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GİRİŞ

Doğumun üçüncü evresinin aktif yönetimi için 
FIGO ve ICM uterotonik proflaksi ve gerektiğinde 
ek uterotonik tedaviyi içeren önerileriyle uterus 
atonisine bağlı ciddi doğum sonu kanama insidansını 
azaltmıştır. Bununla birlikte tüm kadınların % 
1’i, uterus atonisi veya genital laserasyonlar, 
uterus rüptürü, dış gebelik rüptürü, plasenta 
previa, plasenta akreata ve ablasyo plasenta gibi 
nedenlere bağlı olarak tedaviye dirençli doğum 
sonrası kanama yaşamaktadırlar. Bu kadınların 
resüsitasyonu ve tedavisi için kan transfüzyonları 
genellikle gerekir ve kanamanın durdurulması için 
cerrahi müdahale ihtiyacı olabilir. Cerrahi işlem 
ve/veya kan transfüzyonu içeren kaliteli, kapsamlı 
acil obstetrik bakım (quality comprehensive 
emergency obstetric care [CEOC]) bütün kadınlar 
için kolaylıkla elde edilebilir olana kadar, kanama 
tedavisi ve hipovolemik şok resüsitasyonu için tıbbi 
eğitimi olmayan insanlar tarafından bile kolayca 
sağlanabilen ve rahat uygulanabilen stratejiler 
ve teknolojiler gerekmektedir. Anne ölümü ve 
morbiditesini azaltmakta pnömatik olmayan 
anti şok giysileri (non-pneumatic anti-shock 
garment [NASG]) gibi teknolojiler doğumla ilgili 
kanamalarda ümit vaat etmektedir1,2.

NON-PNÖMATİK ANTİ-ŞOK GİYSİ

NASG vücudun alt kısmına karşı basınç 
uygulanmasıyla hipovolemik şoku geri döndürmek 
ve obstetrik kanamaya bağlı kan kaybını azaltmak 
için acil ilk yardım tedavisinde önerilen basit bir 
cihazdır. NASG’nin aynı zamanda az olanakları 
olan yerlerden veya evden, CEOC olan yerlere uzun 
süreli hasta nakli esnasında kadınları hayatta tutma 
potansiyeli de vardır.

NASG hafif, nispeten ucuz (giysi başına 160 
Amerikan Doları), yıkanıp tekrar kullanılabilir 
(en az 50 defa), dalgıç giysisi alt kısmına benzer 
neoprenden yapılmış bir giysidir. NASG Zoex 
şirketi tarafından imal edilmiştir ve FDA tıbbi 
cihaz yönetmelik numarası almıştır (FDA device 

#K904267/A, Regulatory Class: II, 17.Ocak.1991) 
(Bölüm 510(k) Medical Device Amendment, FDA, 
Office of Device Evaluation, 1991) ve Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki ülkelere ihraç 
edilebilmektedir. NASG her bir bacakta üç bölüm, 
pelvis üzerinde bir bölüm ve abdomen üzerinde 
köpük sıkıştırma topu içeren küçük bir bölüm olarak 
yatay parçalar halinde tasarlanmıştır.(Şekil 1).

NASG’den önce kullanılmaya başlanan pnömatik 
anti şok pantolonları (pneumatic anti-shock trousers 
[PAST]) veya tıbbi anti şok pantolonlarının (medical 
anti-shock trousers [MAST]) aksine pompalar, borular 
veya ölçme aletleri içermez ve daha az bozulma 
riski içerir. Neoprennin üç yönlü esneyebilme 
yeteneğinin kullanılması ve Velcro bağlayıcıların 
sıkı kavramasıyla giysi vücudun alt kısmında ayak 
bileğinden diyafram seviyesine kadar 30–40 mm 
Hg çevresel karşı basınç uygulayabilmektedir (Şekil 
2). Bu miktarda basınç kanın karın ve bacaklardaki 
kapasitans venlerinden kalp, akciğer ve beyin gibi 
merkezi yaşamsal organlara akımını sağlar. Böylece 
hipovolemik şokun geri döndürülmesine yardım 
eder. Yaklaşık 500–1.500 ml olan bu ototransfüzyon 
uygulama hemen etki eder. Ilımlı NASG basınçları 
neopren maddenin elle gerilmesiyle oluşturulabilir. 
Pnömatik PAST’ın bilinen komplikasyonları olan 
aşırı basınç ve bu nedenle oluşan doku iskemisinden 
de böyle korunmuş olunur.

Giysinin uygulanması yaklaşık 2 dakika gerektirir, 
uygulama sonrası 2–5 dakika içerisinde şiddetli 
şokta olan çoğu hasta bilincini yeniden kazanır ve 
yaşamsal bulgular düzelmeye başlar. Kanamanın 
azalmasıyla ve kan basıncının düzelmesiyle panik 
düzeyi azalır ve durumu bilinçli değerlendirmek için 
zaman olur. Kan transfüzyonu başlandığı ve cerrahi 
veya diğer tedaviler için hazırlıklar yapıldığı sırada 
hastalar saatlerce dengeli durumda kalabilir. Ayrıca 
hasta ve ailesine manevi destek verilebilir ve gerekli 
cerrahi prosedürler için veya üst merkeze nakil için 
hazırlık yapılabilir. Eğer kanama atoniye bağlı ise 
yönetim için tüm gereken uterotoniklerin devamlı 
infüzyonu ve zamanın geçmesidir.
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Şekil 2: Hastanede non-pnömatik anti-şok giysi uygulanan hastanın görünümü

Şekil 1: Non-pnömatik anti-şok giysinin şematik görünümü

Göbeğin üzerine yerleştiriniz
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NASG’LERİN GELİŞTİRİLMESİ

