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GİRİŞ

İkincil doğum sonu kanama doğumdan 24 saat 
sonrası ile 6 hafta arasındaki aşırı kanama olarak 
tanımlanır1. Birincil doğum sonu kanamadan 
farklı olarak kan kaybının miktarı için belirgin bir 
tanımlama mevcut değildir ve kan kaybı artmış 
löşiden yoğun kanamaya kadar değişebilir. Bu 
nedenle tanı görecelidir ve rapor edilmiş insidanslar 
arasındaki fark da bu şekilde açıklanabilir. İkincil 
doğum sonu kanamanın gelişmiş dünyada rapor 
edilmiş insidansı % 0,47 ile % 1,44 arasında 
değişmektedir2,3.

Doğum sonu kanamanın etiyolojisi çeşitli olup 
yönetimi nedenin belirlenmesine ve uygun 
tedavinin yapılmasına bağlıdır. Birincil doğum sonu 
kanama ile karşılaştırıldığında ikincil kanamanın 
yönetimi ile ilgili yayınlanmış çalışmalar kısıtlıdır4. 
Bununla birlikte anneliğe bağlı ölüm oranlarının 
düşmesi ile ikincil doğum sonu kanama yönetimi 
gibi önemli konulara ve annenin ciddi hastalıklarına 
ilgi ve dikkat artmıştır. İkincil doğum sonu kanama 
olgularının büyük çoğunluğu ufak hastalıklarla 
ilişkili olup hastaneye yatırmaya, antibiyotik 
kullanımına ve cerrahiye ihtiyaç duymaktadır. 
Nadir olgularda histerektomi, arter bağlanması veya 
radyolojik girişimi gerektirecek kadar ciddi sorunlar 
da gelişebilir5. Hatta tüm girişim seçeneklerinin 
kullanımına rağmen ikincil doğum sonu kanamaya 
bağlı anne ölümü de olabilir.

İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMANIN 
ETİYOLOJİSİ

Subinvolüsyon/uterus atonisi
İkincil doğum sonu kanamanın en önemli nedeni 
uterusun subinvolüsyonudur. Bu durum plasenta 
tarafındaki kan damarlarının kapanmasında 
yetersizliğe bağlı uzamış kanamalara neden 
olmaktadır. Bunun iki ana nedeni enfeksiyon (Bkz. 
Konu 44) ve inflamasyon (endometrit) ile plasenta 
parçasının kalmasıdır.

Endometrite uzamış membran rüptüründe, 
uzamış travayda, acil sezaryende veya elle halası 
gerektirecek plasenta parçası kalmasında daha sık 
rastlanır. Kötü kokulu löşi öyküsü, annede ateş ve 
uterus hassasiyeti genellikle vardır. Plasenta parçası 
kalmasına daha önce benzer öyküsü olanlarda ve 
doğum sırasında tam olmayacak şekilde plasenta 
ve/veya membran ayrılmasında daha sık olarak 
rastlanır. Sezaryenden sonra bu durum daha azdır. 
İki neden arasında ayrım yapmak zor olmakla 
birlikte, her iki durum bir arada da olabilir.

Alt genital kanal yaralanmaları
Gözden kaçmış vajina laserasyonları ve hematomlar 
ikincil doğum sonu kanama olarak karşımıza 
çıkabilir. Bunlar çoğunlukla travmatik veya vakum/
forseps gerektiren doğumlarla ilişkilidir. Doğumdan 
sonraki ilk birkaç gün içinde kendilerini gösterirler. 
Enfekte sütür ve epizyotomi alanları yaranın 
açılmasına ve vajinadan fazla miktarda kanamaya 
neden olabilir.

Plasenta anomalileri
Plasenta akreata, inkreata ve perkreata şiddetli 
birincil doğum sonu kanamanın bilinen nedenleridir. 
Plasenta dokusunu yerinde bırakarak (metotreksat 
ile tedavi edilsin ya da edilmesin) koruyucu 
yaklaşım uygulandığında gecikmiş kanama nedeni 
olabilirler ve tedavi için histerektomi gerekebilir6,7 
(Bkz. Bölüm 24).

Uterus anomalileri
Fibroidler birincil doğum sonu kanama ile ilişkilidir. 
Uterusun genişlemesine neden olup, normal 
boyutlara gelmesini engellerler. Bu nedenle plasenta 
yatağından uzamış kanama sebebidirler. Daha 
nadiren ikincil doğum sonu kanama ile ilişkilidirler. 
Fibroidler genellikle doğum öncesinde yapılan 
ultrasonografi ile belirlenebilirler. 

