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Girişim Karşılaştırma
Mizoprostol

tablet
(n: 600)

Meterjin
enjeksiyonu

(n: 531)

Meterjin
tablet
(n: 58)

Hiçbiri†

(n: 11)
Toplam
(n: 600)

Doğumun üçüncü 
evresinin süresi (dk) 
(ortalama ± SD)

7,9 ± 4,2 11,1 ± 4,1*** 9,6 ± 5,0** 5,9 ± 2,4 10,9 ± 4,3***

Kan kaybı (ml)
Ortalama ± SD 139,7 ± 100,4 211,8 ± 80,6 211,6 ± 83,0 171,8 ± 178,3 211,0 ± 83,4
Ortanca 100 200*** 200*** 100 200***
Q1-Q3 90–150 150–250 150–280 100–160 150–250
Dağılım 25–1300 30–750 25–415 100–700 25–750
Doğum sonu kanama 4 (% 0,7) 4 (% 0,8)‡ - 1 (% 9,1) 5 (% 0,8)‡

Ek ölçümler
Uterotonikler 4 2 - 1 3
Sıvı tedavisi 4 2 - 1 3
Kan transfüzyonu 1 - - - -
Doğum sonu kanama 
nedeniyle daha ileri 
merkeze sevk

2 (% 0,3) 1 (% 0,2) 1 (% 0,2) 2 (% 0,3)

***: p<0,001; **: p<0,01; †: örneklem hacmi yeterince büyük olmadığından karşılaştırma yapılmadı; ‡: 
anlamlı fark içermiyor.

Tablo 1: Girişimin sonuçları. 

Bölüm 18
HİNDİSTAN’DAKİ YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN DOĞUM 
SONU KANAMADAN KORUNMAK İÇİN ORAL MİZOPROSTOL 

UYGULAMASI 
N. Chandhiok
S. Büyükkurt

Hindistan’ın kırsal bölümlerinde doğumlar yardımcı 
sağlık personeli tarafından yaptırılmaktadır. 
Bu bölgelerde doğumun üçüncü evresinin aktif 
yönetimi rutin bir uygulama değildir ve uterotonik 
ilaçlar sadece doğum sonu kanamanın tedavisinde 
kullanılmaktadır. Çok merkezli, demetsel-rastgele 
gruplamalı, bir karlılık çalışmasında, kırsal sağlık 
merkezlerinde görevli yardımcı sağlık personelinin 
doğumun üçüncü evresinde oral mizoprostol 
kullanarak doğum sonu kanamadan korunma 
sağlayıp sağlamayacakları değerlendirilmiştir. 
Çalışma ve kontrol gruplarının her biri 600 hastadan 
oluşmaktaydı. Çalışma grubundaki hastalara 
doğumun üçüncü evresinin yönetimi için 600 μg oral 
mizoprostol verilirken, kontrol grubundakilere ise 
devletin önerdiği mevcut uygulamaları yapılmıştır. 
Değerlendirilen birincil sonuç doğumdan sonra 

meydana gelen kanamadır ve kan toplamak için 
özel olarak üretilmiş dereceli torbalar kullanılarak 
ölçülmüştür.

Her iki gruptaki temel özellikler benzer bulunmuştur. 
Hastaların % 70’inden fazlasında orta derecede 
anemi vardı. Yardımcı sağlık personeli kılavuzlarda 
tanımlanan girişimleri neredeyse tüm doğumlarda 
uygulayabilmekteydi (% 99). Doğumun üçüncü 
evresinin süresinde (7,9 ± 4,2’ye karşı 10,9 ± 4,3 
dakika, p < 0,001) ve doğum sonrası ölçülen kan 
kaybında (139,7 ± 100,4’ye karşı 211,0 ± 83,4 ml, p < 
0,001) belirgin olarak azalma saptanmıştır. Hindistan 
gibi doğum sırasında kadınların % 80’inden 
fazlasının anemik olduğu ve kanama miktarındaki 
en küçük azalmanın bile büyük anlam taşıdığı bir 
ülkede bu sonuçlar çok anlamlıdır. Bu çalışmada 
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gözlenen doğum sonu kanama insidansı son derece 
azdır (her iki grupta da < % 1). Ayrıca bu kadar az 
insidans oranıyla doğum sonu kanamada azalmadan 
bahsetmek için bu çalışmanın büyüklüğü yeterli 
değildir (Tablo 1). Kırsal bölgelerde neredeyse tüm 
doğumların evde gerçekleştiğini düşünecek olursak 
bu çalışmanın tüm ev doğumlarını kapsayacak 
şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
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