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TEMEL VE AMAÇLAR

Doğum sonu kanama hemen doğumdan sonra 
olabileceği gibi haftalar ya da aylar sonra da 
ortaya çıkabilen bir komplikasyondur. Bu durumda 
sezaryen histerektomi ya da geç doğum sonu 
histerektomi yaşam kurtarıcı olabilir. Uterus 
normal laboratuar incelemesi için gönderilmelidir. 
İyi anlaşılabilir bir patoloji raporu için patologun 
doğum eylemi öncesi ve doğum eylemi hakkında 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu tip örneklere az 
rastlandığı için patolog ve klinisyenin işbirliği çok 
önemlidir. Bu bölümde örneğin incelemesi, klinik 
tanı ile uyumluluğu ve patolojinin son tanısına 
kadar olan süreçlerin planlı bir biçimde sunulması 
amaçlanmaktadır. 

KLİNİK KARŞILAŞTIRMA

Hastanın paritesi ve gebeliği hakkında bilgi, klinik 
takibinde herhangi bir anormal durum, özellikle 
doğum sonu kanama ile ilişkili olduğu için preeklampsi 
veya polihidramnios varsa belirtilmelidir. Fibroid, 
plasenta akreata veya konjenital anomali yönünden 
MRG inceleme yapılmalıdır. Forseps gibi aletlerin 
ameliyat sırasında kullanılmış olması da önemlidir. 
Uterusun ameliyat sırasındaki görünüşü atoniyi 
düşündürmüşse belirtilmelidir. Herhangi bir tedavi 
edici girişim, uterus masajı, kompresyon sütürü, kan 
transfüzyonu veya sıvı tedavisi yapılıp yapılmamış 
olduğu önemlidir. Ameliyatın tipinin belirtilmiş 
olması örnek üzerindeki sütür veya yırtıkların daha 
iyi anlaşılabilmesi açısından gereklidir. Hastanın 
ameliyat sonrasındaki genel durumu, amniyotik sıvı 
embolisinde olduğu gibi, örnekleme yapılırken göz 
önünde bulundurulmalıdır. Son olarak plasenta da 
incelenmelidir.

MAKROSKOPİK İNCELEME
Fotoğraflama diseksiyonunun her basamağında 
gereklidir. Gerekirse fotoğrafların yanına notlar 
alınmalıdır. Klinik bilgi olmadan önemsiz detaylarda 
zaman kaybederken daha önemli bulguların gözden 
kaçabilir. Detaylı bir makroskopik inceleme 
sırasında medikolegal olarak önemli olabilecek 

sütürler, yırtıklar, vs. dikkatlice araştırılmalıdır. 
Örnek taze iken fotoğraflanmalı, yırtık veya 
sütürlere dokunmadan fikse edilmeli ve daha ileri 
inceleme yapılmalıdır. Örnek yanlardan açılabilir. 
Ancak genelde uzunlamasına, önden arkaya tam 
kesi yapılır. Klinik bilgiye göre keside değişiklik 
yapılabilir. Orta hattan kenarlara 2–3 cm uzaklıkta, 
birbirine paralel, uzunlamasına, önden arkaya iki 
kesi hem iyi bir inceleme, hem de fotoğraflama 
için kullanışlıdır. Uterus boşluğunun kompresyonu 
varsa hemen fark edilebilir, kontraksiyon bandı veya 
kan pıhtıları ile plasenta doku parçaları lümende 
izlenebilir.

Erken doğum sonu dönemde uterus karakteristik 
olarak geniştir. 700–900 gr ağırlığında olup doğum 
öncesi dönemdekine göre boyut ve hacim olarak 
daha küçüktür. Latum ve rotundum bağlarındaki 
klemplerin izleri hematom açısından dikkatlice 
incelenmelidir. Kan damarları bütün olan taze 
örnekte damar yapıları açısından kontrastlı 
anjiyografi uygulanabilir1.