Modern NASG, pnömatik anti şok giysilerin 
(pneumatic anti-shock garment [PASG]) pnömatik 
olmayan şekilden geliştirilmişidir. PASG George 
Crile tarafından 1900’lü yılların başlarında kan 
transfüzyonuna olanak sağlayan teknolojilerin 
keşfinden önce geliştirilen bir aletten uyarlanmıştır. 
Kan basıncı ve şok üzerine ders kitapları yazan 
ve bir cerrah olan Crile, cerrahi sırasında kan 
basıncını korumak için ilk şişirilebilen basınç 
giysisini tasarlamıştır. Bu pnömatik giysi birçok 
değişime uğramış ve 1942’de hava kuvvetleri 
için yerçekimine karşı giysi (G-suit)  kullanmak 
amacıyla daha da geliştirilmiştir. Vietnam savaşı 
sırasında G-suit travmatik yaralanmaları olan 
askerlerin nakli sırasında ve öncesinde resüsitasyon 
ve stabilizasyonları için modifiye edildi. Daha 
sonra G-suit MAST olarak bilinen yarım giysiye 
değiştirildi.

MAST/PASG, ABD’de acil kurtarma ekipleri 
tarafından pelvis ve alt ekstremite kırıkları, 
hipovolemik şok, septik şok gibi çeşitli hastalıkları 
bulunan hastaları stabilize etmek için ve batın içi, 
pelvis, uyluk kanamaları ile birlikte jinekoloji 
ve doğumla ilgili kanamaları kontrol etmek için 
1970’lerden beri kullanılmaktadır3–6. Andrea ve 
meslektaşları MAST’ı inatçı uterus kanamaları olan 
kadınları transkateter embolizasyon hazırlıkları 
sırasında stabilize etmek için kullanmışlardır7. 
PASG, ACOG’un 1998 rehberinde dirençli 
kanamalarda önerilen tedaviler içerisindedir8.
PASG’nin şişirilmesi ve basınç düzeylerinin dikkatli 
yönetimi, yeterli basıncın korunması ve aşırı 
şişmeyle oluşacak kompartman sendromu, iskemi 
ve nekrozu önlemek için gereklidir. Şişkinliği 
sağlayan kapaklar ve manometreler kaçaklara ve 
işlev bozukluğuna neden olabilir. Ayrıca MAST’ın 
güvenli ve etkin kullanımı için özel eğitimin gerekli 
olması gelişmekte olan ülkelerde yaygın kullanımını 
zorlaştırmaktadır.

TRAVMA İÇİN PASG’NİN ETKİNLİĞİ

McSwain, PASG’nin uygulanması ile oluşan alt 
vücut karşı basıncının fizyolojik etkilerinden sorumlu 
olan fiziksel prensipleri incelemiştir3. Hipovolemik 
hayvanlarda ve insanlarda yapılan birçok çalışma 
PASG’nin, vücudun sıkıştırılan bölgesinde damar 
direncini artırarak ve damar hacmini azaltarak, kan 

basıncını yükselttiği gösterilmiştir. Kan akımı veya 
arteriyel hacim cihazın üzerinden ölçüldüğünde, 
damarlar daha büyüktür ve akım daha fazladır. 
Sıkışan bölgede damarların yarıçapı azalmıştır 
böylece kan akımı yavaşlamıştır. Hipovolemik 
modelde PASG venöz dönüşü artırır ve ön yükteki 
artış kalbin atım hacmindeki artışı ile ilişkilidir9.

Damarlardaki ve kan akımındaki bu değişiklikler 
cihazın içerisine alınmış vücudun alt kısmındaki, 
yaklaşık 750–1.000 ml olarak hesaplana kanın, 
vücudun üst kısmına (kalp, akciğerler ve beyin) yer 
değiştirmesi ile de ilişkilidir10. Özetle, kan basıncının 
normale dönmesindeki fizyolojik temeller: sistemik 
damar direnci artışına yol açan cihazın altındaki 
azalmış damar boyutu ve hacmi, kanın vücudun 
üst kısmına yer değiştirmesi ve kalbin atım hacmi 
artışıyla sonuçlanan ön yük artışıdır.

Hayvan deneyleri göğüs kafesi yaralanmaları 
dışında artmış sağ kalım oranları gösterse de; 
yaşamsal bulgulardaki hızlı, pozitif değişikliklerin 
ve kan kaybının insanlardaki sağ kalımı etkilediği 
şüphelidir11, 12. PASG askeri ve sivil travma 
yaralanmalarında yaygın olarak kabul görmesine ve 
küçük serilerde çocuk ve erişkinlerde çeşitli kanama 
durumlarında tedavi başarıları göstermesine rağmen 
sağ kalımda iyileşmeyi gösteren ileriye dönük 
rastgele gruplamalı çalışmalardan elde edilmiş kesin 
veriler yoktur. ABD kaynaklı üç, ileriye dönük, 
alternatif günlü, sivil travma vakalarının rastgele 
gruplanmasıyla yapılan tedavi serileri tutarlı 
sonuçlar saptamamıştır ve PASG kullanımı için 
kontrindike olan vücudun üst kısım yaralanmalarının 
çalışmaya dahil edilmesi ile sonuçlar tartışmalı hale 
gelmiştir13–15. Bazı çalışmalarda PASG kullanımıyla 
hastaneye kabulde pH daha düşük, sağ kalım daha 
kötü, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış daha 
uzun olarak bulunmuştur. Bu çalışmaların hepsi 
ileri düzeyde hastane bakımına dakikalar içinde 
ulaşılabilen büyük şehirlerde yürütülmüştür ve 
PASG uygulanmasında kısa bir gecikme bile erken 
hastane bakımının faydaları açısından zararlı 
olabilir.

