
148

kullanılan ve “kanga” adı verilen özel bir giysiyle 
hesaplanmıştır5. Bu çalışmada ev doğumlarından 
sonra meydana gelen kanamanın yerinde kontrol 
altına alınabileceği, özellikle kaynakların kısıtlı 
olduğu yerler için çok önemli olan hasta sevki ve 
ek girişim gereğinin azaltılabileceği gösterilmiştir 
(Tablo 1). Bu sonuçlar özellikle kırsal bölgeler için 
değerlidir.

Doğum sonu kanama miktarının kültürel olarak 
ölçülmediği yerlerde bebeğin doğumundan sonra 
600 μg mizoprostol proflaktik olarak verilebilir. 
Gambia’da yapılan rastgele gruplandırılmış, 
kontrollü bir çalışmada geleneksel ebelerin elinde 
bu yolun etkili ve güvenli olduğu ortaya konmuştur6. 
Ayrıca Endonezya, Nepal ve Afganistan’da yapılan 
çalışmaların sonucunda belirtildiği gibi doğum 
kültürel veya başka nedenlerden ötürü evde yalnız 
ya da sadece aile üyelerinin yanında gerçekleşiyorsa, 
eğitimli halk sağlığı çalışanları tarafından gebelik 
sırasında dağıtılan mizoprostolün proflaktik olarak 
kendi başına alınması da yüz güldürücü sonuçlar 

Doğum sonu kanamaya bağlı anne ölümlerini 
azaltmayı hedefleyen her programın temel unsuru 
birinci basamakta doğum sonu kanamanın 
yönetimi olmalıdır1. Zira gelişmekte olan ülkelerde 
doğumların büyük kısmı evlerde ve doğum 
konusunda deneyimli personelin olmadığı yerlerde 
gerçekleşmektedir2. 

Doğum sonu kanamada mizoprostol kullanılmasının 
etkinliği, güvenilirliği ve önemi hastane düzeni 
içinde ortaya konmuştur3. Ancak mizoprostolün asıl 
önemi çoğu doğumun gerçekleştiği ev ortamında 
meydana çıkmaktadır. Bazı çalışmalar bu tür ilaçların 
ev doğumlarında kullanılmasını irdelemişlerdir ve 
tümünde de cesaret verici sonuçlar elde edilmiştir. 
Prata ve arkadaşlarının Tanzanya’nın bir bölgesi olan 
Kigoma’nın kırsalında yaptıkları çalışmada çoğu 
ev doğumunu yaptıran, geleneksel ebelerin büyük 
kısmının doğum sonu kanamayı tanıyabildikleri ve 
rektal yoldan uyguladıkları 1.000 μg mizoprostol 
ile kanamayı etkili bir şekilde kontrol altına 
aldıkları gösterilmiştir4. Kan kaybı miktarı bölgede 
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Tablo 1: Kigoma, Tanzanya’da ev doğumlarında 1.000 μg mizoprostol ile doğum sonu kanamanın (DSK) 
kontrolü

Girişim var Girişim yok Odds oranı 
(% 95 CI)Çalışmanın ana sonuçları n % n %

DSK (≥500 ml kan kaybı) 111 24,5 73 18,5 1,3 (1,0–1,7)
Referans 8 1,8 75 19,0 0,1 (0,0–0,2)

DSK hastalarında ek girişimler n=111 n=73
Ek girişimin türüa 1b 0,9 69c 94,5
İntra venöz sıvılar 1 0,9 25 34,3
Kan transfüzyonu 1 0,9 16 21,9
Plasentanın elle çıkarılması 0 0,0 17 23,3
Yırtıkların onarılması 0 0,0 4 5,5
Histerektomi 0 0,0 1 1,4
Diğer tıbbi girişimlerd 0 0,0 7 9,6

 

aOlgu sayısı yapılan girişimlerden daha azdır, bazı kadınlara birden fazla işlem uygulanmıştır; bbir hasta 
için hastane kayıtları yoktu; üç hastada ek girişime gerek olmadı; bir başka üç hasta da DSK’dan başka 
nedenlerle sevk edilmişlerdi; cdört hasta için hastane kayıtları yoktu; dört hastada ek girişime gerek olmadı; 
başka iki hasta da DSK’dan başka nedenlerle sevk edilmişlerdi; duygulanan tıbbi girişimler: Amoksil tablet, 
meterjin ve mizoprostol.
Kaynak: Prata ve arkadaşları. Controlling postpartum hemorrhage after home births in Tanzania. Int J 
Gynaecol Obstet 2005; 90: 51-5. 
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vermektedir. 

Kaynakların sınırlı olduğu yerlerde evde doğum 
yapanların yeterli bakımı alması daha birkaç 
dekat sürecektir. Bu arada mizoprostolün anne 
ölümlerini belirgin oranda azaltıcı etkisi vardır. Bu 
nedenle mizoprostol bütün ev doğumları sırasında 
bulundurulmalı, hatta özellikle kendi başına doğum 
yapanlara temin edilmelidir.

Kaynaklar

1. Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gulmezoglu 
AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of ma-
ternal death: a systematic review. Lancet 2006;367: 
1066–74
2. AbouZahr C, Wardlaw T. Maternal 
mortality at the end of a decade: signs of progress? 
Bull WHO 2001;79:561–8
3. Villar J, Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, 
Forna F. Systematic review of randomized con-
trolled trials of misoprostol to prevent postpartum 
hemorrhage. Obstet Gynecol 2002;100:1301–12
4. Prata N, Mbaruku G, Campbell M, Potts 
M, Vahidnia F. Controlling postpartum hemor-
rhage after home births in Tanzania. Int J Gynaecol 
Obstet 2005;90:51–5
5. Prata N, Mbaruku G, Campbell M. Using 
the Kanga to measure postpartum blood loss. Int J 
Gynaecol Obstet 2005;89:49–50
6. Walraven G, Blum J, Dampha Y, et al. 
Misoprostol in the management of the third stage 
of labour in the home delivery setting in rural 
Gambia: a randomised controlled trial. Br J Obstet 
Gynaecol 2005;112:1277–


