doğum sonunda 500 ml 
kadar kan kaybetmesi çoğu kez önemli yaşamsal 
sonuçlar doğurmadığından, birincil doğum sonu 
kanamanın klasik tanımının klinikle uyumlu olmadığı 
kabul edilmelidir. Bu durumda birincil doğum sonu 
kanamanın tanımı kanamaya bağlı olarak “ciddi 
yaşamsal tehlike altına giren ve sağlığı bozulan” 
olarak düzeltilmelidir. Eğer klasik tanımlamalar 
değiştirilirse doğuma bağlı ölüm olguları 

Bölüm 3
YAŞAMSAL İSTATİSTİKLER: GENEL BAKIŞ

M. J. Cameron, S. C. Robson
S. Büyükkurt
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Kan kaybını saptamak: tahmine karşı ölçme
Doğumdaki kan kaybının tam olarak ölçülmesi 
mümkündür, ancak öncesinde hazırlık yapılmalıdır 
(Bkz. Bölüm 4). En kesin yol kanın toplanıp, 
ölçülmesidir. Buna hastanın bezindeki, gazlı 
bezlerdeki ağırlık artışının da ölçülerek, ml/g 
biriminden eklenmesi mümkündür. Gülmezoğlu ve 
Hofmeyr kaybedilen kanın doğrudan ölçülebildiği 
ve rutin bakıma engel oluşturmayan bir yol 
önermişlerdir6. Buna göre bebeğin doğumundan 
sonra amniyotik sıvının boşalması beklenir ve 
amniyotik sıvıyla ıslanmış olan yatak örtüsü kuru, 
tek kullanımlık bir örtüyle kaplanır. Ardından 
hastanın kalçasının altına üçgen şekilli, plastik bir 
yatak örtüsü konup kan ve pıhtının ölçekli silindirin 
içine doğru birikmesi sağlanır. Yatak örtüsü ve gazlı 
bezlerdeki kan ise, bu örtülerin kuru ağırlığının 
çıkarılmasıyla hesaplanır ve ölçekli kaptaki 
miktara eklenir. Yazarlar bu yolun ileride birincil 
doğum sonu kanamayı azaltmak için yapılacak 
tüm çalışmalarda kullanılmasını önermektedirler. 
Strand ve arkadaşlarının önerdiği yeni metot ise 
kadının doğum sonu takip döneminde plastik 
örtülerle kaplı, altında kova olan kolera yatağında 
izlenmesini önermektedir7. BRASSS-V toplama 
örtüsü ve kullanımıyla ilgili bilgiler Bölüm 4’te 
verilmiştir. Yine de doğrudan kan ölçümü yapılan 
tüm yöntemlerde amniyotik sıvı ve idrarla bulaşma 
nadir değildir.

Kan kaybının laboratuar temelli testlerde ölçümü 
fotometrik testleri içerir. Bu testlerde hijyenik olarak 
toplanan kan pigmenti asit ya da alkali hematine 
dönüştürülür ve ölçülen kolorimetrik derişim 
hastanın ven kanıyla karşılaştırılır8. Alternatif 
olarak hacimsel teknikler kullanılarak kadının 
plazma ya da eritrositleri boya ya da radyoaktif 
maddelerle işaretlenir. Ardından da kandan eksilen 
hacim hesaplanır. Ne yazık ki son bahsedilen 
yöntem kaybedilen kanın basitçe ölçülmesiyle 
karşılaştırıldığında daha fazla deneyim, zaman ve 
maliyet gerektirmektedir.

Kanama miktarının gözle değerlendirilmesi uzun 
zamandır güvenilmez olarak kabul edilse de bu 
durum daha yeni kanıtlanmıştır. Duthie ve arkadaşları 
normal yolla doğum yapan 37 primigravida ve 25 
multigravida kadındaki kanama miktarı gözle ve 
alkali hematin yöntemiyle ölçmüş ve gruplarda 
ortalama tahmin edilen kanama miktarı 261 ml ve 
220 ml olarak bulmuşlardır. Bu değer ölçülen 401 

ml ve 319 ml değerlerinden belirgin olarak daha 
azdır9. Bu bulgu doğumda ebelerin ve doktorların 
kanamayı % 30–50 oranında daha az öngördüğünü 
belirten çalışmalarla uyum içindedir10. Özellikle altı 
çizilmesi gereken bir diğer konu da gözle tahminde 
bulunmanın çok az ve çok fazla kan kayıplarında 
hata payı daha da yüksektir11 (Bkz. Bölüm 6). 

Doğum sonu kanamayla ilgili bildirilen oranlar 
kullanılan kan ölçüm yöntemine göre de 
değişkenlikler gösterir. Kanama miktarının 
doğrudan ölçüldüğü eski çalışmalarda birincil 
doğum sonu kanamalar (> 500 ml) için sıklık % 
22 ile 29 olarak bildirilirken, gözle ölçümlerde bu 
oran % 5-8’dir12, 13. Daha eskiden Prasertcharoensuk 
ve arkadaşları yaptıkları çalışmada vajinal yolla 
doğum yapan 228 hastada gözle tahminle doğrudan 
ölçümü karşılaştırmışlardır14. Doğum sonu kanama 
insidansı > 500 ml ve > 1.000 ml için gözle ölçümde 
% 5,7 ve % 0,44; doğrudan ölçümde % 27,63 ve 
% 3,51 olarak bulunmuştur. Bu farklar sırasıyla 
beş ve yedi kat daha fazlasına karşılık gelmektedir. 
Sonuç olarak yazarlar doğum sonu kanamanın 
gözle değerlendirilmesi halinde % 89 oranında az 
saptandığını bildirmişlerdir. Razvi ve arkadaşları 
da yürüttükleri benzer prospektif çalışmada benzer 
sonuçlara erişmişlerdir15.

Doğumun üçüncü evresini yönetme
Doğumun üçüncü evresini aktif olarak yönetme 
göbek kordonunun erken (pulsasyonlar kesilmeden) 
klemplenmesini, Brandt-Andrews tekniğiyle 
kordonun kontrollü olarak çekilmesini ve bebeğin 
ön omzu doğunca oksitosin ya da metil ergonovin 
gibi uterotonik ilaçların proflaktik olarak 
kullanılmasını içerir (Bkz. Bölüm 11). Tersine 
izlemci ya da fizyolojik üçüncü evre ise göbek 
kordonunun geç (pulsasyonlar kesildikten sonra) 
klemplenmesini, plasentanın uterus duvarından 
kendiliğinden ayrılmasının beklenmesini ve sentetik 
uterotoniklerin kullanılmasından kaçınılmasını 
içerir. Meme başı uyarılarak doğal oksitosinin 
salınımının artırılmasıyla üçüncü evrenin süresinin 
ve bu sıradaki kanama miktarının azaltılması16 
geçmişte önerilmiş olsa da, aktif ya da pasif izlemin 
bir parçası değildir. Kontrollü rastgele örneklemenin 
yapıldığı beş çalışmanın meta-analizi (6000’den 
fazla kadını içerir), aktif yönetimin doğumda 
annedeki kan kaybını, doğum sonu kanama riskini 
(> 500 ml) (rölatif risk (RR) 0,38, % 95 güven 
aralığı (CI) 0,32–0,46), doğum sonu ciddi kanama 
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riskini (> 1.000 ml) (RR 0,33, % 95 CI 0,21–0,51) 
ve üçüncü evre uzamasını azalttığı göstermiştir17.
Hangi toplumda olursa olsun bildirilen doğum sonu 
kanama insidansı üçüncü evrenin yönetiminden 
etkilenmektedir. Doğum sonu kanama insidansıyla 
ilgili olarak uluslararası karşılaştırmalar yapılacağı 
zaman, gelişmekte olan ülkelerde aktif yönetimin 
daha az kullanıldığı akılda tutulmalıdır. 

EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALARIN 
YORUMLANMASINDA KARMAŞA 
YARATAN ETMENLER (CONFOUNDING 
FACTORS)

Epidemiyolojik çalışmalarda risk etmenleri 
karşılaştırılırken, karmaşa yaratan etmenler 
(confounder) önemli bir sorundur. Karmaşa yaratan 
etmen, bir risk etmeni ve sonuçla nedensel olarak 
ilişkilidir. Bu durumda araştırmacı maruz kalmayı 
sonuçla ilişkilendirmeyi deneyecek, ancak aslında 
üçüncü etmenin, yani karmaşa yaratıcı değişkenin 
(confounding variable), etkisini ölçüyor olacaktır18. 
Örnek olarak parite, özellikle de grand multiparite, 
birincil doğum sonu kanama için risk olarak kabul 
edilir. Diğer taraftan grand multiparlar yaşlı olma 
eğilimindedirler ve yaşa bağlı hastalıklar, örneğin 
diabetes mellitus, doğum sonu kanama için gerçek 
risk nedeni olabilirler.
Karmaşa yaratan nedenleri kontrol etmede kullanılan 
yöntemler:

Sınırlama: Yukarıdaki örneğe göre diabetes 1. 
mellitusu olan kadınlar çalışma dışı 
bırakılırlar. Ancak sınırlama getirilmesi 
bulguların değerini azaltacak ve örneklem 
hacmini kısıtlayacaktır. 

Eşleştirme: Bu örnekte eğer diabetes mellitus 2. 
karmaşa yaratan bir etmense, doğum sonu 
kanaması olan her diabetes mellituslu hasta 
için kanaması olmayan bir diabetes mellituslu 
çalışmaya dahil edilir. 

