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Değerli Meslektaşlarım,

2019-2020 döneminin üçüncü bölge toplantısı 26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu 
toplantıda obstetrik hemoraji yönetimi TJOD Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke ve
Prof. Dr. Teksin Çırpan’ın oturum başkanlığında gözden geçirilecektir. Ek olarak obstetrik hemoraji 
geçirmiş olgularda dokümentasyon, lohusalık sürecinin yönetimi detaylarıyla tartışılacaktır. Son 
bölümde ise Doç. Dr. Fahri Şahin ve Doç. Dr. Özgür Yeniel ile Edinsel hemo�li  siz değerli
meslektaşlarımızla tartışılacaktır. 2019 yılının bu son toplantısında sizlerle birlikte ilk günkü
heyecanla çalışmlarımıza devam etme inancımızı tekrar vurgulamak isterim.

Aralık bültende, Dr. Yasemin Önür, purperal dönemdeki kadınlarda kanamanın değerlendirilmesi 
ve yönetimini, Dr. Meriç Balıkoğlu, post partum kanamada traneksamik asidin yeri ve kullanımını 
ve  Dr. Burak Bayraktar, pospartum hemoraji: tanımı ve tanısı için yeni görüşleri ile ilgili güncel 
makalelerin çevirilerini hazırladılar.

2020 yılının ülkemiz ve tüm dünya için aydınlık günler getirmesini diliyoruz.  Bilimin ışığında 
çalışmalarımıza devam etmek hede�mizdir.

En derin sevgi ve saygılarımla,

TJOD İzmir Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr.  Erol Tavmergen

TJOD İzmir Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Erol Tavmergen
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Assessing and managing hypovolemic shock in puerperal women
Rodolfo Carvalho Pacagnella , Anderson Borovac-Pinheiro. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and 
Gynaecology 61 (2019) 89e105
Hazırlayan: Dr Yasemin Önür
T.C.S.B. İzmir S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özet
Dünyada anne ölümlerinin major nedeni postpartum kanamadır (PPK).  Erken tanı, tedavinin temelidir.  Kan 
kaybının görsel değerlendirilmesine ek olarak, klinik bulgular da kanaması olan  kadının kardiyovasküler 
sistemini güvenle gösterebilir.  Bununla birlikte, postpartum kadınlarda, vital bulgularla hipovolemik şokun 
farkedilmesi gebelikte �zyolojik kardiyovasküler değişiklikler nedeniyle zordur.  Şok İndeksi [SI], kadınlarda 
hipovolemik şokun tanınmasında  bileşik vital bulguların olduğu bir sistemdir . Doğumdan sonraki ilk bir saat 
içinde SI>1 olması kardiyak dekompansasyonun bir göstergesidir  ve tedavi ivedilikle uygulanmalıdır. PPK 
tanısından, birinci basamak önlemler kan ürünlerinin mevcut olması, volum replasmanı için koşulların 
oluşturulması, oksijen tedavisi ve kanamanın tanımlanması ve kanamanın nedenini, zamanında tedaviyi içeren 
koordineli bakım eylemlerini sağlamalıdır.  Kişiye özel sıvı resüstasyonu, ısıtılmış kristaloidlerle başlamalı ve 3.5 
L ile sınırlandırılmalıdır.

Giriş
Dünyada maternal ölümlerin majör nedeni doğum sonrası kanamadır (PPK) [1].  Bu ölümler çoğunlukla düşük 
olanakların olduğu ortamlarda meydana gelir ve ölümlerin zamanlaması hakkında yeterli bilgi bulunmamak-
tadır, esas olarak hipovolemi ya da kanamaya bağlı kısa ve uzun dönem sonuçlara bağlıdır.  Eğer düzgün tedavi 
edilmezse şiddetli PPK'nın 6 saat içinde ölüme yol açabileceği tahmin edilmektedir [2].  Bu nedenle, dünyadaki 
çoğu anne ölümünün hipovolemik şok nedeniyle gerçekleştiğini söylemek abartı değildir.  Hipovolemiye bağlı 
ölümler uygun ve hızlı bakım ile önlenebilir[3].
 Bu vakaların erken tanısı, tedavinin temelidir.  Potansiyel ölümcül olan herhangi bir akut patolojik durumda 
olduğu gibi, etkili bir tanısal yaklaşım günlük uygulamada basit ve kolay uygulanabilir olmalıdır.

Postpartum Hemoraji 
Klasik olarak PPK doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde gerçekleştiğinde primer; doğumdan sonraki 24 saat 
içinde ve ilk 12 hafta içinde meydana geldiğinde sekonder olarak ayrılır[4].  Ölümler, genellikle primer PPK ile 
ilişkilidir.
 PPK tanısı kan kaybının değerlendirilmesine dayanır.  Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) klasik tanımı, doğum-
dan sonra ilk 24 saatte 500 ml'den büyük olan görsel tahmini kan kaybıdır [5].  Bazı tanımlarda farklılıklar olsa 
da, PPK için en çok kabul edilen tanımlama doğumdan sonra 500 mL'nin üzerindeki kan kaybı olmasıdır [6].  
Bununla birlikte, doğum sırasındaki ortalama kan kaybı �zyolojik olarak bu miktarı geçebilir [7].  Bu tanım, 1990 
yılında bir toplantıda bu cuto� değerleri mevcut uygulamalara dayandırarak tanımladığı zamandan gelir [8].  
1990'da bu tanımdan önce yapılan çalışmalarda, vajinal doğum için ortalama 300-550 mL ve sezaryen için 
500-1100 mL'lik bir kan kaybı olabileceği bulunmuştur[9,10].

Purperal Dönemdeki Kadınlarda Kanamanın Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Dr. Yasemin Önür, Purperal Dönemdeki Kadınlarda
Kanamanın Değerlendirilmesi ve Yönetimini yazdı...
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Bununla birlikte daha yeni çalışmalar, doğum sonrası kan kaybında normal doğum için 150 mL’den az olan ve  
700 mL'ye kadar değişebilen önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir [11,12].  Yeterli kanıt olmamasına 
rağmen, bu tanım bugüne kadar devam etmiştir.  Farklı kan kaybı eşikleri PPK tanımını daha da zorlaştırmak-
tadır.  Bununla birlikte, bazı protokollerde, bu tanım sezaryen doğum için  değişmektedir, 1000 mL'ye kadar bir 
kaybın 'normal' olarak kabul edilmekte ve farklı kan kaybı eşikleri PPK tanımını daha da zorlaştırmaktadır[13].

Ancak asıl sorun kan kaybı miktarını ölçmektir.  Kan miktarı diğer vücut sıvılarıyla karışabilir ve bazı durumlarda 
uterus içinde toplanabilir ve bu durumun PPK tanısını geciktirebilir.  Kanama, çoğu obstetrik kanamada belirgin 
olduğundan, PPK tanısı, WHO kurallarına uyarak kan kaybının görsel tahminine dayanır [5].  Bununla birlikte, 
çalışmalar, doğum sonrası kanamanın VEBL kullanıldığında eksik tahmin edildiğini göstermiştir [14-16].
 Ortalama kan kaybının VEBL(kan kaybının görsel değerlendirilmesi) yöntemleriyle değerlendirilmesinin post-
partum kollektorların(CPP) kullanımı ile karşılaştırılmasında, VEBL tarafından değerlendirilen grupta, ortala-
manın 203.11 mL ± 147.49 olduğu bulunurken, CPP grubunda  302.82 mL ± 173.28 (p 1-4 0.0008) olarak bulun-
muştur [20].  2000 mL'nin üzerindeki kanamalar için, ortalama hata,% 40'tan daha düşük bir değerlendirmeye 
karşılık gelen 829.8 mLdir [14].  Bu yetersiz değerlendirme genellikle kanama vakalarının tanımlanmasını gecik-
tirmekte ve bu da komplikasyon ihtimalini arttırmaktadır.  Dolayısıyla, geç tanı koyma eğilimi tedaviyi geciktirir.  
Hipovolemik şok için tanı ve tedavinin gecikmesi, kompanze edilebilen geri dönüşümlü bir durumdan çoklu 
organ yetmezliği ve ölüme kadar ilerlemeye neden olabilir.

Klinik pratikte, tahmini 500 ml’den daha fazla kanama ölüm riski oluşturabilecekken, bazı kadınlarda hiçbir 
klinik yansıma oluşturmadığını görülmektedir[3,17,18].  Bu, 500 mL'lik cuto�  eşiğinin klinik olarak belirleyici 
olamayacağı, terapötik eylemin sadece kan kaybı hacmine değil klinik kriterlere bağlı olması ve PPK tanısının 
klinik bir karar olması gerektiği gösterir [8].  Kan kaybı miktarını; kan akış hızı, kalp atım hızı (HR), arteriyel kan 
basıncı ve solunum hızını içeren hayati belirtileri içerir [19].

Kan kaybı miktarına ek olarak, klinik bulgular ve klinik şartlar, kanamalı kadının kardiyovasküler sisteminin daha 
güvenilir bir göstergesi olabilir. Birçok klinik kılavuz, yaşamsal belirtilerdeki değişiklikleri, PPK’nın müdahale için 
“hemodinamik instabilite” ya da “klinik şok bulgularına” dayanan PPK tanımlarıyla birlikte düşünmekte-
dir.[13,20].
 Birçok sağlıklı kadın, 1000 mL'ye kadar kan kaybında  hemodinamik dengesizlik belirtileri ve semptomlarını 
göstermez;  bununla birlikte, anemi, preeklampsi veya diğer morbiditelere sahip kadınlar, 500 mL'den az kan 
kaybıyla birlikte şok belirtileri ve semptomları gösterebilirler. Bu, belirli bir miktarda kan hacmini kanayan 
kadınlarda değil, komplikasyon riski olan kadınların tanısında kaygılı olmamız gerektiğini işaret etmektedir. 
Önemli olan, kanamanın doğum sonrası kadınların �zyolojisini nasıl etkileyebileceği ve hipovolemik şok olarak 
kabul edilebilecek homeostazda bozulmanın ölüm riskine sokabileceğidir.