PASG kullanımını destekleyen rastgele gruplanmış, 
kontrollü çalışmalar olmamasına rağmen, 
Amerikan Cerrahlar Koleji’nin Travma Komitesi 
PASG’yi ambulanslar için gerekli ekipman olarak 
kabul etmiştir16. Ayrıca PASG, ABD’de acil tıp 
teknisyenlerinin ders kitaplarında ve müfredatlarında 
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yer almıştır17, 18. Acil Tıp Servisi Uzmanları Ulusal 
Birliği yayınlarında PASG için yazılan raporların 
kontrol serisi eksikliğini belirtmiş, fakat diğer 
raporlara dayanarak PASG’yi  “Evre 1, rüptüre aort 
anevrizmasına bağlı hipotansiyon için genellikle 
gerekli ve etkin, fakat diğer acil durumlar için 
yararları belirsiz” saymıştır19. Kontrolsüz jinekolojik 
kanama, ürolojik kanama ve rüptüre ektopik gebelik 
için kullanımı “Evre 2b kabul edilebilir, fakat 
belirsiz etkinlik, yardımcı olabilir, büyük ihtimalle 
zararlı değil” şeklinde kabul etmişlerdir. PASG 
taraftarları özellikle karın içine, retroperitona, 
pelvis veya uyluğa olan kanamalarda kullanımını 
önermektedirler9. Sağ kalım üzerine etkileri belirsiz 
olmasına rağmen, ABD’de güncel öneri “doğumda 
ilgili (batın, retroperiton, pelvis) kanaması olan 
hastalar için kullanımı büyük olasılıkla gereklidir” 
şeklindedir. Aynı şekilde Fransa’da, “anti-şok 
pantolon”un yaygın kullanımı sorgulanmış, fakat 
doğum sonu kanama, gebelik ve doğum eylemi ile 
birlikteki yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğu 
ve diğer kadın hastalıkları ve doğumu ilgilendiren 
kanamalarda kullanımı kabul edilmiştir20.

PASG hakkında bilinmeyen şey eğer PASG (veya 
pnömatik olmayan uyarlaması, NASG) nakil süresi 
uzun olan, hastane işlevleri yavaş ilerleyen ve kan 
transfüzyonu ve/veya cerrahi ile nihai tedaviye 
ulaşmada fazla gecikmeler olabilen düşük gelirli 
bölgelerde kullanılıyor olsaydı sonuçların ne 
olacağıdır. 

DÜŞÜK GELİRLİ BÖLGELERDE NASG’NİN 
OLASI FAYDALARI

NASG, NASA tarafından 1971’de PASG’den 
uyarlanmıştır. NASA/Ames araştırma merkezi, 
hemofilik çocukları yaralandıktan sonrasında tıbbi 
yardım alana kadar dirsek ve diz içine kanamadan 
korumak için bir prototip basınç giysisi tasarlamıştır. 
Hem PASG, hem de NASG vücudun alt kısmında 
çevresel basınç sağlar21. Fakat NASG daha basittir, 
daha çabuk ve kolay uygulanabilir, daha ucuzdur ve 
fazla şişme ve aşırı basınç riskini engeller22.

NASG, PASG’den daha hafif ve daha esnektir. Uzun 
zaman dilimlerinde giysi içinde bulunan kadın için 
daha konforludur ve uzamış nakil süresine bağlı 
gecikmiş tedavi koşullarının görüldüğü düşük gelirli 
bölgeler düşünüldüğünde NASG daha kullanışlıdır. 
PASG gibi NASG’nin de yerleştirilmesini izleyen 

dakikalar içinde hastanın yaşamsal bulguları 
düzelir. Eğer hastanın konfüzyonu veya bilinç 
kaybı mevcutsa genellikle algılama da düzelir. 
Hasta kristaloit ve kan ile dolaşım hacimleri 
düzeltilene kadar NASG içerisinde kalabilir1. Kan 
transfüzyonun kolay sağlanamadığı zamanlarda, 
vaka raporlarında bu süre 18–24 saat idi, bir hasta 
NASG içinde 57 saat güvenli olarak kalmıştır23. 
100 mm Hg ve üzeri basınçla birlikte olan PASG ile 
karşılaştırıldığında NASG sadece 30–40 mm Hg’lık 
basınç uygular. Daha yüksek basınçlar cilt ve kas 
iskemisine yol açabilir,  pH üzerine olan yan etki 
ile birlikte nadiren ön kompartman sendromundan 
sorumlu olabilir. 
NASG’nin obstetrik endikasyonlar için ikinci bir 
faydası giysi tasarımının perineye tam ulaşıma 
izin vermesidir. Böylece laserasyonlar onarılabilir, 
spekulum uygulanabilir veya bimanuel muayene 
yapılabilir. Ayrıca plasentanın elle çıkarılması veya 
uterusun vakum ile aspire edilerek boşaltılması veya 
kürtaj işlemlerinin hepsi de NASG yerindeyken 
tamamlanabilir. Böylece giysi yaşamsal bulguları 
korurken çoğu obstetrik kanamanın kaynağı 
belirlenebilir ve tedavi edilebilir.

NASG’nin üçüncü faydası daha fazla kan kaybını 
belirgin olarak azaltmasıdır. NASG uygulandığında 
basınç batın içine ve kan damarlarına baştanbaşa 
eşit dağılır, venöz kanamayı tamponlar. Arteriyel 
yaralanmada devam eden kanama, arter duvarındaki 
gerimin açık olan damar ağzının kapanmasına engel 
olmasıdır. Bununla birlikte NASG, internal iliyak 
ve uterus arterleri de dahil olmak üzere bütün batın 
içi damarlara baskı uygular. Bu baskı arterlerin 
yarıçapını ve duvar basıncını (arter içindeki ve arter 
dışındaki basınç farkı) azaltır. Böylelikle arter duvar 
gerilimini azaltıp damarı kapatır ve kan kaybını 
azaltır. NASG tarafından uygulanan ortalama basınç 
30–40 mm Hg aralığında olmasına rağmen bu düşük 
basınç dıştan batına ve bacaklara uygulandığında 
hala arteriyel kanamayı durdurabilir24. Uygulanan 
basınç uterus kan akımını etkileyebileceğinden, 
plasenta previa veya ablasyo plasenta gibi olgularda 
olduğu gibi fetusun halen canlı olduğu obstetrik 
kanamalarda NASG önerilmez. Bununla birlikte 
doğum sonrası kanamalar ve fetusun yaşamadığı 
ya da yaşam beklentisinin olmadığı hallerde NASG 
kullanılabilir.

