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GİRİŞ

Prostaglandinler doğum hekimliğinde devrim 
yaratmıştır. Özellikle mizoprostolün keşfi birçok 
yeni araştırma ve tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir. Halen doğum sonu kanama kontrolü, 
doğum indüksiyonu, servikal olgunlaşma ve gebelik 
sonlandırılmasında mizoprostolün kullanımı 
üzerine çalışılmaktadır. Başlangıçta bu ilaç 1988’de 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (Food and 
Drug Administration [FDA]) NSAID kullanımına 
bağlı oluşan peptik ülserin önlenmesi ve tedavisi 
için onay almıştır. Ancak 1990’ların başından 
itibaren uterotonik ve servikal olgunlaştırıcı etkileri 
nedeniyle kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin 
dikkatini çekmiştir. Bu branşta FDA tarafından 
onaylanmayan birçok durumda kullanımıyla doğum 
hekimliği pratiğinde en önemli ilaçlardan biri olarak 
kabul görmektedir.1 Üretici firmanın bütün ısrarına 
rağmen, halen 2005’te bile, FDA’dan gebe kadında 
kullanımı için onay alamamıştır2.

MİZOPROSTOL

Sentetik PGE1 anoloğudur. Doğal yapıdaki PGE1 
aside dayanıksız olduğu için oral kullanıma ve 
kanda çabuk yıkıldığından parenteral kullanıma 
uygun değildir. Ancak sentetik PGE1 anoloğu olan 
mizoprotol, doğal PGE1’in kimyasal yapısındaki 
bir değişiklik sonucu üretildiği için oral kullanımda 
yıkıma uğramaz ve klinik kullanım için uygundur. 
Mizoprostol alprostadil olarak da adlandırılır 
ve kimyasal formülü C22H38O5 (metil–11–16–
dihidroksi–16–metil–9–oxo–prost–13–enoate)’dir 
(Şekil 1).3 

Şekil 1: Mizoprostolün kimyasal yapısı3

Mizoprostol 200 ve 100 μg’lık oral tabletler 
halinde üretilir. Oda ısısında dayanıklı olması, 
raf ömrünün uzun ve fiyatının ucuz olması gibi 
avantajları nedeniyle 25 yıldır kadın hastalıkları 
ve doğum hekimliğinde araştırmaların merkezine 
oturmuştur.4 Mizoprostol oral olarak hızla emilip, 
parenteral kullanım için formüle edilmemiştir. 
Ayrıca sublingual, vajinal ve rektal kullanımı da 
mevcuttur5–7.

Farmakokinetik, fizyolojik ve teratojenik profili
Mizoprostol büyük oranda emilerek, hızla 
deesterifikasyona uğrar ve mizoprostol aside 
dönüşür. Klinik etkiden bu madde sorumludur ve 
ana maddeden farklı olarak plazmada ölçülebilir. 
Oral alımdan 12 ± 3 dakika sonra mizoprostol asit 
maksimum seviyeye çıkar ve yarı ömrü 20–40 
dakikadır. Mizoprostol asidin plazma seviyesi 
çalışmalar arasında farklılık gösterse de 200–400 μg 
aralığından daha yüksek tek doz uygulamalarında 
ortalama plazma seviyeleri arasında doğrusal bir 
ilişki vardır. Çoklu doz kullanılan çalışmalarda 
mizoprostol asit birikimi saptanmamıştır ve 
plazmada kararlı konsantrasyona 2 gün içinde 
ulaşılmıştır. Biyo-yararlanımı yemek ve antiasitlerle 
birlikte alındığında azalır8. 

Birincil olarak karaciğerde metabolize edilir ve aktif 
metabolitlerinin % 1’inden daha azı idrarda atılır. 
Karaciğer hastalığı olanlarda doz azaltılmalıdır. 
Ancak diyaliz gerektirmeyen böbrek hastalıklarında 
doz ayarlamasına ihtiyaç yoktur. Bilinen ilaç 
etkileşimi yoktur ve karaciğerde enzim sistemini 
indüklemez.