Hipovolemik şok
Hipovolemik şok, yetersiz intravasküler kan hacminden dolayı dolaşımdaki bir kollapstır. Hemodinamik ve 
metabolik bir çöküşe, dolaşım sisteminin dokuların oksijenlenmesini ve besin taşınımının azaltmasına neden 
olan, hayati organların yeterli perfüzyonunu sürdürememesiyle olan bir durumdur[3,21].  Tabii ki, kan kaybı 
miktarı ile hipovolemik şok arasında bir ilişki vardır.   Hipovolemi, akut kanama varlığında toplam hacim kaybı 
ile ilgilidir; şoktan sorumlu olan sadece akut kan kaybından değil, aynı zamanda vücut sıvılarının dağılımının 
hastayı hipovolemik şoka eğilimli hale getirmesinden kaynaklanmaktadır [22].
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Şok esas olarak, arteriyel hipotansiyon (sistolik kan basıncı  90 mmHg'den az veya ortalama arter basıncı 60 
mmHg'den az veya en az 30 dakika boyunca % 30'dan daha fazla azalması) ve kötü periferik perfüzyonla tespit 
edilir [21,  23].  Kanama, ortalama sistemik basıncı azaltır ve venöz kalbe dönüşü azaltır.  İntravasküler hacmin 
kaybı, kalp debisinde azalmaya neden olacak şekilde sistemik basıncı korumak için vazokonstriksiyona neden 
olur. Kardiyak output  normal aralığın altına düştüğünde, dokulara oksijen ve besin iletiminin azalması ile 
sonuçlanır.
Hücresel düzeyde hipotansiyon; kapiller alımı artıran, oksijen difüzyonunu azaltan ve aerobikten anaerobik 
solunuma kaymaya yol açan hipoperfüzyon ve hipoksiye neden olur, bunun sonucunda laktat üretimi ve bazen 
de laktik asidoz görülür.  Şokun persiste etmesi ve kötüye gitmesi, hücrelerin bütünlüğünü koruyamaması ned-
eniyle irreversibl hücre hasarına yol açar.  Hücresel hasar, lizozom rüptürü, intraselüler kalsiyum artışı, mem-
bran iyon taşıyıcılarının bozulması, hücre şişmesi, asidoz, artmış serbest radikalleri ve hücreden adenin nükleo-
titlerinin kaybı gibi çeşitli mekanizmalarla meydana gelir.[3,21].
Doku ve hücre seviyelerindeki bu hipoperfüzyon durumu, böbrek yetmezliği, beyin hasarı, bağırsak iskemisi, 
karaciğer yetmezliği, metabolik bozukluklar, dissemine intravasküler koagulasyon(DIC), sistemik in�amatuar 
yanıt sendromu (SIRS), kardiyak yetmezlik ve ölüm gibi çeşitli morbidite koşullarına neden olabilir.  [22].  Sağlıklı 
yetişkinlerde, kompansatuar mekanizmalar sıvının interstisyel alandan intravasküler boşluğa geçişini ve hücre 
içi sıvının mobilizasyonunu (5-60 dak.) içerir. Diğer uzun dönem kompanzatuar değişiklikleri ise, azalmış GFR, 
aldosteron ve vasopressin aktivitesine bağlı su ve tuz reabsorbsiyonu, susuzluk ve artmış eritropoiezistir[24].  
Klinik belirtilerdeki değişiklikler kan hacminin % 30-40'ının kaybı itibariyle görülebilir olabileceğinden, erken 
tanıdaki problem devam etmektedir [25].
 Erişkin kliniklerinde, Gelişmiş Travma Yaşam Desteği Kursu'ndan gelen standart sını�andırma, hastada şok 
ilerledikçe, dört aşamada teorik bir temel sunar;  ancak, bu sını�andırma tarafından öngörülen �zyolojik 
değişiklikler kanıtlarla desteklenmemektedir [26]. Kalp atım hızı(HR), kan basıncı (BP), idrar çıkışı ve kapiller 
dönüş gibi yaygın olarak izlenen değişkenler, hastaların dolaşımdaki hacmini kesin olarak yansıtmaz veya 
tahmin etmez.  Bazı araştırmalar travma hastalarındaki mortalitenin sistolik kan basıncı 110 mmHg’nın  altına 
düştüğü zaman arttığını göstermektedir, bu eşiğin yeni bir hipotansiyon tanımı olarak kullanılması gerektiğini, 
daha güvenilir bir mortalite belirteci olduğunu göstermiştir [27-29].
 Klinik belirtilerdeki, özellikle de sistolik kan basıncındaki değişiklikler aynı zamanda yaştan etkilenir; bu da farklı 
popülasyonun farklı �zyolojiyle tepki verdiğini gösterir [30]. 

Gebelikte Kardiyovasküler Fizyoloji
Bu gebe kadınların özellikli bir durumudur.  Gebelik döneminde  ve postpartum kadınlarda, gebeliğe bağlı 
�zyolojik kardiyovasküler değişiklikler ile ilgili olarak hipovolemik şokun yaşamsal belirtilerle tanınması bozul-
maktadır.  Bu değişiklikler gebeliğin altıncı haftası civarında başlar ve puerperiumun sonuna kadar sürekli bir 
dönüşüm içinde devam eder [32].
 Gebeliğin ilerlemesi ile birlikte, büyük değişiklikler beklenir. Kan hacminde % 45'ten (1200-1600 mL) fazla bir 
artış olur, maksimum 4700-5200 mL hacmine 32 haftaya ulaşır, bu nedenle kardiyak preload ve kalp debisi % 
50'den daha fazla artar[33].  Bu değişime ek olarak, plazma ve interstisyel hacimde bir artar[34].  Beraberinde, 
eritropoezde bir artış gözlenir, yaklaşık eritrositlerin %17-40'lık bir yükselmeye neden olur [32].  Bununla 
birlikte, artmış eritrosit hacmi, artmış kan hacmine eşlik etmez ve gebeliğin �zyolojik anemisi meydana gelir.
 Gebelik sonunda kalp debisi yaklaşık % 50 artar, ortalama 4.6 L / dk'dan 8.7 L / dk'ya yükselir [32-34].  İlk trimes-
terde, bu artış temel olarak sistolik volümdeki artıştan kaynaklanır ve gebeliğin ilerlemesi ile kardiyak outputta-
ki artışın ana nedeni artmış kalp atımıdır [32].
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Kalp atımındaki artış, 32. Gebelik haftası civarında yaklaşık 15-20 atım/dakika maksimum değerine ulaşır.  Öte 
yandan, kan basıncı gebeliğin erken döneminde düşer ve 24. haftadan sonra, pregestasyonel seviyelere 
dönme eğilimindedir; termdeyken daha da yüksek seviyelere çıkabilir[32,34].  Periferik vasküler rezistanstaki 
(PVR) azalma ilk trimesterde % 10 ve maksimum düşüş yaklaşık% 35 ile gebeliğin 20. Haftasında meydana gelir 
[32].
 Kan basıncı değişiklikleri, kalp debisindeki değişimler ve azalmış PVR ile doğru orantılıdır.  Gebelikte PVR'deki 
azalma, kalp debisindeki artıştan daha büyüktür ve bu nedenle kan basıncında düşüş görülür[33].  Kan 
basıncındaki düşüş gebeliğin 7. haftasında başlar ve maksimum düşüş gebeliğin ortalarında olur. Bu dönem-
den sonra, kan basıncı aşamalı olarak yükselme eğilimindedir, termde pregestasyonel seviyelere geri döner 
veya bu değeri aşar [32].
 Maternal kardiyovasküler sistemdeki değişiklikler aynı zamanda puerperal dönemde de görülür.  Doğum 
sırasında uterus kasılmaları, 300-500 mL kanı maternal dolaşıma aktarır. Bu, sistolik volumde ve kardiyak 
outputta bir artışa yol açarak preloadu artırır[32-34].  Kardiyak output sistolik hacim nedeniyle % 30 artar.
 Hemostaz açısından gebelikte, pıhtılaşma faktörlerinde (V, VII, VIII, IX, X, XII, von Willebrand ve �brinojen) bir 
artış ve antikoagülan aktivitesinin azalması ile karakterize bir hiperkoagulasyon durumu olduğu kabul edilir.  
Kofaktör heparin II'de, Protein S ve C aktivitesinin direncinde artışı, bu nedenle �brinolitik etkide bir düşüş mey-
dana getirir[35-37].  Plazminojen konsantrasyonunda bir artış vardır, ancak aktivitesi, tip 2 plazminojen 
inhibitöründeki artışla azalır.  Plazminojen dolaylı olarak �brin ve �brinojenin yıkılması ile ilişkili olduğundan, 
�zyolojik bir hiper�brinojenemi meydana gelir [35,36].
 Postpartum dönemde, kardiyovasküler sistemde bazı değişiklikler beklenir. Doğumdan hemen sonra kardiyak 
outputta % 60 - 80 oranında artış olur. Doğumdan On dakika sonra, kardiyak output hızla düşer ve ilk 1 saat 
içinde doğum öncesi değerlerine ulaşır.  Aynı dönemde kalp atımı ve sistolik volümde bir azalma vardır [14-16].  
Kardiyak outputun pregestasyonal değerlere düşmesi temel olarak ilk 24 saatte meydana gelir, ancak tam 
redüksiyon 2 hafta kadar sürebilir [33].

Hemorajiye Kardiyovasküler Yanıt
Bu modi�kasyonların hepsi, fetal beslenme ve oksijenasyonu sağlamak için rahim ile plasenta arasında meyda-
na gelen düşük basınçlı bir sistemle oluşmaktadr; ancak bu, kadında fonksiyonel bir aşırı yüklenmeye neden 
olur. Gebeliğin bu �zyolojik kardiyovasküler değişiklikleri kanamayı “tamponize” eder, bu nedenle klinik para-
metrelerle kan kaybı arasındaki ilişkiyi gözlemlemek zorlaşır.
 Bu �zyolojik değişikliklerin sonucu olarak, kadınlar doğum sırasında ve sonrasında kan kaybına dayanabilmek-
tedir. Bazı vakalarda, yaklaşık 1000 mL kan kaybı, bu �zyolojik yeniden yapılanma sistemi tarafından tampon-
lanır ve vital bulgularda hemen hemen hiçbir değişiklik olmaz [3].   Çoğu vakada, vital belirtilerdeki değişiklikler 
için 1500 mL'den daha büyük bir kan kaybı gerekir ve bu, birçok vakada maternal adaptif kapasitenin ötesinde-
dir [3,38].  Sağlıklı kadınlarda 500-1000 ml kan kaybı, bu �zyoloji tarafından tamponlanır;  bazı kadınlarda ise 
hayati belirtilerde değişiklik olmayabilir.
 Bununla birlikte, klinik belirtilerdeki değişiklikler, hayati tehlikedeki kadınların tanınmasında çok önemlidir.  
Ulusal cemiyetlerin birçok kılavuzu kan kaybı hacmine ek olarak, klinik bulguların PPK olan kadınları belirleme-
de önemli bir rol oynayabileceğini ifade etmektedir.  Örneğin, Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Federa-
syonu (FIGO) ve Kanada Kadın Doğum ve Jinekologlar Derneği (SOGC), hemodinamik dengesizlik üretme 
potansiyeli olan herhangi bir kan kaybının PPK olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir;  Amerikan 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Koleji (ACOG), PPK tanısında hipovolemi belirti veya semptomlarının dikkate 
alınması gerektiğini ve ayrıca kan kaybının önemli ölçüde  belirti veya semptomların ortaya çıkmadığını vurgu 
amaktadır.
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Bazı protokoller, hipovolemik şoku olan kadınları, klinik belirtilerde değişiklik olduğunda, kan kaybı 1500 
mL'den fazla olduğunda veya kan ürünü transfüzyonuna ihtiyaç duyulduğunda ağır PPK olarak tanımlayabil-
mektedir [39].  RCOG, doğum tipine bakılmaksızın veya klinik şok belirtileri olduğunda, 1000 mL'nin üzerindeki 
kan kaybını masif PPK olarak dikkate alır [13].  Diğer protokoller, 2500 mL'nin üzerindeki kan kaybı için, 5'ten 
fazla kan ürününün transfüzyonu sırasında veya koagülopati tedavisine ihtiyaç duyulduğunda masif PPK olarak 
düşünür [40].  

