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Bölüm 42
DOĞUM HEKİMİ DOĞUM SONU KANAMAYLA KARŞI KARŞIYA

M. E. Setchell 
T. Mungan, E.Erdemoğlu

GİRİŞ
 
Doğum sonu kanama, doktorların doğumla ilgili 
ilk çalışma ve belgelerinden beri anne ölümlerinin 
önemli bir nedeni olarak bilinmektedir. Yirminci 
yüzyıla kadar etkin tedavi açısından yapılabilecekler 
oldukça sınırlı kalmış olup, bu kitabın diğer 
bölümlerinde de belirtildiği gibi halen dünyanın 
birçok yerinde anne ölümlerinin sıklıkla karşılaşılan 
bir nedenidir. Batı toplumlarında tıbbi bakım son 
50 yılda oldukça gelişmiş olmasına karşın, doğum 
sonu kanamaya bağlı anne ölümü ve ciddi hastalığı 
doğum hekimlerine büyük sorunlar yaratmaktadır.
 
Yazarın 40 yılı geçen obstetrik kariyerinde gördüğü 
üzere en önemli değişiklik kişinin doğum sonu 
kanamayla tek başına mücadele etmesi yerine, 
günümüzde multidisipliner uzman yardımı 
alarak yaklaşımın daha doğru olacağı fikrinin 
yerleşmiş olması konusudur. Bu kitabın kısa bir 
değerlendirmesi yapıldığında doğum sonu kanama 
yönetimini üstlenen ekipte anestezist, hematolog, 
damar cerrahı, jinekolog ve radyologun olduğu 
görülecektir. Bu multidisipliner yaklaşımın hayat 
kurtarıcı olduğu barizdir. Bundan da ötesi bu 
yaklaşım sadece bu uygulamanın rutin yapıldığı 
batı ülkelerinde değil, 2015 Birleşmiş Milletler’in 
MDG’a uyum göstermek isteyen ve bu suretle de 
anne ölümlerini azaltmak isteyen gelişmekte olan 
ülkeler içinde yararlı olacak bir yaklaşım şekli 
olarak düşünülmelidir. 

TARİHİ BAKIŞ

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında anne ölümleri 
yaklaşık 1.000 canlı doğumda 6 olup, bu ölümlerin 
üçte birini lohusalık sepsisi, geriye kalan kısmını 
da doğum kazaları olarak bilinen, doğum 
öncesi ve sonu kanamalar ile doğum distosileri 
oluşturmaktaydı. Tablo 1’de İngiltere ve Galler’de 
1847 den 1901 yılına kadar olan doğum ve ölüm 
oranları gösterilmiştir. Bu dönemde sepsise bağlı 
ölümlerde bir düzelme izlenmezken, diğer nedenlere 
bağlı ölümlerde olumlu bir iyileşmenin olduğu 
görülmektedir.

On sekizinci yüzyılın ortalarında İngiltere’de 
bu tarzdaki doğumevi hastaneleri kurulmasına 
başlanmış ve 1904’de 38 hastaneye ulaşılmıştır. 
Amaç doğum ve doğum sonrası bakım için daha 
güvenli bir yer oluşturmaktı. Ancak beklenen 
faydalar yaşanan sepsise bağlı ölüm riski yüzünden 
tablo 2’de görüleceği gibi daha geride kalmıştır. 
1836–1860 yılları döneminde sepsise bağlı 
ölüm % 3’idi. Bu durum 19. yüzyılın sonlarında 
Semmelweis’ın gözlemleri ve hijyen-antisepsis 
öğretilerinin 1861’de getirilmesiyle düzelmiştir. 
Londra Hastanesi’nin ilk okutman ve doğum 
doktoru olan Francis Ramsbotham 1841’de “Doğum 
prosedüründe obstetrik tıp ve cerrahi prensip ve 
uygulamaları” eserini yayınlamış ve etkileyici vaka 
sunumları yapmıştı. Bu çalışma o zamanki doğum 
uygulamaların nasıl olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu çalışmada aşağıda da sunulan zengin bir 
Londra’lı hastanın doğumu sırasında ve sonundaki 
kanama sırasında yapılabilenlerin ne kadar az 
olduğu görülmektedir.