Farmakokinetik çalışmalar birinci üçaydaki gebelik 
sonlandırılmaları için oral ya da dilaltı yoluyla 
kullanılan mizoprostolün, plazmada vajinal ya da 
rektal yolla kullanıma göre daha çabuk ve daha 
yüksek konsantrasyonlara çıktığını göstermiştir. 
Bu da daha erken ve daha belirgin, uterus tonus 
artışlarına neden olmuştur (oral mizoprostol 7,8 ± 
3,0 dakika, vajinal mizoprostol 20,9 ± 5,3 dakika)6, 

7, 10. Bu bulgular çok yakın zamanda doğum sonrası 
kadınlar üzerinde de kanıtlanmıştır11. Mizoprostol 
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vajinal yolla alındığında genital organlar üzerine 
etkileri artar, gastrointestinal yan etkileri 
azalır10,12,13. Arka fornikse yerleştirildiğinde plazma 
konsantrasyonu 1–2 saatte maksimuma ulaşır ve 
sonra yavaşça azalır (Şekil 2).5 Vajinal mizoprostol 
uygulamasında oral uygulamaya göre mizoprostol 
asit plazma konsantrasyonu daha yavaş yükselir ve 
pik plazma konsantrasyonu daha düşüktür. Fakat 
ilaca maruz kalma süresi daha fazladır (eğri altında 
kalan alan olarak gösterilmiştir, Şekil 2).5 Vajinal 
uygulamada mizoprostol pik plazma seviyesinde 4 
saate kadar kalabilir (Şekil 2).5

9.–11. gebelik haftalarındaki kadınlara kürtaj 
öncesi mizoprostol verildiğinde, gebelerin uterus 
basınçları, oral yolla 8, vajinal yolla 21 dakikada 
artmaya başlar. Maksimum basınca ise oral yoldan 
25, vajinal yoldan 46 dakikada ulaşılır. Oral 
alımda uterusun kasılmaları başlangıçta artarak 
1 saatte plato seviyesine ulaşırken; vajinal alımda 
ise 4 saat boyunca sürekli artarak plato seviyesine 

ulaşır. Vajinal yolla kullanımda maksimum uterus 
kasılması anlamlı olarak daha fazladır10. Rektal 
uygulamada maksimum serum konsantrasyonuna 
23 dakikada ulaşılır ve maksimum konsantrasyon 
oral alımdakinden daha azdır (Şekil 2)7.

Tang ve arkadaşlarının yaptığı farmakokinetik 
çalışmada, dilatı mizoprostol kullanımı ile en 
yüksek ve en hızlı pik mizoprostol asit plazma 
seviyesinin elde edildiği bildirilmiştir6. Mizoprostol 
tabletlerin suda eritildikten sonra oral alımı da 
oral ya da rektal uygulamaya göre, daha hızlı ve 
daha güçlü uterotonik etki yapar14,15. Ancak birinci 
üçay gebelik sonlandırılması açısından, tabletlerin 
ıslatılarak ya da kuru alımı arasında anlamlı bir fark 
gözlenmemiştir16.

Yan Etkileri
En sık görülen yan etkiler karın ağrısı ve diaredir. 
Baş ağrısı, karında kramplar, bulantı, karın şişliği, 
üşüme, titreme ve ateş daha az sıklıkta görülen 

Şekil 2: Oral ve vajinal uygulama sonrası, 20 kadında mizoprostol asitin ortalama (standart sapma) plazma 
konsantrasyonları. Zieman M ve ark’dan alınmıştır5.
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ve doz bağımlı yan etkilerdir. Gebe olmayanlarda 
kullanımda üşüme, titreme ve ateş bildirilen yaygın 
yan etkilerden değildir. Bu da gebede sık görülen yan 
etkilerin doza bağlı olduğunu düşündürmektedir.
Bu ilaç gebeler tarafından kullanılmamalıdır. 
Kullanım sırasında mutlak suretle kontrasepsiyon 
uygulamalıdır ve gebelikte kullanımı durumunda 
hangi komplikasyonlarla karşılaşılacağı anlatılmalıdır. 
Emziren bayanlarda, süte geçip bebeklerde diyare 
yapabilmesi nedeniyle, kullanılmamalıdır8,11.

