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HİSTEREKTOMİ

Acil olarak doğum sırasında yapılan histerektomi 
annede ölüm ve ciddi hastalık için önemli bir 
belirleyicidir1,2. Son 25 yıl içerisindeki verilere 
baktığımızda çok farklı insidans oranları ile 
karşılaşmaktayız. Doğum sırasında histerektomi 
3313–6.978 doğumda bir gibi değişik oranlarda 
bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 
insidans yaklaşık olarak 2.000 doğumda bir olarak 
görülmektedir. Kanada’da yapılan bir çalışmada ise 
oran her 1.000 doğumda 0,53 olarak saptanmıştır2.
Dünya çapında sezaryen oranlarındaki artış 
beraberinde plasenta previa ve plasenta previa/
akreata oranlarındaki artışı getirmiş ve birçok ülkede 
doğum sırasında histerektomi oranlarındaki artışa 
neden olmuştur. Örneğin Kanada’da 1991 yılından 
2000 yılına oran 1.000 doğumda 0,26’dan 0,46’ya 
çıkmıştır (rölatif risk 1.76; 95% güven aralığı 
1,48–2,08)5. Normal doğumla karşılaştırıldığında 
sezaryende doğum sırasında histerektomi açısından 
daha yüksek oranı vardır6,7. Tek gebeliklere oranla 
çoğul gebeliklerde doğum sırasında acil histerektomi 
riski 6 kat daha fazladır8. Çoğul gebelik sayılarının 
yardımcı üreme teknikleri ile arttığı gerçeği göz 
önüne alındığında doğum sırasında histerektomi 
oranlarının artması mantıklı olarak görülmektedir.

Acil histerektomilerde anne ölüm oranları % 0 ile 
% 30 arasında değişmektedir. Sağlık hizmetlerinde 
kısıtlı imkanlara sahip olan bölgelerde ise bu oran 
daha yüksek olarak beklenmektedir9. Oranların 
günümüzde ne kadar geçerli olduğu net değildir. Bu 
oranlar birkaç dekat öncesinde hesaplanmış oranlardır. 
Bununla birlikte düşük anne ölüm hızlarına sahip 
ülkelerde bile kanama, kan transfüzyonu, yaygın 
damar içi pıhtılaşma bozukluğu, infeksiyon ve alt 
üriner sistem yaralanması nedeniyle ciddi hastalık 
oranları yüksektir7,10,11. Bu bölümde sezaryen ve 
normal doğumu takiben doğum sonu dönemdeki 
acil histerektomi anlatılacaktır.

ENDİKASYONLAR

Histerektominin en önemli endikasyonu 

kanamadır ve aşağıda belirttiğimiz nedenlerden 
kaynaklanmaktadır.

Anormal yerleşimli plasenta
Akreatanın eşlik edip etmediğine bakılmaksızın 
plasenta previa gelişmiş ülkelerde en sık histerektomi 
endikasyonunu oluşturmaktadır. Geçirilmiş 
sezaryen olgularının artması ile birlikte buna bağlı 
olarak plasentanın anormal yerleştiği olgu sayısı 
artmaktadır. Kitabın diğer bölümlerinde uterusu 
korumaya yönelik birçok teknik tartışılmış olsa da, 
plasenta previaya bağlı aşırı kanamalı olgularda 
çoğu hastanede temel yaklaşım histerektomidir.
Ayrıca nadir olarak myometriumun tüm katları içine 
kanamanın olduğu ablasyo plasentada meydana 
gelen Couvelaire uterusta oksitosik ilaçlara yanıt 
alınamamakta ve histerektomi gerekebilmektedir. 
Fakat burada belirtilmesi gereken Couvelaire uterusa 
neden olan ablasyo plasenta olgularının büyük bir 
kısmında, oksitosik ilaçlar uygun bir yaklaşımdır ve 
bu olgularda kanama uterus kasılması eksikliğinden 
ziyade yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğuna 
bağlıdır.

Uterus atonisi
Modern oksitosik ilaçlarla atoninin yönetimi kitapta 
(Bkz. Bölüm 27) farklı bölümde anlatılmıştır. Buna 
rağmen bazı olgular tüm ajanlar ile tedaviye dirençli 
olabilmektedir. Bu duruma neden olan sıklıkla 
uzamış bir doğum eylemi ya da tükenmiş ve enfekte 
bir uterus oksitosik ajanlara cevap vermeyecektir. 
Olguların büyük bir kısmı distosi veya baş pelvis 
uygunsuzluk nedeni ile yapılan sezaryen esnasında 
görülmektedir.