Katmanlaşma (stratification): 3. Post hoc† 
olarak da düşünülebilir. Sınırlama, analiz 
aşamasında yapılır.

Tek bir sonuç ya da olay üzerindeki değişik 
nedenlerin göreceli etkisinin araştırılması için çoklu 
değişken analizi kullanılır19. İstatistiksel olarak 
çoklu değişkenlerin kullanıldığı epidemiyolojik 

çalışmalar karmaşa yaratan nedenleri elemeye daha 
yatkındır. Epidemiyolojik çalışmalar hakkında daha 
fazla bilgi edinmek isteyen okuyucuların Grimes, 
Schultz ve Mamdani ve arkadaşlarının eserlerine 
başvurmalarını önerilir20, 21.

BİRİNCİL DOĞUM SONU KANAMANIN 
İNSİDANSI

Ele alınan kıstaslar (Denominatör data)
Doğum sonu kanamanın insidansını ve etkisini 
belirlemeye yarayan çalışmalarda bir zaman 
aralığında oranların hesaplanabilmesi için 
denominatör değere ihtiyaç vardır. Tablo 1’de de 
gösterildiği gibi anne ölümü ve ciddi hastalığına ait 
oranların22 belirlenmesinde ortak denominatörler 
kullanılır.

Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerde canlı 
doğum ve ölü doğum dahil uygun denominatör 
dataya ulaşma imkanı vardır. Birleşik Krallık Anne 
Ölümleri Araştırma Kurulu denominatör data olarak 
anneliği kullanır. Böylece anne ölümü oranlarına 
ait daha detaylı bir resim elde edilebilir. Diğer 
taraftan çoğu ülkede, özellikle de gelişmekte olan 
ülkelerde, ölü doğum (hatta canlı doğum) kaydı tam 
olarak yapılmamaktadır. Bu durumda denominatör 
data annelik değil, canlı doğumdur. Gerçekte bazı 
ülkelerde canlı doğum kayıtları bile güvenilir 
değildir. Bu nedenle değişik coğrafyalara ait anne 
ölümü ve ciddi hastalığı oranlarını karşılaştırmak 
oldukça güçtür.

Anne ölümü
Doğum sonu kanamaya bağlı dünyadaki anne 
ölümlerinin, özellikle bir ülkede zaman içindeki 
durumun, irdelenmesi doğum sonu kanamanın 
öneminin ortaya konmasında kullanılan bir yoldur. 
Bir ülkede zaman içinde değişen oranlar, Birleşik 
Krallık Anne Ölümleri Araştırma Kurulu’nun 
raporlarında da görüleceği gibi, doğum sonu 
kanamalı hastaya sunulan hizmetin 
değerlendirilmesindeki en önemli araçlardır.  Diğer 
taraftan ülkeler arasındaki farklar çoğu kez sağlık 
hizmeti sunulmasına, genel ekonomik refaha, 
obstetrik bakıma ulaşabilmeyi etkileyen coğrafi ve 
iklimsel koşullara bağlıdır. 

Genel bakış
WHO’ya göre tüm canlı doğumlarda % 10,5 
oranında obstetrik kanama görülür. 2000 yılında

†:Türkçe’de uygun karşılık bulunamadığından ancak açık tercümesi verilmiştir. “Post hoc: Bir olayın bir başka olaydan daha önce 
olmasından dolayı sonraki olayın oluşma nedeni olduğunun iddia edilmesi.” (Çevirmenin notu).
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Denominatör Tanım Avantaj ve dezavantajlar

Canlı doğum Herhangi bir gebelik haftasında canlı 
doğumla sonuçlanan gebelik sayısı

Anneliğe göre verilerin toplanması daha 
kolaydır.

Annelik

Herhangi bir gebelik haftasında canlı 
doğumla sonuçlanan gebelik sayısı 
veya 24. hafta ya da sonrasında olan 
ölü doğumlar

Gebelik ve doğuma ait nedenlerle ölüm 
riski altındaki kadınları içerir. Ancak ölü 
doğumlara ait düzenli kayıtlara ihtiyaç 
vardır.

15–44 yaş arası 
kadınlar

Tanımlanmış toplumda doğurgan 
çağdaki kadın sayısı

Sadece gebelere ait veriyi içermeme 
önemli eksikliğidir. Ayrıca diğer 
nedenlere ait ölümlerden de ayrım 
yapamaz.

yaklaşık olarak 13.795.000 kadın bu sorunla
mücadele etmek zorunda kalmıştır22. Yaklaşık 
132.000 anne ölümü doğrudan kanamaya 
bağlı meydana gelmiştir ve bu doğrudan anne 
ölümlerinin % 28’idir. Ölüme neden olan diğer 
koşullarla karşılaştırıldığında sepsise bağlı 79.000, 
preeklampsi/eklampsiye bağlı 63.000, düşüğe bağlı 
69.000 ve doğum distosisine bağlı 42.000 ölüm 
meydana gelmiştir.

Birleşik Krallık
Birleşik Krallık Anne Ölümleri Araştırma 
Kurulu’nun İngiltere ve Galler için 1952’de  
tutmaya başladığı kayıtlar 1985’den beri üç yılda 
bir yayınlanmaktadır. Doğrudan ölüm, gebenin 
doğrudan obstetrik komplikasyonlara (gebelik, 
doğum ve doğum sonu 42 güne kadar olan 
lohusalık), girişimlere, ihmale, eksik tedaviye veya 
yukarıdakilerden herhangi birine bağlı gelişen olay 
zincirine bağlı ölümüdür. Obstetrik kanama (ablasyo 
plasenta, plasenta previa ve doğum sonu kanama 
dahil) doğrudan ölüme bir örnektir23. 2000–2002 
arasında 106 doğrudan ölüm meydana gelmiştir. 
17 tanesi (% 16) obstetrik kanamaya, bunlardan 
10 tanesi (% 9,4) de doğum sonu kanamaya bağlı 
gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık bünyesinde 3 yılda 
bir yayınlanan raporlara göre 1985’den bu yana 
obstetrik kanamadan 83 ölüm meydana gelmiştir. 
Bunların yarısı (41 kadın) doğum sonu kanamaya 
bağlıdır. Buna göre doğum sonu kanamaya bağlı 
anne ölüm hızı bir milyon annelikte 3,1’dir. Doğum 
sonu kanamaya bağlı hesaplanan her 3 yıllık ölüm 
oranları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

İlk bakışta son üç yıla ait raporlarda doğum sonu 
kanamada önceki yıllara göre belirgin artış varmış 
gibi görünmektedir. Ancak bunu değerlendirirken 

Tablo 1: Anne ölümü ve ciddi hastalığının hesaplanmasında kullanılan denominatörler

iki hastanın hiçbir sağlık hizmetine ulaşmadığını 
ve diğer iki hastanın da muhtemelen hayatlarını 
kurtaracak kan transfüzyonunu kabul etmediğini 
akılda tutmak gerekir. Bu dört hasta çıkarıldığında 
ise oranların 1985 ile 1996 arasında yayınlanan 
sonuçlarla uyum içinde olduğu görülmektedir.

2000–2002 yılları arasındaki dönemde doğum sonu 
kanamadan ölen sekiz hastadan yedisinde (% 88) 
yeterli bakım standartlarının olmadığı saptanmıştır. 
Bunlar:

Organizasyon sorunları: Uygun hastaneye 1. 
nakledilmemesinin yanı sıra uygunsuz kan 
transfüzyonu ve yoğun bakım koşulları
Yetersiz kalitede resüsitasyon: Uygunsuz 2. 
kan ve türevlerinin verilmesi dahil.
Malzeme yetersizliği, bozukluğu3. 
Yetersiz personel4. 
Doğum öncesinden gelen sorunların 5. 
tanısında ve tedavisinde yetersiz kalma: 
Kalıtsal kanama bozuklukları gibi
Nöbette kıdemli doktor eksikliği6. 
Yapılan cerrahi tedavinin kalitesiyle ilgili 7. 
sorunlar

Tablo 2: Birleşik Krallık’taki doğum sonu kanamaya 
bağlı anne ölümleri (CEMACH23’dan alınmıştır.)

Zaman
Doğum 

sonu 
kanama

Toplam 
annelik

Milyon 
annelikteki 

oran
1985–87 6 2.268.766 2,6
1988–90 11 2.360.309 4,6
1991–93 8 2.315.204 3,4
1994–96 5 2.197.640 2,2
1997–99 1 2.123.614 0,4
2000–02 10 1.997.472 5,0
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Bu nedenlerin bilinmesi sağlık otoritelerine sistemin 
yeniden düzenlenmesi fırsatı vermektedir (Bkz. 
Bölüm 22).

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
CDC 1991–1999 arasında gebelikle ilişkili ölümlere 
ait bir tarama yapmıştır24. Kanama anne ölümlerinin 
% 17’sinden sorumlu bulunmuştur. Buna ilk 
üçaydaki gebelik komplikasyonlarına ait kanama da 
dahil edilmiştir. Anne ölümlerinin 2.519’unda bebek 
canlı doğarken, 275’inde bebek ölü doğmuştur. 
Sırasıyla % 2,7 ve % 21,1’e karşılık gelen bu 
rakamlar doğum kanamasının doğrudan sonucu 
olarak değerlendirilmiştir. Ne yazık ki doğum sonu 
kanamaya ait doğrudan veri bildirilmemiştir. 1987–
1990 dönemiyle karşılaştırıldığında gebelikle ilişkili 
kanamalara bağlı anne ölümlerinde % 28,7’den % 
17’ye düşüş sağlanmıştır25.