Olgu C1 V
“Mansion evi yakınında sekiz aylık hamile bir 
kadının ailesiyle oturma odasında çay içerken 
aniden suyunun gelmesi üzerine çağrılmıştım. 
Merdivenleri çıkarken her basamakta kan izleri 
vardı. Yatak odasında hizmetçilerin evin hanımın 
kötüleşmesi üzerine çağırdıkları evin komşuları olan 
doktoru gördüm. Olayın olmasından 15 dakikadan 
fazla olmamasına rağmen eşlik eden semptomlarıyla 
birlikte nadiren rastladığım zorlu bir durumdu. Saat 
6’da muayenede servikste plasentanın olduğunu 
ve ağrısı olmamasına rağmen halen bir miktar 
kanın sızdığını gördüm. Kanama azalıp durunca, 
kadın kendine gelip yeniden canlandı. Fakat 
birazdan kanama tekrar eski şiddetiyle başladı. 
Endişeyle kısa bir süre izledikten sonra kanamanın 
azalmaması üzerine doğum kararı verdim. Ancak 
önce meslektaşımın da plasentanın önden geldiğine 
emin olmasını istedim. Onunda emin olmasıyla, 
daha fazla zaman kaybı olmadan uterusun 
boşaltılması işlemine geçtim. Serviksteki açıklık 
çok azdı, fakat gevşemiş olması elimin kolayca 
uterus içine geçişine izin vermekteydi. Uterus o 
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Tablo 1: İngiltere ve Galler’de 1847–1901 (55 yıllık dönemde), Londra Doğumevi Hastanesi’ndeki doğuma bağlı 
ölümler

