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Bölüm 24
ANORMAL YAPIŞMIŞ (ADHERAN) PLASENTA:

YENİ YAKLAŞIM SEÇENEKLERİ
G. Kayem, T. Schmitz, V. Tsatsaris, F. Goffinet, D. Cabrol

S. Sağol

GİRİŞ

Plasenta akreata, desidua basalis hasarına bağlı 
olarak gerçekleşen anormal invazif implantasyon 
sonucu oluşur1. Sıklıkla doğum sonrası plasentanın 
el ile çıkarılamadığı zaman tanı konur. Plasenta 
akreatanın el ile zorla çıkarılmaya çalışılması 
histerektomi ile sonuçlanabilecek dramatik 
kanamalara yol açabilir2. Plasenta akreata ve özelikle 
plasenta perkreata % 7 anne ölümüyle sonuçlanır. 
Ayrıca masif kan transfüzyonu, enfeksiyon, üreter 
hasarı ve fistül oluşumu gibi ameliyat sırasında ve 
sonrasında ciddi hastalıklara neden olabilir. Bunun 
insidansı sezaryen sıklığı ile beraber son 50 yılda 
10 kat artmıştır3. Yaklaşık her 1.000 doğumda 1 
sıklıktadır ve bu sorun günümüz sağlık pratiğinde 
daha sık görülmeye başlamıştır4.

PLASENTA AKREATANIN TANISI

Plasenta akreata tanısı klinik izlemde tanımlanan 
bazı histolojik ve klinik kıstaslara göre konur5. 
Doğumdan önce plasenta akreatadan şüphelenilse 
de, tanı doğumun üçüncü evresinde plasentanın 
nazikçe çıkarılmaya çalışılmasında başarısız 
olduğunda doğrulanacaktır. Eğer doğumdan önce 
şüphelenilmezse, plasentanın kısmi veya tam olarak 
el ile çıkarılmasının mümkün olmaması veya uterus 
ile plasenta arasında tam veya kısmi bir ayrılma planı 
bulunamadığında plasenta akreata tanısı konabilir. 
Plasentanın zorla çıkarılması sonrası implantasyon 
alanından ağır bir kanama oluşur.
Doğum sonu kanama sebebiyle yapılan histerektomi 
sonrası doku örneklerinde akreatanın histolojik 
olarak saptanması ile kesin tanı konur.

ANORMAL İNVAZİF PLASENTADA 
YÖNETİM

Plasenta akreata durumunda sıklıkla önerilen 
klasik yaklaşım radikal çıkartmaya yönelik 
operasyonlardır4. Eğer risk faktörleri ve prenatal 
görüntülemelerin hepsi bu tanıyı desteklerse, 

özellikle fertilitesinin devamını istemeyen hastalarda 
genellikle sezaryen histerektomi planlanır. Eğer 
plasenta akreata doğum sonrası saptanırsa, plasenta 
mümkün olduğunca çabuk çıkarılır. Birçok olguda 
plasentanın zorlayarak çıkarılması yoğun kanamaya 
yol açar ve histerektomi zorunlu olur.

Anormal invazif plasentadan doğum öncesi 
şüphelenilmez ve plasenta akreatanın zorla 
çıkarılmasıyla ilişkili olan doğum sonu kanama 
oluşursa, hastanın isteğine ve serviks kanalın 
duruma bağlı olarak birçok seçenek gündeme gelir.
Fertilitenin devamı konusunda bir istek yoksa veya 
hemodinamik durum kararlı değilse histerektomi 
uygulanmalıdır. Diğer taraftan cerrahi (hipogastrik 
arterlerin bağlanması) veya radyolojik (uterus 
arterlerinin embolizasyonu) teknikler kullanılarak 
uterusu koruma girişimleri yapılabilir (Bkz. Bölüm 
30 ve 32). Uterusun tampon ile doldurması, plasenta 
yatağının dikilmesi, prostaglandin uygulanması, 
aorta bası uygulanması ve argon ışın koagülasyonu 
gibi diğer yöntemler kan kaybını azaltmak için vaka 
yayını olarak yayımlanmıştır6. Son zamanlarda 
uterus alt segmentinin sajital, paralel olarak 
dikilmesi yönünde basit bir yöntem de tanımlandı. 
Bu yöntem eğer kanama özellikle alt segmentte 
sınırlı ise kullanışlıdır7. Uygulanması daha karmaşık 
olan benzer diğer metotlar da tanımlanmış olsa da, 
ciddi yan etkilerle ilişkili görülmüştür (uteropiyosis, 
sineşi )8–10.