Uterus rüptürü
Uterusun tam kat yırtılmasının en sık nedeni 
daha önce geçirilmiş sezaryendir. Yırtık genişse 
ve kanama dikişlerle kontrol altına alınamazsa 
histerektomi gerekebilir. Multipar kadınlarda 
doğumun ilk ve ikinci evresinde oksitosinin 
uygunsuz kullanılmasıyla da uterus rüptürü meydana 
gelebilir.
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Uterus travması
Uterusun perforasyon ve laserasyonu olarak 
tanımlanan rüptür birçok obstetrik müdahaleler 
sonrasında meydana gelebilir. Bunlar arasında 
internal versiyon, uzamış makat doğumlarında makat 
ekstraksiyonu, Kielland forsepsinin ön kaşığının 
yerleştirilmesi, uterus alt segmentin inceldiği 
olgularda uterusun elle muayenesi, plasenta ya da 
eklerinin el ile çıkarılması ve ikincil doğum sonu 
kanamalar için yapılan kürtajlar sayılabilir.
Doğum eyleminin 2. evresinde başın vajinaya 
doğru derin bir şekilde yerleştiği durumlarda 
yapılan sezaryen operasyonlarında, uterus alt 
segment insizyonu yanlardaki ana damarlara doğru 
genişleyebilir21. Çok nadir olarak genişleyen bu 
laserasyon tek veya her iki tarafta uterus arterlerinde 
yaralanmaya neden olup cerrahi onarımı engeller ve 
histerektomi gerekebilir. Saldırıya uğrama, düşme 
ve motorlu taşıt kazaları gibi dış travmalar da uterus 
perforasyonu ve rüptür ile ilgili nadir nedenler 
arasında yer almaktadır.

Sepsis
Sepsis, modern antibiyotiklerin gelişmesi ile birlikte 
acil histerektominin en sık nedenleri arasındaki yerini 
yitirmiştir. Buna rağmen antibiyotik tedavisinin 
sepsis kontrolünde yetersiz kaldığı ileri olgularda, 
özellikle klostridial enfeksiyonlar ve myometrium 
apselerinde hala gerekli olabilmektedir. Uterus 
travma ve infeksiyona ikincil arteriovenöz fistüller, 
kanama ile birliktelik gösteren endomyometritler, 
sezaryen skar infeksiyonu ve nekrozu ikincil 
doğum sonu kanamanın diğer nedenleri arasındadır. 
Bunların tümü nadir olarak histerektomi 
gerektirebilmektedir.

CERRAHİ PRENSİPLER

Obstetrik histerektomi tekniği jinekolojideki 
abdominal histerektomi tekniği ile benzerlik 
göstermesine rağmen gebelik esnasında oluşan 
farklı fizyolojik ve anatomik değişikliklerden dolayı 
cerrahi zorluklar göstermektedir.

Uterus ve overleri besleyen damarlar sıklıkla 1. 
belirgin bir şekilde genişlemiş ve uzamıştır. 
Pelvik dokular ödemli ve kırılgandır.
Batına giriş vakanın acilliği ve gerekli olan 2. 
hıza bağlı olarak Pfannestiel insizyon veya 
alt orta hat insizyon ile yapılabilir.
Hemostazın acil bir şekilde sağlanması için 3. 
yapılacak olan manevra, kanama nedenine 

