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ÖZET
Amaç: 1997-2002 tarihleri arasýnda Zeynep
kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesinde
ektopik gebelik tanýsý alýp laparoskopi ve
laparotomi uygulanmýþ olgularýn operasyon
öncesi ve sonrasý bulgularýný deðerlendirmek.
Geraç ve Yöntem: Ektopik gebelik tanýsý ile
opere edilmiþ 225 hastanýn medikal kayýtlarý
retrospektif olarak incelendi. Ortalama B yaþ,
gravida, parite, preoperatif ve postoperatif hCG,
hemoglobin seviyeleri, komplikasyon oranlarý,
ultrasonografi ve küretaj bulgularýnýn doðruluk
oranlarý, operasyon süreleri, preoperatif ve
postoperatif gözlem süreleri, batýn içi kanama
miktarlarý deðerlendirildi.
Bulgular: Ýncelenen 225 olgunun 79u (%35.1)
aparoskopi, 146sý (%64.9) ise laparotomi ile
tedavi edildi. Laparoskopi ve laparotomi gruplarý
arasýnda ortalama yaþ, gravida, parite, sistolik
ve diyastolik kan basýncý, nabýz dakika sayýsý,
operasyon öncesi ve sonrasý ortalama â-hCG
deðerleri, komplikasyon oranlarý, ultrasonografi
ve küretaj bulgularýnýn doðruluk oranlarý
açýsýndan farklýlýk izlenmedi (p>0.05). Ortalama
postoperatif hemoglobin miktarý (p<0.05) ve
ortalama operasyon süresi (p<0.0001),
laparoskopik gruba kýyasla laparotomik grupta
anlamlý derecede düþüktü. Kan replasmaný
ihtiyacý (p<0.01) ile ektopik gebeliðin rüptür
(p<0.0001) ve pozitif gebelik testi oranlarý
(p<0.01) laparotomik grupta anlamlý derecede
yüksek saptandý.
Sonuç: Ektopik gebelik hem laparotomi hem de
laparoskopi ile tedavi edilebilir. Benzer
komplikasyon oranlarý, daha iyi kozmetik sonuç
saðlamasý, operasyon sonrasý hastanede kalýþ
süresinin daha kýsa olmasýndan dolayý,
laparoskopi daha iyi bir alternatif olarak
görünmektedir. Laparoskopi deneyimi olan
merkezlerde, laparoskopi ektopik gebeliðin tedavi
seçeneði olmalýdýr.
Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, laparoskopi,
laparotomi.