PPK ve Hipovolemik Şokun Değerlendirilmesi
PPK’da kan kaybı esas olarak dışarı olduğunda monitorize edilmelidir.  Dünya Sağlık Örgütü VEBL(kan kaybının 
görsel değerlendirilmesi)'nin PPK’yı tanımlamak için kullanılmasını önermektedir, ancak bu yöntem bah-
sedildiği kadar doğru değildir.  Asıl problem, özellikle zor olan kan kaybı miktarını ölçmektir; kanın diğer vücut 
sıvılarıyla karıştırılılabilir ve bazı durumlarda uterusta kan kolleksiyonu olabilir. Bu gibi durumlar PPK tanısını 
geciktirebilir.
 Kan kaybının doğrudan değerlendirilmesine yardımcı olmak için, doğumdan sonra kaybedilen kan içeriğini 
ölçmeye özel olarak tasarlanmış bir toplayıcı geliştirilmiştir.  Bu toplayıcı kalibre edilir ve kan kaybı sırasında 
ölçüm yapılır [15].  VEBL(kan kaybının görsel değerlendirilmesi)'yi toplayıcı kullanımıyla karşılaştırırsak, 
toplayıcı doğum sonrası kaybedilen kan hacmini daha iyi tanımlamaktadır [15].  Bununla birlikte, kan 
toplayıcıların rutin kullanımı şiddetli PPK’nın azalması ile ilişkili değildir, bu nedenle rutin kullanımı araştırma 
durumları dışında klinik pratikte makul değildir [19,41].
 VEBL'nin doğruluğunu arttırmak için bir başka strateji ise ilgilileri kan kaybı miktarını doğru bir şekilde tanım-
lamaları için eğitmektir (Kutu 1).  Bu, VEBL(kan kaybının görsel değerlendirilmesi)'nin doğruluğunu arttırır, 
ancak yalnızca kan kaybının görsel tahminine dayanan bir strateji ile sınırlıdır.  Kan kaybı tahmini kesin değildir 
ve riski tam olarak belirten bir kan kaybı seviyesi belirlenmemiştir.  Vital bulgular ve laboratuvar testleri gibi 
diğer parametreler de PPK tanısına dahil edilmelidir.  Bununla birlikte, PPK tanısı için klinik bulguların ve testler-
in göz önünde bulundurulduğu tüm değerlendirmeler, hamilelikteki kardiyovasküler değişiklikleri hesaba 
katmayı gerektirmektedir.

Kutu 1

VEBL Eğitimi
Görsel değerlendirmeler
Küçük 10*10 cm(max doygun kapasite)
Orta 30*30 cm ( max.  Doygun kapasite)
Geniş. 45*45 cm ( max doygun kapasite)
1 kg ıslatılmış ped.
Yerde 50 cm çapında su birikintisi.
Zeminde 75 cm çapında bir pint.
Zeminde 100 cm çapında bir su birikintisi.
Bed-Vajinal Bleeding.
Yatak ve yere yayılmış olan vajinal kanama.

Karşılık Gelen Hacim
60 ml

140 ml
350 ml

1000 ml
500 ml

1000 ml
1500 ml

1000 mL'yi geçmemelidir
Muhtemelen 1000 mL'nin üzerinde



TJOD İZMİR ŞUBESİ 

E - BÜLTEN

A
RA

LIK 2019

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ www.tjod.org11

Gebe kadınlarda hayati bulgular için genel cuto� değerlerine bakıldığında, gecikmiş hipovolemik şok tanısını 
gözlemlemek yaygındır.  Genellikle periferik perfüzyonun azalma belirtileri yerine, kan basıncına bağlı tanı 
koyma nedeniyle oluşur.  Hipovolemik şokta klinik bulgular hipotansiyon, taşikardi ve oliguridir [21]; ancak 
solukluk, ajitasyon, dispne, terleme ve paradoks nabız gibi başka bulgular da olabilir.  Kaybedilen kan hacmine 
göre bu parametrelerin klinik değerlendirmesi hipovolemik şoku 4 aşamada sını�andırmamızı sağlar.
 ATLS teorik standart şok sını�amasına benzer şekilde, 2000 yılında Bonnar tarafından önerilen hamile kadınlar-
da şok aşamaları oluşturulmuştur. (Tablo 1) 1. Basamakta şokun minimal sıvı / kan kaybı ile ilgili olduğunu ve 
klinik muayenede küçük farklılıklar olduğunu göstermektedir.  Bu kompanze şoktur.  2.Basamakta, kalp hızı 
artar ve kan basıncı ha�fçe düşer.  Dekompansasyon, 3. ve 4.Basamaklarda, 1500 mL'nin üzerinde kan kaybıyla 
kan basıncı düşüp solukluk ve oliguri gibi semptomlar meydana geldiğinde görülür[21,43].  Bonnar'ın sunduğu 
modelin, travma modellerine dayanmasına rağmen bir kanıt temeli bulunmadığını vurgulamak önemlidir.
 Travma hastalarında bile hastaların yaklaşık % 30'u yaşamsal belirtilerdeki değişiklikler ve kan kaybı arasında 
doğrudan bir ilişki göstermeyebilirler [22].  Bununla birlikte, gebe kadınlarda semptomlardaki değişiklikleri ve 
kan kaybını ilişkilendirmek için hala en yaygın kullanılan modeldir.
 Obstetrik popülasyon göreceli olarak genç kadınlardan oluşmaktadır, bu nedenle  kompanzatuar mekanizma-
da kalp atımı ve kan basıncında daha düşük değişiklikler görülür [21].  Hipovolemik şokun tanısı laktat, seri 
hemoglobin / hematokrit, arteriyel kan gazı ve baz açığının değerlendirilmesi gibi laboratuvar testleri ile de 
artmaktadır [22].  Bu tetkiklerin hiçbiri şok için patognomonik değildir, ancak dolaylı olarak hipoperfüzyon 
gösterirler ve tanısal bir çerçeve oluşturabilirler. Laktat ve arter kan gazlarındaki iyileşme, resüsitasyon 
başarısını değerlendirmede yararlı olmaktadır[21].
 Tedavi stratejisi için diğer laboratuar testleri de gereklidir: trombosit sayısı, koagulasyon testleri (aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı, protrombin zamanı ve �brinojen), biyokimya, kan grubu ve cross-match [3,21,22].  
Koagülopatilerde olduğu gibi, kanamaya bağlı olarak laboratuvar testlerinde değişiklikler beklenir.  Kanama 
atoni veya genital traktusun laserasyonundan kaynaklandığı zaman, en yaygın koagülopati dilue olmasıdır. 
Bununla birlikte, kanama plasenta dekolmanından kaynaklanırsa, hipo�brinojenemi ve trombositopeni ile 
karakterize, tüketim koagülopatisi hızla ortaya çıkmaktadır[44].
Laboratuvar testleri akut kan kaybını zar zor yansıttığında, müdahale ihtiyacını belirlemede klinik belirtiler 
önemli hale gelir. Hemodinamik instabilite, kan transfüzyonu gerektirebilecek aktif bir kanama bölgesinin 
varlığını gösterebilir.  PPK tanısı için gebelik sırasında kalp-damar değişiklikleri  göz önüne alındığında, ne VEBL 
ne de vital bulguların değerlendirilmesi yalnız başına doğru tanı için yeterli değildir.  Ancak, bazı klinik para-
metreler PPK’ya bağlı  şiddetli komplikasyonu olan kadınları tespit edebilir.

Tablo 1
Maternal Kanama Sını�andırma Sistemleri
Akut kan kaybı
500-1000 mL.
1000-15000 mL. 
1500-2000 mL. 
2000-3000 mL                

Kan Basıncı [mmHg].               
Normal.

biraz düşük. 
70-80
50-70. 