Arteriovenöz malformasyonlar ve yalancı 
anevrizmalar gibi uterusun damarsal anomalileri 
de ikincil doğum sonu kanamaya neden olabilir. 
Arteriovenöz malformasyonlar arter ve ven 
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arasındaki fistülde her iki damarın ağızlaşması 
sonucu gelişen anormal bağlantı nedeniyle 
oluşurlar. Bu malformasyonların koryonik villus 
nekrozundan sonra myometriumdaki skar dokusu 
ile ven yapısındaki sinüslerin karışması sonucu 
olduğuna inanılmaktadır. Büyük çoğunluğu 
gebelikten sonra ortaya çıkarlar ve muhtemelen 
trofoblastik hastalığın bir sonucu olarak uterus veya 
serviksin kanseri8,9, önceki kürtaj veya sezaryen10,11 

sonucu oluşmaktadırlar. Tanı renkli Doppler analizi 
ile konulur. 

Sezaryen kesisi ayrışması veya cerrahi 
yaralanma 
Sezaryen sırasında pelvisteki damarlarının cerrahi 
olarak zarar görmesi 24 saat içinde kendini 
gösterir10. Bununla birlikte özellikle latum bağı 
hematomlarına yol açanlar gibi geç ortaya çıkanlar 
da vardır5 ve akut batın içi kanama semptomları 
gösteren hastada düşünülmelidir. Sezaryendeki 
uterus skarının birleşmemesine/ayrışmasına 
bağlı kanama da gecikmiş olarak ortaya çıkabilir. 
Bunun nedeni uterusun kapatılma yerindeki lokal 
enfeksiyon sonucu kan damarlarında meydana 
gelen erozyonudur. Rapor edilmiş olgularda 
bunun sezaryenden 2–3 hafta sonra ortaya çıkan 
ve subtotal histerektomiye ihtiyaç duyulan şiddetli 
doğum sonu kanamaya sebep olduğu belirtilmiştir12. 
Enfeksiyonla ilişkili doğum sonu uterus ayrışmasının 
tanısı histeroskopi ile konulur13. Bu durum daha 
az belirgin doğum sonu kanamaya sebep olan ve 
sadece antibiyotik ile tedavi edilme ihtiyacı gösteren 
durumlarda da görülebilir. 

Koriyokarsinoma
Molar olmayan gebelikten sonra koriyokarsinoma 
olguları ikincil doğum sonu kanama veya düzensiz 
kanama ile kendini göstermektedir14. Buna ek 
olarak metastatik hastalığın ikincil semptomları 
da görülebilir. Tanı serum β-hCG, histolojik 
inceleme, ultrasonografi, tomografi gibi radyolojik 
görüntüleme yöntemleri ile konur. 

Kanama bozuklukları, pıhtılaşma bozuklukları 
ve antikoagülan kullanımı
von Willebrand hastalığı (von Willebrand 
faktörünün niteliksel ve niceliksel bozukluğu) 
hemofili A (faktör VIII eskilliği), hemofili B (faktör 
IX eksikliği) taşıyıcıları ve faktör XI eksikliği gibi 
konjenital kanama diyatezi olan kadınlar doğum 
sonu kanama açısından yüksek risklidirler. Bu 

anormallikler çoğunlukla travma veya doğum 
gibi durumlarda anlaşılır ve gebelik öncesi tanı 
konulmamış olabilir. Bu kadınlar doğum öncesinde 
kanama açısından artmış riske sahip olmamakla 
birlikte15 hem birincil, hem de ikincil doğum sonu 
kanama açısından ciddi risk altındadırlar. İkincil 
doğum sonu kanama riski, birincil kanamadan daha 
da fazladır. Bunun nedeni annede gebeliğe bağlı 
artmış pıhtılaşma faktörlerindeki doğum sonrası 
azalmadır. Rapor edilmiş doğum sonu kanama 
von Willebrand hastalığında % 20–28, hemofili 
taşıyıcılarında % 11 ve faktör XI eksikliğinde % 
24 oranlarındadır16–19. Doğum sonu kazanılmış 
hemofili de tanımlanmıştır. Bu az rastlanan bir 
durum olup ciddi kanamalara sebep olabilir. Bu 
durum daha önce faktör VIII seviyesi ve aktivitesi 
normal olan kadınlarda faktör VIII prokoagülan 
etkinliğini tamamen ya da kısmen baskılayan faktör 
VIII’e karşı oluşan antikorlar nedeniyledir. Kanama 
genellikle doğumdan sonra üç ay içinde görülmekte 
olup 12 aya kadar uzayabilir15.