SUMMARY
(Ectopic pregnancy: Review of 225 cases )
Objective: To evaluate preoperative and postoperative
characteristics of the patients who had undergone
laparoscopy or laparotomy with diagnosis of ectopic
pregnancy in Zeynep Kamil Children and Womens
Hospital between 1997 and 2002.
Material and methods: The medical files of 225
patients who had undergone surgical procedure with
diagnosis of ectopic pregnancy were reviewed
retrospectively. Mean age, mean gravidity, mean parity,
mean preoperative and postoperative B hCG,
hemoglobine levels, complication rates, confirmity rates
of ultrasonografic and curettage findings, mean
operative times, mean preoperative and postoperative
observation times, intraabdominal haemorrhage
amounts were evaluated.
Results: 79 (%35.1) of the 225 patients had
undergone laparoscopy, the remaining 146 patients
(%64.9) had undergone laparotomy. There were
not any significant differences in mean age, mean
gravidity, mean parity, mean sistolic and diastolic
blood pressures, mean pulse rate, mean preoperative
and postoperative B hCG levels, complication rates,
confirmity rates of ultrasonografic and curettage
findings with ectopic pregnancy between two
groups (p>0.05). Mean postoperative hemoglobine
levels (p<0.05) and mean operative time (p<0.0001)
were significantly lower in laparotomy group when
compared with laparoscopy group. The rates of
positive pregnancy test (p<0.01), rupture of ectopic
pregnancy (p<0.0001) and need for blood
replacement (p<0.01) were significantly higher
in laparotomy group.
Conclusion: Ectopic pregnancy can be managed
by either laparoscopy or laparotomy. Laparoscopy
seems a better alternative then laparotomy because
of having low postoperative hospital stay, sustaining
better cosmetic result and similar complication
rate. In centers with experience of laparoscopy,
laparoscopy should be treatment of choice in
ectopic pregnany.
Key words: Ectopic pregnancy, laparoscopy,
laparotomy
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GÝRÝÞ
Ektopik gebelik, blastokistin uterin
kavite dýþýnda implante olmasý þeklinde
tanýmlanmaktadýr (1,2). Ektopik gebelik,
gebeliklerin %1-2sinde meydana gelen acil
cerrahi durumdur (3). Ektopik gebelik
gelecekteki reprodüktif kapasiteyi önemli
derecede etkiler (4,5). Ektopik gebelikte
ölüm oraný, vaginal doðumundan 10 kat
daha fazladýr. Ektopik gebelik, kadýnlarýn
yaþamýný tehdit eden en önemli
faktörlerden biridir (2,6). Geçtiðimiz 20 yýl
içinde ektopik gebelik nedenli mortalite
oraný oldukça azalmýþtýr. Çünkü teþhiste
geliþmeler olmakta, ektopik gebeliðin erken
teþhisi konulabilmekte ve konservatif tedavi
yöntemleri daha çok uygulanabilir
olmaktadýr. Yüksek çözünürlüklü transvaginal ultrasonografi ve hassas kantitatif
hCG ölçümleri gibi ektopik gebelik
teþhisinde kullanýlan modern teknikler,
geçtiðimiz yýllara göre daha erken ve daha
kesin teþhisler konmasýný saðlamaktadýr
(7,8,9). Bu sayede günümüzde hastalarda
minimal semptomlarda bile, herhangi bir
komplikasyon geliþmeden müdahale
edilebilmektedir. Bu baðlamda günümüzde
tedavideki amaç; fertiliteyi korumak ve
morbiditeyi azaltmaya yönelik cerrahi ve
týbbi uygulamalardýr (9).
Ektopik gebeliðin risk faktörleri
mekanik ve fonksiyonel olmak üzere iki
gruba ayrýlmýþtýr. Mekanik risk faktörleri:
Salpenjit, peritubal adezyon, tüplerin
anormal geliþimi, önceden geçirilmiþ ektopik
gebelik, daha önce tüplere uygulanan
operasyon, önceden uygulanmýþ çok sayýda
küretaj, tüpleri tahrip eden tümörler, önceki
sezeryan operasyonu. Fonksiyonel risk
faktörleri: Ovumun eksternal migrasyonu,
menstrüyel reflü, azalan tüp hareketliliði,
sigara içme alýþkanlýðýdýr (2).
Ektopik gebeliðin 3 farklý tedavi
yöntemi bulunmaktadýr: Takip, medikal ve
cerrahi tedaviler. Ektopik gebeliðin medikal
tedavisinde
prostaglandinler, KCl,
hiperosmolar glikoz ve metotreksat gibi
farklý ajanlar denenmiþtir. Günümüzde
metotreksat, bunlarýn arasýnda en sýk
kullanýlanýdýr (10). Ektopik gebeliðin erken
teþhisi, cerrahi yöntemi etkileyen bir
faktördür. Günümüzde tercih edilen standart
cerrahi yöntem, laparoskopik lineer