Ölümler 1.000 canlı çocuk doğumunda ölüm 
oranları

Yıl
Canlı 
doğum 
sayısı

Doğum 
kazaları ve 
lohusalık 
sepsisi 

Lohusalık 
sepsisi

Doğum 
kazaları

Doğum 
kazaları ve 
lohusalık 
sepsis

Lohusalık 
sepsisi

Doğum 
kazaları

1847 539.965 3.226 784 2.442 5,97 1,45 4,52
1848 563.059 3.445 1.365 2.080 6,12 2,42 3,70
1849 578.159 3.339 1.165 2.174 5,78 2,02 3,76
1850 593.422 3.252 1.113 2.139 5,48 1,88 3,60
1851 615.865 3.290 1.009 2.281 5,34 1,64 3,70
1852 624.012 3.247 972 2.275 5,20 1,56 3,64
1853 612.391 3.060 792 2.268 5,0 1,30 3,70
1854 634.405 3.009 954 2.055 4,74 1,50 3,24
1855 635.043 2.979 1.079 1.900 4,69 1,70 2,99
1856 657.453 2.888 1.067 1.821 4,39 1,62 2,77
1857 663.071 2.787 836 1.951 4,20 1,26 2,94
1858 655.481 3.131 1.068 2.063 4,78 1,63 3,15
1859 689.885 3.496 1.238 2.258 5,07 1,79 3,28
1860 684.048 3.173 987 2.186 4,64 1,44 3,20
1861 696.406 2.995 886 2.109 4,30 1,27 3,03
1862 712.684 3.077 940 2.237 4,32 1,32 3,00
1863 727.417 3.588 1.155 2.433 4,93 1,59 3,34
1864 740.275 4.016 1.484 2.532 5,43 2,00 3,43
1865 748.069 3.823 1.333 2.490 5,11 1,78 3,33
1866 753.870 3.682 1.197 2.485 4,88 1,59 3,29
1867 768.349 3.412 1.066 2.346 4,44 1,39 3,05
1868 786.858 3.503 1.196 2.307 4,45 1,52 2,91
1869 773.381 3.283 1.181 2.102 4,24 1,53 2,71
1870 792.787 3.875 1.492 2.383 4,89 1,88 3,01
1871 797.428 3.935 1.464 2.471 4,98 1,81 3,09
1872 825.907 3.803 1.400 2.403 4,60 1,70 2,90
1873 829.778 4.115 1.740 2.375 4,96 2,10 2,86
1874 854.956 5.927 3.108 2.819 6,93 3,63 3,30
1875 850.607 5.064 2.504 2.560 5,95 2,94 3,01
1876 887.968 4.142 1.746 2.396 4,66 1,97 2,69
1877 888.200 3.443 1.444 1.999 3,88 1,63 2,25
1878 891.906 3.300 1.415 1.885 3,70 1,59 2,11
1879 880.359 3.340 1.464 1.876 3,79 1,66 2,13
1880 881.643 3.492 1.659 1.833 3,94 1,88 2,08
1881 883.642 4.227 2.287 1.940 4,78 2,58 2,20
1882 889.014 4.524 2.564 1.960 5,09 2,89 2,20
1883 890.722 4.508 2.616 1.892 5,06 2,94 2,12
1884 906.750 4.647 2.468 1.879 4,79 2,72 2,07
1885 874.970 4.449 2.420 2.099 4,98 2,71 2,27
1886 903.866 3.877 2.078 1.799 4,72 2,39 1,99
1887 886.331 4.160 2.450 1.710 4,69 2,80 1,90
1888 879.868 4.160 2.386 1.774 4,73 2,49 2,01
1889 885.944 3.585 1.852 1.733 4,05 2,09 1,95
1890 869.937 4.255 1.956 2.299 4,89 2,24 2,62
1891 910.457 4.787 1.973 2.814 5,24 2,15 3,06
1892 897.957 5.194 2.356 2.838 5,78 2,62 3,16
1893 914.542 5.950 3.023 2.927 6,51 3,30 3,19
1894 890.289 4.775 2.167 2.608 5,36 2,43 2,92
1895 922.291 4.219 1.849 2.370 4,57 2,00 2,56
1896 915.309 4.561 2.053 2.508 4,98 2,24 2,74
1897 921.693 4.250 1.836 2.414 4,61 1,99 2,62
1898 923.265 4.074 1.707 2.367 4,41 1,84 2,56
1899 928.646 4.326 1.908 2.418 4,66 2,05 2,63
1900 927.062 4.454 1.941 2.514 4,81 2,09 2,71
1901 927.807 4.394 2.079 2.315 4,73 2,24 2,49
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sırada hiç de kasılacak gibi değildi. Makatın aşağı 
alınmasıyla, çocuğun canlı olduğu anlaşıldı. Bu 
yüzden nazikçe ekstrasiyon yaptım ve çocuk doğdu. 
Yırtılan plasenta kısa süre sonra alındı. Uterus şimdi 
düzensiz olarak kasılıyordu ve sonra elimin altında 
gevşemiş olarak kaldı. Kısa bir süre kadın rahat 
göründü, kanama durdu ve benim acil yardımının 
için şükranlarını ifade etti. Fakat sonra nefesinden 
şikayet etmeye başladı: “Of! Nefesim, nefesim” 
nidalarını tekrarlıyordu. Hastamın durumu gittikçe 
kötüleşti ve kısa süre sonra saat 7’den sonra vefat 
etti. Mükemmel bir sağlık durumundayken 2 saatten 
kısa bir süre içinde değerli hayatı ani kanama 
atağına kurban gitti ve bütün yapılan müdahaleler 
faydasız kaldı. Çocuk ise yaşıyordu ve iyi olacağına 
söz verdi.”

DOĞUM HEKİMİNİN YALNIZLIĞI

Elli yıl önce ve takip eden 20 yılda Glasgow 
Üniversitesi Ebelik bölümünden Profesör Ian 
Donald’ın “Pratik Obstetrik Problemler” kitabı 
o dönemdeki tüm genç doğum hekimleri için 
gerekli ve değerli bir ders kitabıydı. Doğum sonu 
kanamaya şu ünlü kitap ithafından daha uygun bir 
şey olamaz:

“Bu kitap Kararsızlık, şaşkınlık ve korkuyu benim 
bildiğim gibi bilenlere,Benim yaptığım gibi hata 
yapanlara,Bu büyüleyici konunun bilgisiyle alçak 
gönüllüğü büyüyenlere ithaf edilmiştir.”

Dr. Ramsbotham’ın tüm iyi niyet ve gayretlerine 
rağmen hastasının ölümünü izlerken duyduğu 

yalnızlık, korku ve acizlik duygularını hiç birimiz 
kariyerimizde yaşamak istemeyiz.