Düşük gelir seviyesi olan bölgelerde obstetrik 
kanamalarda NASG kullanımının diğer potansiyel 
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faydası, tıbbi bilgisi olmayan insanların 
asgari eğitimle giysiyi emniyetle uygulamayı 
öğrenebilmesidir. NASG tatbik etme ve çıkarma için 
uygulamalı pratik içeren böyle bir eğitim yaklaşık 
1 saat alır. Giysi uygun bir şekilde tatbik edilmişe, 
hastalar güvenli bir şekilde taşınabilir ve/veya daha 
uygun fiziksel şartlarda nihai tedaviyi bekleyebilir. 
Obstetrik kanamaya bağlı anne ölümlerin çoğu 
donanımlı doğum ve yoğun bakım hizmetinin 
bulunmadığı veya kısıtlı olduğu bölgelerde meydana 
geldiğinden bu son nokta önemlidir.

Anne ölümü ve ciddi hastalığı üzerine olan yararlar 
tartışılabilir, çünkü NASG için kesin çalışmalar 
yoktur ve düşük gelirli bölgelerde obstetrik 
kanamada kullanımı ile ilgili sınırlı tecrübeler vardır. 
Aşağıda tartışılmış vaka serileri ve pilot çalışmalar, 
NASG’nin kan kaybını azaltmada, şoku düzeltmede 
ve transfüzyonu bekleyen kadınları saatlerce 
stabilize etmede nasıl etki ettiğini göstermektedir. Bu 
durumlarda NASG kullanımı azalmış anne ölümü ve 
ciddi hastalığı oranlarına katkıda bulunabilmektedir. 
Az olanaklı kurumlardan referans merkezlere nakil 
ile ilgili tecrübeler teorik olarak faydalı iken şu 
noktada sadece anekdot niteliğindedir.

NASG KULLANIMI İÇİN ÖNERİLEN 
PROTOKOL

NASG, Amerikan Cerrahlar Koleji’nin sınıflamasına 
göre evre 2 hipovolemik şok kıstaslarını (> 750 ml 
kan kaybı, nabız dakika sayısı > 100 ve kan basıncı 
normal veya hafif azalmış) karşılayan doğumla 
ilgili kanama olguları için önerilmiştir25. Yaşamsal 
beklentinin olduğu fetus varlığında, mitral darlığı, 
konjestif kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon 
veya diyafram seviyesinin üzerinden kanaması 
olanlarda ise önerilmemektedir. NASG doğum 
eyleminin üçüncü evresinin aktif yönetimi veya 
atoniyi tedavi etmek için uterotoniklerin uygulanması 
gibi önleyici tedbirlerin önemini yok etmez. Yazarlar 
kısıtlı kristaloit infüzyonu kullanarak “toleranslı 
hipovolemi” hedefiyle kardiyovasküler resüsitasyon 
önermektedirler. Bu yaklaşık 60 mm Hg ortalama 
arter basıncına (kan basıncı 80–50 mm Hg) ve 30 
ml/saat idrar çıkışına ulaşmak için 1.000–1.500 
ml hızlı salin infüzyonunu takip eden, daha yavaş 
infüzyon (150 ml/saat) anlamına gelmektedir26–30. 
Hastanın durumu dengeli hal alana kadar (kanama 
durup, dolaşım tam olarak normalleşene kadar) 
ilave oksijen tedavisi de verilmelidir.

NASG’nin uygulanması
Bir kişi için uygulama tekniği neopren panelleri 
bütün gücüyle germek ve Velcro ile olabildiğince 
sıkı biçimde bağlamaktır. En alt bölüm (ayak bileği) 
ilk ve batın parçası da en son olarak uygulanır. 
Eğer kadın solunum zorluğu yaşıyorsa batın 
parçası hafifçe gevşetilir, fakat çıkarılmaz. Bununla 
birlikte dispne devam ederse NASG çıkarılmalı ve 
solunum probleminin sebebi değerlendirilmelidir. 
Normal kalp-akciğer fonksiyonu olan kadınların 
solunum problemi yaşamaması gerekmektedir. 
NASG yerleştirilmesi ile birlikte yaşamsal bulgular 
açısından hızlı cevap yoksa uygulama uygun 
gerginlik açısından değerlendirilmeli ve gecikmeden 
ek salin infüzyonu acilen uygulanmalıdır. Hasta 
stabil olur olmaz kan kaybının kesin kaynağı ve 
sebebi için dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. 
Pelvis muayenesi veya vajinal işlemler gerekirse 
NASG yerinde bırakılmalı, laparotomi gerekirse 
batın parçası açılmalıdır. Bu sırada çoğu kez kan 
basıncında düşme olur, ancak bu durum ek salin 
infüzyonuna cevap verir.

NASG’nin çıkarılması
Hemostaz gerektiği ya da donör kanı transfüzyonu 
veya eritrosit gereksinimi olduğu sürece NASG 
yerinde bırakılmalıdır. Hemoglobin seviyesi > 7 
veya hematokrit > % 20, nabız dakika sayısı < 100 
ve sistolik kan basıncı > 100 mm Hg olunca NASG 
çıkarılabilir. NASG’nin çıkarılması en alt segment 
(1#) ile başlar ve yukarı doğru ilerler. Kanın tekrar 
dağılımı için her segment çıkarılırken 15 dakika 
izin verilir. Bir segment çıkarıldıktan sonra kan 
basıncı 20 mm Hg kadar düşerse veya nabız dakika 
sayısı 20 kadar artarsa NASG tekrar yerleştirilmeli 
ve daha fazla salin veya kan transfüzyonu ihtiyacı 
dikkate alınmalıdır. Tekrar kanama olursa NASG 
yeniden uygulanmalı ve kanamanın kaynağı tespit 
edilmelidir.