salpingotomidir. Her ne kadar bazý
çalýþmalar, laparoskopik cerrahinin
hipovolemik hastalarda kullanýlabileceðini
iddia etse de; hastanýn hemodinamik
durumu ve hemoperitonyum hacmi
laparoskopik cerrahi kullanýmýný etkileyen
en önemli faktörlerdir. Laparoskopi
esnasýnda cerrah salpenjektomi veya lineer
salpingotomi uygulayabilir. Bu operasyonu
yapma kararý alýrken, hastanýn gelecekteki
fertilite isteði önem taþýmaktadýr. Hastanýn
hemodinamik durumu, fertilite isteði ve
laparoskopik cerrahýn deneyimi tedavinin
modelini belirler (6,11). Son çalýþmalar,
daha ekonomik ve iyileþme süresi daha
kýsa olan laparoskopinin, ektopik gebeliðin
konservatif tedavisinde kullanýlabileceðini
göstermiþtir (9).
Konservatif tedavilerin ektopik
gebeliklerin tekrarlama oranýný arttýrdýðý
düþünülmektedir, çünkü bu yöntem
sonrasýnda tüpler zarar görmektedir. Böylece
bu tedavi yöntemlerinin avantaj ve
dezavantajlarý arasýndaki denge net deðildir.
Tüm çalýþmalar radikal ve konservatif
cerrahi tedavilerin karþýlaþtýrýlmasý üzerine
odaklýdýr ve elde edilen sonuçlar
karmaþýktýr (12). Çalýþmamýzýn amacý; 19972002 yýllarý arasýnda Zeynep Kamil Kadýn
ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde "ektopik gebelik" tanýsý ile
opere olan olgularýn operasyon öncesi
ve sonrasý takip süreci boyunca elde
edilen bulgularýnýn deðerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
01.01.1997 - 01.01.2002 tarihleri
arasýndaki 5 yýllýk dönemde Zeynep Kamil
Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi, Jinekoloji servisine
"ektopik gebelik" ön tanýsý ile yatýrýlýp,
opere edilen 225 olgu retrospektif olarak
incelendi. Olgularýmýz yaþ, gravida, parite,
yaþayan çocuk, abortus, son adet tarihine
göre gebelik haftasý, dakika nabýz sayýsý
ve arteryel tansiyon deðeri, operasyona
kadar takip süresi, operasyon öncesi ve
sonrasý B hCG ve hemoglobin deðerleri,
batýn içi kanama miktarý, operasyon þekli
ve süresi, kan transfüzyon gereksinimi ve
postoperatif hastanede kalýþ süreleri
yönünden deðerlendirildi. Olgularýmýzýn
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semptomlarý, ultrasonografi bulgularý, gebelik
testi sonuçlarý, adet gecikmesi bulgularý,
rüptür ve komplikasyon oranlarý, probe
küretaj yapýlýp küretaj sonuçlarýnýn ektopik
gebelikle uyumlu olma oranlarý kýyaslandý.
Olgularýmýzýn operasyon biçimi laparoskopi,
laparotomi þeklinde incelendi. Operasyon
süresi olarak; laparoskopide servikal
kanülasyondan, laparotomide cildin
kesilmesinden, her iki operasyon için cildin
kapatýlmasýna kadar geçen zaman ele
alýndý. Bu çalýþmada istatistiksel analizler
GraphPad Prisma V.3 paket programý ile
yapýlmýþtýr.Verilerin deðerlendirilmesinde
tanýmlayýcý istatistiksel metotlarýn
(ortalama,standart sapma) yaný sýra gruplar
arasý karþýlaþtýrmalarda, ikili gruplarýn
karþýlaþtýrmasýnda baðýmsýz t testi, nitel
verilerin karþýlaþtýrmalarýnda ki-kare testi
kullanýlmýþtýr. Sonuçlar, anlamlýlýk p<0,05
düzeyinde deðerlendirilmiþtir.
BULGULAR
Çalýþmamýzý oluþturan 225 olgu, 01.01.1997
- 01.01.2002 tarihleri arasýnda Zeynep Kamil
Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi, Jinekoloji servisine
"ektopik gebelik" ön tanýsý ile yatýrýlýp, opere
edilen vakalardan oluþmaktaydý. 225 olgumuzun
79u (%35.1) laparoskopi, 146sý (%64.9) ise
laparotomi ile tedavi edildi. Olgularýmýzýn
demografik özellikleri, Tablo Ide gösterilmiþtir.
Olgularýmýz yaþ, gravida, parite, yaþayan çocuk,
abortus, son adet tarihine göre incelendiðinde
istatistiki açýdan anlamlý fark izlenmedi
(p>0.05). Her iki grup, vital bulgularý açýsýndan
deðerlendirildiðinde, anlamlý farklýlýk
saptanmadý (p>0.05). (Tablo I).
Tablo I: Laparoskopi ve laparotomi
kýyaslamasý