Fransa
Fransa’nın 22 idari bölgesinin beşinde yapılan 
annelik ölümü soruşturmasında doğuma bağlı 
meydana gelen 39 ölümden beşinin (% 13) doğum 
sonu kanamaya bağlı olduğu bulunmuştur26. 
Denominatör data toplanmadığından hızı öngörmek 
mümkün değildir.

Afrika
Bouvier-Colle ve arkadaşları 1994–1996 arasında 
Batı Afrika’nın yedi bölgesinde gebeleri 
değerlendiren bir toplum taraması yapmışlardır27. 
Toplam 17.694 canlı doğuma karşılık doğrudan 
ya da dolaylı obstetrik nedenlerle 55 anne ölümü 
meydana gelmiştir. Ölümlerin 17’sinde neden 
kanamaydı (% 31). Altı hastada ölüm doğumun 
üçüncü aşamasında, dört hastada ise doğum sonu 
kanamaya bağlı nedenlerle (plasenta retansiyonu) 
meydana gelmiştir. Bu rakamlara göre anneliğe 
bağlı ölüm hızı bir milyon canlı doğumda 565’tir ve 
bu Birleşik Krallık’takinin 100 katıdır.

Güney Afrika’da üçüncül bir merkezde yürütülen 
bir çalışmada 1986–1992 arasında, anneliğe 
bağlı ölüm hızı bir milyon canlı doğumda 1.710 
olarak bulunmuştur. Ölümlerin % 25’i doğumla 
ilişkili kanamaya bağlanmıştır. Buna göre kanama 
ölümlerdeki en önemli nedendir.

Annede ciddi hastalık yaratma
Gelişmiş ülkelerde anne ölümü oldukça nadir bir 
durum olduğundan klinik çalışmalar da şiddetli 

ciddi hastalık oranını hesaplamaya çalışılmaktadır. 
Şiddetli ciddi hastalık annedeki ciddi sağlık 
sorunları ya da neredeyse anneyi kaybetmeye neden 
olacak sağlık sorunları olarak tanımlanmaktadır 
(Bkz. Bölüm 37). Çalışmalar annede şiddetli 
ciddi hastalığın en önemli nedeni olarak yoğun 
obstetrik kanamayı göstermektedirler. Ölümle 
ilgili hesaplamalarda olduğu gibi çalışmaları 
karşılaştırmak güçtür. Nitekim yoğun obstetrik 
kanama tanımı oldukça değişkendir. Hem antenatal, 
hem de doğum sırasındaki kanamalar kimi zaman 
obstetrik kanama tanımına dahil edilebilmektedir.

İskoçya
İskoçya Üreme Sağlığı Klinik Etkinlik Programı  
2003 yılında ülkedeki tüm doğum merkezlerini 
kapsayan ve annede şiddetli ciddi hastalık yapan 
14 kategoriyi irdeleyen ileriye dönük bir gözlemsel 
çalışma yürütmüştür3. Bu çerçevede yoğun obstetrik 
kanama ≥ 2500 ml ya da ≥ 5 U kan transfüzyonu 
ihtiyacı ya da plazma veya kriyopresipitat ihtiyacı 
olarak tanımlanmıştır. Bildirilen 375 olaydan 176’sı 
(% 46) obstetrik kanamayla ilişkili bulunmuştur. 
Bazı hastalar birden fazla ağır sorun yaşadığından 
yoğun obstetrik kanama, neredeyse kaybedilme 
noktasına gelenlerin % 65’inde (176/270) 
görülmüştür. Denominatör olarak 50.157 canlı 
doğum ele alındığında yazarlar şiddetli ciddi 
hastalığın 3,5/1.000 canlı doğum sıklığında (CI 
3,0–4,1) olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılara 
ulaşan 176 olgudan sadece 152’sine ait tüm 
veriler elde edilebilmiştir. Buna göre % 70 hastada 
birincil doğum sonu kanama, % 26 hastada doğum 
sırası kanama, % 17 hastada ise doğum öncesi 
kanama saptanmıştır. Hastaların bazılarının birden 
fazla kategoriye girmesi nedeniyle toplam 100’ü 
geçmektedir.

İngiltere
Güneydoğu Thames bölgesinde 1997–1998 
yılları arasında 19 doğum kliniği bir yıl boyunca 
şiddetli ciddi hastalık insidansını belirlemek üzere 
yapılan bir çalışmaya katılmışlardır29. Yoğun 
obstetrik kanama > 1.500 ml kan kaybı ya da 
doğum sırasında hemoglobin derişiminde 4 g/dl 
azalma ya da ≥ 4 U akut kan transfüzyonu ihtiyacı 
olarak tanımlanmıştır. Yıl boyunca doğum yapan 
48.856 kadından 588’inde şiddetli ciddi hastalık 
görülmüş ve yıllık insidansı 12/1.000 doğum olarak 
bulunmuştur. Obstetrik ciddi hastalığın en önemli 
nedeni kanamadır ve 1.000 doğumda 6,7 olguda (CI 
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6,0–7,5) görülür. Bu da yaklaşık olarak olguların 
2/3’üne karşılık gelir. Diğer taraftan bu çalışmada 
Birleşik Krallık’taki en önemli doğrudan anne 
ölümü nedeni olan tromboembolik hastalıklar dahil 
edilmemiştir. 

Kanada
Wu Wen ve arkadaşları 1991–2001 yılları arasında 
Kanada Hastaneleri’nde doğum yapmış 2.548.824 
kadına yönelik, geriye dönük bir çalışmada şiddetli 
ciddi hastalığı olan olguları irdelemişlerdir. Yazarlar 
veri toplamada Kanada Sağlık Bilgisi Enstitüsü’nün 
oluşturduğu hastane taburcu belgelerini 
değerlendirmişlerdir30. Şiddetli ciddi hastalık için 
kıstas histerektomi ya da transfüzyon gerektirecek 
doğum sonu kanama olarak kabul edilmiştir. Şiddetli 
ciddi hastalık için ortalama hız 1.000 doğumda 
4,38 olarak bulunmuştur. Çalışmanın başı ve sonu 
arasındaki zaman aralığında görülen ciddi doğum 
sonu kanama hızları Tablo 3’de gösterilmiştir. Bu 
çalışmaya göre kan transfüzyonu gerektiren doğum 
sonu kanama hızı yarıya düşmüştür (RR 0,5. CI 
0,44–0,55). Diğer taraftan histerektomi hızı ise 
iki kat artmıştır (RR 1,76. CI 1,48–2,08). Doğum 
sonu kanama tanısı fizyopatolojiye değil de hasta 
yönetimine dayandırıldığından, sonuçları doğum 
sonu kanamada azalma ya da tam tersi klinik 
yönetimde değişiklik olarak adlandırmak güçtür.

Afrika 
Filippi ve arkadaşları üç ülkedeki (Benin, Fildişi 
Sahilleri ve Fas) dokuz referans hastanesinde 
yaptıkları ileriye ve geriye dönük veri 
değerlendirmesinde neredeyse anneyi kaybetme 
noktasındaki hastaları irdelemişlerdir31. Obstetrik 

kanama hastada klinik şok, acil histerektomi ve 
kan transfüzyonuna neden olacak kanama olarak 
tanımlanmıştır. Neredeyse anneyi kaybetme 
noktasındaki hasta insidansı hastaneler arasında 
büyük farklılıklar göstermektedir. Hastaların büyük 
kısmı kritik bir haldeydi ve 2/3’ü başka bir sağlık 
kuruluşundan sevk edilmişti. Çalışmada 33.478 
doğumda 507 geç obstetrik kanama (ör: previa, 
ablasyo ve diğer sınıflanmamış kanamalar ile doğum 
sonu kanama) saptanmıştır. Buna göre neredeyse 
anneyi kaybetme noktasındaki hasta hızı 15,1/1.000 
doğumdur. Toplamda doğum sonu kanama 266 
olguda görülmüştür ve neredeyse anneyi kaybetme 
noktasına gelen doğum sonu kanama hızı 7,9/1.000 
doğumdur. 

Prual ve arkadaşları 1994–1996 arasında, Batı 
Afrika’da, doğrudan obstetrik nedenlere dayanan 
şiddetli ciddi hastalığı gündemlerine almışlardır32. 
Ciddi obstetrik olayı doğum öncesi, sırası ya da 
sonunda kan transfüzyonuna neden olan, hastanede 
4 günden fazla kalmayı gerektiren veya histerektomi 
gerektiren kanama olarak tanımlamışlardır. 
Şiddetli ciddi hastalık görülen 1.307 hasta içinde 
en büyük grubu 601 olguyla obstetrik kanamalar 
oluşturmaktadır. Doğum sonu kanama ise 342 
olguda görülmüştür. Buna göre obstetrik kanamadan 
dolayı neredeyse kaybetme noktasına gelme hızı 
30,5/1.000 (CI 28,1–33,0) ve doğum sonu kanamaya 
bağlı neredeyse kaybetme noktasına gelme hızı 
17,4/1.000’dir (CI 15,6–19,3).

Güney Afrika’nın Pretoria bölgesinde de aynı 
“neredeyse kaybetme” tanımı kullanılarak beş 
yıl içindeki değişiklikler karşılaştırılmıştır. 