SERVİKS

Serviksteki önemli patolojik oluşumlar yırtıklardır. 
Yüzeyel yırtıklara özellikle sezaryen sonrasında 
sık rastlanır. Derin ve belirgin yırtıklar yanda 
oluşur. Bu yırtıklar hematom olsun veya olmasın 
serozaya kadar ulaşabilir. Kimi zaman serviksin 
alt segmentlerine ve vajinaya kadar ilerleyebilir. 
Geniş uterus arterlerini bile etkileyebilir. Fetal 
distrese bağlı olarak endoserviksin mekonyum ile 
boyanmasına sık rastlanır. Mekonyum yırtıkları 
kontamine edebilir. Bir yırtık ciddi sonuçlara 
yol açabilir. Endoserviksteki bir yırtık uterusun 
tamamen kasılmasına rağmen aşırı kanamaya yol 
açabilir. Yırtıklar amniyotik sıvı embolisi, amniyotik 
infüzyonla veya lokal defibrilasyonla ilişkili olabilir. 
Kanama latum bağında oluşan geniş bir hematomdan 
kaynaklanabilir. Yırtığı dikmek derin bir hematomu 
ya da ikincil yırtılmayı engellemeyebilir ve sonuçta 
şok veya vajinadan kanamaya yol açabilir.

Doğumdan sonra genişlemiş servikste ödem, 
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Şekil 1: Sezaryen skarından gelişmiş ön ve sağ taraf yerleşimli dev divertikülü gösteren uterus. Örnek 
operasyon sırasında dikilmiş, fakat plasentanın villusları sütür kenarında izlenebiliyor.

Şekil 2: Plasenta akreatayı gösteren Şekil 1’deki uterusun ön-arka kesiti.
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Şekil 3: Plasenta akreata ve ince myometrium geniş damarları gösteren HE boyalı uterus alt segmenti

Şekil 4: Skardaki ince myometrium lifleri desmin immünhistokimya boyası ile vurgulanmıştır.
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Şekil 5: Doğum sonu kanama nedeniyle yapılan histerektomide endoserviks sağ yanından yırtık.

Şekil 6: Elastin Van Geisson ile yırtığın tepesinde kopuk arterler gösterilmiş (x 10). Ok kopuk elastik arteri, 
ok başı ince fibrin ve kan tıkacını gösteriyor.
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kanama ve fibril yapısında bozukluk histolojik 
olarak yırtığın gözden kaçmasına neden olabilir. 
Kas liflerindeki yırtıklar ve kontraksiyonlar, 
arterlerdeki fibrin tıkaçlar ve hematomlar, yırtığı 
destekleyici bulgulardır. Histolojik örnekler yırtığın 
tepesinden başlayarak derinine kadar ilerleyen 
bir blok içermelidir. Geniş damar yırtıklarını da 
göstermelidir.

Uterusun histolojik olarak incelemesinde amniyotik 
sıvı embolisi çoğu vakada damar içi hastalık olarak 
bulgu vermez. Çok nadiren damar endotelinde 
fibrin pıhtı ve daha da az olarak uterus korpusunda 
bulunan damarlarda fibrin yanı sıra cilt döküntülerine 
rastlanabilir. Bazı doğum sonu kanamalarda 
amniyotik infüzyonu düşündürecek klinik bulgu 
olmayabilir. Ancak kanama ve tahmin edilemeyen 
ciddi tüketim koagülopatisi varsa histolojik olarak 
endoservikste venüller ve kılcalların amniyotik 
döküntülerle dolu olduğu ve genişlediği izlenir. Bu 
dramatik görünüm sadece endoserviksin yüzeyinde 
ya da yırtık bölgesinde değil, aynı zamanda doğum 
sırasında mekonyum veya amniyotik sıvı ile 
kontamine olan stromanın daha derin bölgelerinde 

de ortaya çıkabilir.

