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GİRİŞ

Abdominal gebelik doğum sonu kanamanın 
alışılmadık, ancak yaşamsal tehlike yaratan bir 
nedenidir. Abdominal gebelikle ilişkili yüksek 
anne ölümü ve ciddi hastalığının nedeni anormal 
plasenta yerleşimidir. Bu da batın içi kanama 
veya büyük miktarlarda ölü doku kalmasına 
bağlı komplikasyonlara neden olmaktadır. 
Günümüzde bu konu ile ilgili kanıta dayalı 
kılavuzlar yayınlanmamıştır. Bu bölüm mevcut 
tedavi seçeneklerini tanımlayan, Hindistan’da 
Mumbai’deki Nowrosjee Wadia Maternity 
Hastanesi’nde tedavi edilmiş 4 olguluk seri ile 
başlamaktadır. Wadia Hastanesi hem şehir içinden, 
hem de çevre bölgelerden çok fazla sayıda hasta 
kabul eden bir üçüncü basamak merkezdir. Olgu 
sunumlarını takiben cerrahi girişimin teknik yönleri 
tartışılacak ve modern tedavi seçeneklerinin yanı 
sıra ilgili literatür gözden geçirilecektir. 

OLGU 1

1970 yılında 24 yaşındaki bir primigravid kadın 
anormal bir prezantasyon ile hastaneye sevk edilmişti. 
Kıdemli yazar o sırada kıdemsiz asistan olarak görev 
yapmaktaydı. O yıllarda anormal prezantasyon 
tanısının doğrulanmasında karın radyografisi rutin 
olarak uygulanmaktaydı. Radyografi abdominal 
gebelik açısından şüpheli olduğundan kıdemli 
danışman hekim hastayı doğurtmak ve durumu 
ortaya koymak için eksploratif laparotomi planladı. 
2.700 gram ağırlığında bir erkek bebek iyi durumda 
doğurtuldu. Bununla beraber plasenta mezentere 
yapışıktı ve plasentanın ayrılmaya çalışılmasıya 
şiddetli kanama başladı. Damar bağlanması ve 
baskı uygulanması gibi girişimler kanamanın 
durdurulmasında başarısız oldu. Son çare olarak 
büyük bir yatak çarşafı ile periton boşluğuna basınç 
uygulandı. Hastanın hemodinamisi ameliyat sonrası 
ilk 6 saatte kararlıydı. Daha sonra periton içine 
kanama nedeniyle hipovolemik şok gelişti ve hasta 
ameliyat sonrası ilk günde kaybedildi. 

OLGU 2

İkinci olgu 4 yıl sonra aynı enstitüde görüldü. 
Doğum eylemi ilerlemeyen, 30 yaşında, multipar 
bir kadın doğum için sezaryene alındı. Periton 
açıldığında doğrudan amnios kesesi görüldü. 2.400 
gram ağırlığında bir kız bebek doğurtuldu. Plasenta 
pelvis yan  duvarı ve uterus arka yüzünü kaplıyordu. 
Kıdemli danışman hekim çağırıldı ve plasentanın 
ayrılması için girişimde bulunuldu. Ayırma işleminin 
zor olması ve kanamanın başlaması nedeniyle 
denemeye son verildi. Kord kısa kesilerek bağlandı. 
Plasenta yerinde bırakıldı ve batın kapatıldı. 
Kanama kontrolü için batına büyük kompreslerle 
baskı uygulandı. Bununla beraber hastada yaygın 
damar içi pıhtılaşma bozukluğu gelişti ve cerrahi 
sonrası 48 saat içinde kaybedildi. 

OLGU 3

Kıdemli yazar 1980’de üçüncü abdominal gebelik 
olgusuyla karşılaştı. Miadında gebeliği olan, 20 
yaşında, primigravid bir hasta cerrahi nedenli 
olduğu düşünülen karın ağrısı ile hastaneye sevk 
edilmişti. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen, 
yüksek olasılıkla akut apandisit klinik şüphesi 
vardı. Laparotomi yapıldı. Peritonun hemen altında 
kesenin izlendiği abdominal gebelik görüldü. 
2.600 gram ağırlığında bir kız bebek iyi durumda 
doğurtuldu. Plasenta sağ pelvik yan duvara sıkı 
yapışıklık gösteriyordu. Ayırmak için girişimde 
bulunulmadı. Kord kısa kesilip bağlandı ve pelvise 
dren konularak batın kapatıldı. Ameliyat sonrası 
dönem antibiyotiklere rağmen ilk 10 günde ateş ile 
komplike seyretti. Hastanın doğum sonrasında 6 
ay karın ağrısı devam etti. Bu hastada plasentanın 
çıkarılamaması söz konusuydu, ancak gebelik 
sonrasında sağ kaldı. 

