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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Laparoskopik salpingostomi ve sistemik tek
doz Methotrexate uygulanan hastalarda ovarian
fonksiyonlardaki deðiþimi incelemektir.

The Changes of The Ovarian Function after
Ectopic Pregnancy Treatment (Laparoscopic
salpingostomy and systemic Methotrexate)

Gereç ve Yöntem: Bu çalýþma Ocak 2005-Temmuz
2007 tarihleri arasýnda, Ektopik gebelik tanýsý ile
laparoskopik salpingostomi uygulanan 28 hasta
ve 50 mg/m2 tek doz Methotrexate uygulanan 14
hasta da yapýlmýþtýr. Tüm hastalara tedavi öncesi
her iki overe ait volüm, antral follikül sayýsý ve
akým paternlerini deðerlendirmek için transvajinal
ultrasonografi uygulandý. Ýstatistiksel analiz için,
SPSS for Windows 13.0 paket programý kullanýldý.

Aim: To evaluate the changes of the ovarian
function in patients with ectopic pregnancy treated
by laparoscopic salpingostomy and systemic single
dose methotreaxate.

Bulgular: Laparoskopik salpingostomi uygulanan
grupta ortalama yaþ 30,6 (-/+ 4,5) iken,
Methotrexate uygulanan grupta ise 30,07 (-/+ 3,6)
idi (p: 0,68). Hastalarýn gravida ve pariteleri
deðerlendirildiðinde sýrasý ile laparoskopik
salpingostomi uygulanan grupta 0,92 (-/+ 1,11),
0,50 (-/+ 0,63) iken; Methotrexate uygulanan
grupta ise 0,78 (-/+ 0,8), 0,5 (-/+ 0,65) idi.
Sonuç: Elde edilen veriler uygulanan tedavi
modalitelerinin (laparoskopik salpingostomi ve
sistemik Methotrexate kullanýmý) ovarian
fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilerinin
olmadýðýný göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Salpingostomi,
Sistemik Methotrexate tedavisi, Ovarian
Fonksiyonlardaki Deðiþim

Materials and Methods: This study was included
28 patients with ectopic pregnancy treated by
laparoscopic salpingostomy and 14 patients with
ectopic pregnancy treated by 50 mg/m2 single dose
methotrexate, from January 2005 to July 2007. All
patients were evaluated by transvaginal sonography
before treatment to determine both ovarian volumes,
antral follicle counts and blood flow characteristics.
SPSS for Windows 13.0 was used for statistical
analysis.
Results: The mean age was 30.6±4.5 in patients
treated by laparoscopy, whereas it was 30.07±3.6
in patients treated by methotrexate (p: 0,68).
Gravidity and partity were 0,92±1,11 and 0,50 ±
0,63 in patients treated by laparoscopy, whereas
they were 0,78 ± 0,8 and 0,5 ±0,65 in patients
treated by methotrexate respectively.
Conclusion: Our results showed that both treatment
modalities (laparoscopic salpingostomy and
systemic methotreaxate) have no adverse effect on
the ovarian function.
Key Words: Ectopic Pregnancy, Laparoscopic
Salpingostomy, Systemic Methotrexate, Ovarian
function.

GÝRÝÞ
Ektopik gebelikler tüm gebeliklerin % 0,251,0
ini oluþturmaktadýr. Ektopik gebelik sonrasý
infertilite iliþkisini araþtýran çalýþmalarda

