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“Mizoprostolun farklı kullanım yolları konusunda ortaya çıkan bulgularla beraber, özellikle 
hastane dışında oksitosin, Unijekt ve diğer uterotoniklerin yokluğunda veya kullanımlarının 
pratik olmadığı yerlerde, eğitimli personelin elinde olması gerektiği açıklık kazanmaya 
başlamaktadır.”

Goa Uluslararası Doğum Sonu Kanamayı Önleme Konferansı Çalışma Grubu,
15 Haziran 2006, Goa, Hindistan

 

Bölüm 16
PRATİKTE MİZOPROSTOL

M. Potts 
S. Özden

Mizoprostolden önce kadınların deneyimli bir 
görevli olmaksızın doğurduğu evlere acil 
obstetrik bakımın herhangi ilkesinin uygulanması 
olanaksızdı.

Mizoprostol düşük maliyeti, kolay kullanımı, 
mükemmel güvenlik profilli, güçlü uterotonik 
özelliği ve uzun raf ömrüyle doğum konusunda 
deneyimli bir görevli olmaksızın evde doğumun 
çok sık olduğu bölgelerde doğum sonu kanamaya 
bağlı ölüm ve ciddi hastalığı azaltma konusunda 
kesinlikle devrimsel bir potansiyele sahiptir. 

Hindistan’da yapılan plasebo kontrollü toplum 
temelli bir çalışmada, doğumdan hemen sonra oral 
olarak 600 μg mizoprostol verilmesi doğum sonu 
kanamayı önemli oranda azaltmıştır (Bakınız Ek). 
Endonezya, Nepal ve diğer ülkelerdeki araştırmalar 
toplum gönüllülerinin eğitimin az olduğu, okuryazar 
olmayan kadınlara kendi kendine mizoprostol 
kullanımını etkili şekilde öğretebileceğini 
göstermiştir1 (Bkz. Bölüm 19). Kanamayı teşhis 
etmek için uygun teknolojinin mevcut olmadığı 
durumlarda (kan ile iyice ıslanmış eteklik gibi) ve 
doğumlara geleneksel doğum görevlisinin eşlik ettiği 
bölgelerde, doğum sonu kanamayı tedavi etmek 
için mizoprostol rektal yolla 1.000 μg kullanılabilir. 
Tanzanya’da okuryazar olmayan geleneksel doğum 
görevlileri kısa bir eğitimle, mizoprostol kullandılar 
ve hastaneye sevk ve sıvı tedavisi ihtiyacı duyulan 
kadınların sayısında çok önemli bir azalma meydana 
geldi2.

Bu ölçümler ilk bakışta devrimsel özellikte görülse 
de yeterli değildir. Uzun vadeli planlar tüm kadınların 

sertifikalı ebeler veya eylemin üçüncü safhasını 
aktif yönetme konusunda eğitimli hekimlerce 
doğurtulabildiği bir düzen olmalıdır. Çağın son 
yarısı boyunca Sri Lanka ve Tayland gibi ülkeler, 
doğumların % 90’ında deneyimli personellerin 
oksitosikleri kullanarak eşlik etmesini sağlayarak 
anne ölümlerini düşük seviyelere ulaştırmışlardır ve 
tüm ülkelerin izlemesi gereken yol budur.

Ne yazık ki bazı Afrika ülkelerinde hızlı nüfus 
artışı, ekonomik çöküntü, HIV/ AIDS’nin yayılması 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki deneyimli sağlık 
çalışanlarına sonu gelmez şekilde gelişmiş ülkelerde 
iş imkanı sağlanması geniş kapsamlı obstetrik 
bakım veren düzenlerin kurulmasının yolu uzatmış 
ve yavaşlatmıştır. Bu arada mizoprostole ulaşım ve 
ev doğumları sırasında kullanımının yaygınlaşması 
önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptir. 
Belki de doğum sonu kanamaya bağlı küresel 
ölüm sıkıntısını azaltmada tek en önemli katkıyı 
sağlar. Doğum yapmak isteyen kadınların hepsi 
doğum sonu kanama riski altındadır. Bu nedenle 
kaynakların sınırlı olduğu bölgelerde doğum sonu 
kanamayı azaltma potansiyeli olan diğer pratik 
önlem olan aile planlamasına gerçeğe uygun şekilde 
erişimin sağlanmasıdır. Aile planlaması ihtiyacı 
karşılanamayan yaşlı, yüksek pariteli kadınlar daha 
da yüksek risk altındadırlar. 

Editörün Eki
Editörler okuyucuların dikkatini 156. sayfada 
Prof. Potts tarafından önerilen makaleye çekmek 
istemektedirler. Bu makale Lancet dergisinin 7 Ekim 
2006 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Editörlerin 
bildiği kadarıyla bu çalışma mizoprostolün doğum 
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sonu kanamayı önlemedeki etkisini irdeleyen 
en geniş plasebo kontrollü çalışmadır. Çalışma 
sonucunda mizoprostol alan grupta, plasebo alanlara 
göre belirgin derecede daha az doğum sonu kanama 
görülmüştür. 
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