Klinik işaretler         
Çarpıntı, baş dönmesi, taşikardi

(Halsizlik)Zayı�ık, terleme, taşikardi
Huzursuzluk, solgunluk, oliguri

Kollaps, hava açlığı, anüri
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Şok İndeksi
PPK’da yer alan klinik parametreleri tanımlamaya çalışan sistematik bir derleme, yaşamsal belirtiler ile postpar-
tum kan kaybı arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir [45].  Vital bulgular arasında (kalp atımı (HR); sistolik kan 
basıncı (SBP); diyastolik kan basıncı (DBP); nabız basıncı (PP) ve solunum hızı (RR)), sadece HR'nin SBP'ye oranı 
olan Şok İndeksi (SI)nin gebelikte kan kaybı ile iyi korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. 
 Daha ileri çalışmalar, SI'nın PPK vakalarında uygulanabilirliğini göstermiştir ve iki retrospektif çalışma, SI'nın 
masif PPK’daki rolünü bildirmiştir [46,47].  Era ve ark.nın yürüttüğü bir çalışmada  [46], SI'nın kan ürünleri trans-
füzyonu ve �brinojen seviyesi ile anlamlı bir korelasyon gösterdiğini göstermiştir.  Le Bas ve ark.  [47], postpar-
tum ortalama SI'nin (doğumdan 10 dakika sonra), masif transfüzyona ihtiyaç duyan kadınlarda (0.91 ± 0.42), 
transfüzyon almayanlara göre (0.74 ± 0, 30) daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Benzer sonuçlar doğumdan 
30 dakika sonra ortalama SI için de bulundu (sırasıyla, 0,90 ± 0,33 ve 0,76 ± 0,27).  Bu çalışmada, SI 1.1'den büyük 
olan kadınların% 89'unda kan ürünlerinin transfüzyonu gerekti.
 Doğum sonrası transfüzyon almayan kadınlara kıyasla kan transfüzyonu alan kadınlarla yapılan bir vaka kon-
trol çalışması doğumdan 10, 30 ve 120 dakika sonra anlamlı derecede yüksek SI değerleri göstermiştir.  Bu veril-
er 30.dakikadaki (0.88 ± 0.26 ve 0.71 ± 0.14; p <0.001) ve 2.saatteki (0.90 ± 0.23 ve 0.72 ± 0.14; p 1⁄4 0.001) vajinal 
doğumlar için tutarlıydı ancak sezaryen doğum için uygun değildi [48].  Sezaryan  doğuma giren kadınlar 
arasındaki farkın olmamasında ,anestezi ve  işlem sırasında kontrollü kan basıncı etkili olabilir.Bununla birlikte, 
veriler 0.88'den yüksek SI değerlerinin,durumun ciddiyetini gösteren transfüzyon ihtiyacını tahmin etmek için 
kullanılabileceğini işaret eder. Bu noktada, katı gözlem, sıvı replasmanı ve hatta kan transfüzyonu ihtiyacı dahil 
spesi�k tedavi önerilmelidir [48].
 Başka bir çalışma da, artmış SI ve masif postpartum transfüzyon arasındaki korelasyon için benzer sonuçları 
göstermiştir.  Sohn ve ark.  SI değerleri 0.9 ile 1.1 arasında olan kadınların 10'dan fazla  eritrosit süspansiyonu 
transfüzyonunu alma ihtimali % 23 iken, SI değerleri 1.3'ten büyük olan kadınlarda bu oran% 66'ya yükselmiştir 
[49].  233 şiddetli PPK vakası olan (1500 mL'den fazla kanaması olan) başka bir çalışmada, yaşamsal belirtil-
erdeki değişiklikler arasında (HR, RR, SBP, DBP ve SI), artmış SI'nın yoğun bakım ünitesine girişiyle, 4'ten fazla 
eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve cerrahi girişimlere duyulan ihtiyaç ile  en iyi korelasyon gösterdiği sonu-
cuna varılmıştır  [50].  Bu çalışmada, SI değerinin 0,9'dan yüksek olması, bir yoğun bakım ünitesine giriş 
ihtiyacını öngörmede% 100 duyarlılığa ve % 43 özgüllüğe sahiptir [50].
 Lee ve ark.nın yakın tarihli bir çalışmasında SI'nın 0,9'dan fazla olduğu aynı cuto� noktası araştırılmıştır.  [51] 
Yazarlar masif transfüzyon,transfüzyon (% 93.7 ve% 51.25), invaziv prosedür (% 93.5 ve% 31) ve yoğun bakım 
ünitesi kabulü (sırasıyla% 73.9 ve% 51.3) için yüksek duyarlılık, ancak düşük spesi�te bulmuşlardır [51]. PPK’sı 
olmayan doğum sonrası kadınlar için bulunan SI üst çeyreğinin 0.74 olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da 
SI'nın 0.9'un üzerindeki bulguların  �zyolojik puerperiumda bir değişiklik gösterdiğine işaret etmektedir.
 Maternal ölüm, yoğun bakım ünitesine giriş, 5'ten fazla eritrosit transfüzyonu ve puerperal histerektomi gibi 
ciddi maternal sonuçlar da El Ayadi ve ark. tarafından çalışılmıştır.[53] Yazarlar, 1.4'ten yüksek SI değerlerinin, 
maternal ölümü tahmin etmek için% 86.8 duyarlılığa ve% 70 özgüllüğe, diğer ciddi maternal sonuçlar içinse % 
70.5 duyarlılığa ve% 74.8 özgüllüğe sahip olduğunu bulmuşlardır [53].  SI'ın 1.4'ten yüksek olduğunu, müda-
hale için acil bir tetikleyici olması gerektiğini belirtirken, 1.7'nin üzerindeki SI, olumsuz maternal sonuçların 
yüksek bir ihtimalini (maternal ölüm, ciddi endorgan yetmezliği, maternal morbidite veya kritik müdahale) 
göstermektedir.

PPK Tanımlanması
Kan kaybının klinik parametreler ve vital bulgularla birlikte değerlendirilmesi doğumdan 24 saate kadar doğum 
sonrası ve sıklıkla doğumun ilk bir saatinde sistematik olarak izlenmelidir. Genel olarak, kan kaybının yaklaşık 
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%75'i doğumun ilk  40 dakikasında gerçekleşir ve daha sonra stabilize olma eğilimindedir.  40 dakika ile 24 saat 
arasındaysa daha fazla kanaması olanlar için bile ek kan kaybı hacmi minimum düzeydedir.
Hamilelikteki kardiyovasküler değişiklikler göz önüne alındığında, PPK tanısı için tek bir parametre yeterli 
değildir;  VEBL(kan kaybının görsel değerlendirilmesi), laboratuvar testleri veya sadece vital belirtilerin değer-
lendirilmesinin doğru tanı için yeterli değildir. 
Bir önlemin erken tetikleyici müdahale olması gerektiğini ve bu önlemin, altta yatan risk, hassasiyet, vital 
bulgular ve kan volumunun değişim oranına dayanması gerektiğini öne sürülmektedir. Tedaviye ne zaman 
başlanacağına karar vermek için, kanamanın anormal olduğu, semptom veya belirti gösterdiği andan itibaren 
ilk önlemler başlamalıdır.  
Kan kaybı miktarı ile birlikte, kadınların klinik durumu, kanamalı kadının kardiyovasküler sisteminde neler olup 
bittiğine dair daha güvenilir bir tablo sunabilmektedir.  Kan kaybı ve klinik bulguları göz önünde bulunduran 
stratejik bir akış şeması klinisyenlerin PPK ve hipovolemi için kadınları erken dönemde tanımlamasına ve tedavi 
etmesine yardımcı olabilir. Bu, klinik belirtilere ek olarak kan kaybı tahmininde (geleneksel cuto� değerleri 500 
ml ve 1000 ml’dir), özellikle iki klasik klinik belirtinin bir bileşimi olan SI'yı kullanabilir.
 Klinik bulgular ve PPK sonuçlarına dayanarak, SI için önemli cuto� noktaları 0,9 , 1,4 ve 1,7 gibi görünmektedir.  
Bununla birlikte, iyi bir teşhis sisteminin günlük pratikte basit ve kolay  uygulanır olmalıdır, SI değerinin 1 
olduğu yani  HR’nin SBP'ye eşit olduğu şeklinde kullanımı, uygulayıcıların PPK’dan dolayı tehlikede olan kadın-
ları kolayca tanımlamasına yardımcı olabilir.  Postpartum ilk bir saat içindeki SI>1 olması, kardiyak dekompan-
sasyonunu gösterir ve tedavi hemen uygulanmalıdır.
 PPK’nın genişletilmiş bir klinik tanımı vakaları; advers sonuç riski olmayan, risk altındaki ve hipovolemik şokta 
olan kadınlar olarak ayırabilmektedir.  Bu genişletilmiş klinik tanım önerisi Şekil 1'de sunulmuştur. Bu “1 kuralı” 
olarak çevirilebilir: 1000 mL'nin üzerindeki VEBL ve SI’ya eşit veya daha yüksekse 1 olarak değerlendirilmesidir. 
“1 Kuralı” tetikleyici müdahale için önem noktasıdır. Özel ilgi alması gereken kadınları gösterir.
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Figür 1. PPK kadınlarda klinik bulguların çalışmasına dayanarak, puerperal kadınlarda PPK ve hipovolemik 
şokun genişletilmiş klinik tanımı için akış şeması.  Yeşiller normal bir durumu belirtir, sarılar PPK'yi ve katı 
gözlem gereksinimini gösterir, turuncular ise tedaviyi başlatmak için tetikleyiciyi gösterir, kırmızı ve siyahlar ise 
hipovolemik şoku gösterir.

PPH / Hipovolemik Şoku Yönetmek
PPK tanısı genel olarak klinik ve nitelikseldir, kan kaybının normalden daha yüksek olduğu düşünülen miktarda 
ve maternal hipovolemiden kaynaklanan belirti ve bulguların gözlenmesine dayanmaktadır. Sıklıkla doğum 
sırasındaki kan kaybı miktarının kesin bir tahmini yoktur ve bu durumu protokollerin kullanılmasındaki yetersi-
zlik, personel eğitimi eksikliği, iletişim eksikliği ve ekip organizasyonundaki problemler etkilemektedir. [13].  Bu 
anlamda, PPK yönetimi için kurumsal protokoller tanıyı iyileştirir ve zamanında tedaviyi başlatmak için son 
derece önemlidir [54,55].

PPK’ya yaklaşımda farklı algoritmaları karşılaştıran hiçbir çalışma yoktur;  Kurumsal yaklaşım protokollerinde 
farklılıklar olmasına rağmen, temel stratejiler üzerine düşünülmelidir.  PPK tedavisi, doğrudan hasta bakımı ile 
ilişkili tüm personelin katılımıyla başlamalıdır.  Şüpheli PPK durumundaki multidisipliner yaklaşım, bu durumun 
yönetimi için gerekli hızı sağlar.  [56]
 PPK tanısı şüphesinde, derhal etiyolojik tanı ve tedavi protokolü başlatılmalıdır.  Tedavi prosedürleri ve farma-
kolojik müdahaleler, tanıdan süphelenildiğinde derhal yapılmalıdır.  Acil ve hayati tehlike oluşturan bir durum 
olarak, PPK, obstetrik ve genel bakım da dahil edilerek, ivedilikle tedavi edilmelidir.  PPK’lı kadınlara yönelik 
genel bakım, kanamalı hastaların genel yaklaşımına benzer ve hemorajik şoku olan hastalarla aynı yaklaşım 
rehberlerini takip etmelidir. Gelişmiş Travma Yaşam Desteği (ATLS) kılavuzları [57] tarafından önerildiği gibi 
hemorajik şok için klasik resüsitasyon stratejileri, kanama kontrolünü, volümü replamanını ve kan ürünleri gibi 
temel yaklaşım stratejilerini göstermektedir.