Modern doğum hekimleri olarak uygulamalarımızı 
tek başımıza yapmıyoruz, hastanelerde uyguluyoruz. 
Bu hastaneler genellikle iyi donanımlı veya kısmen 
iyi donanımlı ve ebeler, genç ve yaşlı kıdemli 
meslektaşlar ile destek için hazır diğer uzmanları 
barındırır. Bununla birlikte doğum sonu kanamayla 
uğraşırken verdiğimiz karar ve hareketlerin 
olayların gidişini etkileyeceği bir an gelir. Uzun 
sürmüş, kompleks kanamalarda, laboratuar 
hematolog, kan bankası, anestezi, yoğun bakım ve 
diğer ilgili doktorların tüm desteğine rağmen öyle 
bir an gelir ki doğum hekimlerinin histerektomi, 
laparotomi, hemostatik sütür, damar bağlanması 
veya embolizasyonu için karar vermesi gerekir.

Yazarın ilk yalnız doğum sonu kanama deneyimi 
Jamaika’da West India Üniversitesi Hastanesinde 
yeni başasistan olarak çalışırken olmuştur. 
Başarılı bir ikiz doğumun sonrasında standart doz 
syntometrin uygulanmıştı. O anki sakinliğim (hatta 
şimdi bile) eski model banyo musluğunun sanki 
sonuna kadar açılması gibi ani bir kan fışkırmasıyla 
bozuldu.  Kanamanın sesi ve görüntüsü hafızamdan 
hiç çıkmayacak. Mutlak bir panik ve çaresizlik 
anıydı. Mucize eseri bir şeyler oldu ve alınan 
kararlar ve hareketler otomatikti. Bu muhtemelen 
böyle bir duruma hazırlıklı olmak için Profesör Ian 
Donald’ın okunmasına, tekrar tekrar okunmasına 
bağlıydı. İki elle bası, deneyimli bir ebe tarafından 
ven içine verilen ergometrin ve daha istenmeden 
hazırlanan bir şişe oksitosinle durum kontrol altına 

Zaman aralığı Doğumlar Ölümler Bütün nedenlerden yaklaşık ölüm oranları

1838–1860 5.833 180 32,5 da bir veya 1.000’de 30,85 

1861–1879 3.773 64 57,875’de bir, ya da 1.000’de 16,96

1880–1887 2.585 16 161,5’da bir, ya da 1.000’de 6,18

1888–1892 2.364 9 262,67’de bir, ya da 1.000’de 3,80

Tablo 2: Londra Genel Doğumevi’nde değişik zamanlardaki doğum, ölüm sayıları ve ölüm oranları.
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alındı. Genç hekimi bu dakikalar olgunlaştırıp, 
deneyim sahibi yaptı ve şükür ki bu basit işlemler 
potansiyel bir felaketi önledi.

Eğitimimin geri kalan yıllarında da başka dramatik 
doğum sonu kanamalar oldu, ancak mümkün 
müdahalelerin çeşitliliği sınırlı kaldı. Sadece damar 
ya da kas içine ergometrin, damar içine oksitosin 
infüzyonları, iki elle bası veya uterusun büyük 
sargılarla sıkıştırılması (bir öğretmenim uterusa önce 
bir yastık kılıfı koyup sonra içinin doldurulabildiği 
kadar doldurulmasını tarif etmişti) etkili tedavi 
yöntemler olarak uygulandı. Doğum sonu 
histerektomi ve internal iliyak arterin bağlanmasına 
nadiren ihtiyaç duyulan yöntemler olup, böyle bir 
durumda daha tecrübeli bir meslektaşın operasyona 
davet edilmesi tavsiye edilmekteydi.

Zor kararlarla yüz yüze kalan, sadece eğitim alan 
doğum hekimi değildir. Bazen daha büyük bir 
ekibin bulunması ve olaya karışması ile liderin yetki 
kargaşasına sebep olabilir. Protokoller, rehberlik ve 
pratik alıştırmalar ekibin uyumlu olmasına yardımcı 
olur. Personelin bu gibi nadir durumlarda etkin 
olmasını kolaylaştırır. Doğum hekiminin yönetimi 
alıp hızlı ve zor kararlar vermesi gereken birçok 
zamanlar vardır. Uzun bir kariyerde doktor daha 
önce hiç karşılaşılmamış bir özel durumla yüz yüze 
gelebilir. Yazarın daha önce karşılaştığı birkaç vaka 
aşağıda tartışılmıştır.