İlacın gebelik sonlandırılması için başarısız 
kullanımı sonucu, bazen fetal ölüme de neden 
olabilecek konjenital anomaliler bildirilmiştir. 
Ancak teratojenitenin mekanizması henüz net 
değildir17,18. Bazı yayınlarda 1. üçay mizoprostol 
kullanımı sonrası kafatası anomalileri, kranial sinir 
palsileri, yüz malformasyonları (Mobius sendromu) 
ve ekstremite defektleri bildirilmiştir19. Gebelik 
kategorisi X’tir.

Mizoprostolün toksik dozları halen tespit 
edilmemiştir. 12 saat içinde toplam 2200 μg’a kadar 
olan kümülatif dozlar, gebeler tarafından, ciddi 
yan etkiler görülmeden, tolere edilmişir20. Gebelik 
sonlandırılması için trifluoperazine ile birlikte oral 
alınan 6000 μg mizoprostolün düşük, hipertermi, 

rabdomyoliz, hipoksemi ve komplike asit-baz 
bozuklukları yaptığı bildirilmiştir21.

1. ÜÇAYDA MİZOPROSTOL

Birinci üçayda medikal gebelik sonlandırılması için 
mizoprostol, en çok mifepriston veya metotreksat 
ile birlikte kullanılır. Her iki rejim de etkindir. 
Medikal gebelik sonlandırılması çalışmalarında 
mizoprostol ve mifepriston, başlangıçta oral 
yoldan kullanılmıştır. Yalnızca mifepristonun oral 
mizoprostol ile kombine kullanıldığı rejimler, 
birçok ülkede medikal abortus için onay almıştır. 
600 mg oral mifepriston uygulamasından 48 saat 
sonra alınan 400 μg oral mizoprostol 7 haftalık 
gebeliklerin % 91-97’sinde, 8 haftalık gebeliklerin ise 
% 83-95’inde komplet abortusa neden olmuştur22–25. 
Mifepriston dozunun 200 mg’a düşürülmesi, 
mizoprostol dozunun ise 600 μg’a çıkarılması, 
bu rejimin etkinliğini artırır ve düşük hızı ilk 7 
haftalık gebeliklerde % 96–97, ilk 50–63 günlük 
gebeliklerde ise % 89–93 olur26,27. 9–13 haftalık 
gebeliklerde medikal abortus için mifepriston ve 
mizoprostolün kombine kullanımında komplet 
abortus oranı % 94-95’dir. Fakat bu uygulama ‘aşırı 
kanama’ insidansında artışa neden olur28,29. Medikal 
gebelik sonlandırılması için mifepriston alımını 

Şekil 3: Mizoprostol asidin oral ve rektal uygulamadan sonra zaman içindeki ortalama serum derişimi. 
Hata çubukları her bir standart sapmayı göstermektedir.7
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müteakip, mizoprostolün ilk uygulanma zamanı 
6–48 saat arasında değişir. Komplet abortus oranı 
ek 1 veya 2 mizoprostol dozuyla artırılabilir.
Birinci üçay abortus indüksiyonunda vajinal 
uygulama, oral uygulamaya göre daha etkin ve daha 
iyi tolere edilebilirdir30,31. Ancak bazı çalışmalara 
göre oral veya vajinal uygulamanın etkinlikleri 
benzerdir. Dilaltı mizoprostol uygulamasının başarı 
oranı ise % 92’dir32.

Oral ya da kas içine tek doz metotreksat 
uygulamasından (50 mg/m2) 5–7 gün sonra alınan 
800 μg vajinal mizoprostol rejiminde komplet 
abortus oranı % 88–100’dür. Kadınların % 53–60’ı 
ilk doz mizoprostol sonrası düşük yapar33–39. Bu süre 
zarfında komplet abortus gerçekleşmezse, 2. doz 
sonrası 24 saat içinde kadınların % 19–32’si düşük 
yapar33,34. Geri kalan % 10–30 hastada ise gecikmiş 
cevap vardır ve ortalama 24–28 gün içinde abortus 
yaparlar33,34. 