Doğum sonu dönemde antikoagülan kullanımı da 
uzamış kanamalara sebep olabilir. Özellikle varfarin 
kullanan kadınlar dikkatli bir şekilde izlenmeli ve 
kanama riski bakımından bilgilendirilmelidir. 

İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMADA 
YÖNETİM

İkincil kanama yönetimi ile ilgili kanıtlar sınırlıdır. 
Cochrane veritabanı bu konuyu ele almış ve 
tüm rastgele gruplanmış çalışmalar, antibiyotik 
kullanımları, cerrahi tedaviler, plasebo ve tedavisiz 
izlem doğum sonu kanama için değerlendirilmiştir. 
Kırk beş yayın belirlenmiş ve hiçbiri dahil edilme 
kriterlerini karşılamamıştır. Derlemede rastgele 
gruplanmış çalışmalarda ikincil doğum sonu 
kanama tedavisinin etkilerini gösterecek kanıtlar 
bulunamadığı sonucuna varılmıştır4.

Tedavinin ana amacı temel resüsitasyonu sağlamak, 
kanamanın nedenini ortaya koymak ve tedaviyi 
(tıbbi ve/veya cerrahi) nedene göre uyarlamaktır. 

Resüsitasyon
İkincil doğum sonu kanamalı olguların yaklaşık 
% 10’u ağır kanama ile karşımıza çıkarlar ve bu 
durum derhal müdahale gerektirir20. Bu olgularda 
resüsitasyon neden ortaya konmadan önce gerekli 
olup deneyimli personel ile olabildiğince erken 
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müdahaleyi içermelidir (Bkz. Bölüm 20).

Dolaşan kan hacminin düzeltilmesi iki adet geniş 
damar yoluyla sağlanmalı, 2 litreye kadar serum 
fizyolojik verildikten sonra kan elde edilene kadar 
plazma genişleticilerle devam edilmelidir. Tam kan 
sayımı, pıhtılaşma testleri ve kan grup uygunluğu 
için kan alınmalıdır. Sıkı yüz maskesi ile dakikada 
10–15 litre gidecek şekilde yüksek konsantrasyonlu 
oksijen verilmelidir21. Nabız, tansiyon, oksijen 
satürasyonu, idrar çıkışını da içeren yaşamsal 
bulgular resüsitasyon sırasında yakından takip 
edilmelidir. Kan ve kan ürünleri kan kaybına, 
başlangıçtaki sıvı tedavisine yanıta, hemoglobin 
ve pıhtılaşma testleri sonuçlarına göre verilmelidir. 
Eğer kanama yaşamsal tehlike arz ediyorsa grup 
uygunluğu yapılmamış O Rh negatif veya tip spesifik 
kan verilmesi düşünülebilir. Kanama nedeni daha 
sonrasında aydınlatılmalı ve ileri tedaviler buna 
göre planlanmalıdır.

Klinik gidiş
Doğum sonrası kadınların % 95’i ilk ayda, % 
19’u 7 gün içinde, % 41’i 8–14 gün içinde, % 
23’ü 15–21 gün içinde ve % 12’si 22–28 gün 
içinde başvururlar2. Başvuru sırasındaki kan kaybı 
değişebilmekle birlikte çoğunluk hemodinamik 
olarak iyi durumdadır. İyi bir anamnez nedene 
yönelik bilgi sağlarken parite, doğum, doğumun 
şekli, doğumun üçüncü safhasındaki veya lohusalık 
dönemdeki komplikasyonlar ve aile hikayesi gibi 
detaylı bilgileri içermelidir. Başvuru sırasındaki 
klinik belirti ve semptomlar fazla miktarda löşiyi, 
karın ağrısını, uterus hassasiyetini, ateşi, büyümüş 
uterusu ve genişlemiş serviks kanalını içerebilir.

Normal doğum sonu loşi kaybı % 25 kadında 6 
hafta ötesine kadar sürebilir. Özellikle de emziren 
kadınlarda anovulatuar siklusa bağlı ilk adet dönemi 
fazla uzamış ve ağrılı olabilir20. Kadınlar normal 
doğum sonrası bakımda gereksiz endişe ve tıbbi 
müdahaleye yol açmamak için bu durum hakkında 
bilgilendirilmelidirler.