Tablo 3: 1991–2000 arasında Kanada’daki doğum sonu kanama hızları. Wu Wen’den uyarlanmıştır30.

Olgu sayısı
(1991–2000)

1.000 doğumda
oran (CI % 95)

1.000 doğumda
oran

(1991–1993)

1.000 doğumda
oran

(1998–2000)

Rölatif risk
(CI % 95)*

Transfüzyon 
gerektiren 
doğum sonu 
kanama

2317 0,91 (0,87–
0,95) 1,27 0,63 0,5 (0,44–0,55)

Histerektomi 
gerektiren 
doğum sonu 
kanama

892 0,35 (0,33–
0,37) 0,26 0,46 1,76 (1,48–2,08)

*: 1991–1993 arası referans olarak kabul edilmiştir
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Şaşırtıcı olarak normal vajinal doğum yapan 
hastalarda uterus atonisi için riskleri değerlendiren 
karşılaştırmalı çalışmaları bulmak daha zordur. 
Pakistan’dan bir merkeze ait olgu-kontrol 
çalışmasına göre operatif doğum ya da normal 
vajinal doğum sonu uterus atonisiyle ilişkili iki faktör 
bulunmuştur: gestasyonel diabetes mellitus (OR 7,6, 
% 95 CI 6,9–9,0) ve multiparlarda doğumun ikinci 
evresinin uzaması (OR 4,0, % 95 CI 3,1–5,0)36. 
Yazarlar yüksek parite, yaş, preeklampsi, doğum 
indüksiyonu, doğum öncesi anemi ve kötü annelik 
veya perinatal sonuçların öyküde bulunmasının 
riski artırmadığını dile getirmişlerdir. 

Travma
Travma olguların % 20’sinde doğum sonu 
kanamanın birincil nedeni olarak bildirilmiştir34 
(Bkz. Bölüm 9). Doğumda genital yolda 
travma meydana gelmesi 1,7’lik odds oranıyla 
(% 95 CI 1,4–2,1) doğum sonu kanamanın 
(> 1.000 ml kanama ölçülmesi) nedeni olarak 
bulunmuştur37. Birinci dereceden daha fazla perine 
yırtığıyla birlikte > 1.000 ml doğum sonu kanama 
ele alındığında Hollanda’dan da benzer sonuçlar 
bildirilmiştir; OR 1,82 (% 95 CI 1,01–3,28)38. 
Rotundum bağının yaralanması, uterus rüptürü, 
serviks ya da vajinada yırtık olması ve perinede 
yırtık olması normal vajinal doğumda artmış kan 
kaybıyla ilişkilidir.

Uterus inversiyonu doğum sonu kanamanın nadir 
nedenlerindendir (Bkz. Bölüm 9). İnversiyonun 
insidansı Pakistan’da 1/1.584 doğumken39; ABD, 
Birleşik Krallık ve Norveç’te 1/25.000’dir40. Uterus 
inversiyonuyla birlikte çoğu kez en az 1.000 ml kan 
kaybı olur41. Uterus inversiyonunu değerlendiren 
40 olguluk bir çalışmada % 65’inin doğum sonu 
kanamayla komplike olduğu ve % 47,5’in de kan 
transfüzyonu ihtiyacı olduğu gösterilmiştir42.

Doku
Plasenta retansiyonu tüm doğum sonu kanamaların 
yaklaşık % 10’una neden olmaktadır34. 
Hemostaza yardım için gerekli olan etkin 
uterus kontraksiyonunun elde edilebilmesi için 
plasentanın tamamının atılması gerekir. Plasenta 
retansiyonlarında çoğu kez kalan plasentayı elle 
çıkartmak mümkündür. Ancak nadiren de olsa 
retansiyonun nedeni altta yatan plasenta akreata, 
inkreata veya perkreata olabilir (Bkz. Bölüm 24 ve 
36). Plasenta retansiyonu doğumların % 0,5-3’ünde 

Tablo 4: Pretoria bölgesinde şiddetli doğum sonu 
kanamaya bağlı annede ciddi hastalık ve ölümler. 
Pattinson ve arkadaşlarından uyarlanmıştır33.

Oran/1.000
doğum

1997–1999 2000 2001 2002
0,96 1,37 2,38 2,28

Tablo 5: Doğum sonu kanamada 4T sistemi 
(ALSO’dan alıntı34)

Tonus: Uterus atonisi

Trauma (travma): Genital sistemin herhangi bir 
yeri, uterus inversiyonu
Tissue (doku): Plasenta retansiyonu, invazif 
plasenta

Thrombin (pıhtılaşma bozukluğu): Koagülopati

Bin doğumda meydana gelen beş yıllık neredeyse 
kaybetme oranları ve ciddi doğum sonu kanamaya 
bağlı anne ölümleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Bu 
oranlar Kanada ya da Birleşik Krallık’takilere 
benzememektedir.

ETİYOLOJİ ve NEDEN OLAN ETMENLER

Birincil doğum sonu kanama nedenleri
Geçmiş yıllarda doğum sonu kanamanın nedenlerinin 
sınıflandırılması için yazarlar bireysel olarak ya 
da akademik gruplar halinde 4 T kısaltmasını 
kullanmışlardır. Bu kısaltma sistemi Tablo 5’de 
gösterilmiştir34.

Uterus atonisi
Uterus atonisi doğum sonu kanamanın en sık 
nedenidir ve olguların % 70’nden sorumludur34. 
Normal vajinal doğum, operatif doğum ya da 
sezaryenle doğumdan sonra görülebilir. Geniş 
hacimli bir kohort çalışmasında birincil sezaryen 
sonrası uterus atonisi insidansı 1.416/23.390 (% 6) 
bulunmuştur35. Çoklu çizgisel regresyon analizine 
göre aşağıdaki etmenler uterus atonisi için bağımsız 
risk oluşturmaktadırlar: çoğul gebelik (odds oranı 
(OR) 2,40, % 95 CI 1,95–2,93), Latin kökenli olma 
(OR 2,21, % 95 CI 1,90–2,57), 18 saatten daha fazla 
doğum indüksiyonu alma (OR 2,23, % 95 CI 1,92–
2,60), doğum tartısının > 4500 g olması (OR 2,05, 
% 95 CI 1,53–2,69) ve klinik olarak tanısı konmuş 
koryoamniyonit (OR 1,80, % 95 CI 1,55–2,09).
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görülür43. Birçok olgu-kontrol çalışması plasenta 
retansiyonunun artmış kan kaybı ve kan transfüzyonu 
ihtiyacıyla birlikte olduğunu göstermiştir. Stones 
ve arkadaşları plasenta retansiyonunun doğumdan 
sonraki ilk 24 saat içinde ≥ 1.000 ml’lik kan 
kaybıyla ilişkisinin RR 5,15 (% 99 CI 3,36–7,87) 
olduğunu göstermişlerdir44. Bais ve arkadaşları 
Hollanda’da plasenta retansiyonunun insidansının 
% 1,8 olduğunu belirtmişlerdir38. Bu yazarlar çoklu 
regresyonu kullanarak plasenta retansiyonunun 
doğum sonu ≥ 500 ml ve ≥ 1.000 ml kanamayla 
ilişkisini sırasıyla OR 7,83 (% 95 CI 3,78–16,22) ve 
OR 11,73 (% 95 CI 5,67–24,1) olarak bulmuşlardır. 
Yine bu grupta plasenta retansiyonunun eritrosit 
süspansiyonu ihtiyacıyla ilişkisini de OR 21,7 (% 
95 CI 8,9–53,2) olarak göstermişlerdir.

Tanberg ve arkadaşları 24.750 doğumu irdeleyen 
geniş Norveç kohortunda plasenta retansiyonu 
insidansını % 0,6 olarak bulmuşlardır45. Ayrıca 
yazarlar plasenta retansiyonu olan grupta, 
olmayanlarla karşılaştırılınca, ortalama hemoglobin 
değerinde 3,4 g/dl’lik düşme saptamışlardır. 
Aynı çalışmanın bir başka sonucu da plasenta 
retansiyonu olan grupta transfüzyon ihtiyacı % 10 
iken, kontrol grubunda % 0,5 olarak bulunmuştur. 
Suudi Arabistan’da yapılmış olan bir olgu-kontrol 
çalışmasında da benzer sonuçlara erişilmiştir46. Buna 
göre plasenta retansiyonu olanlarda (ortalama 437 
ml), kontrol grubuna (ortalama 263 ml) göre artmış 
kan kaybı gözlemlenmiştir. Aberdeen’de 36.000’den 
fazla kadını ele alan geniş bir çalışma grubunda 
vajinal doğumdan sonra plasenta retansiyonu 
olanların % 21,3’ünde kanama olurken, retansiyon 
olmayanlarda bu oran % 3,5 olarak bulunmuştur47. 
Her iki çalışma da plasenta retansiyonu öyküsü 
olanlarda sonraki gebeliklerde retansiyonun 
tekrarlama olasılığının arttığını göstermektedir46, 47. 
Adelusi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada plasenta 
retansiyonu olanların % 6,1’inde geçmişte de 
plasenta retansiyonu öyküsü olduğu, diğer taraftan 
normal doğum yapan kontrol grubunda böyle bir 
öykünün bulunmadığı belirtilmiştir46.