Mizoprostol değişken etkinliğine karşın medikal 
gebelik sonlandırılmasında tek başına da 
kullanılmaktadır. İlk çalışmalarda birinci üçay 
gebelik sonlandırılması için toplam 400 μg 
mizoprostol uygulaması sonrası abortus oranları % 
5–11 olarak bildirilmiştir40,41. Dokuz haftaya kadar 
olan gebeliklerde 48 saat arayla, 3 kez, ardışık, 800 
μg mizoprostol vajinal uygulama rejiminde düşük 
oranı % 96 olarak rapor edilmiştir42. Buna karşılık 
yapılan karşılaştırmalı rastgele gruplanmış bir 
çalışmada, metotreksat ile vajinal mizoprostolün 
birlikte kullanımında komplet abortus oranı % 90 
iken, yalnız vajinal mizoprostol kullanımında bu 
oran % 47 olarak tespit edilmiştir (p<0,001)43.

Birçok rastgele gruplanmış kontrollü çalışmaya 
göre aspirasyon kürtaj öncesi servikal olgunlaşma 
için kullanılan mizoprostol, plasebo ve PGE2’den 
çok daha etkin bulunmuştur44,45. Böylece uterusun 
boşaltılması sırasında oluşabilecek riskler 
servikal olgunlaşmaya bağlı olarak minimuma 
iner. Bu sonuçlar vaka sayısı fazla olan birçok 
rastgele gruplanmış kontrollü çalışmayla teyit 
edilmiştir. Servikal olgunlaşma için en iyi rejim 
kürtajdan 3–4 saat önce uygulanan 400 μg vajinal 
mizoprostoldür44,46,47. Bir çalışmada geçirilmiş 
uterus cerrahisi (uterus skarı) olan hastalarda 
erken gebelik sonlandırılması için mifepristona ek 
olarak mizoprostol uygulamasının güvenli olduğu 
belirtilmiştir. Ancak bunu desteklemek için başka 

rastgele gruplanmış çalışmalara da ihtiyaç vardır48.
Kürtaj öncesi dilaltı mizoprostol uygulaması, 
servikal dilatasyonu kolaylaştırmada etkilidir. Bu 
da anlamlı şekilde kürtaj zamanını kısaltır ve kürtaj 
esnasında olan kanamayı azaltır49,50.

ERKEN GEBELİK KAYIPLARINDA 
MİZOPROSTOL

Birinci üçaydaki gecikmiş abortuslarda tek ya 
da mükerrer dozlarda mizoprostol uygulanarak 
minimum yan etki ve komplikasyon oranıyla 
komplet abortus sağlanır51,52. Vajinal mizoprostol 
oral yoldan çok daha etkilidir53. Ayrıca mizoprostol 
inkomplet gebelik sonlandırmalarında da faydalıdır 
ve cerrahi yöntemden daha güvenlidir54,55.

2. ÜÇAYDA MİZOPROSTOL

İkinci üçayda gebelik sonlandırılması endikasyonları 
kromozomsal ve yapısal fetal anomalilerle birlikte 
bazı sosyal sebeplerdir. Uterusun cerrahi olarak 
boşaltılmasını her ne kadar bazı merkezlerde halen 
uygulansa da, bu yöntemde ölüm, ciddi hastalık ve 
komplikasyon riskleri diğerlerine göre daha fazladır. 
Mizoprostolün kullanımından önce intra-amniyotik 
hipertonik saline/üre, intra-amniyotik PGF2, ekstra-
amniyotik ethacridine (rivanol) laktat, oksitosin ve 
vajinal PGE2 yöntemleri de uygulanmıştır.

İntravajinal 400 μg mizoprostol etkindir ve 
yan etkileri daha azdır56. Vajinal mizoprostol 
uygulaması en az PGE2 kadar ve hatta ondan daha 
etkin bulunmuştur. Mizoprostol ekstraamniyotik 
prostaglandinlere eşit etkiye sahiptir57–60. Her 3 saatte 
bir, 400 μg mizoprostol uygulanan rejimde, 6 saate 
bir 400 μg uygulanan rejime göre ilaç uygulaması 
ile abortus arası süre anlamlı olarak daha kısa ve 
48 saat içindeki başarılı abortus oranı daha yüksek, 
ayrıca her iki rejimde, ateş dışında, yan etkilerin 
insidansları benzer bulunmuştur. Bununla beraber, 
ateş, son ilaç dozundan sonra, 24 saat içerisinde 
normale dönmüştür61. 

Vajinal mizoprostol uygulamasında oral uygulamaya 
göre ilaç başlangıcından abortusa kadar geçen süre 
daha kısa ve oksitosin infüzyonu gereksinimi daha 
azdır62.