OLGU 4

Bu bir abdominal gebelik olgusu olmamasına rağmen 
anormal plasenta yerleşimine yaklaşımı göstermek 
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için kullanılmıştır. Kıdemli yazar 2001’de, 25 
yaşında bir primigravidaya miadında sezaryen 
yaptı. Hastaya ön plasenta previa ve akreata tanısı 
konmuştu. Renkli Doppler’de damarların mesane 
duvarına invazyonu izlenmişti. İyi durumda, 2.500 
g ağırlığında bir erkek bebek doğurtulduktan sonra 
plasentayı ayırmak için bir girişimde bulunulmadı. 
Sonrasında metotreksat tedavisi verilmek üzere 
plasentanın yerinde bırakılmasına karar verildi. 
Hasta doğum sonrası hastanede 3 hafta takip edildi ve 
uzun süreli antibiyotik tedavisi uygulandı. Hastanın 
izlemi sorunsuz seyretti. Taburculuktan sonra izlem, 
renkli Doppler ve serum β-hCG seviyeleri ile devam 
etti. Plasenta kütlesi 5 ayda, yavaş yavaş geriledi ve 
doğumdan 7 ay sonra adetleri yeniden başladı. 

İNSİDANS

Abdominal gebelikler nadir olaylardır. ABD’nde 
10.000 canlı doğumda bir ve aynı zamanda 
her 1.000 dış gebelikte bir görüldüğü tahmin 
edilmektedir1. Daha yakın zamanda Afrika’dan 
yapılan bir yayında dış gebeliklerin % 4,3’ü gibi 
daha yüksek bir oran bildirilmiştir. Bu durum 
muhtemelen bölgedeki sevk dağılımının ve 
hastanenin hizmet alanındaki hastalarda yüksek 
oranda tuba hastalığının bir yansımasıdır2. Bununla 
beraber dış gebelik, tüberküloz ve endometriozise 
bağlı infertilite, pelvis enfeksiyonları ve infertilite 
tedavileri gibi risk faktörlerinin günümüzde daha 
sık görüldüğü de düşünülerek abdominal gebelik 
insidansının yıllar boyunca giderek artmış olduğunu 
varsaymak mantıklıdır. Her şeye rağmen tek başına 
çalışan doğum hekimi onyıllar boyunca kariyerinde 
abdominal gebelikle hiç karşılaşmayabilir. Böyle 
bir hastayı tedavi etmesini gerektiren tek anda da 
koşullar ideal olmaktan uzak olabilir. Yukarıda 
tanımlanan ilk iki olgunun da yeterince gösterdiği 
üzere, nadir olmasına rağmen ölümcül olabilen bu 
durum hakkında uyanık olunmalıdır. 

TANI

Birincil abdominal gebelik ilk üçayda dış gebelik 
gibi bir klinik tablo ile ortaya çıkar. Öte yandan 
ilerlemiş bir ikincil abdominal gebeliğin tanısını 
koymak daha zordur. Başvuru yakınmaları karın 
ağrısı (hafif rahatsızlık hissinden dayanılmaz ağrıya 
kadar değişen derecelerde), fetus hareketlerinin ağır 
olması veya hiç hissedilmemesi, bulantı, kusma, 
batında dolgunluk hissi, diyare ve halsizliği içerebilir. 

Muayenede fetusun anormal duruşu (olguların % 
15 – 20’sinde) saptanabilir. Fetusun kısımları kolay 
palpe edilebilir.  Muayenede serviksin kapalı olduğu 
ve silinmenin olmadığı saptanabilir. Oksitosin veya 
prostaglandinlerle doğum eylemi indüklenmeye 
çalışıldığında kasılmalar uyarılamayabilinir3. Açıkça 
görüldüğü gibi bu semptom ve durumlar özgün 
olmaktan uzaktır. Bununla beraber hepsi birlikte 
ele alındığında gebeliğin yerleşimi konusunda 
şüphe uyandırabilir (ve uyandırmalıdır). Laboratuar 
bulguları gözden geçirildiğinde erken gebelikte tuba 
rüptürü veya abortusa uyan zamanda açıklanamayan 
geçici anemi saptanabilir. Serum α-fetoprotein değeri 
açıklanamayacak şekilde yükselebilir. Anormal 
biyokimya testi sonuçlarının değerlendirilmesi ile 
erken tanı alan olgular da bildirilmiştir4. 