infertilite sýklýðý % 20- 60 arasýnda bildirilmiþtir
(1). Birçok tedavi yöntemi bulunmasýna raðmen
en sýk kullanýlan iki tedavi yöntemi
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Laparoskopik salpingostomi ve sistemik MTX
(Methotrexate) uygulamasýdýr (2-3).
Reprodüktif performansý belirleyen faktörler
halen tartýþmalýdýr. Bununla birlikte fertilite
baþarýsýnýn saðlanmasýnda en önemli
faktörlerden birisi ovarian fonksiyonlarýn
korunmasýdýr. Kemoterapötik ilaçlarýn ovarian
fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkilere sahip
olduðu bilinmektedir. Özellikle oosit kaybýný
hýzlandýrarak fekunditeyi azaltmakta ve
prematüre menopoz geliþimine neden
olmaktadýrlar. Kemoterapötik bir ilaç olup,
ektopik gebelik tedavisinde kullanýlan
Methotrexateýn reprodüktif sonuçlarý
üzerindeki çalýþmalar halen devam etmektedir.
Literatürde IVF (Ýn Vitro Fertilizasyon)
uygulamasý sýrasýnda methotreaxate tedavisinin
ovarian stimulasyon üzerinde etkisini
deðerlendiren çalýþma bulunmamaktadýr.
Ovarian stimülasyona karþý olan yanýt ise
ovarian rezervin en güvenilir göstergesidir (4).
Recruitment ve gonadotropinlere
stimulasyonuna yanýt olarak multifollikül cevabý
IVF baþarýsýnda anahtar rol oynamaktadýr. Zayýf
ovarian cevap ise azalmýþ gebelik baþarýsý ile
iliþkilidir (5-6). Bunun yanýnda, laparoskopik
salpingostomi iþlemi sýrasýnda eðer tubal cerrahi
iþlem uygun þekilde uygulanmaz ise tubal
hasara ek olarak overlerin kan akýmýda bozulma
gerçekleþebilir. Bunun sonucunda ovarian
steroid üretiminde ve follikül geliþiminde
yetersizlikler oluþabileceði öne sürülmüþtür
(7). Ovarian kan akýmý, renkli doppler
ultrasonografi ve power doppler ultrasonografi
ile saptanabilir. Power doppler ultrasonografi
hem küçük çaplý damarlarýn vizualizasyonunu
artýrmasý hem de düþük velositeli akýmlarýn
hesaplanmasýnda daha sensitiftir (8). Bizim
çalýþmamýzýn amacý, laparoskopik
salpingostomi ve sistemik tek doz Methotrexate
uygulanan hastalarda ovarian fonksiyonlardaki
deðiþimi incelemektir.

tüm kadýnlardan bilgilendirilmiþ hasta onam
formu alýnmýþtýr. Ektopik gebelik tanýsý ile
laparoskopik salpingostomi (Grup 1) uygulanan
28 hasta ve 50 mg/m2 tek doz MTX uygulanan
(Grup 2) 14 hasta çalýþmaya dahil edilmiþtir.
Ýnklüzyon Kriterleri, Aktif kanama
olmaksýzýn hemodinamik olarak stabil olan
hastalar, Unrüptüre ektopik gebelik olgularý, b
HCG deðerinin 10.000 IU/L nin altýnda olan
hastalar, Fertilite isteði olan hastalar, 18- 35
yaþ arasýnda olan hastalar.
Eksklüzyon Kriterleri, Methotrexate
tedavisine karþý bilinen yan etkileri olma, bHCG deðerinin 10.000 IU/L nin üzerinde
olmasý, Hasta yaþýnýn 18 yaþ altýnda ve 35 yaþ
üstünde olmasý, Fertilite isteði olmamasýdýr.
Me thotre xate Uy gulama Protoko lü

MATARYEL METOD

Methotrexate tedavisi I.M. tek doz
protokolüne göre uygulanmýþtýr. Bu gruptaki
hastalara Methotrexate 50 mg/m2 dozunda I.M.
olarak uygulandý. MTX uygulamasýnda önce
hastalar tam kan sayýmý, karaciðer fonksiyon
testleri, serum kreatinin düzeyleri, kan grubu
ve Rh açýsýndan deðerlendirildi. Methotrexate
uygulandýðý günün ertesi günü hastalar taburcu
edildi. 4 ncü ve 7 nci günde hastalar ayaktan
olarak takip edildi. Her vizitte hastalarýn b
HCG, tam kan sayýmý, platelet sayýsý, karaciðer
ve renal fonksiyon testleri deðerlendirildi. 4
ve 7 nci günler arasýnda b HCG titreleri % 15
ten daha fazla düþme gösterdi ise, negatif
oluncaya kadar haftalýk olarak ölçüldü. Eðer
7nci günde b HCG deðerindeki azalma % 15
ten az ise tedavi protokolü tekrarlandý. Bu
durumlarda b HCG deðerleri 11 ve 14 ncü
günlerde tekrar deðerlendirildi. Tedavi
uygulamasý sýrasýnda hastalarýn alkol ve cinsel
iliþkiden uzak durmalarý önerildi. Kadýnlara
her vizitte þikâyetleri soruldu ve yan etkileri
deðerlendirildi.