Birinci üçay abortusları için daha fazla doz 
mizoprostol (800 μg) gerekirken, üçüncü üçayda 
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doğum indüksiyonu için gereken doz 25 ila 50 
μg’dır ve bu bir paradokstur. İkinci üçay doğum 
indüksiyonu için gereken en uygun vajinal 
mizoprostol dozu 50 ila 800 μg arasındadır. Bu 
doz aralığında erken ikinci üçayda yüksek dozlar 
gerekebilir. Fakat geç ikinci üçayda ise düşük dozlar 
yeterli olabilir. İlacın dozu ve alım sıklığı arttıkça 
ilaç uygulaması ile abortus arası süre kısalmaktadır 
(Şekil 4)1,63.

3. ÜÇAYDA MİZOPROSTOL

Doğum İndüksiyonu
Doğum indüksiyonu annede ve yenidoğanda ölüm 
ve ciddi hastalık riskini düşürmek amacıyla yapılan, 
yaygın obstetrik uygulamalardan bir tanesidir. 
Doğum indüksiyonunun başarısı, sadece fizyolojik 
mekanizmalara değil, servikal faktörlere de bağlıdır. 
Uygun olmayan bir serviks, başarılı bir doğum 
indüksiyonu için en büyük engel olabilir. Doğum 
indüksiyonu için etkili, anne ve fetus için güvenli, 
ucuz bir farmakolojik ajanın bulunması birçok 
klinik araştırmanın amacı olmuştur.

Miadında doğum indüksiyonunda mizoprostol 
kullanımı ile ilgili olarak yapılan ilk çalışmada 
(1993), mizoprostolün güvenli ve uygun maliyetli 
bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Bundan sonra 
yapılan, rastgele gruplanmış kontrollü çalışmaları da 
içeren daha kapsamlı birçok çalışmada, bu bulgular 
doğrulanmakla kalmamış, ayrıca mizoprostolün 
plasebo ya da diğer prostaglandinlerden daha 
etkili olduğu, bunun yanı sıra kontrol grubu ile 
kıyaslandığında ilk 24 saatte daha yüksek vajinal 

doğum oranlarına, daha kısa indüksiyon-doğum 
aralığına ve anlamlı olarak daha düşük sezaryen 
oranlarına neden olduğu gösterilmiştir64–67. 

Doğum indüksiyonu için mizoprostolün oral, 
vajinal, intraservikal, dilaltı olarak farklı kullanım 
şekilleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır68–73. Tüm 
kullanım şekilleri başarılı olmakla beraber, vajinal 
mizoprostol uygulamasında indüksiyon-doğum 
aralığı daha kısa, kullanılan mizoprostol doz miktarı 
ve oksitosin kullanım gereksinimi daha az olarak 
bulunmuştur68,70. Mizoprostolün jel formunda tablet 
formuna göre, uterus kasılmasında anormallik daha 
az, indüksiyon-travay ve indüksiyon-doğum aralığı 
daha uzundur71.

Mizoprostolün güvenilirliği çok önemli bir 
konudur. Bazı çalışmalarda uterusta taşisistol 
ve hiperstimulasyon sıklığında artış, bazılarında 
da uterus rüptürü bildirilmiştir74–76. Uterus 
hiperstimülasyon insidansı daha düşük olduğu için 
güvenilir olarak, çoğunlukla 25 μg’lık vajinal doz 
önerilmektedir ve bu dozda 24 saat içinde doğum 
gerçekleşme oranı 50 μg doz ile benzerdir64,77–81. 
50 μg’ın üstündeki dozlarda ise komplikasyon 
riski artmaktadır. Mizoprostolün doz aralıkları 3–6 
saat arasında değişmektedir. Olası taşisistol riski 
nedeniyle 6 saatlik doz aralıkları tercih edilmelidir82. 
Mizoprostol travay öncesi (prematür) membran 
rüptürü durumunda da servikal olgunlaşmada 
etkindir. Oral mizoprostol yalnızca doğumu 
indüklemez, ayrıca düşük anne ve yenidoğan 
komplikasyon oranlarıyla doğumun 24 saat içinde 
gerçekleşmesine de neden olur66,84.