Hastaların bir alt grubunu lokal amniyotik 
infüzyonla ilişkili yaygın damar içi pıhtılaşma 
bozukluğu ve sistemik kollapsa bağlı doğum sonu 
kanama olguları oluşturmaktadır. Skuamöz hücreler 
serviksin çevresinden alınan bir ya da iki kesitte 
çıkabilir. Genellikle tek taraftadır. Amniyotik sıvı 
embolisinden şüphelenilen olgularda daha geniş 
örnekleme amniyotik hücre döküntülerini göstermek 
için önemlidir. Damar içi pıhtılaşma bozukluğu 
olmadan önce yırtıktan devam eden bir kan kaybı 
söz konusudur. Çünkü lokal tromboplastin tek 
başına yaradaki amniyotik döküntüleri etkilerken, 
pıhtı oluşumunu inhibe edebilir.

UTERUS ALT SEGMENTİ

Bu bölgedeki önemli patolojiler daha önceki 
bir sezaryen skarına implantasyon, anormal bir 
yapışıklık veya divertikül oluşumudur.

Sezaryen kesisi uterus alt segmentinde distorsiyon, 
genişleme, inflamasyon, dev hücre reaksiyonu ve 

Şekil 7: Gebede endoserviksteki küçük yırtığı takip eden serviks stromasındaki amniyotik döküntüleri 
içeren ufak venler (oklar).
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a)

b)

Şekil 8: Sezaryeni takip eden doğum sonu kanama nedeniyle yapılan histerektomi materyalinde HE boyalı 
(a) normal myometrium lifleri, (b) myonekroz.
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a)

b)

Şekil 9: Aynı myometrium liflerinde desmin boyasıyla nekroz vurgulanmıştır. (a) normal; (b) myonekroz 
(x 40). Uzun ok normal hücre içinde ödem içeren myometrium hücreleri, küçük ok yoğun, nekrotik 
myometrium hücreleri aynı büyütmede.



313

adenomyozis gibi kronik değişikliklere yol açar3. 
Bazı vakalarda ön duvarda belirgin V- şeklinde 
doku kaybı görülebilir.

Sezaryen kesinin önemli sonuçlarından birisi 
infeksiyondur. Sezaryen sonrası, özellikle de acil 
kesilerde, yara infeksiyonu riski azımsanmayacak 
kadar çoktur. Proflaktik antibiyotik kullanılması 
infeksiyonun genişliğini, yara kapanmasını, lokal 
doku travmasının derecesini, kullanılan tekniği 
(tek ya da iki tabakalı), şişliği, hematomu ve 
yarayı infekte eden organizmayı değiştirebilir. 
Yüzeyin normal görünümüne karşın uterus 
duvarında yırtıklar ve inflamasyon görülebilir. 
Yaranın koruyucu tedavisi çoğu kez mümkündür 
ve cerrahi debritman istisnadır. Eğer hasta bu 
aşamadan önce geldiyse muayene sırasında kanama 
ve/veya vajinadan akıntıya rastlanabilir. Doku 
kaybı varsa palpasyonla hissedilebilir. Kürtaj ile 
inflamatuar eksuda azalabilir. Dejenere desidua, 
polipoid endometrium veya sezaryen kesi yerinin 
iç kenarından endoservikal lümene doğru uzanan 
nekrotik myometrium parçaları görülebilir. Bazen 
myometriuma ait ödemli ve koagülasyon nekrozu 
içeren oldukça büyük parçalara rastlanabilir. Bu 

myonekroz veya insizyonel nekroz lokal iskemiye 
bağlı olarak meydana gelir4. Kan damarları yeniden 
şekillenirken implantasyon gelişebilir. İmplantasyon 
normal iyileşmede veya iyileşen skar sırasında 
oluşabilir. Bunların desidua veradan koruyucu 
etkileri yoktur (aşağıda açıklanmıştır) ve doğum 
sonu ayrılma daha az meydana gelir. İlk doğumdaki 
sezaryen kesi ikinci doğumdaki artmış plasenta 
previa ve düşük riskleri ile ilişkilidir5.