Çalýþma Populasyonu

Laparoskopik Salpingostomi Prosedürü

Bu çalýþma Ocak 2005-Temmuz 2007
tarihleri arasýnda, XXX Yardýmcý Üreme
Teknikleri Ünitesinde gerçekleþtirilmiþtir.
Çalýþma XXX Etik Komitesi tarafýndan
onaylanmýþ ve çalýþmaya aktif olarak katýlan

Laparoskopik salpingostomi iþlemi Pouley
ve Tulandi nin tanýmladýklarý þekilde, 1 adet
umbilikal (10 mm) trokar ve 2 adet lateral
suprapubik (5 mm) trokar yerleþtirilerek
uygulandý. Gerektiði zaman ilave olarak
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suprapubik 5 mm lik trokar yerleþtirildi. Ýþlem
umbilikustan veres iðnesi yardýmý ile
pnömoperitoneum oluþturulmasý ile baþladý.
Daha sonra, 10 mm lik trokar umbilikustan
optik amaçlý olarak kullanýldý. Diðer trokarlar
operatif aletlerin kullanýlmasý için kullanýldý.
Hemoperitoneum olgularýnda pelvisi aspire
etmek ve yýkamak amacý ile Hamou Endomat
(Karlz- Storz Endoskopi) kullanýldý. Operasyon
için tubal bölgenin deðerlendirilmesi palpasyon
probu ile saðlandý. Monopolar ince iðne koter
aracýlýðý ile hematosalpinksin antimezenterik
tarafýndan 10-20 mm lik lineer salpingostomi
uygulandý. Ýrrigasyon probu ve grasping forseps
kullanýlarak ektopik gebelik materyali çýkartýldý.
Tüm trofoblastik dokular ve pýhtýlar aspire
edildi. Daha sonra bipolar koter yardýmý ile
kanama kontrolü saðlandý.
B Mode ve Doppler Ultrasonografi ile
Ovarian Parametrelerin Deðerlendirilmesi
Antral follikül sayýsý, ovarian volüm
deðerlendirilmesi ve ovarian kan akým
paternlerinin (PI, RI ve S/D oraný) analizi için
tedavi sonrasý 3ncü ayda menstruel siklusun
erken folliküler fazýnda transvajinal
ultrasonografi ile ovarian stromal doppler
incelemesi uygulandý. Tüm ultrasonografik
incelemeler 5 MHz lik endovajinal probe
yardýmý ile B ve D modunda uygulandý.
Ultrasonografi uygulamalarý 2 operatörden biri
tarafýndan uygulandý. Ovarian stroma içindeki
arterler renkli doppler tekniði ile görüntülendi.
Geniþ ovarian folliküle yakýn olan arterlerden
kan akýmý alýnmamýþtýr. Kan akým dalga
formlarý, renkli alanlar üzerine doppler gatei
konularak elde edildi. Dalga formlarýnda Peak
Sistolik Velosite (PSV), End Diastolik Velosite
(EDV) elde edildi. Daha sonra Rezistans Ýndeks
(RI)=(PSV-EDV) / PSV formülü ve Pulsatilite
Ýndeks (PI)= (PSV-EDV) / ortalama velosite
formülü ile hesaplandý.
Doppler Ultrasonografi Cihazý ve Ölçüm
Tekniði
Ultrasonografi uygulamasý Aloka Prosound
5000 SSD ile gerçekleþtirildi. Tüm hastalara
tedavi öncesi her iki overe ait volüm, antral
follikül sayýsý ve akým paternlerini
deðerlendirmek için transvajinal ultrasonografi

