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GİRİŞ

Sepsis ve doğum sonu kanama ortak tetikleyici 
nedenlere bağlı olarak birbiriyle ilişkilidirler. 
İkincil doğum sonu kanamanın plasentanın tam 
çıkarılamamış veya endometrium enfeksiyonunu 
takiben ortaya çıkması bunu düşündürmektedir. 
Doğum sonu uterus enfeksiyonu olgunun 
yaygınlığına ve ciddiyetine bağlı olarak 
endometrit, endomyometrit ve pyometrit şeklinde 
adlandırılabilir. Doğum sonu endometrit erken 
başlangıçlı hastalık (ilk 48 saat içinde başlayan) 
ve geç başlangıçlı hastalık (doğum sonu 6. haftaya 
kadar görülen hastalık) şeklinde ikiye ayrılabilir. Bu 
bölümde uterustan kaynaklanan sepsisin sebepleri, 
patogenezi ve yönetimi üzerinde durulacaktır.

RİSK FAKTÖRLERİ

En önemli risk faktörü doğum şeklidir. Normal 
doğum sonrası endometrit insidansı % 0,9 ile % 
3,9 arasında değişmektedir. Buna karşın sezaryen 
ile doğum sonrası bu oran % 12 ile % 51 arasında 
değişmektedir. Eylemin uzunluğu, bakteriyel 
vajinozis varlığı ve vajinal müdahaleler sezaryen 
sonrası endometritin ikincil sebepleri olabilir. Erken 
membran rüptürü, forseps ile doğum, yumuşak 
doku travması ise göreceli risklerdir. Ancak bunlar 
enfeksiyonu olan birçok hastada saptanmaz1. 
Sosyoekonomik düzeyi düşük olan gebeler doğum 
sonu endometrit açısından daha yüksek risk 
altındadır.

ETİYOLOJİK AJANLAR

Doğum sonu uterus kaynaklı sepsisin vajinadaki 
kolonizasyondan kaynaklanan enfeksiyona bağlı 
olduğu düşünülmektedir. Etiyolojik ajanlar hem 
aerob, hem de anaerob mikroorganizmalardır. 
Olası patojenler arasında peptostreptokoklar, 
bakteriodesler, streptokoklar, enterokoklar ve E. coli 
bulunur. Grup A streptokoksik endometrit genellikle 
erken başlangıçlı hastalıkta etkendir ve gelişmiş 

ülkelerde nadiren görülür. Buna karşın Chlamydia 
trachomatis sıklıkla normal doğum yapan kadınlarda, 
geç başlangıçlı hastalık nedenidir.

KLİNİK ÖZELLİKLER VE ARAŞTIRMALAR

Gösterilebilir başka bir enfeksiyon kaynağı 
olmaması durumunda uterusta hassasiyet, anormal 
loşi ve yüksek ateş varlığında endometrit tanısı 
konur. Ateş doğumdan sonraki ilk 24 saatte oral 
yoldan ölçülen ısının ≥ 38,5 °C (101,3 F) olması ya 
da en az dört defa birer saat arayla ölçülen ısının ≥ 
38 °C (100,4 F) olması şeklinde tarif edilir. Ateş ilk 
defa gece ortaya çıkabilir2, 3. Geç başlangıçlı uterus 
sepsisi veya ikincil doğum sonu kanama genellikle 
doğumdan 10–12 gün sonra ateş ile kendini 
gösterir.

Doğum sonu endometrit şüphesi varsa vakit 
kaybetmeden klinik değerlendirme yapılmalıdır. 
Uterus boyutunu, kıvamını ve hassasiyeti 
değerlendirmek ve olası bir adneks kütlesini 
saptamak (mevcut ise ultrason yardımcı olabilir) 
amacıyla pelvis muayenesi yapılmalıdır. Sezaryen/
epizyotomi insizyonları da yara yeri enfeksiyonu 
açısından değerlendirilmelidir. Operasyon yerinde 
sürekli ağrı olması nekrotizan fasiite işaret edebilir. 
Bu durumda acil debritman hayat kurtarıcıdır3. 
Başka bir enfeksiyon odağı, üriner sistem veya 
solunum sistemi gibi, dışlanmalıdır.