NASG İLE DENEYİMLER

Pakistan’daki olgu serileri
Son zamanlarda gelir düzeyinin tartışıldığı 
çerçevede obstetrik kanama olgularında NASG 
kullanımının potansiyel faydaları Pakistan’ın 
Sialkot kentindeki bir hastanede 150 obstetrik 
olgu serisine dayanan iki yayınlanmış makaleyle 
ile belgelendi1, 23. Hastanede kan bankası yoktu ve 
kan transfüzyonu gerektiğinde sadece doğrudan 
donör transfüzyonu yoluyla sağlanabilmekteydi. 
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Araştırmacılar NASG’ye yerleştirilen hastaların 
hipovolemik şoktayken resüsitasyona hızlı cevap 
verdiklerini, ayrıca nihai tedaviyi beklerken uzun 
stabilizasyon dönemi yaşadıklarını gösterildi. 
İki raporun birlikte analizinde bu stabilizasyon 
dönemini uzatmanın, kanama tanısından kan 
transfüzyonuna kadar ortalama geçen sürenin 5 saat 
30 dakika ve NASG’de ortalama kalma süresinin 
30 saatin üzerinde olmasına rağmen olumsuz etkisi 
görülmemiştir24.

NASG’nin pilot çalışmaları
Pakistan’daki olgu serilerinin başarılarına 
dayanarak, Nijerya’da kapsamlı acil obstetrik 
bakım ünitesindeki (Dr Dosu Ojengbede, Ibadan 
Üniversitesi), Mısır’da öğretim tesislerindeki (John 
Snow International) ve Meksika’da birincil ve ikincil 
sağlık tesislerindeki (Population Council and IMSS-
Opportunidades) yazarlar ve meslektaşları NASG 
pilot çalışmalarını yürütmektedirler. Bu çalışmalar 
müdahale öncesi dönemde şok ve kanama bakımı 
standart protokollerini karşılaştırmakta ve aynı 
standart protokol ile NASG’nin birlikte kullanımının 
sonuçlarını müdahale sonrası kıyaslamaktadır. 
Birincil sonuç NASG ile birlikte olan veya olmayan 
tedavinin başlanmasından sonra ölçülen kan 
kaybı ile ilgiliydi. Nispeten nesnel bir kan kaybı 
ölçümü elde etmek için çalışmaya alındıktan sonra 
kanama özel tasarlanmış, kapalı uçlu, kalibrasyonlu 
plastik kan toplama sistemi ile ölçüldü. Önceki 
çalışmalar doğum sonrası kan kaybı ölçümünde 
bu yöntemin görsel değerlendirmeye göre daha 
doğru olduğunu göstermişti31. İkincil sonuçlar 
akut ciddi anne hastalığını (akut solunumsal sıkıntı 
sendromu, kalp yetmezliği, merkezi sinir sistemi 
hasarı ve böbrek yetmezliği) ve acil histerektomi 
gereksinimini kapsamaktaydı. Standart protokolde 
doğum eyleminin üçüncü evresinin aktif yönetimi, 
doğum sonrası şüpheli atonide uterotoniklerin 
hemen kullanımı, sınırlı ven içi kristaloit verilmesi 
yer almaktadır. Doğum odası çalışanları bu konuda 
ve müdahalenin hemen ardından NASG’nin çabuk 
uygulanması konusunda eğitilmişlerdir32, 33. 

Dahil edilme kıstasları obstetrik kanama ile birlikte 
şoktur (minimum kıstaslar: tahmini kan kaybı 
> 750 ml, sistolik kan basıncı < 100 mm Hg ve /
veya nabız dakika sayısı > 100). Atoniye veya 
yaralanmalara bağlı doğum sonrası kanama, dış 
gebelik, uterus rüptürü, düşük komplikasyonları 
ve çeşitli plasenta patolojilerini içeren farklı 

obstetrik kanama etiyolojileri mevcuttur. Sonuçta 
doğum sonrası atoni ve/veya plasenta ve plasental 
kısımların retansiyonu çalışma grubunun % 44’ünü 
oluşturuyordu. Müdahale öncesi veriler Mayıs–
Eylül 2004 arasında toplandı. Müdahale sonrası 
verilerin toplanması Mısır’da tamamlandı. Nijerya 
ve Meksika da ise süreç halen sürmektedir.

Mısır’daki NASG pilot çalışması
Mısır’daki çalışma bölgeleri yüksek başvuru 
kapasitesine sahip CEOC eğitim tesislerini 
kapsıyordu (El Galaa, Alexandria, Assiut ve Al 
Minya). Hepsinde görevli olarak çalışanlar donör 
kanı ve cerrahiye acil erişebilen kıdemli doğum 
uzmanları ve asistanlarıydı. Müdahale öncesi klinik 
yönetimde değişen sadece NASG kullanımıydı. Tüm 
görevli kişiler NASG kullanımı için eğitildikten 
sonra, ölçülen kan kaybını da içeren müdahale 
öncesi ve sonrası verileri 3 ay boyunca toplandı. 