Biz bu yöntemlerin sadece plasentanın zorla 
çıkarılmaya çalışılması ve ciddi kanamaya neden 
olması sonrası, anormal invazif plasenta tanısı 
konduğunda uygulanabileceğine inanmaktayız.
Plasentayla ilgili alternatif tıbbi yaklaşımlar daha 
konservatiftir. Bazı olgularda plasenta akreatanın 
başarılı konservatif yönetimi rapor edilmiştir11–15.
Konservatif strateji bizim merkezimizde 1997’de 
başlatılmıştır ve plasenta akreatası olan bir olgunun 
plasentası yerinde bırakılarak başarı elde edilmiştir. 
Bu tarihten itibaren plasenta akreatası olan birçok 
olguda, tamamen veya kısmen myometriuma 
yapışan plasentayı yerinde bırakmak konservatif 
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yaklaşım protokolümüz olmuştur. Bu yönetim 
şeklini, konservatif ve çıkartıcı radikal stratejilerin 
anne ölümü ve ciddi hastalığı üzerindeki 
etkilerini karşılaştırmak için yapılan çalışmalar ile 
değerlendirdik17.
Ardı ardına iki dönem A ve B karşılaştırıldı. A 
döneminde bizim yazılı protokolümüz (Ocak 
1993’ten-Haziran 1997’ye) uterusu boşaltmak için 
plasentanın el ile çıkarılması olarak adlandırıldı. B 
dönemindeyse (Temmuz 1997’den-Aralık 2002’ye) 
plasentayı yerinde bırakarak yaklaşımımızı 
değiştirdik. İki dönem üzerindeki sonuçlar takip 
edilerek: kan transfüzyonu ihtiyacı, histerektomi, 
yoğun bakım ünitesine gereksinimi, yoğun bakımda 
kalış süresi ve doğum sonu endometrit açısından 
karşılaştırıldı. 31.921 doğum arasından 33 tane 
plasenta akreata vakası gözlendi (1,03/1.000). 
B süresince A ile kıyaslandığında histerektomi 
oranında (11’den (% 84,6) 3’e (% 15); p<0,001), 
kan transfüzyon oranı (3.230 ± 2.170 ml’ye karşılık 
1.560 ± 646 ml; p<0,01) ve yaygın damar içi 
pıhtılaşma bozukluğu oranında (5 (% 38,5)’e karşılık 
1 (% 5,0); p=0,02) bir azalma vardı. B’de 3 sepsis 
vakası varken, A’da hiç yoktu (p=0,26). Konservatif 
yöntemle izlenen plasenta akreata olgularından 
birinde 26. günde sepsis ve kanama nedeniyle 
histerektomi gereksinimi oldu. Konservatif izlenen 2 
kadın sonrasında başarılı gebeliklere sahip oldular.

KONSERVATİF YÖNETİMİN 
TANIMLANMASI

Plasenta akreatanın nasıl tespit edildiğine bağlı 
olarak 2 farklı konservatif tedavi kullanılabilir.

Doğumun 3. evresinde keşfedildiğinde 1. 
plasentayı çıkarmak için zorlamamak: 
Konservatif tedavi için hastanın hemodinamik 
durumu dengedeyse ve sepsis riski yoksa 
plasentanın bir kısmını veya tamamını 
uterusta bırakmaktır.
Doğum öncesi plasenta akreatadan şiddetle 2. 
şüphe edildiğinde (öykü, ultrason ve/
veya magnetik rezonansın tanı verilerine 
dayanarak), vaka doğum kliniği ekip 
toplantısında tartışıldı ve hastaya konservatif 
tedavi önerildi. Bu, vakada uygulama ve 
takipteki basamakları içermektedir (Şekil 
1). Plasentanın tam pozisyonu ultrasonla 
belirlenir. Gerekirse umbilikusun üstüne 
kadar genişletilebilecek göbek altı orta hatta 
insizyon ve plasentanın yapıştığı yerden 

uzakta, klasik uterus insizyonuyla sezaryen 
planlanır. Bebek çıkarıldıktan sonra plasenta 
5 IU oksitosinin ven içine enjeksiyonu ve 
orta şiddette kord traksiyonu ile dikkatlice 
çıkarılmaya çalışılır. Eğer bu başarısız olursa 
plasentanın “akreata” olduğu düşünülür. 
Kordon plasenta insersiyondan kesilir ve 
plasenta uterusta bırakılıp uterus kapatılır. 
Proflaktik antibiyotik tedavisine 10 gün 
devam edilir (amoksisilin ve klavulonik 
asit).