PPH Yönetiminde Genel Yaklaşım
İlk basamak önlemlerin alınması, kan ürünlerinin uygunluğu, iki periferik venöz damar yolu ile volüm replas-
manı için koşulların oluşturulması, santral damar yolu, O2 tedavisi,  kanamanın nedenlerinin tanımlanması ve 
zamanında tedavisi dahil olmak üzere koordineli bakım eylemleri sağlanmalıdır. Venöz damar yolu açmaya ek 
olarak, hemogram, koagulasyon, kan grubu ve cross test (veya karşıt test), �brinojen düzeyi ve koagulum 
oluşumunu  test etmek için ek bir kuru tüp dahil laboratuvar testleri yapılmalıdır.  (sağlam bir koagulum oda 
sıcaklığında 5 ila 10 dakika oluşturur) [58].
 Hastaya koagülopatinin klinik bulguları oluşmadan önce yapılması gereken olarak koagülasyon faktörlerinin 
erken ölçümü önerilmektedir [59].  Serum �brinojeni ciddi PPK ile bağımsız ilişkili hemostatik bir faktör olarak 
tanımlanmıştır.  Doğumdan önce düşük �brinojen düzeylerinin ciddi kanama gelişimi için önemli bir risk 
faktörü olduğu bildirilmiştir [44,60].  Maternal serum �brinojen değeri 2 g / L'nin altında olduğunda, masif 
PPK’yı öngörmek için pozitif prediktif değer %100'dür [44].  Bununla birlikte, önemine rağmen, normal �brino-
jen düzeylerindeki hastalarda �brinojenin önleyici amaçlı  uygulamasının, masif PPK’yı  azaltmada plaseboya 
göre üstün olmadığı gösterilmiştir [44,61].
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PPH yönetiminde genel yaklaşım [59,62-65]
1. İlgili tüm personeli arayın ve kan basıncı, nabız, solunum hızı ve oksijen satürasyonunu izleyin
2. Hava yollarının açıklığını sağlayın.
3. 10 L / dk'dan oksijen maskesinden doku oksijenlenmesini optimize edin.
4. Hastayı supin pozisyonda ve sıcak tutun.
5. İki büyük kalibreli periferik kanülü sağlayın.
6. Laboratuvar testlerini isteyin:
 a.  Kan grubu ve pıhtılaşma taraması,
 b.  Tam kan sayımı,
 c.  Trombositler,
 d.  Fibrinojen içeren hemostaz
7. Kontrol diürezi.  Mesane kateterizasyonu yapılabilir.  İdeal olarak, diürez 30 mL / saatin üzerinde tutulmalıdır.
8. İntravenöz sıvı yönetimi ve kan ürünü transfüzyonunu düşünün
9. Traneksamik asidin uygulanması.
10. Pnömatik olmayan antishock giysi (NASG) kullanmayı düşünün

İntravenöz sıvı yönetimi
 İntravenöz sıvı yönetimi ile ilgili olarak, temel amaç kan dolaşımını korumak için kardiyak debiyi iyileştirmek ve 
hücresel solunum için doku perfüzyonunu ve oksijen kullanılabilirliğini arttırmaktır. Sıvı resusitasyonu PPK’nın 
tanısı konduğunda en kısa sürede başlanmalıdır ve ağır PPK’nın önüne geçilmiş olur[59], ancak sıvı yönetimini 
idare etmek hem yetersiz dolum hem de aşırı sıvı yüklemesinden kaçınılması gerektiği için basit bir müdahale 
değildir.  Bu nedenle, doku perfüzyonunun zarar vermeden sıvı tedavisinin doğru bir şekilde yönetilmesi gerek-
mektedir [66].
 Hem sıvı tedavisinin zamanlaması hem de sıvı miktarı kilit noktalarla ilişkilidir.  Resüsitasyon girişimleri, çok geç 
başladığında sonuçta iyileşmelere neden olmaz; ve bu noktada hücre apoptozisi başlar. Öncesinde ise, kan 
akımı kritik organlara yeniden dağıtılmıştır, oksijenasyonun bozulması nedeniyle anaerobik metabolizma 
başlamıştır[21].  Tüm bunların önüne geçmek için sıvı resüsitasyonu anaerobik metabolizma oluşmadan  başl-
anmalıdır.
 Zamanında yapılan tedavinin yanı sıra, uygulanan toplam volüm de kritik şok hastalarında önemlidir. [67].  
Doğum sonrası kadınlarda sıvı tedavisini destekleyecek verilerin eksik olması nedeniyle, klinisyenler travma 
hastalarında önerilenlere benzer oranda sıvı uygulamasını modelleyebilir.  Septik hastalar için büyük hacimli 
infüzyonlar ilk önlem olarak belirtilirmektedir.  Bununla birlikte, �zyolojik özellikleri sepsis hastalarına göre 
travma hastalarına daha yakın olan PPK için, sıvı tedavisinin ilk yaklaşımı hakkında, infüzyonun daha dikkatli 
uygulanması gerekmektedir[68].
 Hemorajik şokta kristalloidlerin kullanımı için klasik  strateji “üçe bir” kuralıdır (her 1 mL kan kaybı için 3 mL 
kristalloid) [21]. RCOG, iyi tanımlanmış, hızlı infüze edilmiş 500 mL'lik boluslarda uygulanan birinci basamak 
maksimum 3,5 L sıvı hacmi önermektedir.  Tercih edilen, ısıtılmış kristaloidlerin verilmesidir.  Maksimum 
infüzyon 3.5 L ile sınırlandırılmalıdır (2 L kristalloid hızla infüze edilirken, uyumlu kanın gelmesi için tetkik 
sonuçları beklenirken 1,5 litresi verilir) [44].  Her bolustan önce ve sonra, klinik ve hemodinamik yanıt ve kardi-
yovasküler bütünlük değerlendirilmelidir [69].
 Son çalışmalarda Travma popülasyonunda kontrolsüz kanama varlığında erken agresif sıvı resüsitasyonunun 
uygulaması sorgulanmaktadır.  Aşırı miktarda sıvı, bolus sıvı infüzyonu ile tedavi edilen grupta trombositlerin 
dilusyonu ve pıhtılaşma nedeniyle dilusyon koagülopatisine yol açabilir [70].  Kontrolsüz kanama ortamındaki 
agresif sıvı resüsitasyonuna sınırlı resüsitasyon tercih edilebilmektedir.  Son kılavuzlar, ciddi şekilde yaralanan
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ve hipotansif travma hastalarında, majör kanama kontrolüne ulaşılıncaya kadar kanamayı alevlendirmemek 
amacıyla hedef kan basıncı (80-90 mmHg SBP) göz önünde bulundurularak, sıvı replasmanının düşük bir sevi-
yede başlatılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bir öneri olarak, bilinci açık travma hipovolemik hastalarında, 
sıvı resüsitasyonu, SBP'yi 80 ila 90 mmHg arasında tutacak şekilde küçük miktarda kristaloidlerin (100 ila 200 
mL) infüzyonunu içerebilir.  Bununla birlikte, kontrolsüz kanamadaki erken dönemde büyük hacimli intravenöz 
sıvının etkileri hakkındaki sistematik bir gözden geçirmede, travma hastalarında en iyi sıvı verme stratejisi 
konusundaki belirsizliğin devam ettiği göz önüne alınarak, intravenöz sıvı uygulamasının erken veya daha 
büyük hacmi için kanıt bulunamamıştır.  [71].
 Yine, puerperal kadınlarda kardiyovasküler sistemin �zyolojik tepkisi göz önüne alındığında, yetişkin travma 
hastalarına benzer şekilde davranılabilir.  Şiddetli PPK’lı kadınlarda, yüksek hacimli kristaloid sıvı resüsitasyonu, 
pıhtılaşma faktörleri ve trombositlerin dilüsyonuna ve böylece dilüsyonel koagülopatiye neden olabilir [72,73].  
Büyük hacimli kristaloidler, dilusyonel şiddetli PPK'ya karşılık gelen daha ciddi koagülasyon parametrelerinin 
bozulması ile ilişkilidir [74].  Daha yakın bir kohort çalışmasında,> 4 L kristaloid ile resüsitasyon, daha sonra 
kanamanın kötüleşmesi ile ilişkili bulunmuştur ve <2 L infüzyonuna karşılaştırıldığında , kanamanın ciddi-
yetinin olumsuz maternal sonuç için 4.4 kat risk ile ilişkilendirilmiştir [72].  .
 Bu veriler, PPK hastalarına büyük hacimlerde intravenöz sıvı verilmesi uygulamasına daha farklı bir yaklaşıma 
işaret etmektedir.  Sağlıklı hamile kadınlar, düşük arteriyel basınç ve  yüksek pıhtılaşma faktörlerine alışkındırlar;  
bu nedenle, travma hastalarında olduğu gibi, bu, sıvıların infüzyonunun, kanama kontrol edilene kadar veya 
kan ürünü transfüzyonu gerekene kadar SBP'yi 80 ila 90 mmHg arasında tutmak için küçük kristaloid alikotları 
(500 mL'ye kadar) infüzyonu tercih edilebilir. Bununla birlikte, sıvı hacminin, maternal sonuçları nasıl etkilediği 
ve PPK’da sıvı replasmanı için en iyi stratejinin ne olduğu açık değildir.

PPK’da Transfüzyon
 Kan kaybının belirgin ve sürekli olduğu durumlarda kan ürünlerinin transfüzyonu düşünülmelidir(bkz. Tablo 
1).  Kan hacminin % 50'sinin 2 saatte replasmanı gerektiğinde, 4 veya daha fazla eritrosit süspansiyonu replas-
manı veya aşırı kanama döneminde hemodinamik dengesizlik olduğunda, masif transfuzyon için protokollerin 
başlatılması gerekmektedir. Kan bileşenlerinin transfüzyonunun amacı, sıvı kaybını düzeltmek, pıhtılaşma 
faktörleri ve eritrosit süspansiyonu replasmanı, koagulasyon sistemini dengelemek ve oksijen taşıma kapasi-
tesini restore etmektir[77].  Postpartum kan transfüzyonu sıklığı% 0,4 ile% 1,6 arasında değişmektedir [78].  
Tablo 2, en çok kullanılan transfüzyon ürünlerinden bileşenleri, dozu ve istenen etkileri gösterir.
 Erken transfüzyon protokolleri, uyumlu kan mevcut olana kadar negatif “O” kan kullanımını içerir.  4'ten fazla 
eritrosit süspansiyonu transfüzyonuna ihtiyaç duyulduğunda, bu hastaların daha düşük eritrosit / plazma kon-
santresi oranından faydalanabileceğinin bir göstergesi vardır ve 1: 2.5'ten düşük oranlar ölümle daha düşük bir 
ilişki göstermiştir.  Bu anlamda, RBC: FFP (eritrosit: taze donmuş plazma) oranının 2: 1'den düşük olması ölüm 
oranını azaltmak için daha yeterli görünmektedir. Masif transfüzyon protokollerinin çoğu, eritrosit üniteleri ve 
taze donmuş plazmanın (FFP) 1: 1 oranında değiştirilmesini önermektedir.  Bununla birlikte, 1: 1: 1 oranını takip 
eden RBC, FFP ve trombosit replasmanını düşünen protokoller vardır [44,60].  Bu replasmanın amacı teoride, bu 
faktörlerin düzeyleri  sonucu olmadan bile trombin ve �brinojen seviyelerinin korunması gerektiğidir.  Trom-
bositlerin orantılı olarak replasmanını önermeyen protokollerde (1: 1: 1 şema), oryantasyonun sadece trombos-
it sayısı 75.000'den az olduğunda yapılması hede�enmektedir ve amaç trombosit seviyelerini 50.000'in üzer-
inde tutmaktır [44  ].