En önemli sonuç bir kadın çalışmaya alındıktan 
sonraki ölçülen ortalama kan kaybı miktarıydı. İki 
grup arasında % 80 güçle (β) ve % 5 anlam düzeyi 
(α) ile kan kaybında % 50 fark belirlemek için 150 
müdahale öncesi obstetrik kanama hastası (NASG 
olmayan) ve 150 müdahale sonrası obstetrik 
kanama hastasından (NASG olanların) oluşan 
örnek genişliği gerekliydi. Son çalışma örneği 
tüm kıstasları karşılayan 156 NASG olmayan 
ve 204 NASG olan hastayı kapsamaktaydı. 
Obstetrik kanama tanısı NASG olmayanlar ve 
NASG olanlar arasında istatistiksel fark olmayan 
birincil tanı aralığını kapsamaktaydı. Atoni, genital 
yaralanmalar ve düşük komplikasyonları en sık üç 
tanıydı. NASG olan kadınlarda, NASG olmayan 
gruba göre çalışmaya girişte istatistiksel olarak 
anlamlı miktarda daha fazla kan kaybı ve şokun 
daha şiddetli belirtileri vardı. Çalışmaya girişte 
NASG olguları için tahmini kan kaybı 1.000 ml ve 
NASG olmayanlarda 750 ml (p < 0,001), ortalama 
sistolik kan basıncı NASG olgularında 88,3 mm Hg, 
NASG olmayanlarda 97,2 mm Hg  (p < 0,001) ve 
ortalama diyastolik kan basıncı NASG’lerde 56,7 
mm Hg ve NASG olmayanlarda 60,8 mm Hg’ydı 
(p=0,005). NASG grubunun çalışmaya girişte 
daha kötü koşulda olmasının olası bir sebebi klinik 
araştırmacıların uygulamaya alışık olmadıkları yeni 
bir teknoloji olan giysiyi uygulamadan önce kadınlar 
daha derin şoka girene kadar beklemeleridir.
Tablo 1’de gösterildiği gibi NASG hastalarının 
NASG ile tedavi edilmeyen hastalara göre % 46 
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daha az ortalama ölçülmüş kan kaybı (% 50 daha 
az ölçülmüş ortanca kan kaybı) vardı (p < 0,001). 
NASG’li ve NASG olmayan hastalarda cerrahi 
sırasında benzer kan kayıpları saptandı: NASG 
olmayan olgularla karşılaştırınca NASG hastaları 
sadece 32 ml fazla kaybetmişti (p=0,748) ve NASG 
hastalarının daha az miktarda tahmini “diğer” kan 
kaybı (zemine, gazlı beze veya havluya dökülen) 
vardı (p=0,209). NASG olmayanlarla karşılaştırılınca 
NASG ile tedavi edilen hastaların istatistiksel 
olarak anlamlı derecede az miktarda çalışmaya giriş 
sonrası kan kaybına (kan toplama sistemi, ameliyat 
sırasında, vb.) sahip olduğu belirlendi (p < 0,001). 
NASG grubu, NASG olmayanlara göre 193,3 ml 
daha fazla kan aldı (p=0,034) ve NASG grubu 
aynı zamanda 225,6 ml daha fazla sıvı tedavisi 
aldı (p=0,06). “İleri derecede kötü sonuçlar” olarak 
tanımlanan akut ciddi anne hastalığının ve ölümün 
istatistiksel olarak anlamlı olmayan % 84 daha az 
insidansı vardı. NASG hastaları arasında bir hastada 
(% 0,5) ileri derecede kötü sonuç mevcutken (böbrek 
yetmezliği), NASG olmayanlar arasında beş hasta 
(% 3,2) öldü veya akut ciddi anne hastalığı gelişti 
(odds oranı (OR): 0,15, % 95 güven aralığında (CI): 
0,02–1,31)34.

NASG olmayan hastalarla karşılaştırıldığında 
NASG grubundaki hastalara, muhtemelen çalışmaya 
girişteki daha kötü durumda olmalarından dolayı, 
daha fazla oranda cerrahi uygulanmıştı (% 49’a 
% 37,8, p < 0,03). En sık yapılan operasyonlar 
sezaryen ve salpenjektomiydi. Her iki grupta 
başvuruyu takiben hastanede hemen hemen aynı 
süreyi geçirdiler. NASG hastaları ortalama 2,0 ± 
1,5 gün, NASG olmayanlar ortalama 1,9 ± 1,6 gün 
(p=0,50) hastanede kaldılar. Her iki grupta benzer 
dozlarda oksitosin kullanıldı. Atoni olanlarda 
ortalama toplam doz NASG olmayanlar için 30,7 
ünite ve NASG’li hastalarda 32,0 üniteydi.

Şiddetli kanama (> 1.500 ml) ile çalışmaya 
katılan kadınlardan oluşan alt grubun incelenmesi, 
frekansın çalışma grubuna göre farklı olmadığını 
ortaya koydu. NASG olmayanlarda % 26,9, NASG 
olanlarda % 31,4, p=0,36’ydı. Bununla birlikte 
toplama sistemindeki kan kaybı ortalama hacmi, 
NASG olmayanlara göre NASG grubu için % 66 
daha azdı (278,1 ± 221,5 ml NASG, 818,1 ± 641,3 ml 
NASG olmayan, p < 0,001). Tüm hastalar arasında 
saptanan en büyük fark ortalama kan kaybıydı 
(çalışmaya girişte ciddi kanama ile birlikte olan veya 

olmayan). İstatistiksel olarak anlamlı olmayan bir 
azalma ileri derecede kötü sonuç alınan durumlarda 
izlendi. NASG olmayanlarda böyle sonuçlar dört 
hastada (% 9,5) ve NASG olan hastalardan sadece 
birinde (% 4,6) meydana geldi (OR: 0,5, % 95 CI: 
0,1–1,9).

Üniversite hastanelerindeki hastalardan oluşan 
bu örnek çalışmadaki sonuçlar çok umut verici 
görünmektedir. NASG’li kadınlar daha fazla 
kan kaybetmiş olmasına ve şokun daha büyük 
belirtilerine sahip olmasına rağmen, ölçülen 
ortalama kan kaybının birincil sonuçları istatistiksel 
olarak anlamlı derecede azdı. İleri derecede kötü 
sonuçlardaki istatistiksel olarak anlamlı olmayan 
fark umut vericiydi. Fakat en önemlisi bu sonucun 
gerçek olup olmadığını göstermek için daha 
uzun sürede büyük örnek grubunda çalışmak 
gerekmektedir.

