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TITLE
Complicated childbirth − increased bleeding at the fourth stage of labour 
− a case report

STRESZCZENIE
Zwiększone krwawienie z dróg rodnych w IV okresie porodu jest naj-
częściej spowodowane pozostawieniem resztek łożyska, atonią macicy, 
zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz urazami tkanek miękkich. Opis przy-
padku przestawia przebieg porodu powikłanego infekcją wewnątrzma-
ciczną oraz krwotokiem w IV okresie porodu u pacjentki w ciąży dru-
giej, rodzącej po raz pierwszy w terminie porodu. Dynamika tego po-
wikłania wymaga od zespołu interdyscyplinarnego podjęcia sprawnego, 
planowego i kompleksowego działania.
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SUMMARY
Increased bleeding at the fourth stage of labour is caused the most 
frequently by retained placenta, uterine atony, bleeding disorders and 
the injuries of soft tissues. The presented case report describes the course 
of a childbirth complicated by intrauterine infection and bleeding 
at the fourth stage of labour in a patient in the second pregnancy who 
gave girth on the expected date of childbirth for the first time. The 
dynamics of this complication requires undertaking efficient, planned 
and comprehensive action of an interdisciplinary team.
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Praca recenzowana

Zwiększone krwawienie z dróg rodnych 
po urodzeniu popłodu najczęściej 
spowodowane jest przez pozostałe 

w jamie macicy resztki tkanki łożyskowej. 
Zaburzenia kurczliwości mięśnia macicy 
spowodowane pozostaniem resztek popło-
du ustępują po ich usunięciu przez wyły-
żeczkowanie jamy macicy (1).

Do bezpośrednich przyczyn wczesnego 
krwotoku po porodzie należą również za-
burzenia krzepnięcia krwi i urazy okołopo-
rodowe dróg rodnych. Wśród czynników 
predysponujących do większej utraty krwi 
po porodzie wymienione są m.in.: otyłość, 
etniczność, zakażenie wewnątrzmaciczne, 
znieczulenie przewodowe, przedłużający 
się III okres porodu oraz przyczyny krwa-
wienia przedporodowego (2).

Uważa się, że po każdym porodzie istnieje 
ryzyko wystąpienia krwotoku położniczego, 
pomimo braku oczywistych czynników ry-
zyka, natomiast w praktyce klinicznej każ-
dy czynnik predysponujący do krwotoku 
może uruchomić patomechanizm prowa-
dzący do zwiększonej utraty krwi. 
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Krwotok położniczy stanowi szczególną 
sytuację, której podłoże jest wielopłaszczy-
znowe, nakładającą na zespół terapeutyczny 
konieczność sprawnego podjęcia skutecz-
nych środków terapeutycznych.

Opis przypadku
26-letnia pacjentka z otyłością, w drugiej 
ciąży, do pierwszego porodu zgłosiła się 
do szpitala z powodu początku czynno-
ści skurczowej mięśnia macicy i krwawie-
nia z dróg rodnych. Podczas badania we-
wnętrznego w Izbie Przyjęć wykonano 
amniocentezę – odpłynął czysty płyn owo-
dniowy. Pacjentka została przyjęta do Blo-
ku Porodowego.

Przy przyjęciu pacjentki w badaniu we-
wnętrznym stwierdzono część pochwo-
wą szyjki macicy długości 2 cm, drożną 
dla 2 palców, odpływanie czystego płynu 
owodniowego, główka płodu lekko przy-
parta do wchodu miednicy. Ze względu 
na krwawienie z dróg rodnych w wywiadzie 
pacjentka pozostawała pod ciągłym moni-
toringiem KTG. 

Wywiad ogólny pacjentki nie miał zna-
czenia dla przebiegu porodu. W wywiadzie 
położniczo-ginekologicznym stwierdzono 
poronienie samoistne z wyłyżeczkowaniem 
jamy macicy. W przebiegu obecnej ciąży ho-
spitalizacja w I trymestrze ciąży z powodu 
krwawienia z dróg rodnych. 