TJOD İZMİR ŞUBESİ 

E - BÜLTEN

A
RA

LIK 2019

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ www.tjod.org17

Diğer Müdahaleler

 Pıhtılaşma sürecini iyileştirmek için, sistemik anti�brinolitik ajanlar, pıhtılaşmayı önlemek ve kan kaybını azalt-
mak için yaygın olarak kullanılmaktadır.  Son zamanlarda, Dünya Sağlık Örgütü, PPK tedavisi önerilerini, tanı 
konduktan hemen sonra 1-2 g traneksamik asit verilmesini içermektedir [6].  Traneksamik asit uygulamasının 
doğum sonrası kanamayı ve maternal mortaliteyi azalttığını gösteren iki çalışmadan elde edilen bir netice-
dir[80].  Obstetrik kanama için risk faktörü olan hastalarda traneksamik asidin pro�laktik kullanımı için bugüne 
kadar kanıt yoktur, ancak çalışmalar zaten traneksamik asidin ağır kanamalarda 1000 mg dozunda kullanılabi-
leceğini göstermiştir.  İlacın genellikle 250 mL salin çözeltisi içinde hazırlanması ve 50 mg / dk hızında 
infüzyonu gerekmektedir.
 Perfüzyonda iyileşmenin azalmasına yönelik bir diğer önemli müdahale, ilk olarak savaş pilotlarında üst vücut 
dolaşımını korumak için geliştirilen tıbbi antişok pantolonlardır.  Obstetriklerde, hipovolemik şok vakalarında, 
hastane ortamında bile, pnömatik olmayan antişok giysinin (NASG) kullanımı, şok etkilerini çağdaş bir araç 
olarak azalttığı düşünülmektedir.  NASG, bacağa, uyluklara ve alt karına sıkıştırma uygulamak için Velcro 
bağlantı elemanlarıyla neopren bölümlerde yapılan tıbbi bir antişok pantolondur.  Karın segmentinde uterusu 
sıkıştırmak için bir top bulunur.  NASG şok sonrası etkiyi azaltabilir ve toparlanmayı destekleyebilir [63,81]. 
Escobar ve ark.nın yakın tarihli bir çalışmasında NASG, yaşamsal belirti ve laktat değerlerinde iyileşmeyi teşvik 
etmekte ve aynı anda yapılan diğer müdahaleler arasında histerektomi sayısını ve hasar kontrol cerrahilerini 
azaltmaya katkıda bulunmuştur [82].  NASG'nin kullanımı, uygun özen gösterilinceye kadar WHO tarafından 
geçici bir önlem olarak önerilmektedir.
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PPK için Spesi�k Obstetrik Yaklaşım
 Genel olarak, postpartum kanamanın �zyolojik kontrolü plasenta yatağındaki spiral arterlerin ve damarların 
çevresinde bulunan myometriumun kontraksiyonu ve retraksiyonu ile gerçekleşir.  Bu kasların kontraksiyonu, 
damarların endotel lümeninin sıkışmasını ve obliterasyonunu destekler.  Bu mekanik kompresyondan sonra, 
koagülasyon sistemi etkili olur.  Myo-staining düzgün bir şekilde gerçekleşmezse, damarların kompresyonu 
meydana gelmez ve sonuç olarak kanama devam eder.  Bu, tüm vakaların% 70-80'inde mevcut olan PPK ve 
uterin atoninin ana nedenidir [82].
 PPK'nin diğer nedenleri arasında uterin inversiyon, uterin rüptür, histerotomi skar ayrılması, uterin damarları 
da içeren histerotominin laserasyonu ve yetersiz hemostaz gibi uterus komplikasyonları bulunmaktadır.  Ek 
olarak, plasental fragmanların retansiyonu, vakalardaki kanamaların %20’sini ve koagülopatilerin % 1'inden 
daha azını oluşturmaktadır [37].  PPK’ya obstetrik yaklaşım zorunludur ve eşlik eden genel tedavi olarak uygul-
anmalıdır.  Yine de PPK tedavisi altta yatan nedene bağlıdır.  Klasik olarak, PPK için 4 ana neden vardır ve bunlar 
“4 T” anımsatıcı yöntemiyle öngörülmektedir: Tonus, Tissue(Doku), Travma ve Trombin [44] (bkz. Tablo 3)
“Tonus”, PPK'nin ana nedeni olan uterus atonisi ile ilişkilidir [64].  Tüm PPK vakalarının % 50 - 80'inden sorumlu-
dur.  Bu durumda, doğumdan sonra bir kontraksiyon bozukluğu vardır ve açık arterlerde mekanik hemostaz 
yoktur.  Tedavi uterus masajı ve uterotoniklerin kullanımı ile yapılmaktadır [5].  Mevcut uterotonikler arasında, 
oksitosin, uterus kasılmasının ve daha kısa aksiyon sürelerinin geliştirilmesinde daha iyi etki göstermektedir.  
PPK’nın devam etmesi durumunda, diğer uterotoniklerin uygulanması zorunludur.  Seçenekler ergometrin, 
oksitosin-ergometrin  �x dozu, karbetosin ve misoprostoldür [5,64].  Eğer kanama devam ederse, uterin balon 
tamponadı, uterin arter embolizasyonu ve / veya cerrahi prosedürlerden oluşan ikinci basamak önlemler 
gerektirir[5].  Uterin kompresyon sütürleri, arter ligasyonu ve histerektomi en sık yapılan cerrahi işlemler arasın-
dadır [5,64,83].
 “Tissue(Doku)” plasental retansiyon, kotiledon veya membranlarla ilişkilidir.  PPK’nın en sık ikinci nedeni ve 
vakaların% 10 - 30'undan sorumludur [64,65,69]. Bununla birlikte, PPK’nın uterus atonisi ayırıcı tanısı bazen 
zorludur. Tedavi, uterotonik kullanarak uterus kontraksiyonlarını artırmaya ve uterus içindeki plasental dokuyu 
elle halas(manuel eksplorasyon), veya kürtaj ile çekmektir[5].
 “Travma”, kanama yapan ve yaralanma, yara, epizyotomi ve sezeryandaki  histerotomiyi içeren herhangi bir 
doku yaralanması ile ilişkilidir [64].  PPK’nın % 15-20'sinden sorumludur.  Tedavi, travma ve dikişlerin varlığını 
tanımlamak için yapılan eksplorasyondur. [64,65,69].
 Son olarak, son “T” koagülopatiye (trombin) ilişkindir ve PPK vakalarının% 1'inden daha azından sorumludur 
[64,65,69].  Çoğunlukla amniyotik sıvı embolisi, HELLP sendromu ve ablasyo plasenta vakalarında görülür.
 Bir “ABC” stratejisi müdahalelerin ele alınmasında yardımcı olabilir (Şekil 2): “A”, tanı konulduğu ve birinci 
basamak önlemlerin başlatıldığı alarm noktasıdır, “B”, “4 T "yaklaşımı” kanama nedenlerinin araştırılması ve 
tedavisi dir.  ve" C "kanamayı durdurmak için mücadele stratejisidir.
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Özet
Her ne kadar �zyolojik mekanizmalar hamile kadınlarda akut kan kaybını kompanze etse de, hipovolemi 
tanısında erken tedavi uygulanmalıdır.  PPK teşhisinde, kan kaybı miktarına ek olarak, SI, kan kaybı ile iyi bir 
korelasyon göstermektedir, bu nedenle, PPK ve hipovolemik şokun değerlendirmesini oluşturmak için SI 
kullanılmalıdır.  Genişletilmiş bir PPK tanımlaması, VEBL'nin 1000 mL ve SI'ın 1’in üzerinde olduğu “1’in kuralı” 
müdahaleyi tetiklemek için kullanılabilir.  PPK vakalarının tedavisi doğrudan hasta bakımıyla ilişkili tüm 
personelin katılımı ile başlamalıdır.  Birinci basamak önlemler, kan ürünlerinin mevcudiyeti, volüm replasmanı 
için koşulların oluşturulması, oksijen tedavisi ve kanamanın tanımlanması ve zamanında tedavi nedenlerini 
içeren koordine bakım eylemlerini sağlamalıdır.
 İntravenöz sıvı yönetiminin temel amacı,dolaşımdaki kan akışını korumak için kardiyak debiyi iyileştirmektir.  
Sıvı resüsitasyonu, sistolik kan basıncını 80- 90 mmHg arasında tutmak için küçük kristaloid alikotları (500 mL'ye 
kadar) ile başlamalıdır.  4'ten fazla eritrosit süspansiyonu transfüzyonuna ihtiyaç duyulduğunda, kadınlar daha 
düşük eritrosit / plazma konsantresi oranından fayda görebilmektedir (1: 2,5'ten az) Kanamayı azaltmak için, 
1-2 g traneksamik asit  PPK’nın teşhisinde endikedir ve perfüzyonun iyileştirilmesi için bir başka önemli müda-
hale, şok etkilerini azaltmada çağdaş bir araç olarak kullanılan NASG'dir.
 