Eski sezaryenli hastalarda PGE2 ve oksitosine göre 
daha sık uterus skarı rüptürüne neden olduğundan 
mizoprostol önerilmez. Meta-analizlere göre, 
doğum indüksiyonu yapılmadan sezaryen sonrası 
vajinal doğum yapanlarda uterus skarı rüptür oranı 
% 0,2 iken mizoprostolle indüklenerek sezaryen 
sonrası vajinal doğum yapan hastalarda bu oran 
% 5,6’dır85. Grandmultipar gebelerde mizoprostol 
kullanımı, anne ve yenidoğanda yan etkilerle ilişkili 
değilse de, yine de bu gebelerde kullanımında 
çok dikkatli olunmalıdır86,87. İlaç uygulamasından 
hemen önce ve 2–3 saat sonra umbilikal, uterus 
ve arkuat arterlerin Doppler akım ölçümlerinin 
yapıldığı bir çalışmada vajinal mizoprostol veya 
oral prostaglandinlerin kullanımının, uteroplasental 
direnç artışına neden olduğu, fakat bunun umbilikal 

Şekil 4: Mizoprostolün değişen gebelik haftalarında 
uterus kontraksiyonlarını başlatacak güvenli “tek” 
dozları63.
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kan akımını etkilemediği, bu nedenle mizoprostolün 
PGE2 jel kadar güvenli olduğu belirtilmiştir. Mevcut 
verilere göre her 6 saatte bir uygulanan 25 μg 
mizoprostol, normal doğum indüksiyonunda PGE2 
kadar güvenlidir.

Fetal Ölüm Sonrası Doğum İndüksiyonu
Burada uterus hiperstimulasyonunun fetus üzerine 
olumsuz bir etki durumu söz konusu olmadığından, 
mizoprostol bu durum için ideal bir ilaçtır. Miadında 
bir gebelikteki ölü fetusta her 12 saatte bir 50 μg 
mizoprostol indüksiyon için yeterli bir dozdur. 
Ancak 2. üçay ya da erken 3. üçaydaki ölü fetuslarda 
daha yüksek dozlar gerekir89,90.

DOĞUMUN ÜÇÜNCÜ FAZI

Doğum sonu kanama, annede ölüm ve ciddi 
hastalığın ana nedenidir. Ani gelişen, dramatik 
ve öngörülemez bir durumdur. Gelişmekte olan 
ülkelerde, her yıl 125.000 anne ölümünün ya da tüm 
anne ölümlerinin yaklaşık % 28’inin sebebi doğum 
sonu kanamadır. Bir tahmine göre, doğumda bu risk 
yaklaşık olarak 1/1.000’dir91.

Uterotonik etkisinden dolayı doğum sonu kanamaların 
önlenmesinde ve tedavisinde mizoprostolün 
kullanımı araştırılmıştır (Bkz Bölüm 4 ve 16–19). 
WHO’nun çok merkezli olarak yürüttüğü bir 
çalışmada kas ya da ven içine oksitosin verilmesine 
göre 600 μg oral mizoprostol kullanımında daha 
fazla doğum sonu kanama riski, ek uterotonik ilaç 
ihtiyacı, titreme ve ateş tespit edilmiştir. Ancak bu 
çalışmalardaki mizoprostol dozu 400 ila 600 μg 
(oral veya rektal) arasında değişmektedir. Ayrıca 
bu çalışmaların hiçbirinde mizoprostol kullanılan 
grupta doğum sonu kanama (kan kaybı > 1.000 ml) 
sıklığı kontrol grubundan daha az değildir. Bununla 
birlikte kontrol grubunda daha fazla oksitosin 
kullanılmıştır. Birçok kez 600 μg oral veya 400 
μg rektal mizoprostolün doğum sonu kanamaları 
önlemede parenteral uterotoniklere göre anlamlı 
olarak daha az etkili olduğu bildirilmiştir92–103. 400–
600 μg mizoprostol dozlarda titreme riski ve 400 
μg’dan fazla dozlarda ateş riski anlamlı derecede 
artmıştır. Şu an itibariyle oral veya rektal mizoprostol 
konvansiyonel parenteral uterotonik ajanlar kadar 
etkili değildir. Özellikle düşük riskli kadınlarda 
doğum sonu kanamayı önlemek için titreme ve 
ateş riskindeki artıştan dolayı kullanımı önerilmez. 
Bu nedenlerden dolayı günümüzde, oksitosin 