gruplarýnýn

Laparoskopik grupta ortalama operasyon
öncesi takip süremiz 53.01±56,05 saat,
laparotomik grupta 11.97±25,71 saatti
(p<0.0001). Laparoskopik operasyonlarda
ortalama batýn içi kanama miktarý
251.77±263,62 ml, laparotomik
operasyonlarda 558.71±445,30 ml elde
edildi (p<0.0001). Laparoskopide ortalama
operasyon süresi 86.77±29,70 dakika iken,
laparotomi yapýlan olgularda ise
61.56±22,75 dakika olarak saptandý
(p<0.0001). Operasyon öncesi takip süresi,
batýn içi kanama miktarý, operasyon süreleri
açýsýndan laparoskopi ve laparotomi
gruplarý arasýnda anlamlý düzeyde farklýlýk
izlendi (Tablo I).
Operasyon öncesi hemoglobin deðerleri
açýsýndan gruplar arasýnda farklýlýk anlamlý
deðildi (p>0.05). Operasyon sonrasý
ortalama hemoglobin deðerleri; laparoskopi
grubunda 10,55±1,41 mg/dl, laparotomi
grubunda 10,05±1,60 mg/dl saptanýp,
laparoskopi grubunda
postoperatif
hemoglobin deðerleri anlamlý ölçüde
yüksekti (p<0.05) (Tablo II).
Tablo II: Operasyon öncesi ve sonrasý hemoglobin
deðerlerinin laparoskopi ve laparotomi olgularý
arasýnda kýyaslanmasý
Laparoskopi Laparotomi
Hb (PREOP) mg/dl
Hb (POSTOP) mg/dl
F
p

11,36 +1,43
10,55 +1,41
10,37
<0,0001

P

10,96 +1,80 >0,05
10,05 +1,60 <0,05
38,3
<0,0001

Operasyon öncesi ve sonrasý â-hCG
deðerleri laparoskopi ve laparotomi olgularý
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý düzeyde
farklý deðildi (p>0.05) (Tablo III).
Tablo III: Operasyon öncesi ve sonrasý â-hCG
deðerlerinin laparoskopi ve laparotomi olgularý
arasýnda kýyaslanmasý
Laparoskopi Laparotomi P
BhCG (PREOP) mlU/ml
BhCG (POSTOP) mlU/ml
F
p

923,22
692,36
0,67

1300,73 >0,05
531,56 >0,05
2,86

>0,05

>0,05

Laparoskopi yapýlan olgularýn 67sinde
(%84.8), laparotomi yapýlan olgularýn
132sinde (%91) ektopik gebelikle uyumlu
ultrasonografi bulgularý tesbit edildi
(p>0.05). Laparoskopik olgularýmýzýn 78inde
(%98.7), laparotomik olgularýmýzýn 146sýnda
(%100) ektopik gebelikle uyumlu
semptomlar elde edildi (p>0.05). Adet rötarý,
laparoskopik grupta 43 olguda (%54.4),
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laparotomik grupta 86 olguda (%59.3)
saptandý (p>0.05). Olgularýmýz kontrol
edilemeyen kanama, retroperitoneal
hematom, postoperatif ateþ, subkutan
hematom, postoperatif anemi, infeksiyon,
probe küretaj esnasýnda perforasyon gibi
komplikasyonlar açýsýndan deðerlendirildiðinde; laparoskopi grubunda 7 olgu
(%8.9), laparotomi grubunda 12 olgu (%8.2)
saptandý (p>0.05). Probe küretaj yapýlan
olgularda, sonucun ektopik gebelikle
uyumlu olma oraný laparoskopik olgularda
%73.4 iken, laparotomik olgularda %73.3
olarak elde edildi (p>0.05). Yeterli
ultrasonografi ve semptom bulgusu, adet
rötarý, komplikasyon, probe küretaj
sonucunun ektopik gebelikle uyumu
açýsýndan her iki grup arasýnda anlamlý
farklýlýk izlenmedi (p>0.05) (Tablo IV).
Tablo IV: Laparoskopi ve laparotomi olgularýnýn
çeþitli parametrelerce kýyaslanmasý