34 haftalık bir gebe şiddetli karın ağrısı karında 
gerginlik ve fetal kalp atımlarının olmaması 
nedeniyle yatırılmıştır. Şok bulguları ve gergin 
hassas karın plasenta ayrışmasını düşündürmüştür. 
Dolaşım-solunum yetmezliğin şiddetinden 
dolayı hemen yoğun bakım ünitesine alınmış ve 
ablasyo plasenta ön tanısı konmuştu. Yoğun kan 
transfüzyonuna rağmen durum kötüleşmiş ve 
ventilasyona rağmen pO2’yi korumak zorlaşmıştı. 
Yoğun bakım ekibi doğumun, durum düzelene kadar 
ertelenmesini istemekteydi. Sonunda ventilasyon 
direnci o kadar fazlaydı ki yoğun bakım ekibi 
ölümün kaçınılmaz olduğunu düşünmeye başladı.  
Bu yüzden doğum hekimlerinden laparotomi ile 
ölü bebeğin doğumunun yaptırılmasının durumu 
düzeltip düzeltemeyeceği soruldu. Hasta yoğun 
bakımı terk edemeyeceği için operasyon yoğun 
bakımda yatağında yapıldı. Batına girişte yoğun 
hemoperitonium ile karşılaşıldı ve öncelikle uterus 
rüptürü düşünüldü. Ancak uterus sağlam olup 

batın içi kanamanın kaynağının karaciğer rüptürü 
olduğu görüldü. Çağrılan genel cerrah tarafından 
büyük hemostatik karaciğer sütürleri atılıp, kanama 
kontrol altına alındı. Ardından hasta yavaş yavaş 
düzeldi. Ameliyat sonrası dönemde hastanın HELLP 
sendromu olduğu gözlendi. Fırtına gibi bir iyileşme 
döneminin ardından 1 yıl sonra hasta tekrar gebeydi 
ve sağlıklı bir bebek doğurdu.

Bir diğer hayatta bir kez yaşanabilecek tecrübelerden 
birisi de ciddi kromozom anomalisi nedeniyle 18. 
gebelik haftasında yapılan gebelik sonlandırılması 
olgusuydu. İşlem sırasında uterusun perfore olduğu 
anlaşıldı ve laparotomi yapıldı. Çekumda küçük bir 
yırtık nedeniyle genel cerrah çağrıldı genel cerrah 
sağ hemikolektomi önerdi. Ameliyat güzel bir 
şekilde yapıldı ve uterustaki perforasyon kolayca 
kapatıldı. Batına bir dren bırakıldı. Bir saat sonra 
karın içinde yoğun kanama vardı. Bir drenaj şişesi iki 
kez boşaltılmış ve tekrar dolmuştu, üstelik karın da 
hassas gergin ve gergindi. Ne yazık ki genel cerrah 
hafta sonu için ayrılmıştı ve ulaşılmıyordu. Doğum 
hekimi döndüğünde hasta ümitsiz bir durumda, 
ciddi dolaşım yetmezliğindeydi. İyi bir damar yolu 
için anestezist V. subclavia’ya kateter yerleştirmişti 
ve bunu yaparken pnömotoraksa neden olmuştu. Bu 
yüzden bir göğüs drenajı yerleştirmekteydi. Bu işlem 
başarılıp transfüzyonla kan basıncı sağlandıktan 
sonra doğum hekimi tarafından laparotomi yapıldı. 
İliokolik anastomozda küçük bir arterin kanadığı 
görüldü ve kolayca halledildi. Bir avukatın karısı 
olan hasta komplikasyonsuz olarak düzeldi. Yasal 
bir dava tehdidi bekleyen doğum hekimi, onun 
yerine bir kasa şampanya ve avukat kocadan 
teşekkür mektubu aldı. Bu bayan daha sonra başarılı 
bir gebelik geçirdi. 