Araştırmalar
Temel kan testleri tam kan sayımı, pıhtılaşma 
çalışmaları, CRP, serum β-hCG ve kan grubunu 
içermelidir. Vajinadan sürüntü örneği aerobik ve 
anaerobik bakteriler için alınmalı, bunun yanında 
epizyotomi veya vajina sıyrıkları gibi yerlerden de 
sürüntü örnekleri alınmalıdır. Enfeksiyon belirtileri 

olan kadınlarda orta akım idrar örneği ve eğer 
38°C derece üzerinde ateş varsa kan kültürleri 
alınmalıdır.

Plasentanın tam çıkmadığı yönünde kuşku varsa 
pelvis ultrasonografisi yapılmalıdır. Eğer kanama 
doğumdan 7 ile 14 gün sonraysa kan pıhtısı kalıntıları 
plasentanın tam çıkmamasında olduğu gibi heterojen 
görünüme neden olur ve tanıda güçlük yaratabilir. 
Nekrotik dokuda, plasenta parçası kalmasının 
aksine, dolaşım yoktur. Bu nedenle renkli Doppler 
tanıda yararlı olabilir22, 23.

Ultrasonografi ile yanlışlıkla plasenta retansiyonu tanısı 
konulması ek cerrahi işlemlere ve komplikasyonlara 
yol açabilir. Yine ultrasonografinin belirgin yararları 
ve iyi bir negatif öngörü değerini vardır. Bu 
nedenle plasenta parçası kalmış olması tanısının 
dışlanmasında yararlıdır. Neill ve arkadaşları 
ikincil doğum sonu kanama nedeniyle 53 kadını 
ultrasonografiyle ile değerlendirdiler. Plasentanın 
tam çıkmamış olduğu tanısı bu kadınlarda doku 
incelemesi ya da yapılan gözlemleyici tedavi 
sayesinde konuldu. Kanama bir hafta içinde azalır 
ise bunun plasenta parçası kalması olmadığı kabul 
edildi. Ultrasonografinin tanısal değerini % 46 
pozitif öngörü değeri (% 95 Güven aralığı: CI % 
31–70), % 96 negatif öngörü değeri (% 95 CI % 
88–100), % 93 duyarlılık (% 95 CI % 80–100), % 
62 özgünlük (% 95 CI % 48–79) ile gösterdiler24. Bu 
çalışma aynı zamanda ikincil doğum sonu kanamanın 
ultrasonografiyle tanınmasında standart yaklaşımın 
yardımcı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar Tablo 
2’de gösterilmiştir.

İkincil doğum sonu kanamanın diğer özgün 
nedenleri için görüntüleme yöntemleri göz önüne 
alınmalıdır. Koriyokarsinoma metastazı için göğüs 
filmi ve tomografi, plasenta akreata için MRG25,26, 
nedeni bilinmeyen ve önlenemeyen kanama 
için anjiyografi10 akılda tutulması gereken tanı 
araçlarıdır.

Tedavi
İkincil doğum sonu kanamalı olguların çoğunluğu 
uterusun enfeksiyonu ve/veya plasenta parçası 
kalmasına bağlı olarak subinvolüsyon nedeniyledir. 
Başlangıç tedavisi daha önce belirtildiği gibi 
resüsitasyonu içermekte olup, uterotonikler, 
antibiyotikler ve uterusun boşaltılmasını içerir.
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birlikte verilebilir. Bunu 500 ml serum fizyolojik 
içine 40 ünite oksitosin infüzyonu şeklinde 
tedavi takip edebilir (125 ml/saat). Prostaglandin 
F2α (Haemabate®/karboprost) 15 dakikada bir 2 
miligrama tamamlayacak şekilde (8 doz), 250 
mikrogram dozunda kas içine verilebilir. Mizoprostol 
ise verilebilecek alternatif bir prostaglandindir 
(400–800 μg oral veya rektal). 