KONSERVATİF TEDAVİ SONRASI TAKİP

Doğum sonrasında da plasentanın tam olarak kendi 
kendine emilmesine kadar bütün hastalar haftalık 
görülür. Kanama, ağrı veya klinik enfeksiyon 
bulgularını tespit etmek için ultrasonografi ve 
fizik muayene yapılır. Sepsisi olan veya olmayan 
endometrit durumlarında klinik takibi geliştirmek ve 
antibiyotik seçimine yardım için C-reaktif protein, 
kan sayımları çalışılır ve bakteriyolojik çalışmalar 
vajinadan için örnekler alınır.

KONSERVATİF TEDAVİDE İDEAL 
TAMAMLAYICI TERAPİ

Metotreksat, uterus arteri embolizasyonu ve 
sulproston birçok vaka yayınında konservatif 
tedavi içerisinde tanımlanan 3 tamamlayıcı 
tedavidir14,18–21. Plasenta yerinde bırakıldığında 
metotreksat uygulanışı sonrasındaki sonuçlar çok 
değişkendir. Yedi gün içerisinde plasentanın tam 
olarak çıkmasından 6 ay içinde ilerleyici emilmeye 
kadar değişmektedir 14,18–21. Biz metotreksatı hiç 
kullanmıyoruz. Benzer olarak sadece birkaç yayın 
embolizasyon sonrası plasentanın bırakılması 
sonuçlarını tanımlamaktadır22. Bizim pratiğimizde 
sistematik olarak doğum sonu kanamayı önlemek 
ve azaltmak için uterus arteri embolizasyonunu 
uygulamaktayız. Sulproston doğum sonu kanama 
durumunda kullanılan iyi bilinen bir uterotonik 
ajandır. Doğum sonu kanamayı önlemek veya tedavi 
etmek için kullanılabilir. Veriler henüz konservatif 
tedaviye bu uygulamanın eklenmesinin yararını 
kanıtlayamadı. Ancak sulproston kullanımının 
doğum sonrası 2 veya 3 gün içinde ciddi doğum 
sonu kanamanın önlenmesinde payı bulunabilir.
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Plasenta akreatanın prenatal şüphesi 
(plasenta previa ve eski sezaryen)  

Hasta ile tartışma  
Tıbbi ekip toplantısı 

Hasta fertilitesi 
hakkındaki beklentileri 

Hasta fertilitenin 
devamını istemezse Sezaryen+histerektomi 

Sezaryen ve plasentanın ultrasonla lokalizasyonu 
Plasentadan uzakta klasik histerotomi. 
Fetusun doğumu. 

Plasentanın 5 IU oksitosin ve dikkatli kord 
traksiyonu ile çıkarılması için özenli bir deneme 

Başarı: Plasenta normal 
olarak yapışmıştır. 

Başarısızlık: Plasenta akreata tanısını doğrulanır. 

Umbilikal kordun kesilmesi 
Uterustaki insizyonunun kapatılması 

Sulproston (8,3 ml/dk 1 saat süreyle) 
Sistematik 
Cerrahi tedavi sonrası kanama olmaması hariç radyolojik embolizasyon 

Haftada bir takip 
• Klinik muayene (kanama, ateş, pelvik ağrı) 
• Hemoglobin düzeyi, lökosit sayısı, C-reaktif protein, 

bakteriyolojik muayene için vajinal örnek alma 
• Ultrason muayeneleri (kalan plasentanın büyüklüğü ) 

Şekil 1: Doğumdan önce plasenta akreatadan kuvvetle kuşkulanılan hastanın koruyucu yönetimi
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KONSERVATİF TEDAVİ İÇİN PLASENTA 
AKREATANIN PRENATAL TANIMLANMASI