Plasenta akreata tüm doğumların % 0,001–0,05’inde 
görülen nadir, ama ciddi bir komplikasyondur48, 

49. Makhseed ve arkadaşları plasenta akreata 
riskinin sezaryen sayısına paralel şekilde 
arttığını göstermişlerdir. Hiç sezaryen olmayanla 
karşılaştırıldığında bir kez sezaryen geçirdikten 
sonra OR 4,11 (% 95 CI 0,83–19,34), iki kez sezaryen 

geçirdikten sonra OR 30,25 (% 95 CI 9,9–92,4) 
saptanmıştır. Kastner ve arkadaşları acil histerektomi 
gerektiren 48 olgularının % 49’unun nedeni olarak 
plasenta akreatayı göstermişlerdir50. Zaki ve 
arkadaşları 23.000’lik bir kadın toplumunda plasenta 
akreata insidansını % 0,05 olarak bulmuşlardır49. 
Yazarlar plasenta akreata grubunda, plasenta previa 
grubuyla karşılaştırılınca daha fazla doğum sonu 
kanama ve acil histerektomi ihtiyacı olduğunu 
saptamışlardır. Doğum sonu kanama plasenta 
akreata grubunda % 91,7 oranında görülürken, 
plasenta previa grubunda % 18,4 oranında görülür 
(OR 48,9, % 95 CI 5,93–403,25). Plasenta akreata 
olan hastaların % 50’si acil sezaryen gerektirirken, 
plasenta previa grubunda bu oran % 2’dir (OR 48, 
% 95 CI 7,93–290,48). Plasenta akreata grubunda 
sezaryen öyküsü % 75 hastada görülürken, plasenta 
previa grubunda bu oran % 27,5’dir (OR 7,9, % 95 
CI 1,98–31,34).

Trombin
Pıhtılaşma zincirinde ya da trombosit işlevlerinde 
bozukluğa bağlı kanama doğum sonu kanamaların 
% 1’inden sorumludur34. Ayrıca ablasyo plasenta, 
preeklampsi, septisemi, intra uterin sepsis (Bkz. 
Bölüm 44), ölü fetus, amniyotik sıvı embolisi, 
uygunsuz kan transfüzyonu, hipertonik serum 
fizyolojikle düşük yaptırmak ve var olan koagülasyon 
bozukluklarının da pıhtılaşma işlevlerinde aksaklık 
yarattığı iyi bilinen gerçeklerdir4, 51, 52 (Bkz. Bölüm 
25).

BİRİNCİL DOĞUM SONU KANAMA İÇİN 
DOĞUM ÖNCESİNDEN GELEN RİSKLER

Yaş
İleri anne yaşı doğum sonu kanama için bağımsız 
bir risk olarak görünmektedir. Japonya’da Ohkuchi 
ve arkadaşları tekiz doğum yapan 10.053 kadın 
üzerinde yaptıkları çalışmada, çoklu değişken 
analiziyle, doğum sonu kanama için anne yaşının 
≥ 35 olmasının bağımsız bir risk etmeni olduğunu 
bulmuşlardır53. Araştırmacılar fazla kanamayı (≥ 90 
persentil) vajinal doğum ve sezaryen için sırasıyla 
615 ml ve 1.531 ml olarak tanımlamışlardır. Yazarlar 
anne yaşının ≥ 35 olmasının doğum sonu kanamaya 
etkisini vajinal doğumda (OR 1,5, % 95 CI 1,2–1,9), 
sezaryen doğumda (OR 1,8, % 95 CI 1,2–2,7) olarak 
bildirmişlerdir. Tsu, Nijerya’da yaptığı çalışmada 
ileri anne yaşının (≥ 35) doğum sonu kanamayı, 
düzeltilmiş RR ile 3,0 yaptığını belirtmiştir (% 
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95 CI 1,3–7,3)54. Yazarlar kanama miktarını gözle 
belirlenen ≥ 600 olarak tanımlamışlardır. Nijerya’dan 
Ijaiya ve arkadaşları yaptıkları çalışmada > 35 
yaşındakilerde, doğum sonu kanama tehlikesinin, < 
25 yaşındakilere kıyasla iki kat daha fazla olduğunu 
bulmuştur55. Ancak yazarlar çalışmalarında 
sonucu etkileyebilecek diğer nedenleri hesaba 
katmamışlardır. Obstetrik kanamanın yaşla birlikte 
arttığı Nijerya’dan Okogbenin ve arkadaşları 
tarafından da bildirilmiştir56. Yazarlara göre 20 
yaşında % 0,1 olan risk, ≥ 40 yaşında % 0,7’ye 
ulaşmaktadır. Diğer taraftan başka araştırmacılar 
da doğumu geciktirmenin doğum sonu kanamayla 
ilişkisinin olmadığını göstermişlerdir57.

Irk
Etnik kökenin doğum sonu kanama için bir risk olup 
olmadığı birçok çalışmada ele alınmıştır. Magann ve 
arkadaşları çalışmalarında doğum sonu kanamayı 
> 1.000 ml kan kaybetme ve/veya transfüzyon 
ihtiyacının belirmesi olarak tanımlamışladır37. 
Yazarlara göre Asya kökenli olmak bir risk etmenidir 
(OR 1,8, % 95 CI 1,4–2,2). Diğer çalışmalar da 
Asyalılar58 (OR 1,73, % 95 CI 1,20–2,49) ya da 
Latin kökenliler58 (OR 1,66, % 95 CI 1,02–2,69) 
(OR hematokrit < % 26 için 3,99, % 95 CI 0,59–
9,26)59 için benzer sonuçları bulmuşlardır.

Vücut kütle indeksi (VKİ)
Obez kadınların doğum sırasında ve sonrasında 
komplikasyonlar yaşama olasılığı artmıştır. Usha 
ve arkadaşları Birleşik Krallığın Güney Glamorgan 
bölgesinde, 60.167 kadını ele alan, toplum temelli, 
gözlemsel bir çalışma yürütmüşlerdir60. Çalışmaya 
göre VKİ > 30 olanların > 500 ml kanama olasılığı, 
VKİ 20–30 olanlara göre daha fazladır (OR 1,5, 
% 95 CI 1,2–1,8). Stones ve arkadaşları VKİ ≥ 27 
olduğunda ciddi doğum sonu kanama için RR’yi 
1,64 (% 95 CI 1,24–2,17) bulmuşlardır44.

Parite
Her ne kadar grand multiparite geleneksel olarak 
doğum sonu kanama için bir risk etmeni olarak 
kabul edilse de, Stones ve arkadaşları ve Selo-
Ojeme bu bağlantıyı gösterememişlerdir44, 61. 
Bu gözlem Avustralya’da yapılan bir çalışmayla 
da desteklenmiştir62. Çoklu değişkenli lojistik 
regresyon analizine göre grand multiparite (önceden 
≥ 5 doğum yapmış olmak) ve doğum sonu kanama 
(> 500 ml) arasında ilişki bulunamamıştır. Tsu 
doğum eylemi sırasındaki etmenlerle düzeltilmemiş 

(RR 1,7, % 95 CI 1,1–2,7) ve düzeltilmiş (RR 1,5, 
% 95 CI 0,95–2,5) olarak yaptığı değerlendirmede 
düşük paritenin (önceden 0–1 doğum) doğum sonu 
kanamayla ilişkili olduğunu gösterdiyse de, grand 
multiparitenin (beş ya da daha fazla doğum) böyle 
bir ilişkisini gösterememiştir54. Ohkuchi ise yaptığı 
çalışmada primiparitenin vajinal doğum sonu fazla 
kanama için risk taşıdığını bulmuştur (OR 1,6, % 
95 CI 1,4–1,9)53. Pakistan63 ve Nijerya55’da yapılmış 
olan çalışmalar doğum sonu kanama ve grand 
multiparite arasında bir ilişki olduğunu bildirse 
de, her iki çalışmada da, anne yaşı gibi, karmaşa 
yaratacak nedenler dikkate alınmamıştır.

Diğer tıbbi durumlar
Birçok tıbbi durum artmış doğum sonu kanamayla 
ilişkilidir. Tip 2 diabetes mellitusu olan kadınların 
> 500 ml’lik doğum sonu kanama insidansı 
(% 34), diabetik olmayanlara (% 6) göre daha 
fazladır64, 65. Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos 
sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları da doğum 
sonu kanamayla ilişkilidir66, 67. Konjenital 
koagülopatilerde de doğumda kan kaybı artmıştır52. 
En sık görülen konjenital kanama bozukluğu von 
Willebrand hastalığıdır ve prevalansı % 1–3 olarak 
bildirilmektedir. Çoğu hastada (% 70) tip 1 hastalık 
vardır. Tip 1 hastalıkta plazmada faktör VIII düzeyi, 
von Willebrand faktör antijeni ve von Willebrand 
faktör etkinliği düşüktür. Daha nadir görülen 
konjenital kanama bozuklukları hemofili A taşıyıcılığı 
(faktör VIII eksikliği), hemofili B taşıyıcılığı (faktör 
IX eksikliği) ve faktör XI eksikliğidir. Economaides 
ve arkadaşları yaptıkları derlemede birincil doğum 
sonu kanama riskini von Willebrand hastalığında 
% 22, faktör XI eksikliğinde % 16, hemofili 
taşıyıcılarında % 18,5, genel toplumda ise % 5 
olarak bildirmişlerdir52. Birçok olgu serisi ve sınırlı 
olgu-kontrol çalışmasının derlemesini yapan James 
de benzer sonuçlara ulaşmıştır68 (Bkz. Bölüm 25). 