Antibiyotikler
Endometrit ikincil doğum sonu kanamaların 
birçoğunda etkin bir rol oynuyor gibi görünmektedir 
ve kadınların çoğuna antibiyotikler verilmektedir. 
20.000 kadın üzerinde yapılan üç yıllık bir çalışmada 
132 kadının (% 0,69) ikincil doğum sonu kanaması 
vardı ve bunların % 97’si antibiyotik ile tedavi 
edildiler2. Bununla birlikte kadınların ¾’ünden 
mikrobiyolojik örnekler toplandı ve sadece % 
13,5’inden pozitif kültür elde edildi. Doğum sonu 
kanamalı 83 kadının incelendiği diğer benzer bir 
çalışmada % 45’nin ateş ile başvurduğu ve 64 
bakteriyolojik örnek alınan kadınların % 12,5’inde 
kültür pozitifliği elde edildiği saptandı. Belirlenen 
organizmalar grup B streptokoklar, Bacteriodes, 
E. coli, Clostridium perfringens ve Lancefield 
grup D streptokoklar’dı. Spesifik bir patojenin 
varlığını destekleyen kanıtların az olmasına 
rağmen kadınların % 92’si antibiyotik tedavisi 
aldı3. Antibiyotik kullanımında önerilen tercihler, 
amoksisilin + klavulonik asit (Augmentin®)27 
ve amoksisilin, metronidazol ve gentamisin 
kombinasyonunu içermektedir3. Endometrit 
uterusun subinvolüsyonuna engel teşkil eden başlıca 
etkenlerdendir. Her ne kadar toplumun büyük bir 
kısmında enfeksiyon saptanamasa da ikincil doğum 
sonu kanamada her zaman verilen bu antibiyotikleri 
yazarlar olarak biz de öneriyoruz (Bkz. Bölüm 44).

Uterusun boşaltılması
Eğer plasentanın tam çıkmamış olmasından klinik 
veya ultrasonografi incelemesi sonrasında şüphe 
duyuluyorsa uterus anestezi altında cerrahi olarak 
boşaltılmalıdır. Uterusu boşaltmanın bildirilen 
başarı oranları yüksek olup, ikincil doğum sonu 
kanama nedeniyle bir çalışmaya alınan 72 kadının 
tamamında kanamayı durdurmuştur. Bunların 
sadece % 36’sında histolojik tanı ile plasentanın 
tam çıkmadığı kanıtlanmıştır3. Bu çalışma uterusun 
boşaltılması sırasında plasenta parçasını bulunup, 
bulunmamasının ya da ikincil doğum sonu kanama 
anında kanama başlama zamanı ve ciddi hastalık 

Uterotonik ajanlar
Oksitosin ven veya kas içine bolus (10 ünite) 
şeklinde veya ergometrin (sintometrin) 1 ampul ile 

Tablo1: İkincil doğum sonu kanama nedenleri
Uterusun subinvolüsyonu – plasenta parçası 
kalması ve/veya endometrit, uterus fibroidi

Alt genital kanal yaralanmaları/hematomları 

Cerrahi yaralanma

Sezaryen skar ayrılması
Vasküler anormallikler – arteriovenöz 
malformasyonlar 
Plasental anormallikler – plasenta akreata, 
perkreata ve inkreata 

Koryokarsinoma 

Pıhtılaşma bozuklukları, kanama bozuklukları, 
antikoagülan kullanımı,   

Tablo 2: Doğum sonu ultrasonografi görüntüleme 
raporu için önerilmiş sistem. Neill ve arkadaşlarından 
uyarlanmıştır, 200224.

1.Normal endometrium boşluğu

2.Sadece sıvı içeren endometrium boşluğu 

3.Genişlemiş endometrium boşluğu (ön-arka 
mesafe > 1 cm) (En geniş çap ölçülmelidir).
4.Ekojenik alan içeren endometrium boşluğu. 
Odağın en büyük çapı ölçülmeli ve kan akımı 
Doppler ile değerlendirilmelidir.

Tablo 3: İkincil doğum sonu kanama yönetimi
Tıbbi Cerrahi 

Oksitosin Kürtaj  

Prostaglandinler Uterusa balon tampon 
uygulanması

Antibiyotikler Sıkıştırma sütürleri

Traneksamik asit Histerektomi 

Vazopresin Pelvis arteri bağlanması

Pıhtılaşma faktörleri

Kemoterapi Radyolojik

Oral kontraseptifler Selektif arter 
embolizasyonu
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arasında net bir ilişkiyi bulmada yetersiz kalmıştır. 
Bununla birlikte doku kalması eğer doğum sırasında 
zarlar tam çıkmamışsa, doğum sonu birincil kanama 
meydana geldiyse veya eğer ikincil doğum sonu 
kanama orta düzeyde veya fazla ise muhtemeldir3. 
Cerrahi kürtaj öncesinde ultrasonografi kullanılması 
içeride kalan dokuyu doğrulayan histolojik tanıyı 
belirgin olarak değiştirmemektedir. Bir çalışmada 
işlem öncesi ultrasonografi yapılmamış hastaların 
% 33’ü plasenta retansiyonuna sahip iken, 
ultrasonografi yapılmışlarla karşılaştırıldığında bu 
oran % 37’dir2.