İmkanların yeterli olduğu durumlarda yapılacak 
laboratuar çalışmaları tam kan sayımı, serviks 
kültürleri (aerobik ve anaerobik) ve kan kültürleridir. 
Bu arada unutulmamalıdır ki, doğum sonu 
endometrit olan hastaların sadece % 10-20’sinde 
bakteriyemi saptanabilir. Bakteriyeminin 
varlığı hastalığın ciddiyetini veya iyileşmenin 
gecikmesi hakkında fikir vermez. Vajina florasıyla 
kontaminasyon nedeniyle değerlendirilmesi zor olsa 
da serviks kültürleri başlangıç tedavisinin başarısız 
olduğu hastaların yönetimi açısından faydalıdır. 
Geç başlangıçlı hastalık tanısı alan ve Chlamydia 
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açısından risk taşıyan hastalar için mümkünse 
kültür/antijen testleri önerilmelidir.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ VE HASTA 
YÖNETİMİ

Antibiyotik tedavisinin amacı gram pozitif koklar, 
gram negatif basiller ve beta-laktamaz üreten 
anaeroblar üzerinde bakterisidal etki yaratmaktır. 
Proflaksi amacıyla kullanılan antibiyotiklerden 
kaçınılmalıdır. Ampirik tedaviye mümkün 
olduğunca erken başlanmalıdır. Ven içine 
gentamisin+klindamisin tedavisi etkili bir seçenektir. 
Özellikle sezaryen olmuş hastalarda ve plasenta 
artığının çıkarılması gibi cerrahi bir müdahaleyi 
bekleyen hastalarda etkilidir. Gentamisin düzeyinin 
takip edilmesi gerekir. Geniş spektrumlu penisilinler 
veya ikinci kuşak sefalosporinler (sefoksitin) gibi 
başka tedavi seçenekleri de vardır; ancak başarı şansı 
gentamisin+klindamisin tedavisine göre düşüktür4. 
Diğer tedavi seçenekleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Ayrıca ven içine klindamisin ve gentamisin tedavisi, 
en ucuz tedavi seçeneğidir.

Ven içine tedavi hastanın ağrısı dinene, 24–48 
saatlik ateşsiz dönem sağlanıp beyaz küre sayısı 
normale dönene kadar devam eder. Daha sonra oral 
tedaviye geçilmesine gerek yoktur. Kültürlerinde 
Chlamydia üreyen hastalarda ampirik tedaviye 
cevap alınmış bile olsa 7 gün süreyle azitromisin 
veya doksisiklin verilmelidir. Azitromisin ve 
doksisiklin iyi antiklamidyal ajan olmalarına rağmen 
bakteriostatiktirler ve endometrit tedavisinde ilk 
seçenek olmamalıdırlar. Başlangıç tedavisine 48 saat 
içinde cevap alınamaması veya klinik kötüleşme hali 
ileri değerlendirmeyi gerektirir. Bu durumda başka 

bir enfeksiyon odağı veya komplikasyon mutlaka 
dışlanmalıdır (Şekil 1). Tercihen serviks kültürü 
ve duyarlılık sonucuna göre antibiyotik rejiminin 
değiştirilmesi gerekir.

UTERUS SEPSİSİNİ ÖNLENMESİ

Uterus sepsisini önlemenin yolu doğum hizmetlerinin 
geliştirilmesi, yüksek riskli hastalarda proflaktik 
antibiyotik kullanımı ile planlı ve acil cerrahi girişim 
olanaklarının iyileştirilmesinden geçer. Kaynakları 
sınırlı olan bölgelerde el yıkama, hafif deterjanlar/
dezenfektanlarla genital bölge temizliği ve muayene 
sayısının azaltılması gibi konularda verilecek eğitim 
enfeksiyonları azaltmada önemli rol oynar.
Enfeksiyon riski doğum sonu kanama ile birlikte, 
özellikle kan kaybı bir litreden fazla ise, artar. 
Uterustan kaynaklanan sepsis meydana geldi ise bu 
tarz kanamalar can alıcı olabilir. Bu durum kitabın 
diğer bölümlerinde de anlatıldığı gibi solunum ve 
dolaşımın iflasına neden olabilir. Gelişmekte olan 
birçok ülkede doğumların çoğu iyi koşullarda ve 
deneyimli personel ile geçekleştirilmemektedir. 
Geleneksel doğum ekipleri gecikmiş müdahalenin 
sonuçlarını unutmamalıdır. Kaynaklarını geleneksel 
doğum ekiplerinin doğum sonu kanama ve sepsis 
ile ilgili eğitimi için kullanan yerel ve uluslararası 
kuruluşlar, bu ülkelerde anne ölümlerinin 
azaltılmasına yardımcı olurlar.

VAKA ÇALIŞMASI

Yirmi sekiz yaşında, primigravid, eylemin latent 
fazının uzaması öyküsüyle başvuran hastanın 40–
41 haftalık gebeliği vardır. Hasta membranların 

Tablo 1: Başlangıç tedavisi1, 2, 4

Birinci gün

Klindamisin 900 mg 8 saatte bir + gentamisin 5 mg/kg günde bir defa* (ven içine) ya da1. 