bağlıdır. Green–Armytage klempleri ve 
sponge forsepsi uterus rüptürü durumunda 
myometrium kenarlarındaki kanamayı 
durdurmak için kullanılabilir. Uterus 
insizyondan dışarıya alınmalıdır. İnsizyonun 
her iki yanı asistan yardımıyla çekilerek 
açılır ve cerrah tarafından uterus üst kısmına 
bitişik olarak, ligamentum rotundum, fallop 
tüpleri ve utero-ovarian bağları içerecek 
şekilde düz klemple tutulmalıdır. Bu hareket 
over arterlerden uterusa olan kollateral akımı 
kontrol etmek içindir. Işık altında ligamentum 
latumun damarsız alanları bulunur. Kabaca 
serviks üzerinde transvers sezaryen insizyon 
seviyesinde, bir kateter dairesel olarak geçilip 
sıkıca sarılarak turnike koyulur. Böylece 
uterus arteri üzerinde bası oluşturulur. Bu iki 
hamleyle uterusa over ve uterus arterlerinden 
sağlanan dolaşım kapamalıdır.
Damar içeren kökler kalın ve ödemli 4. 
olduğundan çift klemp kullanılmalıdır. İlk 
olarak yakındaki klemp çıkarılır ve serbest 
bir bağlama uygulanır. Daha sonra uzaktaki 
klempin altına transfiksasyon sütürü 
uygulanır. Yakındaki alanda serbest bağlama 
kök tabanında hematom oluşmaması için 
güvenliği sağlar.
Serviks ve parakolpiumdan kanamanın 5. 
olmadığı olgularda hemostazın sağlanması 
için subtotal histerektomi yeterlidir. Bu işlem 
güvenlidir, hızlıdır ve total histerektomiye 
göre daha kolaydır. Plasenta previa ve/veya 
akreata gibi alt segment ve parakolpiumun 
tutulduğu kanama olgularında hemostazın 
sağlanması için total histerektomi gereklidir.
Uterus arterini bağlamak için kullanılan tüm 6. 
klempler üreterlerin güvenliği açısından iç 
tarafta yer almalıdır.
Özellikle serviksin dilatasyonunun tam 7. 
olduğu olgularda histerektomi yapılıyorsa 
serviksin tespit edilmesi zor olabilir. 
Sezaryen insizyonu var ise parmak yardımı 
ile serviks kanalı boyunca palpasyon 
yapılabilir. Serviksin saptanmasıyla arka 
taraftan vajinaya girilir. Bu yol ön taraftan 
girmeye göre daha güvenlidir.
Daha önce sezaryen olan olgularda mesane 8. 
yaralanması daha kolay olabilmektedir. Bu 
olgularda mesane uterus alt segmentine ve 
servikse yapışıklık göstermektedir. Bundan 
dolayı ameliyat sırasında mesane bütünlüğü 
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kontrol edilmelidir. Bu Foley kateterin 
balonunun oynatılmasıyla ve mesane 
duvarının izlenmesiyle yapılabilir. Mesane 
metilen mavisi gibi renkli bir sıvı veya 
yenidoğan servislerinden alınan steril süt ile 
doldurulabilir. Steril süt dokularda kalıcı bir 
boyanmaya neden olmadığı için daha çok 
tercih edilir. Bundan dolayı herhangi bir 
mesane yaralanmasının onarımını takiben 
mesanenin süt ile doldurulması ile rahatlıkla 
başarılı bir işlem olup olmadığı izlenebilir. 
Mesanede herhangi bir yırtık varsa 2 kat 
3/0 polyglactin (vicryl) veya eşdeğeri bir 
malzemeyle onarım gerçekleştirilmelidir. 
Mümkün değilse 1 numara polyglactin işlem 
boyunca kullanılabilir.
Mesane duvarı ve üreter bütünlüğü hakkında 9. 
veya mesane yaralanması onarımı sonrasında 
en ufak bir şüphe varsa, sistemin bütünlüğün 
değerlendirilmesi açısından ameliyat sonrası 
sistoskopi yapılmalıdır. Bu işlemde her iki 
üreter ağzından idrar akımı gözlemlenebilir. 
Ven içine indigo karmin boyası verilerek 
1—15 dakika beklenmesi de işleme yardımcı 
olabilir.
Ameliyat sırasında antibiyotik proflaksisi 24 10. 
– 48 saat süre ile devam etmelidir. Heparin 
ile tromboz proflaksisi kanama açısından 
güvenli olunduğu düşünülür düşünülmez 
başlanmalıdır.
Ameliyat öncesi bulguları, histerektomi 11. 
endikasyonları ve cerrahi ayrıntıları içeren 
ayrıntılı notlar tutulmalıdır. Ameliyat sonrası 
iyileşmeyi takiben deneyimli bir doğum 
hekimi tüm olayları hastaya ayrıntılı ve 
anlaşılabilir bir dille anlatmalıdır.

Birçok seride acil obstetrik sebepler ile yapılan 
histerektomilerde olguların % 25’i primigravidadır ve 
işlem sonunda bu olgularda fertilite kaybedilmektedir. 
Bu da olgular için yıkıcı olabilmektedir7. Bu nedenle 
özellikle bu grup olgularda kanamayı durdurmak 
için alternatif yöntemler sonuna kadar denenmelidir. 
Kanamayı durdurmak için diğer teknikler hayat 
kurtarıcı ve uterusu koruyucudur. Bu teknikler bu 
bölüm dışında birçok bölümde ele almıştır. Şiddetli 
obstetrik kanamaya neden olan plasenta previa 
ve/veya akreata gibi durumlar doğum öncesinde 
tanınabilirse, uygun olan olgular histerektomiye 
alternatif tekniklerin uygulanabildiği donanım ve 
personele sahip merkezlere sevk edilmelidir.

Bu tekniklere rağmen gecikme, daha fazla 
kanama ve muhtemel yaygın damar içi pıhtılaşma 
bozukluğuna neden olabilir. Aşırı zaman kaybıyla 
kesin ve hayat kurtarıcı histerektomi işlemi arasında 
denge bulunmalıdır. Doğum hekimliğinde bu gibi 
durumlarda karar verme bir sanat gibidir.
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