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Doğumda kan kaybı
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Tanım

• Dünya Sağlık Örgütü
• Primer (erken) PPK

– Vaginal doğumdan sonraki ilk 24 saat içerisinde
• >500 ml
• >1000 ml majör (RCOG: 1000-2000 moderate, >2000 severe)

– Sezaryen sonrası
• >1000 ml

• Sekonder PPK
– 24 st- 6 hf (12hf)

• Diğer tanımlar
– Anne vücut ağırlığının %1’inden daha fazlasının kaybı
– Hematokritte %10’luk düşüş yaratan kan kaybı

WHO Technical Consultation on the Prevention and Treatment of PPH Switzerland, 2012 



Ölçekli Drape/Ped



Kanama miktarının tahmini



İnsidans

• >500 ml kanama %5

– Vaginal %4

– C/S%6

• > 1000 ml kanama (ciddi PPK) %1

• Doğumun 3. evresinde aktif yönetim uygulanmazsa:

– >500 ml %13

– > 1000 ml %3
SB-AOB Klinisyen Modülü Ders Notu



WHO: Approximately 15 million have PPH and 
75,000 die of PPH



Obstetrik kanama sebepleri

• Gebelikte
– Erken

• Abortus

• Ektopik

• Mol

– Geç
• Ablasyo pl.

• Pl. Previa

• Uterus rüptürü

• Postpartum
– Erken

• Atoni

• Plasentanın 
ayrılmaması

• Laserasyonlar

• Koagulopati

• İnversiyon

– Geç
• Plasenta retans.

• Subinvolusyon



Obstetrik kanama için risk faktörleri 
(>1000ml)          RR

Pl. Previa 13,1

Ablasyo pl. 12,6

Plasenta retansiyonu 5,2

Çoğul gebelik 4,5

İndüksiyon 2,2

Epizyotomi 2,1

Makrosomi (>4kg) 1,9

Obezite 1,6

RCOG Guideline No: 52, 2011



Etyoloji ‘4T’

• Atoni (1/20 doğum) — Tonus (%80)

• Plasenta retansiyonu — Tissue

• Travma — Trauma (%20)

• Koagulopati — Thrombin (%1)



PPK önlenmesi için neler yapılmalıdır?

• Doğumun 3. evresinin aktif yönetimi

– Profilaktik uterotonik ilaç kullanımı

– Umbilikal kordonu erken klemplenmesi*
• WHO 2012: Geç kordon klempleme önerilir

• NICE: Erken klemplenmesi önerilir

– Plasentanın ayrılmasının kontrollü umblikal kord
traksiyonu ile desteklenmesi ve fundal masaj



Postpartum kanama olduğunda
sırasıyla neler yapılmalıdır?

• İlk değerlendirme

• İletişim-organizasyon-tetkik

• Resisutasyon-replasman

• Kanamayı durdurma

• Takip/yoğun bakım



İlk değerlendirme

• Hastanın genel durumu
• Kanamanın miktarı

– Plasenta tam çıkmış mı?
– Fundus sert mi?
– Genital trakt intakt mı?
– Koagulasyon bozukluğu var mı?
– Vajinal kanama olmadan hipovolemi bulguları

• İntraabdominal kanama
– uterin rüptür
– retroperitoneal hematom…









Etyolojiye yönelik tedavi

Etyoloji Tedavi

TONUS Masaj, kompresyon, uterotonik

TISSUE Kavite kontrolü, Bumm kretaj

TRAVMA Cerrahi; sutur, reperasyon, 
repozisyon

TROMBIN Replasman



Uterin Masaj

• Hemen başlanmalı

• Bimanuel!

• Kontraksiyon sağlanana 
kadar devam

• Uterusun
yumuşamadığından 
emin olunmalı

• Kontraksiyon yoksa 2 
saat devam

• Sıvı, O2, glukoz?
•Azaltır

•500 ml üzeri kan kaybı
•PP 30 .ve 60. dk kanama miktarı
•uterotonik ihtiyacı  2008 Cochrane



Uterotonikler

• Oksitosin

– 5 ü iv bolus

– 40ü/500 ml –150 ml /st iv

• Ergometrin 0.5 mg im

• Misoprostol 800-1000 mcg rektal



Uterotonik ajanlar



Bimanuel uterin kompresyon 

• Uterus ön ve arka 
yüzüne her iki elle 
basınç 

– Uterin kavitenin 
kapatılması 

– Lokal prostoglandin 
salgısını artırma 



Uterin tamponad

• Kanamayı durdurabilir veya 
cerrahi öncesi zaman 
kazandırır

• Birbirine bağlı, batikonlu rulo 
gaz kavite ve vajene 
yerleştirilir

• Risklidir:
– Kanamanın devamı (gizli) 
– Enfeksiyon 

• 24-36 saatte çıkarılır
• Geniş spektrumlu antibiotik

Rashmi Bagga, 2004



Balon



Kanama bulguları

Kayıp
ml

% Klinik bulgular

500 10 Yok. 
Seyrek olarak vasovagal senkop

1000 20 Hafif postural hipotansiyon, egzersizle taşikardi

1500 30 Postural hipotansiyon, taşikardi, düşük nabız basıncı

2000 40 Kardiak output ve kan basıncı normalden az,
yatarken bile hava açlığı var, 
nabız hızlı ve zayıf, cilt soğuk ve nemli