Tanı, görüntüleme yöntemleriyle daha da kesin 
olarak konabilir. Ultrason gebelikte yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ama her zaman kesin tanı 
konmasını sağlamamaktadır. İdeal koşullarda 
dahi olguların yarısında çoğunda ultrasonla tanı 
atlanmaktadır3. Akhan ve ark aşağıdaki abdominal 
gebeliği düşündüren kıstasları bildirmişlerdir: 

Fetusun uterustan ayrı olarak (1) 
görüntülenmesi

Annenin mesanesi ve fetus arasında uterus (2) 
duvarının görüntülenememesi

Fetusa ait kısımların annenin karın ön (3) 
duvarına çok yakın olması

Eksantrik pozisyon (fetusun uterusla (4) 
ilişkisi) veya anormal fetus duruşu (fetusa 
ait kısımların birbiriyle ilişkisi) ile birlikte 
uterus dışına yerleşmiş plasenta dokusunun 
görüntülenmesi

Geçmişte bu tanıyı koymada veya en azından 
tanıyı düşündürmede radyografi sık kullanılıyordu. 
Fetusun etrafında uterus gölgesinin olmaması, 
ön-arka radyografide annenin bağırsak gölgelerin 
fetal kısımlarla karışması ve yan radyografide anne 
omurgasının fetusun küçük kısımları ile üst üste 
gelmesi gibi özellikler tanımlanmıştır. Bununla 
beraber günümüzde radyografinin yerini büyük 
oranda MRG ve bilgisayarlı tomografi almıştır. 
Değişik planlarda görüntü almayı sağlayan 
özellikleri ile her iki teknik de ultrasona göre daha 
büyük tanısal kesinliğe ve özgünlüğe sahiptir. 
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Fetusun kaybedildiği durumlarda her iki teknik 
arasında seçim yapmada fazla fark yoktur. Fetus 
canlı ise iyonizan radyasyondan kaçınıldığı için 
MRG tercih edilebilir. 

GİRİŞİMİN ZAMANLAMASI

Abdominal gebelikte anne ölümü tubada yerleşmiş 
dış gebeliğe göre 7,7, uterus içinde yerleşmiş 
normal gebeliğe göre 90 kat fazladır1. Bu risklerin 
esas olarak tanıdaki gecikmeye ve plasentaya 
yanlış olarak müdahale edilmesine bağlı olduğu 
düşünülmektedir. Ani, hayatı tehdit edici batın içi 
kanama riskini azaltmak için tanı doğrulandıktan 
sonra mümkün olan en kısa zamanda girişimin 
zamanlanması akıllıca görülmektedir. Annenin 
yaşamsal bulguları bozuksa, fetus ölü ise veya 
yaşam sınırının altında ise (gebeliğin 24. haftasının 
altında), oligohidramnios veya fetusta ultrasonla 
saptanan belirgin anomaliler varsa tartışma yoktur. 
Fetusun ölümünün plasentada involüsyona ve 
sonuçta laparotomide daha az kanamaya neden 
olacağı hipotezi kanıtlanamamıştır. Yukarıdaki 
durumların herhangi birinin varlığında cerrahi 
girişim gereklidir. 

Bazı hekimler 24 haftanın üzerinde devam eden 
abdominal gebelik varsa, fetusun olgunlaşmasına 
izin vermek ve fetusun sağkalım şansını artırmak 
için koruyucu bir yaklaşımın uygulanması 
gerektiğini öne sürmektedirler6. Bununla beraber 
30 haftadan sonra dahi fetusun sağkalımı % 63’tür. 
Üstelik fetusların % 20’sinde şekil bozuklukları 
(kraniyofasiyal ve çeşitli eklem anormallikleri) 
ve malformasyonlar (merkezi sinir sistemi ve 
ekstremite eksiklikleri) görülmektedir7. Gebelik 
ilerledikçe büyüyen plasenta nedeniyle ve daha 
büyük kanama riskiyle uğraşılmak durumunda 
kalınmaktadır. Bizim görüşümüze göre abdominal 
gebeliğe koruyucu yaklaşım uygulamanın haklı 
gerekçeleri çok azdır. 