uygulandý. Ýþlem öncesinde vizualizasyonu
artýrmak amacý ile mesanenin boþ olmasý
saðlandý. Over volümü ölçüm tekniði olarak 2
boyutlu olarak overin en geniþ 2 çapý ile probun
90 derece çevrilmesi ile elde edile çap kabul
edildi. Antral follikül sayýsý ise 4-10 mm
arasýndaki folliküller olarak kabul edildi.
Ovarian kan akýmýnýn mevcudiyeti power
doppler ultrasonografi kullanýlarak belirlendi.
Ovarian akým dalga formlarý kapsülden uzak
bir bölgeden stromal kan damarlarýndan elde
edildi. Pulsatilite indeksi, Rezistans indeks ve
Peak sistolik velosite iyi kalitede elde edilmiþ
ardýþýk 3 dalga formunun gözlenmesi ile
elektronik olarak ölçüldü.
Ovarian Stromal Doppler Akým.
Uygulanan tedavi yöntemlerinde etkilenmiþ
taraf ve etkilenmemiþ taraftaki tedavi öncesi
ve sonrasýnda ovarian stromal damarlarda
Sistol/Diastol oraný, Rezistans Ýndeks (RI) ve
Pulsatilite Ýndeksi (PI) deðiþimlerdir.
Ýstatistiksel Analiz
Ýstatistiksel analiz için, SPSS for Windows
13.0 paket programý kullanýldý. Tanýmlayýcý
istatistiklerde ortalama (-/+ standart sapma)
(range) kullanýldý. Her 2 grupta tedavi öncesi
ve sonrasý ovarian volüm, antral follikül sayýsý,
S/D oraný, Rezistans Ýndeks ve Pulsatilite
Ýndeksinin karþýlaþtýrýlmasýnda Wilcoxon Testi
kullanýldý. p<0,05 in altýnda olan deðerler
istatistiksel olarak anlamlý olarak kabul edildi.
SONUÇLAR
Çalýþmaya dahil edilen hastalarýn
demografik özellikleri tablo 1 de gösterilmiþitir.
Laparoskopik salpingostomi uygulanan grupta
ortalama yaþ 30,6 (-/+ 4,5) iken, MTX
uygulanan grupta ise 30,07 (-/+ 3,6) idi (p:0,68).
Hastalarýn gravida ve pariteleri
deðerlendirildiðinde sýrasý ile laparoskopik
salpingostomi uygulanan grupta 0,92 (-/+ 1,11),
0,50 (-/+ 0,63) iken; MTX uygulanan grupta
ise 0,78 (-/+ 0,8), 0,5 (-/+ 0,65) idi. Her iki
hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrasýnda
Ovarian volüm, antral follikül sayýsý,
Ovarian stromal kan akým parametreleri
deðerlendirilmiþtir (Sistol / Diastol oraný,
Rezistans Ýndeks ve Pulsatilite Ýndeksi).
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Grup 1de tedavi öncesi ve sonrasý ovarian
volümler deðerlendirildiðinde, etkilenmiþ tarafta
tedavi öncesi ovarian volüm ortalama 4,96 cm3
iken, tedavi sonrasýnda, 4,80 cm 3 olarak
bulunmuþtur (p:0,37). Etkilenmemiþ taraftaki
tedavi öncesi ortalama ovarian volüm 4,66 cm3
iken, tedavi sonrasýnda 4,51 cm 3 olarak
bulunmuþtur (p:0,20). Laparoskopik
salpingostomi uygulanan hastalarda etkilenmiþ
ve etkilenmemiþ tarafta tedavi öncesi ve sonrasý
ovarian volümler arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý fark saptanmamýþtýr.
Tablo 1. Laparoskopik salpingostomi ve 50
mg/m2 sistemik, tek doz, IM, MTX uygulanan
hastalarýn demografik özellikleri

