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Uterin Perforasyondan 28 Y›l Sonra ‹ntraperitoneal
Yerleﬂimli Rahim ‹çi Arac›n Laparoskopik
Yolla Ç›kar›lmas›
Nam›k ÖZKAN, Hüseyin Ayhan KAYAO⁄LU, Ömer Faik ERSOY
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›, Tokat

Özet
Rahim içi araç (R‹A) uzun y›llard›r güvenli, ucuz ve kolay uygulanabilir bir kontrasepsiyon metodu olarak kullan›lmas›na ra¤men zaman zaman perforasyon, enfeksiyon ve d›ﬂ gebelik gibi
önemli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Perforasyonlar›n büyük ço¤unlu¤u komplikasyona
yol açmazken, hastalar›n %15’inde komﬂu organ yaralanmalar› görülebilmektedir. Literatürde
R‹A’n›n tak›lmas›ndan sonra perforasyonun tespit edildi¤i en uzun süre 16 y›ld›r. Burada 60
yaﬂ›ndaki bir hastada 28 y›l önce yerleﬂtirildikten hemen sonra perforasyon nedeniyle kar›n
boﬂlu¤una düﬂmüﬂ, dönem dönem sa¤ alt kadranda kar›n a¤r›s› haricinde asemptomatik kalm›ﬂ
bir olgu sunulmaktad›r. Olgumuzda R‹A laparoskopik yolla ç›kar›lm›ﬂt›r.
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Summary
Laparoscopic removal of an intraperitoneal translocated intrauterine
contraceptive device 28 years after uterine perforation
Intrauterine devices have been used as a safe, cheap and easily applicable contraception
method for long years. On the other hand, they may occasionally cause some serious complications like perforation, infection or ectopic pregnancy. Perforations are uncomplicated in the
majority of the patients, but visceral injuries can be seen in the 15% of patients. The reported
longest time of free perforation is 16 years in the literature. Here, we present a case of an
intrauterine device translocated intraperitoneally after uterine perforation following placement
in a 60 years old woman. She was asymptomatic except rare right lower quadrant abdominal
pain complaints for 28 years. Intrauterine device was removed laparoscopically.
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Giriﬂ
Rahim içi araç (R‹A) uzun y›llard›r güvenli, ucuz
ve kolay uygulanabilir bir kontrasepsiyon metodu
olarak kullan›lmaktad›r.1-3 En önemli komplikasyonlar› perforasyon, infeksiyon ve ektopik gebeliktir.
Uterus perforasyonu insidans› literatürde yaklaﬂ›k
0.05-13/1000 aras›nda bildirilmektedir.4,5 Bu oran kullan›lan R‹A çeﬂidi, takan kiﬂinin tecrübesi, tak›ld›¤›
dönem ve uterus ve serviksin anatomisine ba¤l› olarak de¤iﬂir.5-7 R‹A migrasyonu genel olarak peritoneal kaviteye olur. Oluﬂan perforasyonlar›n %85’inde di¤er organlar etkilenmezken hastalar›n yaklaﬂ›k %15’
inde baﬂta barsaklar olmak üzere komﬂu organ yaralanmalar› görülmektedir.4,5
Burada 60 yaﬂ›ndaki bir hastada 28 y›l önce
yerleﬂtirildikten hemen sonra perforasyon nedeniyle kar›n boﬂlu¤una düﬂmüﬂ ve dönem dönem
kar›n a¤r›s› haricinde asemptomatik kalm›ﬂ bir olgu sunulmaktad›r.