Plasenta akreatanın prenatal tanınması doğumun 
yönetimi konusundaki seçimleri kolaylaştıracak 
ve uygun tedbirlere izin verecektir (doğum 
hekiminin bilgilendirilmesi, anestezi ve radyoloji 
ekibi, kan transfüzyonu hazırlığı). Bununla 
birlikte değişik çalışmalarda transvajinal veya 
transabdominal ultrason ve magnetik rezonans 
görüntülemenin özgünlük ve duyarlılık % 33’ten 
% 95’e değişmektedir. Bu değişkenlik çoğunlukla 
plasental yerleşimiyle ilişkilidir23–26. Bu sebeplerle 
görüntüleme sadece klinik sebeplerden (başlıca 
geçirilmiş sezaryen ile ilişkili plasenta previa) 
dolayı şüphelenildiğinde düşünülmelidir. Bundan 
başka doğum öncesi plasenta akreatadan kuvvetlice 
şüphelenildiği zaman bile plasentanın nazik ve 
dikkatlice (5 U oksitosin ve orta dereceli traksiyon) 
doğurtulmaya çalışılması tanıyı doğrulamak için 
tercih edilebilir.

KONSERVATİF YÖNETİMİN 
KOMPLİKASYONLARI 

Konservatif tedavi dikkatlice uygulanmalıdır. 
Konservatif tedavinin başarısızlığı ile birlikte 
sepsis ve kanamayı içeren komplikasyonlar 
mümkündür21, 27. Konservatif tedavi sonrası kanama 
ve/veya sepsis durumunda histerektomi gerekli hale 
gelebilir. Şu anda anne ölümü ve ciddi hastalığı 
riskini değerlendirmek için bu stratejiyle tedavi 
edilmiş hastaların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle 
konservatif tedavi sadece çok sıkı şekilde takibi 
yapılabilecek, yeterli donanım ve kaynaklara sahip 
merkezler için uygundur26. 

İdeal olarak hasta ile doğum öncesi bu 
komplikasyonlar, farklı tedavi stratejileri (radikal 
veya konservatif) ile ilgili tam bilgi vermek gerekir. 
Tanı için söz edilen yukarıdaki zorluklardan dolayı 
doğumdan önce bu tartışmayı yapmak nadiren 
mümkündür. Buna bağlı olarak plasenta akreata 
doğum sırasında keşfedildiğinde annede fertilite ve 
kanama riskini azaltmak için konservatif yaklaşım 
tek seçenektir.

KONSERVATİF TEDAVİ SONRASI 
FERTİLİTE VE TEKRARLAMA RİSKİ

Bizim deneyimimizde konservatif tedavi almış 

7 hasta ile yaklaşık 1–5 yıl sonra tekrar bağlantı 
kuruldu. Bununla birlikte 10 hasta uzun süreli 
takibe katılmadı. Yedi olgudan biri 2 yıl sonra 
başarılı bir gebelik geçirdi ve diğerleri aynı yerde 
yerleşimli plasenta akreata ile komplike olan ve 
tekrar konservatif olarak tedavi edilen ardışık 
başarılı gebelikler geçirdi. Geri kalanıysa kişisel 
nedenlerden bir daha hamile kalmamayı tercih 
etti. Hiçbiri sonrasında infertilite tedavisi için 
hastaneye başvurmadı. Bu verilere göre konservatif 
tedaviye karar verilirken tekrarlama olasılığı da 
tartışılmalıdır. Konservatif tedavi ardından elde 
edilen gebelik, özellikle plasentanın öncekiyle aynı 
yerde akreata olarak tutunması olasılığı açısından, 
dikkatlice izlenmelidir. 

SONUÇLAR

Plasenta akreatanın konservatif tedavisi radikal 
tedaviye güvenli bir alternatif gibi görünmektedir. 
Ancak konservatif tedavi dikkatlice ve sadece 
yeterli kaynakları olan, komplikasyonları tespit 
etmek için sıkı takip güvencesine sahip merkezlerde 
uygulanmalıdır.

Kaynaklar

1. Khong TY, Robertson WB. Placenta 
creta and placenta praevia creta. Placenta 1987;8: 
399–409
2. O’Brien JM, Barton JR, Donaldson ES. 
The management of placenta percreta: conserva-
tive and operative strategies. Am J Obstet Gynecol 
1996;175:1632–8
3. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. 
Clinical risk factors for placenta previa-placenta 
accreta. Am J Obstet Gynecol 1997;177:210–14
4. ACOG Committee Opinion. Placenta 
accreta. Number 266, January 2002. American 
College of Obstetricians and Gynecologists. Int J 
Gynaecol Obstet 2002;77:77–8
5. Gielchinsky Y, Rojansky N, Fasouli-
otis SJ, Ezra Y. Placenta accreta – summary of 
10 years: a survey of 310 cases. Placenta 2002; 
23:210–14
6. Scarantino SE, Reilly JG, Moretti ML, 
Pillari VT. Argon beam coagulation in the manage-
ment of placenta accreta. Obstet Gynecol 1999;94: 
825–7
7. Hwu YM, Chen CP, Chen HS, Su TH. 
Parallel vertical compression sutures: a technique 