Alt segmente implantasyon (defekte komşu alan) 
defektin büyümesine neden olabilir. Duvardaki 
yırtık ve divertikül oluşumu plasentanın büyümesi 
ve gelişmesi ile meydana gelir. Eğer implantasyon 
fundustaysa rastlantısal elektif bir kesi ince, 
çoğunlukla saydam alt segment ön duvarını 
gösterebilir. Skar aşırı damarlı değilse kolaylıkla 
ve tamamen çıkarılabilir. Eğer implantasyon 
alt segmentte veya skarın içindeyse plasentanın 
çıkarılması çabası esnasında şiddetli kanama 
potansiyeli vardır.

Bir doğum sonu histerektomi örneğini incelerken 
önceki sezaryen öyküsünü ve doğumda önemli olan 
yukarıda bahsedilen noktaları akılda tutmak gerekir. 

Şekil 10: HE boyalı sezaryen sonrası kürtaj sırasında elde edilen dokudaki dikiş. Ok emilebilir dikiş, ok 
başı sütüre karşı dev hücre reaksiyonu (x 40).
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Son olarak kapatılmış olan insizyon dikkatlice 
tekrar açılmalıdır. Fotoğraflamayı takiben sınırlar 
ve kenarlar, incelme ve skar dokusu formasyonu 
bakımından dikkatlice incelenmelidir. Uterus alt 
segmentin önünde genişlemiş, yırtılmış ve açık bir 
doku kaybı varsa sıkıca kapatılmalı ve formaldehitle 
tespite bırakılmalıdır. Bu doku kaybı bir skarın 
yırtılması ya da rüptürü sonucunda geniş, ince duvarlı, 
içinde plasenta olan divertikülün artığı şeklinde 
oluşabilir. Dikkatsizce yapılmış bir diseksiyonla 
bu ince yapıya zarar vermek çok kolaydır. Defektin 
yan sınırları incelenirken divertikülün pelvisteki 
parametriuma sol veya daha sık olarak da sağ 
tarafından dışarıya doğru çıktığı izlenir. Uterus alt 
segmentinin önüne doğru tam bir kesi eski sezaryen 
skarına ait defektler, yara yeri ve sınırlarını daha 
iyi aydınlatır. En önemlisi yan segmentin yan 
taraflarının doğrudan incelemesi uterus boşluğu, 
ayrılmış divertikülün yan uzantısı, taze yırtıklar ve/
veya yapışık plasentayı da gösterebilir. Bu anormal 
yapışıklık sorunu altta belirtilmiştir. 

FUNDUS

Önemli patolojiler plasenta parçasının kalmış 
olması, plasenta akreata ve subinvolüsyondur. 
Fetusun çıkmasından sonra anormal olarak yapışan 
veya içe doğru büyüyüp uterusun tam kasılmasıyla 
ayrılmayan plasenta patolojisine plasenta akreata adı 
verilir. Bu terim plasenta akreata (duvara anormal 
yapışma), inkreata (villusların myometrium içine 
doğru uzanması) ve perkreatayı  (villusların serozaya 
doğru uzanması) kapsar. Villus ile myometrium 
arasında desidua olmadan bulunması tanıda anahtar 
rolü oynar. Plasenta perkreatanın tanımlanması 
tahmine ya da kopuk myometrium lifleri arasında 
yer alan villusların görülmesine dayanır.

MRG villusların invazyonundan daha çok 
penetrasyona bağlı alan kaybını gösterebilir.
Fundusun ön arka hatta tam kat kesisi, durumun 
daha iyi görülmesini sağlar. İlginç olan, eğer uterus 
yan duvar boyunca açılırsa taze desiduada doğru 
tarafı saptamanın güçlüğüdür.