Nijerya ve Meksika’daki NASG pilot çalışmaları
Halen pilot çalışmalar Nijerya’da şehirlerde 
bulunan dört doğum hastanesinde ve Meksika’da 
kırsal CEOC tesislerine uzun nakil zamanı olan 
kırsal birincil sağlık kurumlarında (Unidades 
Medicales Rurales veya UMRs) devam etmektedir. 
Bu çalışmaların tasarımı ve kurgusu Mısır’daki 
çalışma ile benzemektedir. Tek fark Meksika’da 
nihai tedavi için kadınların getirildiği CEOC ve 
UMR’ler arasındaki uzun nakil sırasında kanı 
biriktirmek için önceden ölçülmüş erişkin bezleri 
kullanılmıştır. (CEOC’da kullanılan kan toplama 
sistemleri UMR’lerden nakil esnasında birçok araç 
değişimi nedeniyle yerinden ayrılma eğilimindedir). 
Kullanılan bezler CEOC tesislerinde tartıldı ve kan 
hacmi bezin ağırlığı dikkate alınarak hesaplandı. 
CEOC tesislerinde bezler kapalı uçlu plastik kan 
toplama sistemleri ile değiştirildi. Meksika’da 
NASG olmayan olguların sayısı 10’du, NASG’li 
olguların sayısı ise 27’ydi.

Aşağıdaki olgu hikayesi kırsal Meksika toplumunda 
NASG uygulamasını göstermektedir. 25 yaşında, 
gravidası 2, paritesi 1 olan kadın, toplum sağlığı 
yönetimince NASG kullanarak nakil yapmayı 
öğrenmiş geleneksel doğum görevlisinin yardımı 
ile evde doğum yapmıştı. Kadın plasenta 
retansiyonundan kanadığı sırada geleneksel 
doğum görevlisi UMR’ye nakil düzenlemişti. İki 
saatlik yolculuğun sonunda UMR’ye ulaşıldığında 
hastanın 2.000 ml üzerinde kan kaybettiği tahmin 
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edilmekteydi ve nabzı 160’tı. NASG uygulandı ve 
kadın ambulans ile 2 saat mesafedeki CEOC tesisine 
nakledildi. Yolculuk sırasında kan kaybı 300 ml 
ölçüldü. Hastanede parenteral sıvı başlandı, plasenta 
elle çıkarıldı ve iki ünite kan transfüzyonu yapıldı. 
Hasta hemoglobin değeri 8 ile taburcu edildi.

Meksika’daki toplumsal ortamın aksine, Nijerya 
çalışması şehirdeki CEOC hastanelerinde düzenlendi. 
NASG protokolü tanıtılmadan önce diğer pilot 
çalışmalarda olduğu gibi 3 ay veriler toplandı. Veriler 
bu çalışmada hala toplanmaktayken, ara analizde 27 
NASG olmayan ve 63 NASG’li hasta incelendi. En 
sık konulan tanılar doğum öncesi ve doğum sonrası 
kanamaydı (ör. NASG olmayan gruptaki 12 kadına 
(% 44) karşı NASG grubunda 39 (% 65) kadın). 
Çalışmaya girişte tahmini kan kayıpları her iki 
grupta da benzerdi (1.258 ml’e karşı 1.487 ml), fakat 
NASG grubundaki kadınlarda şokun daha ciddi 
bulguları vardı. Ayrıca ortalama kan basıncı 91/55 
mm Hg ile karşılaştırıldığında 53/23 mm Hg’ydı. 
NASG grubunda evre 3 veya 4 şok ile meydana 
gelme oranı da daha fazlaydı (% 85’e karşı % 22). 
Protokole uygun olarak kan kaybı ölçümleri Mısır 
çalışmasındaki kapalı uçlu kan toplama sistemleri 
kullanılarak yapıldı. Bununla birlikte bazı olgularda 
bu başarılamadı ve kan kaybı için görsel tahminler 
yapıldı. Bütün olgularda kan kaybı miktarı ve 
tahmin edilen miktar, başvurudaki ve daha sonraki 
hematokrit değerlerinden yararlanılarak dengelendi. 
Çalışmaya girdiği andan itibaren ölçülen ile tahmini 
kan kaybı arasındaki fark NASG olmayan grupta bir 
litreden fazlaydı (1.385 ml’ye karşı 257 ml).

Nijerya çalışmasındaki ara analiz ciddi doğum sonu 
kanaması olan 33 kadının düzelmesi ile ilgiliydi35. 
Bu alt küme, Amerikan Cerrahlar Koleji’nin evre 
3 veya 4 şoktaki 4 kıstasından üçünü karşılıyordu: 
> 1.500 ml kan kaybı, hematokrit < % 20, nabız 
> 120, kan basıncı < 80/50 mm Hg ve bilinç 
durumunda değişiklik. Resüsitasyon sırasında 
yaşamsal bulgular her 15 dakikada bir kaydedildi. 
Her zaman başarılamasa da, protokol 1.500 ml hızlı 
salin infüzyonunu takiben 60 mm Hg ortalama 
arteriyel basınca karşılık gelen, en az 80/50 mm Hg 
kan basıncına ulaşmak için ek salin öneriyordu.

Otuziki kadın ciddi hastalık olmadan hayatta kaldı; bir 
kadın ise öldü. Otuziki hayatta kalan kadın arasında 
çalışma esnasında tahmini ortalama kan kaybı 1.471 
ml’di ve ortalama hematokrit ise % 18,9’du. NASG 

yerinde iken ortalama ölçülen ve tahmin edilen kan 
kaybı 220 ml’di. Ortalama transfüzyon hacmi 1.442 
ml ve kaybedilen hematokrit % 23,8 idi. NASG’yi 
yerleştirdikten sonra 32 kadından 28’inde bir 
sonraki 15 dakikalık kayıtta yaşamsal bulgularında 
düzelme oldu. Resüsitasyon aralığı (NASG’nin 
yerleştirilmesinden > 60 mm Hg ortalama arteriyel 
basınca ulaşana kadarki zaman) 52 dakikaydı. Daha 
hızlı ven içi salin infüzyonu yapılan hastalar daha 
hızlı cevap verdi; > 1.000 ml/dk’dan infüzyon 
alanlar 24 dakikada düzelirken < 1.000 ml/dk’dan 
alanların düzelmesi 83 dakika sürdü.