Çıkar çatışması bildirimi
Adları hemen aşağıda listelenen yazarlar, konuyla veya bu metinde tartışılan materyallerle ilgili herhangi bir 
�nansal çıkar(onursal; eğitim hibeleri; konuşmacıların bürolarına katılım; üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse 
sahipliği veya diğer sermaye payları ve uzman tanıklığı veya patent lisansı düzenlemeleri) veya �nansal çıkarı 
bulunmayan herhangi bir kuruluş (kişisel veya mesleki ilişkiler, bağlantılar, bilgi veya inançlar gibi) veya kuru-
luşla hiçbir ilişkisi olmadığını veya bu kuruluşta yer aldıklarını onaylarlar.  Yazarlar konuyla ilgili bir çalışma 
yürütmek için CEMICAMP ve FAEPEX'ten 2015 yılında hibe aldı.
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Uygulama Noktaları
• Hipovolemik şok, anne ölümlerinin önemli bir nedenidir.
• Hızlı teşhis, tehlikedeki kadınları ayırt etmelidir.
• Klinik bulgularla ilişkili kan kaybının görsel tahmini, PPK tanısı için daha güvenilir olabilir.
• Anında ve hızlı kristalloid çözeltisi infüzyonu, küçük alikotlar halinde  ısıtılmış olarak başlamalıdır.
• Koordineli ekip çalışması hayat kurtarıcıdır.
• Agresif sıvı resüsitasyonuna sınırlı sıvı resüsitasyonu tercih edilebilir.
• Kan kaybı anlamlı  ve devamlı olduğunda kan ürünlerinin transfüzyonu gereklidir, ve bu durum kararsız hale 
gelen vital hemodinamik parametrelerin bozulmasına neden olur.
• Pnömatik olmayan antişok giysi (NASG), çağdaş bir araç olarak şok etkilerini azaltmak için düşünülmelidir.
• PPH'nin 4 ana nedeni vardır ve bunlar “4 T” anı tarafından da düşünülmektedir: Tonus, Doku, Travma ve Trom-
bin.
• Ölüm oranını azaltmak için  2: 1'den daha düşük bir CH: PFC oranının kullanılması daha yeterlidir.
• Bir “ABC” stratejisi müdahalelerin ele alınmasına yardımcı olabilir.
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Tranexamic acid for post-partum haemorrhage: What, who and when
Brenner A, Ker K, Haleema S, Ian Roberts. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 61 
(2019) 66-74
Clinical Trials Unit, Department of Population Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
London, United Kingdom 
HAZIRLAYAN: Dr.Meriç Balıkoğlu
T.C.S.B. İzmir S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anti�brinolitik ilaç olan taneksamik asit 1960 yıllarında Japonya’da postpartum kanama sebebiyle ölüm oran-
larını azaltmak amacıyla icat edilmiştir. Anti�brinolitik ilaçlar epsilon-aminokaproik asit (EACA) icadıyla üretime 
geçmiştir. Traneksamik asit (1-(aminometil)-sikloheksan-4-karboksil asit)  anti�brinolitik ajanlardan ilki olan 
EACA’nın 27 kat daha güçlüsü olması ile günümüzde yaygın olarak kullanılan sentetik lizin analoğudur. Oral 
yoldan kullanımında ve IV kısa süreli infüzyonlar ile etkin plazma konstrasyonlarına hızla ulaşabilir. İlacın yarıl-
anma ömrü yaklaşık üç saattir ve böbreklerden elimine olur. 
Oluşmuş �brin tıkaçlarının yıkımı, karaciğerden üretilen pro-enzim plazminojenin doku plazminojen 
aktivatörü(tPA) ile plazime dönüşümü ile başlar. Plazmin pıhtı tıkaçlarındaki �brinlerini üzerindeki lizin bölge-
lerine bağlanarak aktive olur. tPA, doku hasarına, iskemiye ve trombinin varlığına yanıt olarak vasküler 
endotelden salınır. tPA  lizine bağlanma bölgelerinden �brine de bağlanır. Fibrin hem plazminojeni hem de 
tPA'yı bağlar, böylece plazmin oluşumunu lokalize eder. Fibrine bağlı plazmin, plazmin inhibitörlerinden 
korunur ve �brin yıkım ürünlerinden lizin açığa çıkar böylece pozitif bir geri besleme döngüsünde �brinolizi 
hızlandırır. Traneksamik asit, plazminojen ve tPA'nın �brine bağlanmasını azaltarak �brinolizi inhibe eden mol-
eküler bir lizin analoğudur.
Cerrahide şiddetli kanama, post operatif hasta grubunda mortalite ve morbiditede ciddi artışa ve uzamış 
hastane yatışına sebep olur. Jinekoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, kalp damar, beyin sinir ve genel cerrahi 
ameliyatlarının da içerisinde olduğu  10.488 hastayı içeren 129 çalışmanın sistematik bir derlemesi, traneksa-
mik asidin üçte bir oranında kan transfüzyonu riskini azalttığını buldu(K.KER,2012).
Cerrahide kanamanın ciddi oranda azaltması üzerine çok merkezli randomize CRASH-2 çalışması 2010 yılında 
yayınlandı. Çalışmaya göre kanamalı travma hastalarında, traneksamik asidin ölüm ve vasküler tıkayıcı olaylar 
üzerine etkisi araştırıldı. Şiddetli kanamaları olan ve  yaralanmaları 8 saat içinde olan 20.211 erişkin olgu, rasgele 
traneksamik asit (10 dakika boyunca 1 g, ardından 8 saat boyunca 1 g infüzyon) ya da plasebo verilmiş. Hasta-
ların kanamaları (RR = 0.85,% 95 CI 0.76-0.96)  ve tüm nedenlere bağlı 4 hafta içerisinde gerçekleşen ölüm oran-
ları  [(vasküler tıkayıcı olaylarda artış olmadan tüm nedenlere bağlı ölüm) (RR = 0.91,% 95 CI 0.85-0.97)] önemli 
ölçüde azalmış izlenmiş. Kanamaya bağlı ölümlerde traneksamik asit ilk 3 saat içerisinde verilmiş ise ölüm oran-
larında azalma gözlenmiş(RR = 0.72,% 95 CI 0.63-0.83) . Yaralanmadan 3 saat sonra verildiğinde ise mortaliteye 
etkisi olmadığı gözlenmiş.  Bu, dissemine intravasküler koagülopatiye bağlı kanamanın devam etmesine bağl-
anmış. CRASH-2 denemesinin sonuçlarına dayanarak, traneksamik asit, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Temel 
İlaçlar Listesi'ne dahil edildi ve aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde travma protokollerine dahil edildi.
Dünya çapında 2010 yılında 300.000 anne ölümünün %27 si post-partum kanama sebebiyle gerçekleşti. Buna 
göre her 6 dakikada 1 anne kanama sebebiyle ölmekte.  Cerrahi ve travma hastalarındaki kanama tedavisinde 
sık kullanılan traneksamik asit post-partum kanamada da aktif kullanıma geçebilir.

POST PARTUM KANAMADA TRANEKSAMİK ASİDİN YERİ VE KULLANIMI

Dr. Meriç Balıkoğlu, POST PARTUM KANAMADA
TRANEKSAMİK ASİDİN YERİ VE KULLANIMINI yazdı...
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Yakın zamana kadar post-partum kanamada traneksamik asidin yerini araştıran çalışmalar küçük çaplı ve düşük 
kalitedeydi. WOMAN  çalışması, doğum sonrası kanamada traneksamik asidin kullanımı hakkında sağlam ve 
kesin kanıtlar sağlamak amacıyla 2009 yılında başlatıldı. Bu çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü  
çalışma, traneksamik asidin post-partum kanaması olan olgulardaki ölüm ya da histerektomi oranları üzerine 
etkisini  2017 yılında yayınlandı. Post-partum  20.060 kadına randomize çift kör olacak şekilde dizayn edilip bir 
kısmına plasebo verilmiş ve geri kalanlara kanama sonrasında 1 gr traneksamik asit 10 dakika içerisinde verilm-
iş. Traneksamik asit verilen hastaların kanaması devam etmesi halinde 2. doz olarak 30. dakikada yeniden 1gr 
traneksamik asit 8 saat içerisinde gidecek şekilde infüzyon verilmiş.  Post-partum kanaması  önce durmuş ve 24 
saaat içerisinde yeniden başlamış olan olgularda yeniden 1gr infüzyon verilmiş.  Primer değişkenler tüm ned-
enlere bağlı  ölüm sayısı ve perinatal histerektomi oranları, sekonder değişken kanamaya bağlı post-partum 
ölüm sayısı olarak belirlenmiş. Traneksamik asit verilme zamanının post-partum kanamaya bağlı ölümlere 
etkisinin incelendiği  alt gruplar oluşturulmuş.   Diğer bir  alt grupta  traneksamik asidin doğum şekline ve kana-
manın nedenine etkisi araştırılmış. 
WOMAN çalışmasına göre traneksamik asidin kanamaya bağlı post-partum ölümleri anlamlı oranda azalttığı 
izlenmiş (RR = 0.81,% 95 CI 0.65-1.00; p = 0.045).  Bunu yaparken tromboembolik olaylarda ve komplikasyonlar-
da artış izlenmemiş. Kanamaya bağlı ölüm üzerindeki etki, doğumdan sonraki ilk  3 saat içerisinde traneksamik 
asit verildiğinde en fazla olmuş. (RR = 0.69,% 95 CI 0.52-0.91; p = 0.008). Doğumdan 3 saat sonra verildiğinde 
kanama nedeniyle ölümde belirgin bir azalma görülmemiş (RR = 1.07,% 95 CI 0.76-1.51; p = 0.70). Tedavi etkis-
ini, doğum şeklinin veya kanama nedeninin değiştiğine dair bir kanıt izlenmemiş. 
WOMAN çalışmasında ölümlerin %28’i  sepsis ve traneksamik asitten etkilenmesi muhtemel olmayan organ 
yetmezliği gibi komplikasyonlar dahil olmak üzere kanamayan nedenlere atfedilmiştir. 
Bu çalışmanın bir alt çalışmasında traneksamik asidin etki mekanizması incelenmiş . Nijerya’da ki  167 kişilik 
ETAC(Traneksamik Asidin Pıhtılaşma Üzerindeki Etkisi) çalışması traneksamik asit verilen ve verilmeyen olgu-
lardaki D-Dimer seviyelerini incelemiş.  Çalışma D-Dimer seviyelerinin tedaviye bağlı �brinolizin azaldığı grupta 
istatistiksel olarak anlamlı oranda azalmış izlemiş (p=0.05).
Bu çalışmalar ışığında traneksamik asit,  uzun raf ömrüne sahip, uygun maliyetli, ısıya dayanıklı olmasıyla da acil 
obstetrik bakım tesislerinde her zaman hazır durumda bulunmalıdır.  WHO doğum sonrası kanama tedavisi için 
traneksamik asit kullanımı konusundaki önerisini güncelledi . WOMAN çalışmasında kullanılan ile aynı doz 
rejimini kullanarak, doğum sonrası kanamanın (doğumdan sonraki 3 saat içerisinde) intravenöz traneksamik 
asitle erken tedavisini şiddetle tavsiye eder. [1gr traneksamik asit 100 ml  serum �zyolojik içerisinde 10 dakika-
da gidecek şekilde] Kanama 30 dakika sonra devam ederse veya ilk dozun 24 saat içinde yeniden başlarsa, ikinci 
doz 1 g traneksamik asit intravenöz verilmelidir. Traneksamik asit ” kanama nedenine bakılmaksızın” normal 
doğumdan sonra tahmini 500 ml ve sezeryan doğumdan sonra tahmini 1000 ml kaybından fazla veya hemodi-
namik instabilite oluşturan kanama durumlarında kullanılmalıdır.
Medikal (uterotonik), cerrahi olmayan ve cerrahi müdahaleleri içeren doğum sonrası kanamanın tedavisi için 
tüm olağan tedavilere ek olarak traneksamik asit kullanılmalıdır.
Traneksamik asit infüzyonunda elektrolitli, dekstrozlu, aminoasitli ve karbonhidratlı solüsyonlar tercih edilebil-
irken penisilin grubu ilaçlar, mannitol ve kan transfüzyon ürünleri tercih edilmemelidir. Kullanımın kısıt-
landırılacağı olgular gebelikte tromboemboli geçirenler, koagülopati ve aktif damar içi pıhtının izlendiği 
durumlardır.
Post-partum kanamadan dolayı ölümler ilk 8 saatte olması sebebiyle tedavinin başlamasında gecikmemek 
gerekir.  İlk üç saate başlanmadığı durumda intravasküler volüm kaybından dolayı irreversibl değişiklikler 
gözlenebilir. WOMAN ve CRASH-2 çalışmaları ,tedavideki  her 15 dakikalık gecikmenin traneksamik asidin 
sağkalıma etkisini % 10 oranında azalttığını gösterdi. 