Plasentanın ayrılması, onu myometriumdan ayıran 
süngerimsi desidua veraya bağlıdır. Bu yumuşak, 
üzerine basıldığında direnç gösteremeyen alan 
yırtığa bağlı olarak zarar gördüğünden histolojik 
incelemelerin çoğunda görülemez. Buna özellikle 
doğum eyleminden önceki anne ölümlerinde 

rastlanır. Bu tabakayı ayırt etmede hem Alcian 
Blue, hem de diastazlı PAS ile boyanan şişmiş 
gland kriptleri içindeki mukopolisakkaridazların 
saptanması önemlidir. Tabakanın bir kısmı veya 
nadiren tümü görülebilir. Görülemediği zaman 
ince Nitabuch tabakası ve buraya bağlı villusların 
kas liflerine ya da fibröz sezaryen skarına yakınlık 
gösterdiği bilinmelidir. Nadiren görülen bir bulgu da 
Nitabuch tabakası ile sıkıca yapışık olan kas liflerinin, 
ara basamaktaki (intermediet) geniş trofoblastlar 
tarafından istilaya uğramasıdır. Kesitlerin histolojik 
incelenmesinde Nitabuch tabakasına giren fibrinoid 
ve kasa yapışan koyu fibrin içindeki hayalet villuslar 
görülebilir. Sıkça tarif edilen kas lifleri içine girmiş 
villuslar sadece invazif mol için karakteristiktir. 
Plasenta perkreata tanısı için desiduanın olmaması 
önemlidir. Plasenta akreatalar kontrollerle 
karşılaştırıldığında plasenta akreatalarda ara 
basamaktaki trofoblastların implantasyonunda 
artış görülmüştür6. Plasenta parçalarının uterusta 
kalması plasenta akreatayı bir dereceye kadar 
gösterebilirken, önceki gebeliklerinde preeklampsi, 
büyüme geriliği, düşükler ve plasenta parçalarının 
kalması gibi durumlardan bir kısmı hastanın 
öyküsünde yer alabilir. Bu durum trofoblastlarla 
anne arasındaki anormal ilişki ile açıklanır7.

Plasenta akreata desiduadaki bir defektten 
kaynaklanır. Plasentanın uterusun zayıf bir bölgesine 
yerleşmesi sonucunda rüptürü ve serozada periton 
reaksiyonu gibi ikincil değişiklikler görülebilir. 
Önceki cerrahi girişimlerde hasar oluştuysa uterus ile 
mesane arasında yapışıklıklar ve geçişler olabilir.

Plasenta akreata sadece kontrol edilemeyen 
doğum sonu kanamaların bir kısmında izlenen 
bir durumdur. Az miktarda kas, fibrozis ve artmış 
sayıda ara basamaktaki trofoblastları içeren ince bir 
myometrium, Doppler’de tariflendiği gibi gebeliğin 
büyük, genişlemiş arterlerini ve bu değişikliklerin 
parametriuma doğru dağılışını içeriyor olabilir. 
Myometriumun büzülme-kasılma derecesi bu 
damarları kapatmaya yeterli değildir. Divertikül 
şeklindeki alt segmentin incelmiş kas tabakasından, 
anormal yapışmaya gerek kalmadan da kanama 
sürebilir. Aksine doğum sonu uterusun histolojik 
incelemesinde plasenta yatağında villusların 
bulunması, uterusun temizlenmesi sırasındaki 
bulaşmaya bağlı da olabilir. Bunu gerçek yayılımdan 
ayırt etmek için ezilen alandan DNA yayması faydalı 
olabilir.
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GEBELİK ÜRÜNLERİNİN TAM 
ÇIKMAMASI

Plasentanın tam olarak çıkartılamaması doğum 
sonu kanamaya neden olabilir. Plasentanın bir 
kısmı kalıp polipsi bir hal alıp (“plasenta polipi”) 
sıkışır ve nekroza gider. Kök villusta birkaç canlı 
hücre kalmış olabilir. Geride kalan dokunun altında 
kalan damarlar genişlemiş olarak kalmaya devam 
edebilir. Komşu myometriumda plazma hücre 
istilası görülebilir. Bu bulgu infektif endometritin 
göstergesi olarak yorumlanmamalıdır. Plasenta 
ürünlerinin kalmasının sıklığı % 27 ile % 88 arasında 
değişir; ama bu konudaki çoğu yayın ileri yaşlar 
içindir7. Plasenta parçaların kalması preeklampsi 
veya daha önceki gebeliğinde gelişme geriliği gibi 
komplikasyonları bulunan kadınlarda daha sıktır. 
Bu durum trofoblastlarla anne arasındaki anormal 
ilişki ile açıklanır7.

