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GİRİŞ

Her ne kadar Nijerya’da doğum sonu kanamaya 
bağlı ölümler hakkında yapılan çalışmalar kısıtlı 
olsa da, doğum sonu kanamanın anne ölümlerindeki 
etkisi kesin olarak ortaya konmuştur. Yaklaşık 
40 yıl önce Kuzey Nijerya’da bulunan Kaduna 
Bölgesi’nde Balachandran1 tarafından bir çalışma 
yapılmıştır. Buna göre doğum sonu kanama, anne 
ölümlerinin % 25’inden sorumludur ve en sık 
nedendir. Hastaların çoğu saatler önce evde doğum 
yaptıktan sonra ölmek üzere bir halde hastaneye 
ulaşmaktadırlar. Adewunmi’nin 1986’da Ibadan’da 
yaptığı çalışmada doğum sonu kanamanın anne 
ölümlerinin % 18,7’sinden sorumlu olduğu 
gösterilmiştir2. Daha sonra Doğu Nijerya’da yapılan 
bir çalışmada doğum sonu kanama için insidans % 
2,72, ölüm oranı % 3,25 olarak bildirilmiştir3.

En son yapılan bir başka çalışmada (2003) Ijaiya ve 
arkadaşları, Ilorin’deki doğum sonu kanama oranını 
% 4,5 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada bildirilen 
risk etmenleri anne yaşının 35’ten büyük olması ve 
grand multiparitedir4. Uterus atonisi en sık doğum 
sonu kanama nedeni olarak bildirilmiştir. Yazarların 
bildirdiği 183 olgunun oranı (% 53,8), aynı merkezde 
10 yıl önce yapılan çalışmada bulunanla aynıdır5.

Benzer veriler ülkenin farklı yerlerinde 
yapılan çalışmalarda da bildirilmiştir. Ülkenin 
güneydoğusunda bulunan Enugu’daki Nijerya 
Üniversitesi Eğitim Hastanesi’nde, kanama 
doğum distosisinden sonra ikinci sıklıktaki anne 
ölüm nedenidir6. Kuzey Nijerya’da yapılan bir 
başka çalışmada da, kanama anne ölümlerinin % 
34,6’sından sorumlu olarak bulunmuştur7,8.

NİJERYA’DA DOĞUM SONU KANAMAYI 
ETKİLEYEN NEDENLER

Dünyanın diğer yerlerinde ve Nijerya’da doğum 
sonu kanamanın en sık nedeni uterus atonisidir. 
Diğer nedenler arasında plasenta ve parçalarının 
kalması, genital organların yaralanması, doğumun 
ikinci evresinin uzaması, çoğul gebelik ya da 

polihidramnios, doğum sonu kanama öyküsünün 
olması, doğum öncesinden başlayan kanama, 
myomlar, doğumun üçüncü evresinin hatalı 
yönetilmesi ve sezaryenle doğum yapmak 
bulunmaktadır. Bütün bu konular kitabın çeşitli 
bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıştır. Diğer 
taraftan Nijerya’daki fakirlik, cahillik ve yetişmiş 
tıbbi personel yetersizliği, sağlık sisteminin 
kaynaklarını kısıtlayan kötü yönetimler sayesinde 
daha da belirginleşmektedir.

DOĞUM SONU KANAMANIN YÖNETİMİ

Doğum sonu kanamanın önlenmesi, durumun 
öngörülmesi ve doğumun üçüncü evresinin 
aktif olarak yönetilmesiyle mümkündür. Doğum 
sonu kanama ve anne ölümlerinin azaltılması 
ya da ortadan kaldırılması için birçok strateji 
bulunmaktadır. Doğumun üçüncü evresinin 
oksitosin kullanarak, ergometrin de eklenerek 
ya da eklenmeyerek, aktif olarak yönetilmesiyle 
başarı elde edilmiştir. Oksitosinin kullanılmasıyla 
doğum sonu kanama % 40 azaltılmıştır. Gebelikten 
korunma yöntemlerinin etkili olarak kullanılmasıyla 
çok çocuk doğurmuşlarda gebelikler önlenebilir ve 
böylece doğum sonu kanamaya bağlı ölümlerin de 
önüne geçilebilir

Bu kavramlar kitabın diğer bölümlerinde detaylı 
olarak ele alınmışlardır. İdeal olarak eylemdeki 
her kadın doğumdan sonra, doğum sonu 
kanamanın her bulgu ve/veya belirtisi açısından 
yakından izlenmelidir. Ancak bu Nijerya’da henüz 
uygulanabilir bir durum değildir. Ayrıca doğum sonu 
kanamanın insidansını artıracak epizyotomi, operatif 
doğum gibi işlemler ancak kesin gereklilik halinde 
uygulanmalıdır. Bu kitabın diğer bölümlerinde 
doğum sonu kanamanın tıbbi ve cerrahi tedavileri 
derinlemesine irdelenmiş ve tartışılmıştır. 

DOĞUM SONU KANAMANIN ÖNLENMESİ

Doğum sonu kanama öngörülemeyen bir durum 
olduğundan, Nijerya gibi ülkelerde doğumun 
üçüncü evresinin oksitosinle aktif olarak yönetilmesi 
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ve oksitosin olmayan yerlerde de mizoprostolün 
kullanılması önerilmelidir. Deneyimli doğum 
personelinin eylemin aktif yönetilmesi konusunda 
eğitilmesiyle kanamaya bağlı anne ölümleri ve 
ciddi hastalıkları azaltılabilir. Hükümetlerin hastane 
doğumlarını teşvik edici kampanyalar yürütmesi 
ve bunları desteklemesiyle doğumların yakından 
izlenmesi ve uzamış eylemlerin önüne geçilmesi 
mümkündür. 

SONUÇ

Doğum sonu kanama Nijerya’da anne ölümleri 
ve ciddi hastalığının önemli bir nedeni olmaya 
devam etmektedir. Özellikle uterus atonisine bağlı 
doğum sonu kanama açısından yüksek risk taşıyan 
kadınlarda doğumun üçüncü evresinin aktif olarak 
yönetilmesi kanama insidansını azaltacaktır. Doğum 
sonu kanaması olanlar için tıbbi kayıt ve gözlem 
sisteminin devreye sokulmasıyla doğum sonu 
kanamaya neden olabilecek etmenler daha iyi bir 
şekilde saptanabilir ve gerekli önlemler alınabilir.
Nijerya, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, anne 
ölümlerinin fazla olmasına neden olan sorunlarla 
uğraşmaktadır. 
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