Wymiary miednicy kostnej prawidłowe, sza-
cowana kliniczna masa płodu 3700 g, w ba-
daniu USG 2 tygodnie wcześniej – około 
3300 g. Posiew w kierunku GBS ujemny.

Po 4 godzinach od odpłynięcia płynu owo-
dniowego, ze względu na hipotoniczną czyn-
ność skurczową mięśnia macicy i brak postę-
pu porodu, wdrożono stymulację czynności 
skurczowej wlewem dożylnym z 5 j. oksyto-
cyny w pompie. Z uwagi na podwyższoną 
leukocytozę w kontrolnej morfologii przy 
przyjęciu (16,4 tys.) rozpoczęto dożylną 
profilaktykę antybiotykową − ampicylina 
+ sulbaktam – 1,5 g i klarytromycyna – 0,5 g.

Po godzinie stymulacji czynności skurczo-
wej w badaniu wewnętrznym stwierdzono 
2 cm rozwarcia, pacjentka na własną prośbę 
została zakwalifikowana do znieczulenia ze-
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wnątrzoponowego. Zapis KTG prawidłowy, 
płyn owodniowy czysty, nie zaobserwowa-
no krwawienia z dróg rodnych.

Po upływie 4 h od ostatniego badania 
wewnętrznego, w zapisie KTG okreso-
wa tachykardia płodu ± 170-180 ud/min. 
W badaniach laboratoryjnych zaobserwo-
wano wzrost leukocytozy (21,4 tys.), na-
tomiast u pacjentki wzrost temperatury 
ciała (37,5-37,9°C), w związku z czym włą-
czono dożylną antybiotykoterapię amika-
cyną – 1g. Stwierdzono II okres porodu. 

Po 35 minutach II okresu porodu przy 
bocznym nacięciu krocza urodziła się córka, 
oceniona na 10 pkt w skali Apgar, o ma-
sie 3350 g. Po 30 minutach aktywnie pro-
wadzonego III okresu porodu urodził się 
samoistnie niekompletny popłód, zaobser-
wowano zwiększone krwawienie z dróg rod-
nych w IV okresie porodu. Pacjentka została 
niezwłocznie zakwalifikowana do zabiegu 
wyłyżeczkowania jamy macicy. 

W krótkim znieczuleniu dożylnym jamę 
macicy wyłyżeczkowano łyżką Bumma, 
uzyskując resztki popłodu. W celu sty-
mulacji obkurczania mięśnia macicy włą-
czono dożylny wlew z 20 j.m. oksytocyny 
i podano inne leki – kwas traneksamowy 
– 1 g i.v., metyloergometrynę – 0,2 mg i.m., 
Mizoprostol – 800 μg p.r. oraz 1000 ml 
płynów infuzyjnych. Podczas kontroli ob-
rażeń dróg rodnych stwierdzono pęknię-
cie szyjki macicy po stronie lewej, które 
wraz z naciętym kroczem zaopatrzono 
w sposób typowy. 

Po porodzie łączną utratę krwi ocenio-
no na około 1000 ml. Założono Kartę In-

tensywnego Nadzoru i kontrolowano stan 
ogólny i położniczy pacjentki.

Stan ogólny pacjentki po porodzie 
i wyłyżeczkowaniu jamy macicy: do-
bry – HR 90 ud/min, RR 110/65, temp. 
– 37,2°C. Macica twarda, obkurczona, 
krwawienie z dróg rodnych w normie. Za-
pewniono kontakt „skóra do skóry” mat-
ki i dziecka oraz przystawiono dziecko 
do piersi. Ze względu na poród zabiego-
wy oraz parametry infekcyjne utrzymano 
antybiotykoterapię dożylną u pacjentki 
oraz włączono antybiotykoterapię u no-
worodka.

Około 4. godziny po porodzie pacjentka 
w asyście położnej wykonała toaletę ciała 
i została przekazana na oddział położniczy 
wraz z noworodkiem.

W kolejnych dobach połogu pacjentka 
w stanie ogólnym i położniczym dobrym, 
nie wykazywała klinicznych cech niedokrwi-
stości, infekcji ani małopłytkowości. Zaobser-
wowano prawidłową diurezę pacjentki, krocze 
bez obrzęku, gojące się prawidłowo, laktacja 
kontynuowana wg potrzeb matki i dziecka. 
Wdrożono doustne leki krwiotwórcze.