Bir başka zamanda yazar gece 3’te konsültan 
meslektaşı tarafından doğum sonrası vajina ve 
perinedeki laserasyonlarının dikilmesi için 1 saat 
uğraşılmış ve 18 üniteden fazla kan transfüzyonu 
yapılmış bir hasta için çağırdı. Ameliyathane savaş 
alanı gibi gözükmekteydi ve vajina parşömen kağıdı 
gibiydi. Anatomik katlar ayırt edilmemekteydi. Daha 
sonra hastada pıhtılaşma eksiklikleri oldu anestezist 
ve hematolog bunu düzeltmekle uğraşıyordu. Vajina 
paketlenmiş ve baskı yapılmaktaydı, ancak hiçbir 
faydası yoktu. Jinekolojik onkolojiyle uğraşan 
bir meslektaşla internal iliyak arter bağlanması 
için iletişim kuruldu, o da hemen yapılmasını 
önerdi. Yazar böyle bir işlemde yaklaşık 20 yıldır 



368

bulunmamıştı. Her ne kadar jinekolojik onkolog 
vakaya gelebileceğini söylese de işleme zaman 
kaybı olmadan başlanmasını önermişti. Yazarın 
içini rahatlatıp işlem için gerekli anatomik detayları 
ve gerekli prosedürü beyin arşivinden alması 
otomatik olarak oldu. Onkolog geldiğinde kanama 
hemen hemen tam olarak kontrol altındaydı ve 
vajinaya birkaç ek sütür ile tam hemostaz sağlandı. 
Kısa bir yoğun bakımdan sonra hasta iyileşti. Vajina 
anatomisi ve perine sorunsuz iyileşti.

Son olgu batında gerginlik, hassasiyet ve şiddetli 
ağrısı olan ve genel durumu kötü bir hastaydı. 
Fetusun kalp sesi halen vardı ve ön tanı plasenta 
ayrışmasıydı. Hasta hemen sezaryene alındı. 
Peritonun açılmasıyla bol miktarda kan fışkırdı, 
ancak uterus yumuşak ve rengi normaldi. Sezaryenle 
sağlıklı bir bebek doğurtuldu. Kanama kaynağının 
dalak arteri anevrizması olabileceği düşünüldü ve 4 
kadran incelemesine başlandı. Üst batında herhangi 
bir kanama bulunamadı. Sonunda pelvis girişinde 
arteriovenöz malformasyon vardı. Damar cerrahı 
kanama kontrolünün yeterliliği konusunda teyit için 
çağırıldı. Sekiz ünite kan transfüzyonundan sonra 
hem anne, hem de bebek iyiydi.

SONUÇ

Doğum hekiminin halen kullanabileceği hemostaz 
ve uterus kasılmalarını sağlayıcı çok sayıda ilaç,  
B-Lynch sütürlerini de içeren cerrahi girişimler, 
uterus içi basınç balonları ve erken histerektomi ya da 
radyolojik embolizasyon gibi değişik alternatiflerin 
var olduğu bilinmektedir. Tüm bunlar kitabın başka 
bölümlerinde incelenmiştir. Ancak ne kadar kan 
kaybından sonra hangi girişimin deneneceğine 
dair kararlar zordur. Kadının doğurganlık isteğine 
ve doğum ünitesinin olanaklarına göre de yanıt 
değişir. Son 20–30 yıl içindeki gelişmelere rağmen 
bazı ülkelerde tedavi seçenekleri halen gelişmiş 
ülkelerin 50 yıl önceki şartlarında ya da daha 
gerisinde olup, bu da kitabın diğer bölümlerindeki 
mantıksal yaklaşımı engellemektedir. Bu alanda 
21. yüzyıldaki ana sorun doğumdaki sağlık 
hizmetlerindeki dengesizliğin azaltılmasıdır. Bu 
ders kitabında ümit ediyoruz ki doğum sonu kanama 
başlığı ilk defa kapsamlı bir şekilde tartışılacak ve 
sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardım edecektir. 
Genel olarak en tecrübesiz uygulayıcı için doğum 
sonu kanama ile ilgili problemler, genel bir sağlık 
problemi olarak değerlendirilmeyebilir. Aslında 

bunlar dünya genelinde olan sorunlardır. Kitabın 1
çeşitli bölümlerinde belirtilip, gelişmekte olan ve 
gelişmiş ülkeler için detayların sunulduğu kontrolü 
gibi işbirliği sayesinde başarı sağlayabilecektir.
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