SUBİNVOLUSYON

Plasenta parçaları kalmamışsa, plasenta yatağındaki 
kan damarlarının subinvolüsyonu ikincil doğum 
sonu kanamanın önemli bir sebebidir. Normal arter 
involüsyonu lümen çapında azalma, trofoblastların 
ortadan kaybolması, intima tabakasının 
kalınlaşması, endotelin tekrar büyümesi ve internal 
elastik laminanın eski halini almasıyla oluşur. 
Subinvolüsyonda arterler geniştir ve eritrosit ya 
da taze trombüs içerirler. Ayrıca damar çevresinde 
trofoblastlar yer almaya devam ederler8. Bazı 
olgularda damar içinde trofoblastlar görülebilir. 
Subinvolüsyona bağlı kanama doğum sonrası ikinci 
haftada en fazladır, ancak her nasılsa birkaç ay 
sonra da görülebilir. İleri yaşlarda ve multiparlarda 
daha sıktır. Sonraki doğumda tekrarlayabilir. 
Subinvolüsyon doğum tekniği ile alakalı değildir 
ve ayrı bir durum olarak ele alınabilir. Muhtemelen 
trofoblast ile uterus arasında immünolojik ilişkiye 
bağlıdır8. Buna rağmen başka bir çalışmada içeride 
kalmış plasenta parçaları ile ilişki kurulmaya 
çalışıldıysa da, başka hiçbir belirleyici ile benzer 
ilişki gösterilememiştir7.

Değişiklikler kürtaj materyalinde de görülebilir. 
Histerektomi yapılan uterus normalden yumuşak ve 
büyüktür8. Normal involüsyona uğrayan damarların 
yanında yeterince involüsyon göstermeyenler de 
bulunabilir. Bunu ayırt etmek için plasentadan çok 
sayıda örnek alınmalıdır.

ATONİ

Bu iyi tanımlanmış bir obstetrik durum olsa da 
patolojik raporlama kısmen görecelidir. Tanı 
aslında bir dışlamadır. Uterus genişlemiş, ödemli ve 
yumuşaktır. Ödem ve kanama mikroskobik olarak 
nettir. Tanı diğer tanıları dışlamak için yeterli sayıda 
histolojik örnek alınması ve klinik bilgiye dayanır.

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON (AVM)

Uterus AVM’u doğum sonrası kanamayı da 
kapsayacak şekilde şiddetli kanama ile birlikte 
olabilir. Konjenital AVM çok sayıda küçük 
bağlantılardan oluşur ve gebelikle birlikte genişler. 
Daha sık olan kazanılmış AVM hiç doğum 
yapmamışlarda nadirdir ve uterus travmasına (kürtaj, 
myomektomi, geçirilmiş uterus rüptürü) bağlı 
geliştiği düşünülür9,10. AVM plasenta parçalarının 
kalması ya da trofoblast çoğalmasıyla birlikte 
olabilir. Patolojik olarak doğası belirsiz, büyük 
damarlarla birlikte arter ve ven özelliği taşıyan 
damarlar mevcuttur.

DİĞER NEDENLER

Myometriumun iç kısmının yaralanması doğum 
sonu kanama nedenleri arasında yer alır11. Myomu 
olan kadınlarda doğum sonu kanama riski artmıştır12. 
Daha az sıklıkta endometrium kanseri ve desidua 
oluşumunun azaldığı konjenital anomaliler de 
doğum sonu kanamaya neden olabilir. Trofoblastik 
enfeksiyonlar da etkenler arasında yer alır.