Plasenta dokusunun tam çıkmaması enfeksiyonla 
ilişkili olabilir ve bu nedenle geniş spektrumlu 
parenteral antibiyotikler cerrahi kürtajla birlikte 
verilmelidir. Birçok antibiyotiğin parenteral 
uygulamadan 1 saat sonra serum konsantrasyonlarının 
zirve yaptığı için cerrahiden hemen önce 
uygulanmalıdırlar20. Bununla birlikte hemodinamik 
olarak dengedeki hastalarda cerrahiden 12–24 saat 
önce vermek de uygun olabilir1. Cerrahi sırasında 
oksitosin, ergometrin ve prostaglandin gibi ajanlar, 
uterusun kontraksiyonlarını sağlamak ve kanamayı 
kontrol altına almak için verilebilirler.

Hangi kürtaj metodunun kullanılmasının avantajlı 
olacağı ile ilgili bir kanıt bulunmamaktadır. 
Tedavide dokunun elle uzaklaştırılması, aspirasyon 
veya metal küretlerin hepsi belirtilmektedir2. 
Uterusun boşaltılması sırasında perforasyon riski 
yüksek olup, endometrit bulunması halinde bu risk 
daha da artabilmektedir. Hoveyda ve arkadaşları 
ikincil doğum sonu kanama tedavisi sırasında kürete 
edilen 85 kadının 3’ünde perforasyon geliştiğini 
belirtmişlerdir. Bu perforasyonlar doğumdan 4 
ile 28 gün sonrasında aspirasyon ve metal küretle 
yapılan hastalarda gelişmiştir. Tüm olgularda işlem 
deneyimli tıbbi personel tarafından yapılmıştır. Bir 
kadında histerektomiye ihtiyaç duyulmuş ve diğer 
ikisi koruyucu olarak tedavi edilmiştir2. Sezaryen 
sonrasındaki perforasyon riski daha fazla olup bu 
olgularda plasenta parçası kalma olasılığı düşüktür. 
Ek komplikasyonlar Asherman sendrom riskini 
içermektedir. Doğum sonu kürtajı takiben bu 
sendromun gelişme riskinin arttığı ile ilgili 
kanıtlar kısıtlı olsa da, uterus adezyonlarıyla ilgili 
geniş bir çalışmada % 21,5 hastaya bu sendrom 
gelişmeden önce doğum sonu kürtaj uygulanmış 
olduğu bildirilmektedir28. Tam yapılmamış kürtaja 
bağlı olarak işlemin tekrarı gerekebilir. % 5 

olguda histerektomi kanama kontrolü açısından 
gerekebilir20.

Bu önemli komplikasyonlar nedeniyle tüm kadınlara 
riskler anlatılmalı ve gerekli cerrahi işlemden önce 
yazılı aydınlatılmış onam alınmalıdır. Cerrahi işlem 
deneyimli ekip tarafından yapılmalıdır.

Diğer cerrahi girişimler
Aşırı ikincil doğum sonu kanama durumlarında 
diğer cerrahi girişimler de düşünülebilir. Bunlar 
enfekte plasenta yatağından kanama veya plasenta 
akreata gibi yapışma anomalililerini, kürtaj ile 
durdurulamayan plasenta retansiyon kanamalarını, 
birleşmemiş/ayrılmış sezaryen skarını, cerrahi 
yaradan kanamayı veya alt genital kanalın 
yaralanmasına bağlı kontrol edilemeyen kanamaları 
içerir.

Birincil doğum sonu kanamayı önlemede uterus 
içine Bakri29 veya Rüsch30 balonu gibi tamponlar 
yerleştirilmesi başarıyla tarif edilmiştir. Bu yol 
uterus subinvolüsyonu, atoni ve plasenta parçasının 
kalmasının dışlandığı durumlarda ikincil doğum 
sonu kanamanın tedavisi için de kullanılabilir 
(Bkz. Bölüm 28–29). Laparotomi kanamanın 
nedenine yönelik araştırmada, cerrahi baskı 
dikişleriyle tedavide, histerektomide ve pelvis arteri 
bağlanmasında gerekebilir.

B-Lynch sütürü birincil doğum sonu kanama 
tedavisi için iyi tanımlanmış olup31, ikincil doğum 
sonu kanamalı 72 olguda da rapor edilmiştir 
(B-Lynch ile kişisel sohbet, Ağustos 2005). Cerrahi 
baskı dikişlerinin kullanımı doğurganlık isteği olan 
kadınlarda histerektomiden kaçınmak amacıyla 
kullanılabilir.