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Cerrahinin başlıca riski çok şiddetli kanamadır. 
İlerlemiş bir abdominal gebelik tanısı konduğunda 
hazırlanmak için zaman kaybedilmemelidir. En az 6 
ünite kan ameliyathanede transfüzyona hazır olmalıdır 
ve diğer kan ürünleri de elde edilebilir olmalıdır. 
Büyük hacimlerde sıvıların hızlıca verilebileceği 
iki damar yolu açılmalıdır. Zaman varsa mekanik 
barsak temizliği yapılmalıdır. Abdominal gebelikte 

inatçı kanamaları kontrol etmek için MAST başarılı 
bir şekilde kullanılmıştır8. Ancak bu malzeme her 
zaman elde edilememektedir (Bkz. Bölüm 14). 
Kerr ve ark9 cerrahi girişimden önce damarların 
kateterizasyon ve embolizasyonunun yapılmasını 
savunmuşlardır. Bu girişim üç olguda başarılı bir 
şekilde kullanılmış ve kateterler ameliyat sonrası 
kanamanın tedavisinde de yardımcı olabilecekleri 
düşüncesiyle yerinde bırakılmıştır. Ameliyat ekibi 
deneyimli olmalıdır ve tercihen genel cerrah, kalp 
damar cerrahı ve genitoüriner cerrah da ekibe dahil 
olmalıdır. Anestezi ekibinde kıdemli danışmanlar 
ve asistanlar bulunmalıdır. Ameliyathane personeli 
ve hemşire ekibi tanı ve yapılacaklar hakkında 
tam bilgi ve azami dikkate sahip olmalıdır. Ayrıca 
ameliyathanede “koşucu” denilen ekstra personeli 
hazır bulundurmalıdır. 

CERRAHİ YAKLAŞIM

Gerektiğinde umbilikus üzerine de kolaylıkla 
uzatılabileceği için orta hat insizyonu tercih 
edilmektedir. Amnios kesesi karın ön duvarına ve 
iç organlara yapışık olabilmektedir. Diseke edilerek 
serbestleştirilmeli ve plasentadan uzak, damarsız bir 
alandan açılmalıdır. Fetus, plasentaya mümkün olan 
en az temasla ve kanamadan kaçınılacak şekilde 
çıkarılmalıdır. Eğer fetusun ölümünün üzerinden 
uzun süre geçmişse, maserasyona uğramış demektir. 
Özellikle de plasenta bağırsaklara yapışıksa, 
bakteriyel kontaminasyon ve apse oluşma olasılığı 
yüksektir. Periton boşluğuna girişte doğrudan pü 
görülebilir. Nadiren fetus mumyalaşmış, kalsifiye 
olmuş ve litopediyona veya adipoz oluşumu denilen 
sarı yağlı bir kitleye dönüşmüş olabilir. 

PLASENTAYA YAKLAŞIM

Abdominal gebeliğin cerrahisinde sıklıkla görülen 
çok şiddetli kanama, genişlemiş kan damarlarının 
plasentanın ayrılmasından sonra kapanamamasından 
kaynaklanmaktadır. Plasenta genellikle pariyetal 
periton, mezenter ve bağırsaklara sıkı bir şekilde 
tutunmaktadır ve yerinde bırakıldığı zaman 
kanama olmamaktadır. Göbek kordonu plasentaya 
yakın yerinden bağlanmalı, fazla zarlar kesilerek 
uzaklaştırılmalı ve dren yerleştirilerek batın 
kapatılmalıdır. Çok nadir durumlarda plasenta 
tek bir damar kökünden beslenmektedir. Bu 
durumda plasentayı kolayca çıkarmak mümkün 
olabilmektedir.



401

1. Atrash HK, Friede A, Hogue CJR. Ab-
dominal pregnancy in the United Status: frequency 
and maternal mortality. Obstet Gynecol 1987;69: 
633–7
2. Ayinde OA, Aimakhu CO, Adeyanju OA, 
Omigbodun AO. Abdominal pregnancy at the Uni-
versity College Hospital, Ibadan: a ten-year review. 
Afr J Reprod Health 2005;9:123–7
3. Costa SD, Presley J, Bastert G. Advanced 
abdominal pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1991; 
46:515–25
4. Bombard AT, Nakagawa S, Runowicz CD, 
Cohen BL, Mikhail MS, Nitowsky HM. Early de-
tection of abdominal pregnancy by maternal serum 
AFP+ screening. Prenat Diag 1994;14: 1155–7
5. Akhan O, Cekirge S, Senaati S, Besim 