Piperasilin-tazobaktam 4, 75 gr 6 saatte bir (ven içine) ya da2. 

Metronidazol 500 mg 8 saatte bir + gentamisin 5mg/kg günde bir defa* (ven içine) ya da 3. 

Ampisilin-sulbaktam 3,1 gr 6 saatte bir + gentamisin 5mg/kg günde bir defa* (ven içine)4. 

*Gentamisin düzeyleri takip edilmelidir
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açılmasını takiben 8 saatlik oksitosin infüzyonuna 
cevap alınamadığı için sezaryene gitti. Sezaryen 
öncesi 38,7 °C olan ateş nedeniyle hastaya 
sefuroksim ve metronidazol verilmişti. Operasyon 
sırasında evre 1 mekonyum da saptandı. Hastada 
plasenta ve zarları sağlamdı. İyi APGAR değeriyle 
canlı bir bebek doğurtuldu. Ancak hastada atoniye 

bağlı birincil doğum sonu kanama gelişti. Hasta 6 
litre kan kaybetti ve B-Lynch kompresyon sütürleri 
atıldı. Hasta toplam yedi ünite kan ve dört ünite taze 
donmuş plazma aldı. Operasyon sonrası ateş devam 
etti ve beyaz küre sayısı 10.000’den 25.000’e 
yükseldi. Kötü kokulu loşi de saptanan hastanın 
serviks kültüründe E. coli ve anaeroblar üredi. 

Şekil 1: Uterus sepsisi şüphesi ve doğum sonu kanama durumunda izlenecek tedavi şeması1, 2, 4  

1. gün 

Örnek alınması: 
Aerobik organizmalar ve 
Chlamydia* için serviks 
sürüntü-kan kültürü 

Ampirik antibiyotikler, 
Örneğin ven içine 
gentamisin+klindamisin 

Cerrahi girişim 

*Chlamydia trachomatis için sürüntü örneği alınacak durumlar: 
A. Geç başlangıçlı hastalık 
B. Bu enfeksiyon açısından yüksek risk varlığı 

3. gün 

Ampirik antibiyotik alan hasta 

Afebril 
Ven içine antibiyotik tedavisine 
devam etmek için sınır: 

• 24–48 saat ateş dönem 
• Ağrı kesilmesi 
• Beyaz küre sayısının 

normalleşmesi 

Febril 
• Klinik değerlendirme 
• Diğer enfeksiyon odaklarının 

dışlanması 
• Eğer imkan varsa idrar ve yara 

yerinden kültür için örnek alınır 
ve duyarlılık testi yapılır. 

Görüntüleme ± cerrahi girişim 

Diğer antibiyotik rejimleri (Bkz. Tablo 2) 
veya kültür sonuçlarına göre seçilmiş 
antibiyotik tedavisi (örn: grup A 
streptokoklar için benzil penisilin ve 
klindamisin). 
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Hastanın kliniği kötüleşiyorsa veya başlangıç tedavisinin 3. gününde ateş devam ediyorsa: Başlangıç 
rejimi + Başka bir antibiyotik = Değişik rejim

Klindamisin (ven içine) +  gentamisin* (ven içine) + ampisilin 1–2 gr 6 saatte arayla (ven içine) 1. 
ya da

Piperasilin-tazobaktam (ven içine) + Gentamisin*  5mg/kg günde bir defa (ven içine) ya da2. 

Metronidazol (ven içine) +  gentamisin * (ven içine) +  ampisilin 1–2 gr (ven içine) 6 saatte bir 3. 
ya da

Ampisilin-sulbaktam (ven içine) + gentamisin* (ven içine) + metronidazol 500 mg (ven içine) 4. 
8 saatte bir

Değişik rejimlerde antibiyotik seçimi, serviks kültürü sonucuna (kültür çalışma imkanı varsa), 
antibiyotiğin maliyeti ve ulaşılabilirliğine göre yapılabilir.

*Gentamisin düzeyleri takip edilmelidir
Bunun üzerine kendisine uterustan kaynaklanan 
sepsis tanısıyla ven içine klindamisin ve günde 
bir kez ven içine gentamisin verildi. Gentamisin 
düzeyleri düzenli olarak kontrol edildi ve hasta sekiz 
gün boyunca bu tedaviyi aldı. Tedavinin sonunda 
hasta ve bebeği sağlıklı olarak taburcu edildi.

Tablo 2: Değişik antibiyotik rejimleri (Tüm durumlarda kültür sonuçları tedavi şekli açısından yol gösterici 
olmalıdır) 1, 4
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