Tab. 1 przedstawia wybrane parametry ba-
dań laboratoryjnych podczas hospitalizacji 
pacjentki.

W 4. dobie po porodzie pacjentka w sta-
nie ogólnym i położniczym dobrym, z dal-
szymi zaleceniami, wraz z noworodkiem 
została wypisana do domu.

Dyskusja
Ciąża, mimo swoiście fizjologicznego sta-
nu, często zostaje powikłana przez czynni-

WARTOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

PARAMETRY przy przyjęciu do BPO śródporodowo 1. doba połogu 2. doba połogu 3. doba połogu

WBC [10^3/uL] 16,4 21,4 29,4 16,0 11,7

HGB [g/dl] 13,5 12,9 10,0 8,0 7,9

HCT [%] 39,8 38 29,3 23,7 23,9

PLT [10^3/uL] 202 190 210 157 215

CRP [mg/l] − 5,34

Fibrynogen [mg/dl] 676

Tab. 1. Wyniki badań laboratoryjnych pacjentki
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Szacowana 
utrata krwi [ml]

Przesączony gazik 5x5 cm 30

Przesączony gazik 10x10 cm 60

Przesączona podpaska higieniczna 100

Nerka lekarska wypełniona w ¾ objętości 500

Plama na podłodze 50x50 cm 500

Plama na podłodze 100x100 cm 1500

Mokry podkład i prześcieradło 1500

Tab. 2. Szacowanie utraty krwi na podstawie przesączenia materiałów opatrunko-
wych. Opracowanie własne na podstawie (4)

ki występujące przed ciążą lub pojawiające 
się w jej trakcie. 

Do czynników predysponujących do wy-
stąpienia powikłań okołoporodowych, ziden-
tyfikowanych w tym przypadku, w szcze-
gólności zalicza się:
• otyłość (BMI 38),
• krwawienie z dróg rodnych,
• stymulację czynności skurczowej oksyto-

cyną,
• rozwijającą się infekcję,
• znieczulenie zewnątrzoponowe porodu,
• przedłużony III okres porodu,
• obrażenia dróg rodnych,
• niekompletny popłód (1-5). 

Według statystyk krwotok położniczy 
wikła 6% porodów (5). Niezwykle istotne 
dla ustalenia prawidłowego algorytmu po-
stępowania zespołu terapeutycznego jest 
oszacowanie utraconej krwi. Szacuje się ten-
dencję do zaniżania rzeczywistej uraty krwi 
o około 30-50% (4). Klasyfikując masywność 
krwawienia, należy wziąć pod uwagę ocenę 
wizualną krwawienia oraz stan ogólny i pa-
rametry życiowe pacjentki.

Tab. 2 pokazuje, jak szacować utratę krwi 
na podstawie przesączenia materiałów opa-
trunkowych.

Przyjęcie standardów obejmujących po-
stępowanie według określonych schematów 
może wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Stan-
dardy działań leczniczych i profilaktycz-
nych oraz pewne algorytmy postępowania 

w przypadku określonych powikłań określa 
m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. (6).

Podsumowanie
Krwotok położniczy stanowi bardzo poważ-
ne powikłanie, będące przyczyną umieral-
ności kobiet w wieku rozrodczym w wielu 
regionach świata. Ze względu na dynami-
kę i zaskakujący przebieg sytuacji, wymaga 
od zespołu interdyscyplinarnego złożonego 
z położnych, lekarza położnika, anestezjo-
loga wraz z pielęgniarką anestezjologicz-
ną oraz laboratorium podjęcia sprawnego 
i kompleksowego działania.

Uaktualnianie wiedzy i podnoszenie kwa-
lifikacji przez personel medyczny umożliwia 
rozpoznanie i sprawne wdrożenie algoryt-
mu postępowania w przypadku krwotoku 
położniczego, natomiast rokowanie zależy 
od efektywności tych działań.  
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