ENDOMETRİT

Akut endometrit sepsis ve doğum sonrası kanama 
nedeni olarak yayınlanmıştır. Batılı ülkelerde 
göreceli olarak nadirdir ve muhtemelen birden çok 
organizma vardır. Bir seride gecikmiş doğum sonrası 
kanamaların % 5’inin nedeni olduğu belirtilmiştir13.

PLASENTA PATOLOJİSİ

Doğum sonrası kanamada plasenta mutlaka 
incelenmelidir. Preeklampsi plasentanın arkasında 
kanamaya neden olabilir. Yeni ve eski kanamaların 
yanında enfarktüs alanları izlenebilir. Akut aterozisin 
tipik bulguları preeklamptik kadınların sadece % 
50’sinde izlenebilir. Bununla birlikte parenkimin 
incelenmesi uterus ve plasentanın iskemiye cevap 
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olarak hızlanmış villus olgunlaşmasını sıklıkla 
gösterir (distal villus hipoplazisi). Fizyolojik 
değişikliklerin fazladan tanılanmasından kaçınmak 
için diskin ortasından örnekleme yapmak 
önemlidir.

DOĞUM SONU KANAMADA OTOPSİ

İngiltere’de 1970–90 arası anne ölümlerinin 
gizli soruşturmalarından elde edilen bilgilere 
göre doğrudan anne ölümlerinin yaklaşık % 10’u 
kanamaya bağlıdır14. Yaklaşık yarısı doğum öncesi, 
yarısı doğum sonudur. Yoğun kan kaybı ileri yaş 
kadınlarda daha sıktır (> 35 veya 40, çalışmaya 
bağlı olarak)15.

Doğum sonu ya da doğum sırasında kanamaya 
bağlı oluşan ölüm nedeniyle yapılacak bir otopsiye 
başlamadan önce belirlenen ya da muhtemel 
ölüm nedenlerinin ışığında otopsi tekniği çok 
iyi belirlenmelidir. Otopside acele edilmemeli 
ve metodik olmalıdır. Öngörülen ölüm nedenini 
göstermeye çalışmak çok büyük hata olur. Klinik 
ekip de otopsiye davet edilmelidir. Ancak bu gözle 
uzun değerlendirme, ölçümler ve başlangıç kesileri 
aşamaları boyunca herkesin orada olacağı anlamına 
gelmemelidir. Tüm bunlar hazırlandığında işlem 
durdurulmalı ve tüm ekibin katılımı sağlanmalıdır. 
Bu yolla öykü gözden geçirilebilir, var olan olaylar 
veya hastalıklar tartışılabilir (örneğin kronik 
pyelonefrit) ve daha sonra ortak klinik görüşe göre 
otopsiye devam edilebilir.

İyi bir otopsinin temelinde özgün bir durum ve 
olası hastalıkların mantık sırasıyla dışlanması 
yatar. Hastalığı atlama korkusu duyulmamalıdır. 
Parametrium, pelvis yan duvarı ve vajina da uterus 
kadar dikkatle incelenmelidir.

Vücudun dıştan gözle muayenesinde annenin 
ana ölüm nedenlerini gözden geçirmelidir. Rutin 
tekniklere birçok farklılık eklenebilir. Hava embolisi, 
amniyos sıvı embolisi, anevrizma rüptürü gibi özel 
durumlar için ilave dikkat gerekir16. Hematoloji, 
hemofili, toksikoloji, mikrobiyoloji için örneklerin 
nasıl toplanacağı önceden planlanmalı ve işlemler 
bir düzen içinde yapılmalıdır. Kardiyopulmoner 
resüsitasyonun etkileri ve neden başarılı olmadığına 
dair bulgular burada gözden geçirilmelidir. Yasal 
açıdan da önemli olan dalak ya da mezenterde 
yırtılma, batında kan, kemik iliği embolisi gibi 