Gebelik testi pozitifliði laparoskopik
grupta %48.7, laparotomik grupta %65.5
oranýnda elde edildi (p<0.01). Rüptür,
laparoskopik olgularda %10.1, laparotomik
olgularda %44.8 oranýnda tesbit edildi
(p<0.0001). Laparoskopik grupta %11.4,
laparotomik grupta %28.1 oranýnda kan
transfüzyonu uygulandý (p<0.01).
Laparoskopi ve laparotomi gruplarý, gebelik
testi ve rüptür pozitifliði ile kan
transfüzyonu uygulanmasý açýsýndan
karþýlaþtýrýldýðýnda, istatistiksel açýdan
anlamlý düzeyde farklýlýk saptandý (Tablo
IV).
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TARTIÞMA
Ektopik gebelik, gebeliklerin %1-2sinde
meydana gelen acil cerrahi durumdur (3).
Yüksek çözünürlüklü transvaginal
ultrasonografi ve laboratuvarda hassas
kantitatif hCG ölçümleri gibi ektopik gebelik
teþhisinde kullanýlan modern teknikler,
erken taný saðlamamýzdaki etken faktörlerdir
(7,8,9). Bu baðlamda tedavideki güncel amaç,
mortaliteyi azaltmanýn yanýsýra, konservatif
yöntemler ile fertiliteyi korumak ve
morbiditeyi azaltmak olmuþtur (9).
Çalýþmamýzda 225 olgumuzun 79u (%35.1)
laparoskopi, 146sý (%64.9) ise laparotomi
ile tedavi edildi. Laparotomi yapýlan
olgularýmýzýn daha yüksek olmasýnýn sebebi;
gece nöbet þartlarýnda laparoskopide
deneyimli yardýmcý personelin olmamasý,
laparoskopik teçhizatýn operasyona
hazýrlanamamasý ve olgularýn çoðunlukla
geç dönemde hastanemize baþvurmalarýdýr.
Operasyon süreleri, Lundorff un (13)
çalýþmasýnda laparoskopi grubunda 73
dakika, laparotomi grubunda 88 dakika
saptanmýþken, çalýþmamýzda ise sýrasýyla
86 ve 61 dakika saptandý. Laparoskopi ve
laparotomi gruplarý arasýnda operasyon
süreleri açýsýndan anlamlý fark elde edildi.
Laparoskopik operasyonlarýn anlamlý
düzeyde daha uzun sürmesinin sebebi,
hastanemizin asistan eðitimi veren bir
birim olmasý diye düþünmekteyiz. Akhan
(14) ise yaptýðý çalýþmada laparoskopik
operasyonlarýn sürelerini, laparotomik
operasyonlara göre daha kýsa olarak
saptamasýna raðmen anlamlý düzeyde
farklýlýk elde edememiþtir.
Thornton (15) ve Akhan (14) yaptýðý
çalýþmalarda laparotomiye kýyasla
laparoskopide operasyon, hastanede kalýþ,
hasta iyileþme süresinin daha kýsa
olduðunu saptamýþlardýr.
Akhanýn yaptýðý çalýþmada (14)
operasyon öncesi hemoglobin deðerleri,
laparoskopi ve laparotomi gruplarý arasýnda
belirgin düzeyde farklýyken, çalýþmamýzda
anlamlý düzeyde farklýlýk saptanmadý.
Operasyon öncesi hemoglobin deðerlerimizin gruplar arasýnda anlamlý derecede
farklý bulunmamasýnýn nedeni, hemoperitoneum oranýnýn anlamlý derecede yüksek
olduðu ve medikal durumlarý itibariyle
operasyon öncesi takip sürelerinin anlamlý
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düzeyde düþük olduðu laparotomi yapýlan
olgularda, daha hemodilüsyon geliþemeden
operasyona geçilmesi olabilir. Operasyon
sonrasý hemoglobin deðerlerimizin
laparotomi yapýlan olgularda anlamlý
derecede düþük bulunmasýnýn nedeni ise,