Bazı durumlarda plasenta kendiliğinden ablasyoya 
benzer şekilde ayrılabilir. Ancak kanamanın 
kontrol edilemediği durumlar, daha çok plasentanın 
ayrılmaya çalışılmasıyla olmaktadır. Bazı 
klinisyenler plasentanın rutin olarak ayrılmasını 
desteklemektedir3,8. Ancak bu yayınlar doğum 
hekimliğinde metotreksat kullanımının değerini 
kabul etmeden önce yayınlanmıştır. Plasentanın 
çıkarılması için plasentayı besleyen damarların 
tümünün bağlanması ve ondan sonra yapıştığı 
yerden ayrılmaya çalışılması gerekir. Daha 
da önemlisi plasentanın ayrılması her zaman 
kolay değildir ve olguların % 40’ında başarısız 
olunmaktadır3. Damarların tümüyle bağlanamaması 
nedeniyle yoğun kanama ve şok gelişmektedir2.  
Bu durumda plasentadan kanama çok şiddetlidir 
ve hızlı cerrahi müdahale gereklidir. Kanama 
alanına bası, damar köklerinin bağlanması, soğuk 
izotonikle yıkama ve pıhtılaşmayı uyarıcı ajanların 
bölgesel ve/veya sistemik kullanımı (traneksamik 
asit, plazminojen türevleri, emilebilen jelatin 
süngerler, vs) gibi çeşitli teknikler tanımlanmıştır. 
Plasentadaki yırtıkların onarımı gerekebilmektedir. 
Kanamayı kontrol edebilmek için plasentanın 
tutunduğu organın çıkarılması (histerektomi 
ve/veya salpingooforektomi, bağırsak ve/
veya mesane rezeksiyonu) gerekebilmektedir. 
Histerektomi yapılmış ve kanama devam ediyorsa 
pelvis yan duvarlarına ve kanayan damarlara 
basınç uygulanması için vajina kubbesinden bir 
Logothetopoulos kompresi yerleştirilebilir (Bkz. 
Bölüm 33). Son çare olarak batına kompresler 
sıkıca yerleştirilerek baskı uygulanır ve batın kısmi 
olarak kapatılabilir. Kompresler ameliyat sonrası 48 
saat sonra veya hemodinami dengesizleşirse daha 
da önce çıkarılabilir. 

AMELİYAT SONRASI BAKIM

Plasenta yerinde bırakıldığı zaman dahi, hastaların 
yaklaşık yarısında enfeksiyon, apse, yapışıklıklara 
ikincil bağırsak obstrüksiyonu veya ameliyat kesisi 
yeri açılması gibi komplikasyonlar görülmektedir11,12. 
Plasentanın batında bırakılmasıyla ilgili problemler 
sıkıntı verici olup tekrar laparotomi gerekse de, 
plasentanın çıkarılmaya çalışılması gibi sakıncalı 
bir girişimden daha az tehlikelidir. Ameliyat sonrası 
izlemin büyük bölümünde proflaktik antibiyotikler 
kullanılmalıdır. Annede geri dönüşümlü 
hidronefroz13 ve uzamış doğum sonu preeklampsi14 
yerinde bırakılan plasentanın daha az görülen 

komplikasyonlarıdır. 

Plasentanın emilmesini hızlandırmak için tek doz 
50 mg/m2 metotreksat kullanılabilir. Ama bunun da 
kendine özel problemleri vardır. On olguluk bir seride 
plasentanın hızlanmış yıkımı, nekrotik dokunun 
birikimine ve apse oluşumuna yol açmıştır15. Bu 
durumu tek başına metotreksat tedavisine bağlamak 
zordur; çünkü bu komplikasyonlar metotreksat 
uygulaması olmadan da gelişebilmektedir.

Plasentanın yerinde bırakıldığı hastalarda izlem 
klinik değerlendirme, ultrason, renkli Doppler 
ve serum β-hCG seviyeleri ile yapılmaktadır. 
Çoğu canlı hücre erkenden yıkıma uğradığı için 
hormon değerleri ameliyat sonrası dönemde hızla 
düşmektedir. Plasenta kütlesi yavaş yavaş 6 ay 
içinde ortadan kalkar. Çok nadir olmakla birlikte 
plasentanın tamamen ortadan kalkması için 5 yıllık 
bir süre de bildirilmiştir16.  

SONUÇ

İkincil abdominal gebelik dış gebeliğin sık 
görülmeyen, ancak fazlasıyla tehlikeli bir 
şeklidir. Çoğunlukla laparotomi yapılana kadar 
tanı konulmamaktadır. Bu da doğum hekimini 
şiddetli doğum sonu kanamaya karşı yeterince 
hazırlanamayacağı bir durumla yüz yüze 
bırakmaktadır. Bu durumda plasentanın fazla 
dokunulmadan yerinde bırakılması hayat kurtarıcı 
olabilir.
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