veya metilergometrin yerine rutin mizoprostol 
kullanımını destekleyen yetersiz kanıt vardır. Dilaltı 
veya oral mizoprostol kullanımının uterotonik 
etkiyi arttırdığına dair bazı kanıtlar vardır6,14,15. 
Sezaryen doğumda kanamayı önlemeyle ilgili 
plasebo kontrollü bir çalışmada bukkal mizoprostol 
kullanımında 2 grup arasında doğum sonu kanama 
insidansı ve pre/postoperatif hemoglobin düzeyleri 
bakımından anlamlı bir fark oluşmadığı saptanmıştır. 
Bununla birlikte mizoprostol sezaryen doğumda ek 
uterotonik ajan kullanım ihtiyacını azaltmıştır104. 
Burada belirtmek gerekir ki tüm bu çalışmalarda 
mizoprostol konvansiyonel uterotonik ajanlarla 
karşılaştırılmıştır. Fakat şu da trajik bir gerçektir: 
doğum yapan kadınların hiçbir tıbbi destek almadığı 
dünyanın birçok yerinde konvansiyonel uterotonik 
ilaçlar yoktur.

Mizoprostol konvansiyonel parenteral oksitosik 
ajanlara göre daha az etkin olmasına ve potansiyel 
yan etkilerine rağmen, kullanım ve saklanma 
kolaylığı, uzun raf ömrü ve düşük maliyeti gibi 
nedenlerle uterotonik ajan olarak halen gündemdedir. 
Özellikle geleneksel yöntemlerle ev doğumları 
yapılan ve parenteral uterotonik ajanların olmadığı 
dünyanın az gelişmiş bölgelerinde, mizoprostol 
kullanımı gündemde olmaya devam etmektedir. 
Doğum sonu kanamaya bağlı anne ölümlerini 
azaltmak için, bu yörelerde mizoprostol kullanımı 
makul bir koruyucu stratejidir105–107. Hindistan’ın 
kırsal bölgelerindeki ev doğumlarında mizoprostol 
kullanımıyla ilgili NICHD denetiminde yapılan 
rastgele gruplanmış plasebo kontrollü bir çalışmada 
(Global Network for Women’s and Children’s Health 
Research), doğum sonu kanamaları önlemede oral 
mizoprostol kullanımının yararı hakkındaki sorular 
muhtemelen cevap bulacaktır108 (Bkz Bölüm 8). 
Gambiya’nın kırsal bölgelerindeki ev doğumlarıyla 
ilgili rastgele gruplanmış kontrollü bir çalışmada,  
600 μg oral mizoprostol ve ergometrin (0,5 mg, 4 
tablet) karşılaştırılmıştır. Mizoprostol grubunda 500 
ml’den fazla kan kaybı ve doğum sonu hemoglobin 
değerlerinde 2 gr /dl’den fazla azalma insidansı daha 
düşük bulunmuştur (mizoprostol grubunda % 16,4, 
ergometrin grubunda % 21,2) fakat bu fark anlamlı 
değildir. Mizoprostol grubunda titreme anlamlı 
şekilde daha fazla, ergometrin grubunda ise bulantı 
daha fazla olarak tespit edilmiştir109. Oksitosin ve 
metilergometrin ile durdurulamayan doğum sonu 
kanama kontrolünde, 1000 μg rektal mizoprostol 
kullanımıyla ilgili bir çalışma mevcuttur110. 
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Birincil doğum sonu kanama tedavisinde 800 μg 
rektal mizoprostol ilk seçenek ilaç olabilir111. Batı 
Afrika’da Guinea–Bisasau’daki Bisasau adlı birincil 
sağlık merkezinde yapılan rastgele gruplanmış 
çift kör plasebo kontrollü çalışmada, dilaltı 
mizoprostol kullanımı sonucu doğum sonu kanama 
insidansında iki grup arasında anlamlı bir fark tespit 
edilememiştir. Buna karşılık, 1.000 ml ve daha fazla 
kan kaybı veya 1.500 ml ve daha fazla kan kaybı 
oranları mizoprostol grubunda anlamlı şekilde daha 
az bulunmuştur. Hemoglobin konsantrasyonundaki 
azalma da, mizoprostol grubunda daha az olma 
eğiliminde saptanmıştır. İki grup arasındaki 
ortalama fark 0,16 mmol/litredir (-0.010/0.32 mmol/
litre). Bu çalışmaya göre dilaltı mizoprostolün ciddi 
doğum sonu kanama sıklığını azalttığı sonucuna 
varılmıştır112. Özellikle konvansiyonel uterotonik 
ajanların bulunmadığı durumlarda doğum sonu 
kanama tedavisinde mizoprostol için en uygun doz 
ve kullanım yolunun saptanmasında daha fazla 
rastgele gruplanmış kontrollü çalışmaya ihtiyaç 
vardır113. Bu çalışmalarda mizoprostolün en uygun 
kullanım yolunun bulunması gereklidir. Meterjin 
veya oksitosin injeksiyonu için şırınganın olmadığı 
veya bu ilaçların saklanma koşullarının olmadığı 
durumlarda geleneksel standart uygulamalara göre 
mizoprostol en uygun seçenektir. 