Olgu Sunumu
Aral›kl› olarak sa¤ alt kadranda a¤r› ﬂikayeti ile
baﬂvuran 60 yaﬂ›ndaki kad›n hastan›n yap›lan muayenesinde herhangi bir özellik saptanmad›. Tam
kan say›m› ve kan biyokimyas›n› içeren rutin laboratuar inceleme normaldi. Çekilen ayakta direkt kar›n

grafisinde sa¤ alt kadranda R‹A ile uyumlu radyoopasite izlendi (Resim 1). Hastadan bu yönde al›nan hikayede en sonuncusu 28 y›l önce olmak üzere toplam 9 do¤um yapt›¤›, en son do¤umundan sonra R‹A
yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤u, R‹A’n›n tak›ld›¤› gün vajinal kanamas›n›n ve kar›n a¤r›s›n›n oldu¤u, bir sonraki gün
kontrole gitti¤inde ise R‹A’n›n düﬂmüﬂ oldu¤unun
söylendi¤i ö¤renildi. ‹ﬂlemden birkaç gün sonra hastan›n ﬂiddetli kar›n a¤r›s› ve ateﬂ ﬂikayeti baﬂlam›ﬂ ve
yap›lan medikal tedavi ile ﬂikayetleri gerilemiﬂ, sonras›nda ise aral›kl› olarak sa¤ alt kadranda kar›n a¤r›s› haricinde ﬂikayeti olmam›ﬂ. Hastaya yap›lan jinekolojik muayenede servikste R‹A’n›n ipi tespit edilemedi. Ayn› zamanda yap›lan ultrasonografide (US)
uterus kavitesi içinde R‹A görülemedi. Çekilen abdominal bilgisayarl› tomografide peritoneal kavite içinde sa¤ alt kadranda, uterus d›ﬂ›nda, çekum ön k›sm›nda, barsak lümeni ve duvar› ile iliﬂkisi olmayan
radyoopak yabanc› cisim tespit edildi (Resim 2).
Elektif ﬂartlarda yap›lan laparaskopide sa¤ alt kadranda omentum majus ile sar›lm›ﬂ ve hiçbir organ› etkilememiﬂ olan R‹A bulundu (Resim 3). Lippes loop
modeli R‹A omentumdan serbestlenerek ç›kar›ld›
(Resim 4). Toplam ameliyat süresi 35 dakika idi.
Ameliyat sonras› takibinde herhangi bir sorunu olmayan hasta 24 saat sonra ﬂifa ile taburcu edildi.

Resim 1
Sa¤ yan ve ön arka direkt grafide R‹A ile uyumlu radyoopasite
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Resim 2
Bilgisayarl› tomografide peritoneal kavite içinde sa¤ alt kadranda, uterus d›ﬂ›nda,
çekum ön k›sm›nda, barsak lümeni ve duvar› ile iliﬂkisi olmayan radyoopak
yabanc› cisim

Resim 3
Sa¤ alt kadranda tamamen omentum majusla sar›lm›ﬂ olan R‹A’n›n
intraoperatif görüntüsü
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Resim 4
Lippes loop modeli R‹A’n›n omentumdan serbestlenerek ç›kar›ld›ktan sonraki
görüntüsü

Tart›ﬂma
R‹A uzun y›llard›r uygulanan güvenli, efektif,
kolay uygulanabilir ve geri dönüﬂümlü bir kontrasepsiyon metodu olmas›na ra¤men, dismenore, hipermenore, pelvik infeksiyon, hamilelik, septik
abortus, ektopik gebelik, uterus perforasyonu ve
komﬂu organlara migrasyon gibi birçok komplikasyon rapor edilmiﬂtir.1-3,5,7 Periton içine, omentuma, appendikse, kolona, iliak ven duvar›na, mesaneye ve fallop tüplerine migrasyon bildirilmiﬂtir.2
Uterus perforasyonu R‹A kullan›m› ile ilgili nadir
görülen ancak ciddi bir komplikasyondur.1-13 Bunlar›n %80-85’i serbest peritoneal kaviteye olursa da
özellikle barsaklar, appendiks, mesane ve over olmak üzere komﬂu organlar› perfore edebilir.5,6,8-10
Yerleﬂtirme an›nda olan a¤r›, cihaz›n düﬂmesi, menoraji, dismenore ve metodun yetersizli¤i sonucu
oluﬂan gebelik ise daha s›k görülen ancak daha az
ciddi komplikasyonlard›r.2,6,7
Perforasyon genellikle yerleﬂtirme an›nda olmakla birlikte daha sonra da oluﬂabilir.1-13 R‹A daha az
a¤r›l› olmas› nedeni ile genellikle puerperiumda yerleﬂtirilmekte ancak bu dönemde uterus duvar›n›n in10