Uzamış gebelik
Danimarka’da yapılan geniş kohort çalışmasında 
gün aşımı olan (gebelik yaşı ≥ 42), 77.956 tekiz 
gebelikle miadında, kendiliğinden doğum eylemine 
giren 34.140 tekiz gebelik irdelenmiştir69. Doğum 
sonu kanama için düzeltilmiş odds oranı 1,37 (% 95 
CI 1,28–1,46) olarak bulunmuş ve uzamış gebeliğin 
doğum sonu kanamayla ilişkili olabileceği izlenimi 
edinilmiştir.
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Fetusun makrozomik olması
Birçok çalışmada fetal makrozominin doğum sonu 
kanamayla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Jolly 
ve arkadaşları, Londra’da doğan 350.311 tekiz 
gebeliği değerlendirmişlerdir70. Çizgisel regresyon 
analizine göre anne ciddi hastalığı belirlemede 
doğum ağırlığının > 4 kg olması, doğum ağırlığının 
> 90. persentilde olmasından daha belirleyici olarak 
bulunmuştur. Fetusta makrozomi olan kadınlarda 
doğum sonu kanama daha sık görülmektedir (OR 
2,01, % 95 CI 1,93–2,10). Stotland ve arkadaşlarının 
California’da yaptıkları, 146.526 anne-bebek 
çiftinden oluşan geniş kohortta da doğum ağırlığı 
4.000–4.499 g, 4.500–4.999 g ve ≥ 5.000 g 
olduğunda doğum sonu kanama için düzeltilmiş 
OR sırasıyla 1,69 (% 95 CI 1,58–1,82), 2,15 (% 
95 CI 1,86–2,48) ve 2,03 (% 95 CI 1,33–3,09) 
bulunmuştur71. Nijerya’da yapılan bir çalışmada 
> 4 kg doğan 351 bebek ile 6.563 adet miadında 
doğmuş bebeğe ait sonuçlar karşılaştırılmıştır72. 
Doğum sonu kanama insidansı sırasıyla % 8,3 ve 
% 2,1 olarak bildirilmiştir. Bais ve arkadaşlarının 
Hollanda’da yaptıkları çalışmada doğum sonu 
kanama (≥ 500 ml) ve doğum sonu ciddi kanama (≥ 
1.000 ml) riskinin ≥ 4 kg doğan bebeklerde arttığı 
gösterilmiştir (OR 2,11, % 95 CI 1,62–2,76 ve OR 
2,55 % 95 CI 1,5–4,18)38.

Çoğul gebelikler
Epidemiyolojik çalışmalar ikiz ya da daha fazla 
fetusun olduğu gebeliklerin doğum sonu kanama 
için risk olduğunu göstermektedir. Walker ve 
arkadaşları, Kanada’da 165.188 tekiz ve 44.674 
çoğul gebeliğe ait kohortu geriye dönük olarak 
incelediler73. Yazarlar çoğul gebeliği doğum 
sonu kanama (RR 1,88, % 95 CI 1,81–1,95), 
histerektomi (RR 2,99, % 95 CI 1,66–3,16) ve kan 
transfüzyonuyla ilişkili bulmuşlardır (RR 1,67, % 95 
CI 1,13–2,46). Diğer birçok çalışmaya göre de çoğul 
gebeliğin doğum sonu kanama üzerine etkisinin RR 
3,0 ile 4,5 arasında olduğu bulunmuştur44, 58, 74. Bais 
ve arkadaşlarının Hollanda’da yürütmüş oldukları 
toplum temelli kohort çalışmasında 3.464 kadın 
değerlendirilmiştir38. Araştırmacılar çoklu regresyon 
analiziyle doğum sonu ≥ 500 ml kanamanın çoğul 
gebelikte arttığını göstermişlerdir (OR 2,6, % 95 
CI 1,06–6,39). Albrecht ve arkadaşları 57 üçüz 
gebenin incelendiği geriye dönük bir çalışma 
yapmışlardır75. Yazarlar transfüzyon gerektiren 
kanama insidansını % 12,3 olarak bildirmişlerdir. 
Collins ve arkadaşlarının yaptıkları 71 hastalık 

dördüz gebeliğe ait olgu serisinde doğum sonu 
kanama ve transfüzyon ihtiyacı sırasıyla % 21 
(% 95 CI % 11–31) ve % 13 (% 95 CI % 5–21) 
olarak bulunmuştur76. Magann ve arkadaşları çoğul 
gebelikte doğum sonu kanama için OR 2,2 (% 
95 CI 1,5–3,2) olarak bulmuşlardır37. Stones ve 
arkadaşları ise çoğul gebelik ve obstetrik kanama 
arasındaki rölatif riski 4,46 (% 95 CI 3,01–6,61) 
olarak bulmuşlardır44.

Myomlar
Obstetrik kaynak kitaplarına göre myomlar doğum 
sonu kanamaya neden olabilirler. Bu bilgi daha 
çok olgu bildirimlerine dayansa da Japonya’da 
yapılmış olan 10.000 kadınlık kohort çalışmasına 
göre myomlar normal doğumda (OR 1,9, % 95 CI 
1,2–3,1) ve sezaryende (OR 3,6, % 95 CI 2,0–6,3) 
artmış kanamayla ilişkili bulunmuştur53.

Doğum öncesi kanama
Doğum öncesi kanama, doğum sonu kanamayla 
ilişkili bulunmuştur (OR 1,8, % 95 CI 1,3–2,3)37. 
Stones ve arkadaşları önemli obstetrik kanamayı 
> 1.000 ml’lik kanama olarak tanımladıkları 
çalışmalarında kanıtlanmış ablasyo plasenta, 
kanamayla birlikte giden plasenta previa ve kanama 
göstermeyen plasenta previa için RR’yi sırasıyla 
12,6 (% 95 CI 7,61–20,9), 13,1 (% 95 CI 7,47–23) 
ve 11,3 (% 95 CI 3,36–38,1)44 bulmuşlardır. Ohkuchi 
ve arkadaşları 10.000 kadınlık çalışmalarında alt 
segment yerleşimli plasentanın fazla kanamayla 
ilişkisini vajinal doğum ve sezaryen doğum için 
sırasıyla odds oranı 4,4 (% 95 CI 2,2–8,6) ve 3,3 (% 
95 CI 1,4–7,9) olarak bildirmişlerdir53. Bu çalışmada 
yazarlar plasenta previanın da sezaryen doğumda 
fazla kanamayla ilişkili olduğunu bulmuşlardır (OR 
6,3, % 95 CI 4,0–9,9).

Doğum sonu kanama öyküsü
Magann ve arkadaşları doğum sonu kanama 
öyküsünün, sonraki gebeliklerde artmış doğum sonu 
kanama riski getirdiğini belirtmişlerdir (OR 2,2, % 
95 CI 1,7–2,9)37.

Sezaryenle doğum öyküsü
Japonya’da yapılan çalışmaya göre önceden 
sezaryenle doğum yapanlarda vajinal doğum 
sonu fazla kanama görülme olasılığı artmış olarak 
bulunmuştur (odds oranı 3,1, % 95 CI 2,1–4,4)53.
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BİRİNCİL DOĞUM SONU KANAMA İÇİN 
DOĞUM SIRASINDA MEYDANA GELEN 
RİSKLER

Doğum indüksiyonu
Doğum indüksiyonunun miadında ya da gün 
aşımında kullanımının incelendiği meta-analizlerde 
indüksiyonun sezaryen ya da operatif vajinal 
doğum oranlarını artırmadığı bulunmuştur78. 
Yine de bu meta-analiz doğumda kan kaybını 
değerlendirmemiştir. Epidemiyolojik çalışmalar 
doğum indüksiyonu ile doğum sonu kanama arasında 
bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Brinsden 
ve arkadaşları 3.674 normal doğuma ait verileri 
inceleyip, doğum sonu kanamanın indüksiyonla 
arttığını göstermişlerdir79. Vajinal doğuran 
primiparlarda kendiliğinden ilerleyen eylemle 
karşılaştırılınca, indüksiyon alanlarda doğum sonu 
kanamanın iki kat arttığı görülmüştür. Magann ve 
arkadaşları doğum indüksiyonu sonrası kanama için 
OR 1,5 (% 95 CI 1,2–1,7) olarak hesaplamışlardır37. 
Bais ve arkadaşları ise ciddi doğum sonu kanamayı 
> 1.000 ml olarak tanımladıkları çalışmalarında OR 
1,74 (% 95 CI 1,06–2,87) bulmuşlardır38.

Tylleskar ve arkadaşları yaptıkları ileriye dönük, 
rastgele gruplandırılmış, kontrollü çalışmada 
miadında amniyotomi ve oksitosinle indüksiyona 
karşılık, doğumun kendiliğinden ilerlediği 84 
kadını değerlendirmişlerdir80. Yazarlar doğumun 
üçüncü evresinde kanama miktarıyla ilgili farklılık 
bulamamışlardır. Cochrane tarafından geniş bir 
derlemede amniyotomi ve vajinal prostaglandin 
karşılaştırılmış ve doğum sonu kanama oranlarında 
farklılık görülmemiştir81. Bir başka Cochrane 
derlemesine ise sadece bir plasebo kontrollü çalışma 
dahil edilmiş; amniyotomi ve indüksiyonun birlikte 
kullanılması plasebo ile karşılaştırılmıştır82. Yazarlar 
doğum sonu kanamayla ilgili veri aktarmamışlardır. 
Bu derlemede ven içine oksitosinin amniyotomiyle 
birlikte kullanılması vajinal prostaglandin ile 
karşılaştırılmıştır (iki çalışmada toplam 160 
kadın). Yazarlar amniyotomi/oksitosin grubunda 
artmış doğum sonu kanama hızları saptamışlardır 
(sırasıyla % 13,8’e karşılık % 2,5. RR 5,5, % 95 CI 
1,26–24,07)82.