Avustralya’da 15 yıldan fazla zamanda ikincil doğum 
sonu kanamalı kadın insidansı % 1,44 olup, sadece 
9 olgu histerektomiye gitmiştir (% 0,9)3. Bununla 
birlikte doğumla ilgili yoğun kanaması olan alt grup 
kadınlarda, ikincil doğum sonu kanamalı 7 hastadan 
2’si histerektomiye gitmiştir. Bu olgulardan birinde 
alt genital kanal laserasyonu nedeniyle kanayan 
hasta doğumdan 7 gün sonra histerektomiye alındı 
ve bu durum annenin ölümüyle sonuçlandı. İkinci 
olguda ikincil doğum sonu kanama nedeniyle 
histerektomi sonrası yara yerinden kanama ve 
sepsise girmesi nedeniyle iki taraflı hipogastrik arter 
bağlanması doğumdan 14 gün sonra yapılmıştır5. 
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Bu olgulardaki histerektomi belirgin risk taşısa da 
hayat kurtarıcı olabilir ve yoğun kanamanın erken 
evrelerinde ister birincil, ister ikincil kanama olsun 
akılda tutulmalıdır.
Pelvis arteri bağlanması tıbbi veya basit cerrahi 
müdahaleler ile kontrol edilemeyen ikincil 
doğum sonu kanamalı olgularda düşünülebilir. 
Lédé ve arkadaşları durdurulamayan kanamalı 
61 olgunun 49’una pelvis arterini bağlandıklarını 
bildirmişler ve ikincil doğum sonu kanamalı 7 
olgunun 4’ünde kanamayı durdurmada etkili 
olduğunu da vurgulamışlardır5 (Bkz. Bölüm 32). 
Birincil doğum sonu kanamada olduğu gibi arter 
bağlanması deneyimli uzman cerrahlar tarafından 
gerçekleştirilmeli ve bu durum laparotomi 
planlandığında düşünülmelidir.

Selektif arter embolizasyonu
İnternal iliyak arter, uterus arteri ve vajina dallarını 
görüntülemek amacıyla yapılan anjiyografi 
devam eden kanamayı değerlendirmede iyi bir 
yöntemdir (Resim1). Bu yöntem aynı zamanda 
kanamayı durdurmak için embolizasyona da imkan 
vermektedir (Bkz. Bölüm 30).

Pelage ve arkadaşları doğumdan ortalama 16 
gün sonra kontrol edilemeyen ikincil doğum 
sonu kanamalı 14 kadın üzerinde çalıştılar. 
Altı kadın (% 43) sezaryenle, diğerleri normal 

yolla doğum yapmışlardı. Sekiz kadında (% 57) 
endometrite ait bulgular vardı. Bunların dördünde 
de plasenta parçasının kalmış olduğu histolojik 
olarak kanıtlanmıştır. Diğer dört kadında genital 
kanal yaralanması vardı ve geri kalan ikisinde 
kanamaya ait hiçbir neden yoktu. Tıbbi tedavi ile 
temel resüsitasyon ve/veya kürtaj gerçekleştirildi. 
Anjiyografiyle sekiz kadında damar dışına kaçak 
saptamadı. Ancak üç kadında uterus ve vajina 
damarlardan aktif kanamayı, iki kadında uterus 
arterinin yalancı anevrizmasını, bir kadında da 
A-V fistülü göstermede anjiyografi başarılı oldu. 
Kadınların 12’sinde her iki uterus arterini embolize 
etmek için emilebilen jelatin köpük kullanıldı. Diğer 
iki kadına da tek taraflı yalancı anevrizma ve A-V 
fistül nedeniyle embolizasyon uygulandı. Kanama 
hemen durdu ve hemodinami kararlı bir hal aldı. 
Böylece tüm olgularda pıhtılaşma bozukluğunun 
önüne geçildi. Genel ya da lokal komplikasyona 
rastlanılmadı10.

Yazarlardan biri (T.J.) sezaryen sonrası 4. günde 
yoğun ikincil doğum sonu kanama gelişen bir kadına 
müdahale etti. Acil subtotal histerektomi başlangıçta 
iyi sonuçlanmış gibi görünüyordu. İki saat sonra 
vajinadan kanama tekrar başladı. Kanama pıhtılaşma 
bozukluğuyla ilişkili değildi. Pelvise anjiyografi 
çekildi ve sol internal iliyak arterin ön dallarından 
orta dalda, yalancı anevrizmadan kanama olduğu 

Resim 1: Embolizasyon öncesi yalancı anevrizmadan 
aktif kanamayı gösteren anjiyografi

Resim 2: Embolizasyon sonrası anjiyografi



302

belirlendi (Resim1). Dört koil ile damarlar embolize 
edildi. Kanama hemen durduruldu ve hastanın 
yaşamsal bulguları normale döndü (Resim 2). Hasta 
doğum sonu kanama sırasında 24 ünite kan almasına 
rağmen kendini iyi bir şekilde toparladı. Uterusun 
histolojisinde plasenta yatağının subinvolüsyonu ve 
akut inflamasyon bulgularına rastlanıldı.