ce olmas› nedeniyle perforasyon riski artmaktad›r.1,4,7,10,11 Puerperium s›ras›nda tak›lan R‹A’lar›n
perforasyon insidans›n›n operatörün tecrübesine
ba¤l› olarak yaklaﬂ›k 2.5/1000 oldu¤u bildirilmiﬂtir.11
Perforasyon sonras›nda ciddi komplikasyon geliﬂmesi nadir olmakla birlikte gastrointestinal komplikasyonlar nedeni ile ölüm vakas› da bildirilmiﬂtir.8
Uterus d›ﬂ›na ç›km›ﬂ bir R‹A y›llarca asemptomatik kalabilir veya pelvik abse, intestinal perforasyon
ve vesikoüreteral fistül gibi ciddi komplikasyonlara
yol açabilir.6-8 Perforasyonun zaman› ve ﬂekli genellikle tespit edilemez. Literatürde R‹A’n›n tak›lmas›ndan sonra perforasyonun tespit edildi¤i en uzun süre 16 y›ld›r.8 Hastam›z perforasyondan 28 y›l sonra
tan› alarak literatürdeki R‹A’n›n kar›n içinde en
uzun kald›¤› vaka olmuﬂtur. Hastalar anormal vajinal kanama ve kar›n a¤r›s›ndan ﬂikayet edebilirler.
Fakat hastalar›n tamamen asemptomatik oldu¤u
sessiz perforasyon da bildirilmiﬂtir.1
Uterus d›ﬂ›na ç›km›ﬂ bir R‹A’ya tan› koymak durumdan ﬂüphelenildi¤inde nispeten kolayd›r. Aç›klanamayan bir kar›n a¤r›s› veya anormal vajinal
kanama, takip s›ras›nda R‹A’n›n ipinin kaybolmas›
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ﬂüphelendirmelidir.1 Hastadan R‹A’n›n spontan
olarak düﬂüp düﬂmedi¤i hakk›nda ayr›nt›l› bir
anamnez al›nmal› ve takiben tam bir abdominal ve
jinekolojik muayene yap›lmal›d›r.1,3,7 Daha sonra
yap›lacak olan direkt grafi, pelvik ve vajinal US kay›p R‹A’n›n yerinin tespit edilmesinde yard›mc›
olabilir. Lokalizasyonun tam tespit edilemedi¤i
hastalarda yap›lacak olan tomografi R‹A’n›n lokalizasyonu hakk›nda bilgi verebilir.1-3,11
Abdominal kavite içinde R‹A saptanan asemptomatik hastalarda izlenecek yol tart›ﬂmal› olmakla
birlikte önerilen metot R‹A’n›n laparaskopi ya da laparatomi ile cerrahi olarak ç›kar›lmas›d›r.1-3,7,9-11
Çünkü bak›r içerikli R‹A’larda abdominal kavite
içinde bak›r olmas› adezyon formasyonuna yol açabilmekte ve bu da kar›n a¤r›s›, barsak obstrüksiyonu ve infertiliteye sebep olabilmektedir.1,7,9,11 Abdominal cerrahi ve anestezi riskinden dolay› bak›r
içermeyen ve semptom vermeyen intraabdominal
R‹A’lar›n yerinde b›rak›lmas› görüﬂü hakimdir.1 Ancak intrabadominal R‹A’n›n bak›r içerip içermedi¤inin önceden tespiti bizim vakam›zda oldu¤u gibi
her zaman mümkün olamamaktad›r. Bak›r içeren
R‹A’lar›n adezyon formasyonuna yol açmas› yan›nda içeri¤inden ba¤›ms›z olarak tüm R‹A’lar›n organ
perforasyonuna yol açma riski bulunmaktad›r.
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