Birincil analiz: Nijerya ve Mısır’daki şiddetli 
kanamalar
Mısır verileri ve Nijerya’da altı adet üçüncü basamak 
hastane verileri bileştirilerek ciddi kanaması 
(başvuruda tahmini kan kaybı > 1.000 ml, nabız > 
120) olan bütün kadınlarda (n=263) yeni bir analiz 
yürütülmüştür. Müdahale öncesi standart bakım 
grubunda 104 ve standart bakım ile birlikte NASG 
uygulanmış grupta 159 kadın vardı. Müdahale öncesi 
ve NASG grupları arasında yaşa ve ülkeye göre 
fark yoktu. Çeşitli tanılar mevcuttu ve kanamanın 
önde gelen sebebi yaklaşık olarak %33’lük oranla 
atoniydi. Çalışmaya girişte hastaların durumları her 
iki grupta da istatistiksel olarak benzerdi. Tedavi 
sonrası kan toplama sistemindeki ortanca kan kaybı 
farkı istatistiksel olarak önemli derecede farklıydı. 
NASG grubundakiler % 64 daha az kaybetmişti 
(250 ml’ye karşı 700 ml (ortanca fark 490 ml, % 95 
CI: 350–600 ml)). Ölüm oranında müdahale öncesi 
grup için n=7 (% 6,7)’e karşı NASG grubu için 3 (% 
1,9) ve ciddi hastalıkta da n=5 (% 5,3)’e karşı 2 (% 
1,3) önemli istatistiksel fark vardı. Bununla birlikte, 
kombine ileri derecede kötü sonuç değişkeni (ölüm 
ve akut ciddi anne hastalığının birleşimi) istatistiksel 
olarak önemli derecede farklıydı ve NASG grubunda 
ileri derecede kötü sonuçlar belirgin olarak daha az 
görüldü (RR=0,28, % 95 CI: 0,10–0,77).

SONUÇLAR

Bu pilot çalışmalardan elde edilen veriler umut 
vericidir. Pakistan verileri sadece tanımlayıcı 
olmasına rağmen gösterdi ki kadınlar kan 
transfüzyonu beklerken, kısıtlı ortamlarda uzun süre 
stabilize kalabilmektedir. Mısır çalışması doğuma 
bağlı nedenlerden kanaması olup hipovolemik 
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Kaynaklar

NASG olmayan (n: 156)
Ortalama ± SD

NASD (n: 204)
Ortalama ± SD

p

Kan toplayıcı örtülerle ölçülen 
ortalama kan kaybı (ml)

561,6 ± 447,4
(ortanca 500)

303.5 ± 219,5
(ortanca 250) < 0,001a

Ameliyat sırasında ortalama kan 
kaybı (ml)c 394,1 ± 537,5 426.0 ± 641,2 0,748b

Tahmini diğer kan kayıpları (ml)c 196,3 ± 333 140.2 ± 221,3 0,209 b

Çalışmaya dahil olmadan 
meydana gelen kan kayıpları 
(ml) (kan toplama örtüleri, 
ameliyat sırasında, vb)

902,7 ± 696,5
(ortanca 700)

591.3 ± 532,0
(ortanca 450) < 0.001a

Verilen kan miktarı (ml)d 963,2 ± 668,4 1156.5 ± 707,8 0,034b

Verilen sıvı miktarı (ml) 2035,5 ± 1190,6 2261.1 ± 1033,3 0,057b

Nadir olumsuz sonuçlar 5 kadın (% 3,2) 1 kadın (% 0,5) OR 0,15,
95% CI 0.02–1.31

Seçilen değişken: NASG
a: Eşit olmayan değişkenlerin karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi kullanıldı. b: c ve 
d’deki hastalar için Student T testi kullanıldı. c: Ameliyat olan 159 kadın. Bunların 59’una NASG 
uygulanmadı, 100’üne NASG uygulandı. d: Kan transfüzyonu yapılan 248 kadın. Bunların 95’ine 
NASG uygulandı, 153’üne NASG uygulandı.

şok semptomları gösteren kadınlardan sadece 
standart şok tedavisi alan ve buna ilave olarak 
NASG giydirilenler arasında ölçülen kan kaybında 
istatistiksel farklılık göstermekteydi. Meksika’daki 
veriler henüz başlangıç aşamasındaydı, fakat 
giysinin uygunsuz ortamlarda doğuran ve 
deneyimsiz kişiler tarafından yeterince tedavi 
edilemeyip kanayan kadınlarda stabilizasyon ve 
nakil için faydalarını göstermekteydi.   Nijerya’daki 
ilk veriler son çare olarak getirilen ve ağır derecede 
şoku bulunan kadınlar için kullanımının umut 
verici olduğunu göstermektedir. Şu anda sadece 
bu pilot çalışmalar ve tanımlayıcı olgu serileri ile 
obstetrik kanama ve hipovolemik şokta NASG’nin 
kullanımının kesin kanıtı mevcut değildir. 
NASG’nin kan kaybını azaltması ve şoktaki hastanın 
resüsitasyonunu kolaylaştırması dışında anne ölümü 
ve ciddi hastalığını azalttığını göstermek için güçlü 
deneysel tasarım ile daha geniş gruplarda çalışma 
gerekmektedir. NASG hafif, tekrar kullanılabilir, 
oldukça ucuz ve sağlık hizmetlerinin en alt 
seviyesinde bile uygulanabilir. Klinik çalışmalarda 
veya çoklu yarı deneysel çalışmalarda güçlü 
kanıtlar ile etkili bulunursa doğuma bağlı kanama 
ve hipovolemik şoktan kaynaklanan anne ölümü 
ve morbiditeyi azaltmada büyük katkı sağlama 
potansiyeline sahiptir36.
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