Serviksi olgunlaştırmak83 için sadece ven içine 
oksitosin kullanılmasının doğum sonu kanama 
üzerine etkisi sırasıyla plasebo/gözlemsel yönetim 
(üç çalışma, 2611 kadın; RR 1,24, % 95 CI 0,85–

1,81) ve vajinal PGE2 (dört çalışma, 2792 kadın; 
RR 1,02, % 95 CI 0,75–1,4) ile karşılaştırılmış 
ve doğum sonu kanama oranlarında farklılık 
görülmemiştir. Doğum indüksiyonu için mekanik 
yöntemlerin84 kullanılması plasebo (bir çalışma, 
240 kadın; RR 0,46, % 95 CI 0,09–2,31), vajinal 
prostaglandin E2 (bir çalışma, 60 kadın; RR 3,0, % 
95 CI 0,33–27,24), serviks içine prostaglandin E2 
(üç çalışma, 3339 kadın; RR 0,91, % 95 CI 0,40–
2,11), mizoprostol (bir çalışma, 248 kadın; RR 2,34, 
% 95 CI 0,46–11,85) veya tek başına oksitosinle 
(bir çalışma, 60 kadın; RR 1,0, % 95 CI 0,22–4,56) 
karşılaştırıldığında doğum sonu kanama hızlarında 
değişiklik farklılık saptanmamıştır. 

Doğum indüksiyonu için membranların sıyrılmasıyla 
hiçbir şey yapmamanın karşılaştırıldığı çalışmaların 
derlemesi85, membranların sıyrılmasının doğum 
sonu kanamayı azalttığını göstermektedir (üç 
çalışma, 278 kadın; RR 0,31, % 95 CI 0,11–0,89). 
Oral mizoprostolün doğum indüksiyonundaki 
etkisini inceleyen bir derleme86 bu ilacın plaseboyla 
karşılaştırıldığı hiçbir çalışmayı değerlendirmeye 
almamıştır. Yine de bu derlemedeki bir çalışmada 
kontrol grubundaki 692 kadın prostaglandin E2 
kullanmış ve doğum sonu kanama oranlarında 
farklılık gözlenmemiştir (RR 0,98, % 95 CI 0,73–
1,31). Doğum indüksiyonunda vajinal mizoprostol 
kullanılmasının doğum sonu kanama üzerine 
etkisinin plasebo (iki çalışma, 107 kadın; RR 0,91, 
% 95 CI 0,13–6,37), vajinal prostaglandin (beş 
çalışma, 1.002 kadın; RR 0,88, % 95 CI 0,63–1,22), 
serviks içine prostaglandin (iki çalışma, 172 kadın; 
RR 1,62, % 95 CI 0,22–12,19) veya oksitosinle (iki 
çalışma, 245 kadın; RR 0,51, % 95 CI 0,16–1,66) 
karşılaştırıldığı derlemelerde farklılık olmadığı 
bildirilmiştir. Son olarak doğum indüksiyonunda 
vajinal prostaglandin E2 kullanılmasını plaseboyla 
karşılaştıran çalışmaların derlemesi,88 doğum sonu 
kanama riskinin arttığı izlemini vermektedir (sekiz 
çalışma, 3.437 kadın, RR 1,44, % 95 CI 1,01–
2,05).

Eylemin süresi

Birinci evre
Doğumun ikinci evresiyle karşılaştırıldığında, 
birinci evrenin uzunluğunun doğum sonu 
kanama üzerine etkisini değerlendiren çok az veri 
bulunmaktadır89. Magann ve arkadaşları uzamış 
birinci evreyi nulliparlarda > 20 saat ve/veya < 1,2 
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cm/saat, multiparlarda ise > 14 saat ve/veya < 1,4 
cm/saat olarak tanımlamışlardır37. Araştırmacılar 
doğum sonu kanama için uzamış birinci evrenin OR 
değerini 1,6 (% 95 CI 1–1,6) olarak bulmuşlardır.

İkinci evre
Geniş hacimli birçok çalışma doğumun ikinci 
evresinin uzunluğuyla olumsuz anne ve yenidoğan 
sonuçlarını incelemişlerdir. Cohen 4.403 nullipara 
ait doğum kayıtlarını incelemişler ve ikinci evrenin 
3 saatten fazla sürmesinin doğum sonu kanama 
insidansını arttırdığını bulmuşlardır90. Yazarlar bu 
durumu artmış orta pelvis forseps uygulamalarına 
bağlamışlardır. Baş gelişi olan ve doğum eylemi 
kendiliğinden ilerleyen 25.069 kadına ait veriler 
geriye dönük olarak değerlendirilmiştir91. Yazarlar 
ikinci evrenin uzunluğunu, doğum sonu kanamayı 
bağımsız olarak etkileyen bir neden olarak 
bulmuşlardır. Daha eskiden San Francisco’da 
yapılan bir çalışmada doğumun ikinci evresi 
birer saatlik dilimlere ayrılmıştır92. Bu çalışmada 
15.759 adet, baş gelişinde, tekiz, nullipar kadın 
değerlendirilmeye alınmıştır. Doğum sonu kanama 
vajinal doğum sonu > 500 ml, sezaryen doğum sonu 
> 1.000 ml kanama olarak kabul edilmiştir. Doğumun 
ikinci evresi 0–1 saat arasında olduğunda, doğum 
sonu kanama sıklığı % 7,1 iken, > 4 saatte % 30,9’a 
çıkmıştır. Diğer etkenler ortadan kaldırıldığında 
(operatif vajinal doğum, epizyotomi, doğum ağırlığı 
ve fetusun pozisyonu) eğer doğumun ikinci evresi 
> 3 saat olursa, doğum sonu kanama riski belirgin 
olarak artmaktadır (OR 1,48, % 95 CI 1,24–1,78). 
Myles ve arkadaşları baş gelişindeki 6.791 adet, 
tekiz gebeyi incelemişlerdir93. Yazarlar doğumun 
ikinci evresi < 2 saat sürenlerde doğum sonu 
kanamayı % 2,3 hastada saptarlarken, ikinci evre > 
2 saat olduğunda bu oran % 6,2’ye çıkmıştır. Janni 
ve arkadaşları 952 adet, tekiz, baş gelişinde, gebelik 
haftası 34’ü geçmiş, normal ikinci evreye sahip 
hastayı; 248 adet, ikinci evresi > 2 saat olan hastayla 
karşılaştırmıştır94. Doğum sırasında ve sonrasında 
ölçülen hemoglobin değerlerinin farklarının 
ortalaması normal grupta (-0,79 g/dl), uzun ikinci 
evreli grupta (-1,84 g/dl) olarak bulunmuştur. Çoklu 
değişkenli ikili regresyon analizi de doğumun 
ikinci evresinin uzunluğunun doğum sonu kanama 
için bağımsız bir belirleyici olduğunu göstermiştir. 
Magann ve arkadaşları da uzamış ikinci evre için 
OR 1,6 bulmuşlardır (% 95 CI 1,1–2,1)3737.

Üçüncü evre
Doğum üçüncü evresinde aktif yönetim kuralları 
uygulansa bile, üçüncü evrenin uzamasının doğum 
sonu kanamayla sıkı birliktelik içinde olduğunu 
gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Combs ve 
arkadaşları 12.979 tekiz gebeye ait vajinal doğumu 
izlemişler ve üçüncü evre için ortalama süreyi 
6 dakika (4–10 dakika) olarak bildirmişlerdir95. 
Doğum sonu kanama ve kan transfüzyonu ihtiyacı 
üçüncü aşama 30 dakikadan kısa olarak kaldığı 
sürece (doğumların % 3,3’ü) artış göstermemiştir. 
Yazarlara göre doğumun üçüncü aşaması 30 
dakikadan 75 dakikaya çıkana kadar kanama ve 
transfüzyon ihtiyacı artış gösterirken, daha sonra 
sabit kalmıştır95. Dombrowski ve arkadaşları 
doğumda gebelik haftası ≥ 20 olan 45.852 
tekiz gebenin doğumlarının üçüncü evresini 
incelemişlerdir96. Doğum sonu kanama tahmini 
≥ 500 ml kanama olarak tanımlanmıştır. Gebelik 
haftası ne olursa olsun, doğumun üçüncü evresi 40 
dakikaya kadar uzadıkça doğum sonu kanama sıklığı 
artmış olarak bulunmuştur. Magann ve arkadaşları 
yaptıkları ileriye dönük gözlemsel çalışmalarında 
6.588 vajinal doğumu değerlendirmişlerdir97. 
Yazarlar doğum sonu kanamayı > 1.000 ml veya 
kan transfüzyonu gerektiren hemodinamik bozukluk 
olarak tanımlamışlardır. Doğum sonu kanama 
riski (ve miktarı) üçüncü evre 10 dakika (OR 2,1, 
% 95 CI 1,6–2,6), 20 dakika (OR 4,3, % 95 CI 
3,3–5,5) ve 30 dakika (OR 6,2, % 95 CI 4,6–8,2) 
uzadığında belirgin olarak artış göstermektedir. 
Receiver operating characteristic (ROC)† eğrisi 
kullanıldığında, doğum sonu kanama için üçüncü 
evrenin ≥ 18 dakika olması en iyi belirleyici etmen 
olarak bulunmuştur97. Benzer şekilde Hollanda’da 
yapılan toplum temelli çalışmada da 3.464 tekiz 
gebelik ele alınmıştır38. Yazarlar doğumun üçüncü 
evresinin ≥ 30 dakika olmasının, ≥ 500 ml kanama 
(OR 2,61, % 95 CI 1,83–3,72) ve ≥ 1.000 ml 
kanamayla (OR 4,90, % 95 CI 2,89–8,32) ilişkili 
olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmada kan kaybı 
miktarı ölçüm ve gözle tahmini hesaplamayla 
belirlenmiştir.