konuyla ilgisi olmayan bir bulgunun, ölümün asıl 
nedeni olarak yorumlanmamasıdır. 
Geleneksel olarak Y şeklinde kesi yapılır. Karında 
ters Y şeklinde ve iki tarafta femoral üçgenlere 
doğru kesi yapılır. Bu kesi ileofemoral damarları 
ve pelvisi daha iyi incelememizi sağlar. Karın 
boşluğundaki kan ve pıhtılar temizlenip, miktarı 
ölçülmelidir. Karın ve pelvisteki organların göreceli 
olarak boyut ve konumu belirtilmelidir. Peritonun 
pelvise uzanımı incelenmeli ve kanlanmanın 
yapı, derece ve rengi not edilmelidir. Gebeliğin 
peritondaki desidua izleri, jelatinsi görünümden 
anlaşılabilir. Geleneksel otopsi pratiğinde uterus 
küçük olsa bile peritonun arkasındaki damarlar 
kanla dolu ve genişse gebelikten şüphelenilmelidir. 
Pelvis venleri ortaya konmadan önce dilatasyonu 
ve şişkinliği not edilmelidir. Organlar yerinden 
çıkarılınca değerlendirmek zor olacağından, 
peritonun arkası ve ligamentum latum hematomu bu 
aşamada araştırılmalıdır. Uterus in situ olarak açılıp 
incelenebilir; fakat sürrenal, böbrekler ve pelvis 
organlarını topluca çıkarmak daha iyi olur.

Geleneksel olarak pelvis yan duvarındaki künt 
diseksiyonla pubis ve orta-üst vajinaya yapılan 
kesiler uzatılarak doğum sonu kanamayla ilgili 
araştırmalar yapılır. Simfizis pubisin ayrılması için 
kesi yaparken ayaklar dış rotasyona alınmalı ve 
bıçak pubis kemiğinin altına doğru yapılmalıdır. 
Pubis kemiklerleri 8–10 cm kadar ayrılabilir. Bu 
insizyonla birlikte inguinal ve femoral insizyonlar 
vajina ve serviks çevresinin yumuşak dokunun daha 
iyi görünmesini sağlar. Bu teknikle vajina yan duvar 
yırtıkları ve kanamaları daha iyi gösterilebilir. Tüm 
ürogenital blok masaya alınır ve üretra ve mesane ile 
başlayıp vajina ve serviksle devam eden katmanlara 
ayrılır. Alternatif olarak blok formolle fiksasyon 
sonrası diseke edilebilir.

Aort arkadan açılır ve kesi iliak arterlerin dallandığı 
noktanın biraz gerisinde sonlandırılır. Vena cava 
inferiyör önden açılır. Sağ ve sol böbrek venleri 
açılır. Over venleri bulunup diseke edilir. Pelvis 
venleri örneğin sınırına kadar diseke edilir. İntima 
yırtık, sürtünme ve yapışık trombüs yönünden 
incelenir. Parametrium ve latum bağından venöz 
pleksus içeren örnekler formol fiksasyonu ve 
histolojik inceleme için alınır.

Hasta kanamadan ne kadar zaman sonra öldü, nerede 
histerektomi ile müdahale edilmeye çalışıldı ve 
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kanamayı durdurmak için hangi damarlar bağlandı, 
kanama asıl nereden oldu bazen tespit etmek zor olur 
ve yardımcı teknikler gerekir. Pelvis diseksiyonuna 
başlamadan önce klemple tutulmuş aorttan infüzyon 
seti veya kateterle tuzlu su verilmesi kanama 
noktasının tespitinde faydalı olabilir. Özel hazırlık 
ve tüm periferik venlerin bağlanması ile çekilecek 
anjiyo bazı seçilmiş vakalarda çok faydalı olabilir.

Tüm tekniklerin en faydalısı yaralanmaya yaşamsal 
bulgulara cevap ve altta yatan hastalığın şartlarının 
dikkatlice seçilmiş blokların histolojik incelemesinde 
değerlendirilmesidir.
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