195

to control bleeding from placenta praevia or accreta 
during caesarean section. Br J Obstet Gynaecol 
2005;112:1420–3
8. Wu HH, Yeh GP. Uterine cavity synechiae 
after hemostatic square suturing technique. Obstet 
Gynecol 2005;105:1176–8
9. Ochoa M, Allaire AD, Stitely ML. Pyo-
metria after hemostatic square suture technique. 
Obstet Gynecol 2002;99:506–9
10. Cho JY, Kim SJ, Cha KY, Kay CW, Kim 
MI, Cha KS. Interrupted circular suture: bleeding 
control during cesarean delivery in placenta previa 
accreta. Obstet Gynecol 1991;78:876–9
11. Legro RS, Price FV, Hill LM, Caritis SN. 
Nonsurgical management of placenta percreta: a 
case report. Obstet Gynecol 1994;83:847–9
12. Hollander DI, Pupkin MJ, Crenshaw MC, 
Nagey DA. Conservative management of placenta 
accreta. A case report. J Reprod Med 1988;33:74–8
13. Komulainen MH, Vayrynen MA, Kauko 
ML, Saarikoski S. Two cases of placenta accreta 
managed conservatively. Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol 1995;62:135–7
14. Mussalli GM, Shah J, Berck DJ, Elimian 
A, Tejani N, Manning FA. Placenta accreta and 
methotrexate therapy: three case reports. J Perina-
tol 2000;20:331–4
15. Clement D, Kayem G, Cabrol D. Con-
servative treatment of placenta percreta: a safe 
alternative. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2004;114: 108–9
16. Kayem G, Pannier E, Goffinet F, Grange 
G, Cabrol D. Fertility after conservative treatment 
of placenta accreta. Fertil Steril 2002;78:637–8
17. Kayem G, Davy C, Goffinet F, Thomas 
C, Clement D, Cabrol D. Conservative versus ex-
tirpative management in cases of placenta accreta. 
Obstet Gynecol 2004;104:531–6
18. Arulkumaran S, Ng CS, Ingemarsson I, 
Ratnam SS. Medical treatment of placenta accreta 
with methotrexate. Acta Obstet Gynecol Scand 
1986; 65:285–6
19. Buckshee K, Dadhwal V. Medical man-
agement of placenta accreta. Int J Gynaecol Obstet 
1997; 59:47–8
20. Gupta D, Sinha R. Management of pla-
centa accreta with oral methotrexate. Int J Gy-
naecol Obstet 1998;60:171–3
21. Jaffe R, DuBeshter B, Sherer DM, 
Thompson EA, Woods JR. Failure of methotrexate 
treatment for term placenta percreta. Am J Obstet 

Gynecol 1994;171:558–9
22. Lemercier E, Genevois A, Descargue G, 
Clavier E, Benozio M. [MRI evaluation of placenta 
accreta treated by embolization. Apropos of a case. 
Review of the literature]. J Radiol 1999;80: 383–7
23. Lam G, Kuller J, McMahon M. Use of 
magnetic resonance imaging and ultrasound in 
the antenatal diagnosis of placenta accreta. J Soc 
Gynecol Investig 2002;9:37–40
24. Finberg HJ, Williams JW. Placenta ac-
creta: prospective sonographic diagnosis in patients 
with placenta previa and prior cesarean section. J 
Ultrasound Med 1992;11:333–43
25. Levine D, Hulka CA, Ludmir J, Li W, 
Edelman RR. Placenta accreta: evaluation with 
color Doppler US, power Doppler US, and MR 
imaging. Radiology 1997;205:773–6
26. ACOG educational bulletin. Postpartum 
hemorrhage. Number 243, January 1998 (replaces 
No. 143, July 1990). American College of Obste-
tricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet 
1998;61:79–86
27. Butt K, Gagnon A, Delisle MF. Failure of 
methotrexate and internal iliac balloon catheteriza-
tion to manage placenta percreta. Obstet Gynecol 
2002;99:981–2