Diğer tedaviler
Cerrahi tedavinin başarısız olduğu yoğun kanama 
olgularında birincil doğum sonu kanama için ven 
içine traneksamik asit32, rekombinant faktörVIIa33 
ve lokal vazopresin34 kullanımı bildirilmiştir. İkincil 
doğum sonu kanamalarda bu araçların kullanımları 
ile ilgili veri yoktur. Yine de diğer tedavi yöntemleri 
ve destekleyici tedaviler ile kombine kullanımlarını 
göz önüne almak uygun olabilir.

Kemoterapi
Koriyokarsinoma tedavisinde ana dayanak 
noktası kemoterapidir. Düşük riskli hastalarda 
kemoterapi rejiminde metotreksat ve folinik asit 
2 haftalık bir siklus şeklinde uygulanır35. Orta ve 
yüksek riskli hastalara verilen tedavi etoposit, 
metotreksat, aktinomisin, vinkristin, siklofosfamit 
ve 6-merkaptopürindir36,37. Koriyokarsinoması 
olan kadınların trofoblastik hastalıklar referans 
merkezlerinde uzmanlar tarafından tedavi edilmesi 
en uygun yöntemdir14.

Koagülopatiler
von Willebrand hastalığı ile hemofili A ve B 
taşıyıcıları gibi kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları 
olan kadınlarda pıhtılaşma faktörleri düşükse 
(< 50 IU/dl) doğum sonu kanama görülebilir. 
Dezmopresin (DDAVP) ve pıhtılaşma faktörlerinin 
proflaktik olarak verilmesi doğum sonu kanamayı 
engelleyebilir15. Amaç faktör seviyelerini travay, 
doğum ve doğumdan sonraki 5 gün süresinde 50 
IU/dl’nin üstünde tutmaktır. Doğum sonu kanamada 
eksik pıhtılaşma faktörleri yerine konmalı ve etiyoloji 
belirlenerek uygun tedaviye başlanmalıdır15. Hasta 
yönetimi konusunda hematologlarla ve hemofili 
merkezleri ile sıkı bir bağlantı kurulmalıdır. 
Uzamış veya aralıklı oluşan ikincil doğum sonu 
kanama olgularında15 traneksamik asit (fibrinolitik 
inhibitör)38 veya kombine oral kontraseptiflerin 
kullanımı bildirilmiştir15.

Doğum sonu hemofili kanamaları akut olarak 
faktör VIII (insan ya da domuzdan elde edilmiş 

olabilir) veya rekombinant faktör VIIa ile tedavi 
edilir15. Zaman içinde spontan olarak tam gerileme 
elde edilebilmesine rağmen kortikosteroidler, 
siklofosfamit ve azotiopürin gibi immünsüpresif 
ilaçlar faktör VIII inhibitörlerinin kaybolmasını 
hızlandırmak için kullanılabilir.

Antikoagülanlara bağlı kanamalarda normal 
protokoller izlenmelidir. Varfarin kullanımına 
ikincil gelişen kontrol edilemeyen kanaması olan 
kadınlarda K vitamini ve heparin kullanımına 
bağlı kanama gelişen hastalarda, heparinin yarı 
ömrü daha kısa olsa da, protamin sülfat kullanımı 
düşünülmelidir.

İkincil doğum sonu kanama, anne ölümü ve 
ciddi hastalığının önemli bir nedenidir. Temel 
resüsitasyon ve sonrasında kanamanın özgün 
nedeninin belirlenmesi ve tedavi edilmesi esastır. 
Etiyolojinin doğasındaki geniş farklılıklar ve 
sıklıkla akut gelişmesi rastgele gruplanmış kontrollü 
çalışma yapmayı zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte 
özellikle uterus enfeksiyonlarına ve/veya içeride 
plasenta parçası kalmasına bağlı gelişen kanama 
tedavisi için çalışma yapılarak, ikincil doğum 
sonu kanama yönetimini daha iyi anlayabilmemizi 
sağlayacak değerli bilgiler edinilebilir.
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