2500 50 Laktik  asidoz ve ölüm



Kan kaybı ile sistemik vasküler direnç, TA ve 
kardiyak output arasındaki ilişki
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Akut Müdahalede 30’lar kuralı

• Sistolik kan basıncı 30 mm Hg↓

• Nb 30 atım/dk↑

• SS > 30 solunum /dk ↑

• Hb %30 ↓

• Diürez < 30 ml/st ↓

• Şok indeksi: Nabız/Sistolik basınç
– Normal: 0.5-0.7

– Şok: >0.9



Kan kaybının hesaplanması ve 
şok indeksi

Nabız (vuru/dk)

Şok İndeksi = ______________________

Sistolik basınç (mmHg)

Şok İndeksi İntravasküler sıvı kaybı

0.5 %0

0.8 %10-20

1.0 %20-30

1.1 %30-40

1.5 %40-50



Resüsitasyon

• ABC
• Monitorizasyon: Bilinç, Nb, TA, PO2
• Diürez/Sonda
• 2 büyük damar yolu ( 14-16G)> Kristalloid
• Maske ile O2 (10-15 lt/dk)
• Isıtma
• Ayak elevasyonu
• Laboratuar:

– Hemoglobin, elektrolikler, üre, kc. enzimleri
– 5 ü Cross-match
– aPtt, INR, D-dimer, Fibrinojen
– Arteryal kan gazı

• Santral venöz kateter



Replasman

• Sıvı: Her iki damar yolundan 1000 cc kristalloid
• Kolloid: kan ürünü yok veya gecikiyorsa
• Kan ürünleri:

– Hb> 8,0 gr/dl
– Eritrosit susp (kroslu/grup uyumlu/0 -)
– TDP (2 ES için 1 TDP) 
– Trombosit Suspansiyonu: PLT<50.000/ml
– DİK, masif hemoraji: 

• Kryopresipitat: Fibrinojen < 1gr/L
• Faktör V: F VIIa

• Kaybedilen sıvılar ilk 1 saatte yerine konulmalı



• 150 ml/dk ve üzerindeki kanama

• 3 saat içinde kan hacminin %50’sinin kaybı

• 24 saat içinde total kan hacmine eşit miktarda kanama

– 10 ünite tam kan

– 20 ünite eritrosit süspansiyonu

Masif kanama



Masif kanamalarda tam kan ne zaman 
kullanılmalıdır?

• 3-4 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve sıvı 
replasmanına rağmen hastanın hemodinamik dengesi stabil 
hale gelmiyorsa

• Kan kaybı, total kan hacminin %25-30'u ise

• 1500-2000 cc kan kaybı



Transfüzyon reaksiyonlarının sıklığı

Reaksiyon %

Febril reaksiyonlar 5-8

Ürtiker 1-3

Geç hemolitik reaksiyon 0,2

Akut hemolitik reaksiyon 0,02

Anaflaksi 0,01

Enfeksiyon 1/60-600bin

Gabbe.SG. Obstetrics 4. Baskı s;509



Medikal Tedavi Yetersizse

• Selektif Arter Embolizasyonu

• Arter Ligasyonu

• Uterin Hemostatik Sütür Uygulaması

– B-Lynch, Hayman, kare sutur

• Histerektomi



Sekonder postpartum kanama

• Etyoloji

– Endometrit

– Plasenta retansiyonu

– Koagulopati (vWF eksikliği)

– Uterin arterlerin psödoanevrizması

– Arteriyovenöz malformasyon

– Koryokarsinoma



Kanamalı hastaya yaklaşım

• Kanama durduktan sonra:
– IV sıvıya devam (1 L / 6 st)
– Oksijen (6–8 L/dk)
– Hb, Htc, trombosit sayımı
– Gerekirse fibrinojen, FDP, pıhtılaşma testleri
– Serum elektrolitleri, kreatinin ve kan pH’sı

• 24 saat sonra:
– Hb, Htc: 

• Hb 7 g/dL veya Htc 20% altındaysa:

– Demir 120 mg oral
– Folik asit 400 mcg en az 3 ay



Acil kanama protokolü

• Bir görevli belirlenir
• 2 Ünite O-negatif ES derhal yola çıkar
• 4 Ünite ES, 6 unite trombosit, 10 torba kriyopresipitat istenir
• Tam kan sayımı,koagulasyon testleri, arter kan gazı, ve cross-match için kan 

alınır, bakılır
• Kan ürünleri transfüzyonu için bir algoritm belirlenir

– Trombosit <100,000, ise 6 unite
– Fibrinojen <125 mg/dl, ise 10 torba kryopresipitat 
– INR >1.5 ise veya masif kanama varsa 4 unite AB gurubu plazma eritilir ve 

verilir

• İstenilen-verilen kan ürünleri aynı kişi tarafından kayda alınır



Sonuç

• PPK her doğumda olabilir 

• Üçüncü evre aktif yönetilmelidir

• İlk dakikalar çok önemlidir

• Yaklaşım multidisipliner olmalıdır

• Doğum kayıtları iyi tutulmalı onamı formları 
unutulmamalıdır

• Hayat kurtaran şeyler:
– Atoni: Uterin masaj+Uterotonikler

– Eski SCA> plasenta: previa/akreta?>tersiyer merkez