Analjezi
Epidural analjezi uygulanan ve uygulanmayan, 
sırasıyla 1.056 ve 6.261, kadınlara ait veriler geriye 
dönük, olgu-kontrol çalışmasında ele alınmıştır 
ve yazarlar epidural analjezinin doğumda > 500 
ml kanamayla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir98. 
Magann ve arkadaşları da epidural analjezinin 

†: Türkçe’de uygun karşılık bulunamadığından ve yaygın olarak kullanılan bir istatistik terimi olduğundan bu haliyle konmuştur 
(Çevirmenin notu).
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doğum sonu kanama üzerine etkisini irdelediklerinde 
OR 1,3 bulmuşlardır, ancak bu çalışmada % 95 CI 
1–1,6’dır37. Diğer taraftan 341 kadını inceleyen 
rastgele gruplandırılmış, kontrollü bir çalışma 
sezaryen gerektiğinde, doğum sonu kanama 
için bölgesel anestezinin genel anesteziye üstün 
olduğunu ortaya koymuştur99.

Doğum şekli
Birleşik Krallık’ta yayınlanan Ulusal Klinik 
Uygulamaları Geliştirme Enstitüsü (National 
Institute for Clinical Excellence [NICE]) kılavuzu 
tedavi temelli, rastgele gruplanmış, kontrollü 
çalışmalarda planlı sezaryen ile planlı vajinal 
doğumu karşılaştırmıştır100. Annede obstetrik 
kanamanın (> 1.000 ml kan kaybı) mutlak riski 
planlı sezaryen için % 0,5 ve vajinal doğum için % 
0,7 (RR 0,8, % 95 CI 0,4–4,4) olarak bulunmuştur. 
Yazarlar her iki doğum şekli arasında doğum sonu 
kanama açısından fark görmemişlerdir. 

Magann ve arkadaşları doğum sonu kanama 
açısından risk etmenlerini değerlendirdikleri 
çalışmalarında 1.844 elektif sezaryen ve 2.933 
elektif olmayan sezaryen olgusuna ait verileri 
karşılaştırmışlardır101. Doğum sonu kanama tanımı 
için iki kıstas kullanmışlardır: ölçülen kan kaybı 
>1.000 ml ve/veya transfüzyon ihtiyacı ve ölçülen 
kan kaybı >1.500 ml ve/veya transfüzyon ihtiyacı 
olması. Sezaryenle doğum yapanların % 6’sında 
>1.000 ml kanama olmuştur. Elektif sezaryende 
doğum sonu kanama (>1.000 ml kanama için 
% 4,84 ve >1.500 ml kanama için % 1,9), elektif 
olmayan sezaryende (>1.000 ml kanama için % 6,75 
ve >1.500 ml kanama için % 3,04) görülene göre 
daha az bulunmuştur. Bu çalışmanın yapıldığı dört 
yıl boyunca meydana gelen 13.868 doğumdan % 
5,15’nde >1.000 ml, % 2,4’ünde >1.500 ml doğum 
sonu kanama meydana gelmiştir101. Operatif vajinal 
doğum için hiçbir veri bildirilmemiştir. Doğum sonu 
kanama miktarı elektif olmayan sezaryende vajinal 
doğumda görülenden daha fazla olsa da, elektif 
sezaryende görülen kanamadan istatistiksel olarak 
farklı değildir. Çizgisel regresyon kullanıldığında 
elektif sezaryende doğum sonu kanama için risk 
etmenleri myoma, plasenta previa, erken doğum ve 
genel anestezi olarak bulunmuştur. Elektif olmayan 
sezaryen için risk etmenleriyse kan hastalığı olanlar, 
plasenta retansiyonu yaşayanlar, doğum öncesi 
transfüzyon alanlar, doğum öncesi ve sırasında 
kanama yaşayanlar, plasenta previa, genel anestezi 

ve makrozomi olarak bildirilmiştir.

Combs ve arkadaşları 3.052 sezaryenden oluşan bir 
olgu-kontrol çalışması yürütmüşlerdir102. Yazarlar 
sezaryende doğum sonu kanama için (hematokritte 
düşme ve/veya kan transfüzyonu ihtiyacı hesaba 
alınarak) % 6,4 insidans bildirmişlerdir ki bu sonuç 
Magann ve arkadaşlarınınkine benzerdir. Ancak 
Combs ve arkadaşları doğumları elektif ve elektif 
olmayan olarak ayrımlandırmamıştır.

Bu grup ayrıca 9.598 vajinal doğumu da incelemiş 
ve doğum sonu kanama için % 3,9 insidans 
bildirmişlerdir58. Yazarlar çoklu çizgisel regresyon 
analiziyle forseps ya da vakum kullanıldığında 
doğum sonu kanama için OR’yi 1,66 (% 95 CI 
1,06–2,60) bulmuşlar ve bu sonucu operatif vajinal 
doğumun doğum sonu kanamayla ilişkili olduğunu 
düşündürdüğünü ifade etmişlerdir. Ayrıca operatif 
doğumda başka bir yola geçerek vajinal doğumun 
sağlanmasının da doğum sonu kanamaya ilave bir 
risk getirdiği gösterilmiştir. Yazarlar bunun için OR 
1,9 (% 95 CI 1,1–3,2)37 ya da rölatif risk 1,6 (% 95 
CI 1,3–2,0)103 oranlarını bildirmişlerdir.

Epizyotomi
Daha az komplikasyona neden olduğundan 
Cochrane derlemelerinde epizyotominin sınırlı 
kullanılmasını önermektedir104. Şaşırtıcı bir şekilde 
bu derleme epizyotominin doğum sonu kanama 
üzerine etkisini değerlendirmemiştir. Birçok çalışma 
mediolateral veya orta hat epizyotominin uygunsuz 
kullanılmasına bağlı oluşan iyatrojenik travmanın, 
epizyotomi açılmamasıyla karşılaştırıldığında 
kan kaybı ve doğum sonu kanamayla ilişkisini 
göstermiştir105, 106. Yazarlar doğum sonu kanama için 
eşik değeri 300 ve 600 ml olarak kabul etmişlerdir. 
Stones ve arkadaşları epizyotomi açıldığında doğum 
sonu kanama için rölatif riski 2,06 (% 95 CI 1,36–
3,11) olarak bildirmişlerdir44. Bais ve arkadaşları da 
benzer sonuçlar bildirmişlerdir ve OR 2,18 (% 95 
CI 1,36–3,11) bulmuşlardır38. Combs ve arkadaşları 
da mediolateral epizyotomide doğum sonu kanama 
için odds oranını 4,67 (% 95 CI 2,59–8,43)58 olarak 
bildirmişlerdir. Eski bir rastgele gruplandırılmış, 
kontrollü çalışmada ise perine yırtıkları kaçınılmaz 
hale geldiğinde epizyotomi kullanılmasının doğum 
sonu kanama oranları üzerine etkisinin olmadığı 
bulunmuştur107.
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Koryoamniyonit
Birçok çalışmada koryoamniyonit varlığında 
doğum sonu kanama riskinin arttığı bulunmuştur. 
Yazarlar vajinal doğumda OR 1,3 (% 95 CI 1,1–
1,7)37 ve sezaryende OR 2,69 (% 95 CI 1,44–5,03)102 
sonuçlarına erişmişlerdir (Bkz. Bölüm 44).

SONUÇ 

Doğum sonu kanama tüm dünyada anne ölümleri 
ve ciddi hastalığı için halen en önemli nedendir. 
Ne yazık ki yetersiz bakım koşulları hangi ülkede 
olunduğuna bakmaksızın, anne ölümü ve ciddi 
hastalığına neden olmaya devam etmektedir. 
Ciddi doğum sonu kanamalar tüm canlı doğumların 
% 10’ununda görülmektedir ve doğrudan anne 
ölümlerinin % 28’inden sorumludur. Ancak ülkeler 
arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 
Birleşik Krallık’ta 1.000.000 annelikte 5 ölüm 
meydana gelirken, Afrika’nın bazı bölgelerinde bu 
oran 100 kat daha fazladır. Kadına verilen sağlık 
hizmetinin kalitesi ciddi obstetrik kanamayla 
değerlendirilmektedir. Birleşik Krallık’ta ciddi 
obstetrik kanama 1.000 canlı doğumda 3–7 adet 
görülürken, doğum sonu kanama bunların % 70’ini 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan Afrika’nın bazı 
bölgelerinde obstetrik kanama 1.000 canlı doğumda 
30,5 oranında görülürken, doğum sonu kanama 
bunların % 1,74’ünü oluşturmaktadır.
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