DİĞER KULLANIM YERLERİ

Mizoprostol intrauterin inseminasyon ve 
histeroskopi gibi prosedürlerde kullanılabilir114–116.  
Servikal gebelikte kullanımı ile ilgili bir vaka 
sunumu vardır. Fakat bu uygulamada çok dikkatli 
olunmalıdır ve birçok araştırmacı bu durumda 
metotreksat kullanımını tercih etmektedir117. 

SONUÇ

Doğum hekimliği pratiğinde mizoprostol en önemli 
ilaçlardan birisidir. Bu bölümün yazımı esnasında 
birinci üçayda mifepristonla kombine olarak (veya 
bazı vakalarda metotreksat ile birlikte) medikal 
gebelik sonlandırılması dışında,  gebe kadında 
mizoprostol kullanımına FDA tarafından onay 
verilmemiştir. Buna rağmen uluslararası literatürde 
mizoprostolün ruhsat dışı kullanımı ile ilgili birçok 
çalışma vardır. Örneğin birinci üçayda cerrahi 
abortus öncesi servikal olgunlaşma için ve ikinci 
veya üçüncü üçayda doğum indüksiyonu için

mizoprostol kullanımını destekleyen güçlü ve tutarlı 
kanıtlar vardır. Fakat normal doğum için mizoprostol 
indüksiyonunda düşük doz kullanmak ve çok dikkatli 
olmak gerekir. Fetal ölüm saptanan hastaların doğum 
indüksiyonu için ideal bir seçenektir. Parenteral 
uterotonik ajanlar mevcut değilse mizoprostol 
doğum sonu kanamaları önlemede kullanılabilir. 
Diğer yandan parenteral oksitosik ajanlar mevcutsa 
doğum sonu kanamayı önlemek için mizoprostol 
tercih edilmeyebilir. Dünyanın standart doğum 
koşullarının mevcut olmadığı (örneğin uterotonik 
ilaçların yokluğu) bölgelerinde doğum sonu kanama 
tedavisinde mizoprostol kullanımı konusunda daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Oral kullanımda etki 
daha hızlı, yan etkiler daha fazladır. Vajinal veya 
rektal yoldan kullanımda ise etki süresi daha uzun, 
yan etkileri daha azdır. Dilaltı ve bukkal kullanım 
şekli ve dozu için de daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

Sonunda ACOG ve mizoprostolün üretici firması 
“Searle” arasındaki sayısız görüşmelerden sonra 
FDA mizoprostolün gebelikte kullanımıyla ilgili 
yeni bir endikasyon ruhsatı vermiştir. Bu yeni ruhsat 
“gebe kadınlarda mizoprostol kullanılmamalıdır” 
şeklindeki kontrendikasyon ve uyarıları revize 
etmiştir ve bu ifade “gebe kadınlarda NSAID riskini 
azaltmak için mizoprostol kullanımı kontrendikedir” 
şeklinde değiştirilmiştir. Artık mizoprostolün erken 
abortus indüksiyonu için mifeproston ile kombine 
kullanımı FDA tarafından onaylanmış bir rejimdir 
ve doğum indüksiyonu için de mizoprostol kabul 
görmektedir118.
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