TJOD İZMİR ŞUBESİ 

E - BÜLTEN

A
RA

LIK 2019

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ www.tjod.org23

 WOMAN çalışmasında traneksamik asidin transfüzyon (RR = 1.00,% 95 CI 0.98-1.03; p = 0.86) veya histerektomi 
(RR = 1.02,% 95 CI 0.88-1.07; p = 0 · 84) üzerinde bir etkisi gözlenmedi. Benzer şekilde, CRASH-2 çalışmasında 
transfüzyon üzerinde bir etkisi olmamıştır. Buna karşılık, traneksamik asit, cerrahi kanamadaki transfüzyonu 
azaltır. Bu tutarsızlık ortaya çıkmış olabilir çünkü traneksamik asit, cerrahi kanamaların tedavisinde ikinci ameli-
yattan önce ve sırasında kullanılmaya başlanıyorken, travma ve postpartum kanamalarda diğer müdehalelerle 
aynı anda başlanmaktadır.
TRAAP (Vajinal Doğum Sonrası Kanamayı Önlemek İçin Traneksamik Asit) çalışmasının sonuçları, 4079 kadını 
traneksamik asit ya da plasebo almak üzere randomize eden çok merkezli, plasebo kontrollü, çift kör  çalışma 
olarak yayınlandı. Post-partum kanamanın en az 500 ml kan kaybı olarak tanımlandığında doğum sonrası 
kanamada azalma olmamıştır. Bununla birlikte kanama miktarında %25 oranında azalma, istatistiksel olarak 
anlamlı çıkmıştır. Bulgulara göre normal doğum sonrasında pro�laktik kullanımının değerlendirilmesi için 
geniş çaplı yüksek kanıt düzeyine sahip çalışmalara ihtiyaç vardır.
Gelişmemiş ülkelerdeki binlerce kadın kısa süre içerisinde hastanelere ulaşamıyor ve kan kaybından kaybedili-
yor.  Ambulaslarla transportu sağlanabilecek olgulara dahil sağlık hizmet şartları sebebiyle intravenöz infüzyon 
yapılamıyor.  Bu hasta gruplarında intramusküler tedavi hayat kurtarıcı olabilir.  WHO ,  erişebilirliği arttırmak 
için intramusküler kullanımın güvenilirliğinin değerlendirildiği araştırmalara öncelik verilmesi gerektiğini
öneriyor.
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ACOG Clinical Opinion: Postpartum hemorrhage: new insights for de�nition and diagnosis
Borovac-Pinheiro, A. et al. American Journal of Obstetrics & Gynecology, Volume 219, Issue 2, 162 – 168
Hazırlayan: DR BURAK BAYRAKTAR
T.C.S.B. İzmir S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son 25 yılda obstetrik kanama nedeniyle oluşan ölümlerin sayısında bir azalma olmasına rağmen, obstetrik 
kanamalar anne ölümünün doğrudan nedeni olmaya devam etmektedir. Obstetrik kanamaya bağlı ölümlerde 
bölgesel olarak büyük farklılıklar vardır. Kanama, gelişmiş ülkelerde anne ölümlerinin yaklaşık % 9,3'ünü 
oluştururken, gelişmekte olan ülkelerde % 45,7'sini oluşturur.
Postpartum hemoraji (PPH) insidansı literatürde % 1-10 arasında değişmektedir. 
PPH için risk faktörleri, maternal faktörler (ileri anne yaşı, nulliparite, anemi, sezaryen doğum öyküsü, uterin 
myomlar), gebelik komplikasyonları (plasenta previa, çoğul gebelik, polihidramniyos, koryoamniyonit, gebe-
liğin hipertansif hastalıkları) ve doğum ilişkili faktörlerdir (epizyotomi, rest plasenta, uterin veya vajinal lasera-
syon, uterus rüptürü, yüksek yenidoğan ağırlığı).  Bununla birlikte, PPH'yi risk faktörlerine göre öngörme oranı 
çok düşüktür. 

POSTPARTUM KANAMA TANIMI
2012 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre postpartum kanama vajinal doğumlarda > 500 mL; sezaryen 
doğumlarda > 1000 mL; vajinal doğumda şiddetli PPH ise > 1000 mL kan kaybı olarak tanımlanmıştır. Ancak bu 
kan kaybı eşikleri morbidite ve mortalite riskini ve klinik açıdan hastaları yeterince yansıtmamaktadır. 
Kan kaybı miktarına bağlı olarak mevcut PPH tanımını destekleyen yüksek kaliteli kanıt yoktur. 
Dahası DSÖ kan kaybı ölçümünde standart olarak kan kaybının görsel olarak tahmin edilmesini önermektedir. 
Ancak, görsel tahmin son derece güvenilmezdir. Öyle ki; spektrofotometre ile karşılaştırıldığında doğum 
sonrası kan kaybının görsel tahmini kan kaybını % 33 ile % 50 oranında daha az görebilmektedir..
Gebelikte kardiyovasküler sistemde ki değişiklikler ve  kardiyovasküler sistemin adaptasyonu kanama 
açısından koruyucudur. 
Gebelikte kardiyovasküler değişiklikler gebeliğin altıncı haftası civarında başlar, kan hacminde %45 (1200-1600 
mL) artış olur ve 32 haftada bu artış maksimum değer olan 4700-5200 mL hacme ulaşır. Kalp debisi yaklaşık % 
50 artar. Nabız, beşinci gebelik haftasından itibaren artar ve yaklaşık 32 haftalık gebelikte bu artış 15-20 atım / 
dakikayı bulur. 
Doğum esnasında, uterin kontraksiyonlar, ağrı, endişe ve valsalva manevrası sempatik sistemi tetikler; sempa-
tik sistem etkisiyle kalp atış hızı ve kan basıncı yükselir. Doğumdan hemen sonra, uterustan dolaşım sistemine 
kan aktarımı ve venöz akıştaki artış nedeniyle kardiyak debide %60-80 oranında bir artış görülür. Bu artış 
doğumdan 10 dakika sonra azalmakta ve doğumdan yaklaşık 1 saat sonra eski haline yaklaşmaktadır. Kalp 
debisi doğumdan sonra ki 2 hafta içinde üçte bir oranında azalır ve 24 hafta sonra gebelik öncesi değerlere 
döner. S
ağlıklı kadınlarda �zyolojik kompansatuar mekanizmalar, çok miktarda kan kaybedilene kadar (genellikle > 
1000 mL) hayati belirtilerde ki değişiklikleri önler. Dolayısıyla, kanama sonucu yaşamsal belirtilerde değişiklikler 
geç görülür ve bu da PPH'nin erken tanınmasını önler.

Pospartum Hemoraji: Tanımı ve Tanısı İçin Yeni Görüşler

Dr. Burak BAYRAKTAR, Pospartum Hemoraji: Tanımı ve
Tanısı İçin Yeni Görüşlerini yazdı...
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HİPOVOLEMİ GÖSTERGESİ OLARAK ŞOK INDEKSİ
Her ne kadar geleneksel yaşamsal belirtilerin (nabız ve sistolik kan basıncı) kullanımı hipotansiyonun değer-
lendirilmesinde tek başına kesinliğe sahip olmasa da, bunların kombinasyonu bu parametreleri şok indeksi (SI) 
olarak adlandırılan, daha doğru ve kesin bir hipovolemi göstergesine dönüştürebilir. SI, kalp atım hızını sistolik 
kan basıncı ile bölerek hesaplanır ve obstetrik nedenlerin sonucu olarak hipovolemi riski altında ki kadınların 
erken tanımlanmasında çok değerlidir. SI, obstetrik popülasyonda ise ilk kez ektopik gebelikte kan kaybının 
ciddiyetini belirlemek için kullanılmıştır. 
Son zamanlarda obstetrik popülasyonda yapılan çalışmalarda, artmış SI ile kan transfüzyonu ihtiyacı arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu gösterilmiştir ki bu durum SI'nın şiddetli PPH'nin tanımlanmasında yararlı bir araç 
olabileceğini göstermektedir.

Normal SI aralıkları;
• Gebe olmayan kadınlarda 0.5-0.7 
• Postpartum kadınlarda 0.66-0.75 
• Ortalama gebelik değerlerinin ise gebelik haftası fark etmeksizin 0.75-0.83 
• SI> 0.9 ise PPH’de kitlesel transfüzyon ihtiyacının gerekli olduğu gösterilmiştir. 

PPH'li kadınlarda vital bulgular içinde SI'nın kötü maternal sonuçlar için en iyi doğruluğa sahip olduğunu 
gösterilmiştir. Anne ölümü, ağır end-organ yetmezliği, maternal morbidite, yoğun bakım ünitesine yatış ve 
diğer kötü maternal sonuçlarda SI için >0.9 değeri, yüksek duyarlılık göstermiştir; bununla birlikte, bu eşiğin 
klinik faydası düşük özgüllüğü ile sınırlı izlenmiştir. 1.7 eşiğinin üzerindeki SI değerleri, daha iyi klinik uygulana-
bilirliği olan yüksek özgüllük değere sahip görülmüştür.

Tartışma
Sadece kaybedilen kan miktarına dayanan mevcut PPH tanımı klinik durumu yeterli derecede göstermeyebilir. 
Ne kan kaybının görsel kestirimi ne de hayati belirtilerin tek tek kullanımı, PPH'yi erken tanıma ve derhal tedavi 
etme arayışımızda yardımcı olmamıştır. Ön kanıt, SI'nin bu tür bir gösterge olabileceğini göstermektedir.