laparotomi yapýlan grupta rüptür oranýnýn
yüksek saptanmasý yanýnda laparotominin
kendisinin de kan kaybýný arttýran bir
faktör olmasý olabilir (Tablo II).
Akhan yaptýðý çalýþmada (14) laparoskopi uygulanan olgularda 270.45 ml,
laparotomi uygulanan olgularda 889.75 ml,
Vermesh (9) ise laparoskopik olgularda 79
ml, laparotomi yapýlan olgularda 195 ml
hemoperitoneum saptamýþken; çalýþmamýzda
sýrasýyla 251.77 ml, 558.71 ml elde edildi.
Çalýþmamýzdaki bu deðerler, literatürle
uyumlu olarak istatistiksel düzeyde anlamlý
derecede farklýlýk gösterdi. Laparotomi
yapýlan olgularda hemoperitoneum
miktarýnýn yüksek saptanmasýnýn sebebi,
rüptür düþünülen vakalarda laparotomik
yaklaþýmýn tercih edilmesidir.
Akhan yaptýðý çalýþmada (14), rüptür
oranlarýný laparoskopi olgularýnda %38,
laparotomi olgularýnda %68 olarak tesbit
etmiþtir. Çalýþmamýzda ise bu oranlar sýrasýyla
%10.1 ve %44.8 olarak saptanýp, Akhanýn
çalýþmasýyla uyumlu olarak laparotomi ile
müdahale edilen ektopik gebeliklerde rüptür
oraný anlamlý derecede fazlaydý.
Vermesh (9) operasyon öncesi B hCG
deðerlerini laparoskopi grubunda 3956
mIU/ml, laparotomi grubunda 4115 mIU/ml
saptamýþ; Lundorff (13) sýrasýyla 2489
mIU/ml ve 2289 mIU/ml; Foulk (16) sýrasýyla
4669 mIU/ml, 6317 mIU/ml, Akhan (14) ise
sýrasýyla 2903 mIU/ml ve 3407 mIU/ml
saptayýp istatistiksel açýdan anlamlý fark
elde edememiþlerdir. Çalýþmamýzda B hCG
deðerleri sýrasýyla 923 IU/ml ve 1300 IU/ml
olarak saptandý ve literatürle uyumlu olarak
istatistiksel olarak anlamlý fark elde
edilmedi. Seiferin yaptýðý çalýþmada (17)
postoperatif olarak laparoskopik olgular 12 gün, laparotomi uygulanan olgular 4-5
günde; Vermeshin (9) laparoskopik olgularý
1.4 gün, laparotomi olgularý 3.3 günde;
Lundorffun (13) laparoskopik vakalarý 2.2,
laparotomi vakalarý 5.4 günde, Akhanýn
(14) olgularý ise sýrasýyla 2.15 ve 4.73
günde taburcu olmuþken, çalýþmamýzda
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laparoskopik olgular 3.15 gün, laparotomi
uygulanan olgular ise 5.28 gün postoperatif
takip edilerek taburcu edildi. Çalýþmamýza
göre laparoskopik yaklaþým, postopereatif
hastanede kalýþ süreleri açýsýndan literatürle
uyumlu olarak anlamlý derecede
avantajlýydý.
Sonuç olarak; ektopik gebelik þüphesi olan
olgular, ayrýntýlý anamnez, dikkatli fizik ve
jinekolojik muayene, â-hCG, hematokrit,
ultrasonografi takiplerine göre deðerlendirilmelidir. Sýnýrlý laparoskopik cerrahi deneyim,
geniþ hemoperitoneum veya sýnýrlý teknik
olanak durumlarýnda laparotomi yeðlenmelidir.
Laparotomi ile benzer komplikasyon oranlarý
olmasý, daha iyi kozmetik sonuç saðlamasý,
operasyon sonrasý hastanede kalýþ süresinin
daha kýsa olmasýndan dolayý, uygun vakalarda,
yeterli düzeyde teknik olanak ve laparoskopik
cerrahi deneyim biraraya geldiðinde, ektopik
gebeliðin tedavisinde laparoskopi ilk tercih
olmalýdýr.
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