Grup 2 de etkilenmiþ taraftaki tedavi öncesi
ortalama ovarian volüm 4,61 cm3 iken, tedavi
sonrasýnda 4,47 cm 3 olarak bulunmuþtur.
Ektopik gebelik nedeni ile MTX uygulanan
hastalarda tedavi öncesi ve sonrasýnda ovarian
volüm açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý
fark saptanmamýþtýr (p:0,28). Yine ayný grupta
etkilenmemiþ taraftaki ovarian volümler
incelendiðinde, tedavi öncesi ovarian volüm
ortalama 4,67 cm3 iken, tedavi sonrasýnda 4,58
cm 3 olarak bulunmuþtur (p: 0,34).
Grup 1 de etkilenmemiþ tarafta antral follikül
sayýlarý incelendiðinde, tedaviden önce ortalama
4,84 iken, tedaviden sonra 5,15 olarak
bulunmuþtur.

* ANOVA analiz yöntemi kullanýlmýþtýr. ** Chi-square testi kullanýlmýþtýr. *** Mann Whitney U testi
kullanýlmýþtýr. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlý kabul edilmiþtir.
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Etkilenmiþ tarafta laparoskopik salpingostomi
iþlemi sonrasýnda antral follikül sayýsýndaki
deðiþimin istatistiksel olarak anlamlý olmadýðýný
göstermektedir (p:0,33).Etkilenmemiþ taraftaki
tedavi öncesi ortalama antral follikül sayýsý
5,23 iken tedavi sonrasý ortalama antral follikül
sayýsý 5,61 olarak bulunmuþtur. Laparoskopik
salpingostomi uygulanan grupta tedavi öncesi
ve sonrasý etkilenmemiþ taraftaki antral follikül
sayýlarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý
fark saptanmamýþtýr (p:0,35). Grup 2 de
etkilenmiþ taraftaki antral follikül sayýlarý
incelendiðinde, tedaviden önce ortalama 6,00
iken tedaviden sonra 5,12 olarak bulunmuþtur.
Etkilenmiþ tarafta methotrexate tedavisi sonrasý
antral follikül sayýlarýndaki deðiþimin
istatistiksel olarak anlamlý olmadýðýný
göstermektedir. (p:0,068) Etkilenmemiþ tarafta
tedavi öncesi antral follikül sayýsý ortalama
5,75 iken, tedavi sonrasý 5,25 olarak
bulunmuþtur. Methotrexate uygulanan grupta
tedavi önces ve sonrasý etkilenmemiþ tarafta
antral follikül sayýsý arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý fark saptanmamýþtýr. (p:0,20).
Grup 1 de etkilenmiþ taraftaki tedavi öncesi
ovarian stromal kan akýmý ortalama S/D oraný
3,02 iken, tedavi sonrasý ortalama S/D oraný
2,81 olarak bulunmuþtur. Laparoskopik
salpingostomi uygulanan grupta etkilenmiþ
tarafta tedavi öncesi ve sonrasý ovarian stromal
kan akýmý ortalama S/D oranlarý arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý fark saptanmamýþtýr.
(p: 0,59). Etkilenmemiþ taraftaki Ovarian
stromal kan akýmý ortalama S/D oranlarý
incelendiðinde, tedavi öncesi 2,58 iken tedavi
sonrasýnda 2,73 olarak bulunmuþtur.
Laparoskopik salpingostomi uygulanan grupta
etkilenmemiþ tarafta tedavi öncesi ve sonrasý
S/D oranlarýndaki deðiþim istatistiksel olarak
anlamlý bulunmamýþtýr.(p:0,66) Grup 2 de
etkilenmiþ tarafta tedavi öncesi ovarian stromal
kan akýmý ortalama S/D oraný 3,02 iken, tedavi
sonrasýnda 3,28 olarak saptanmýþtýr.
Methotrexate tedavisi sonrasý etkilenmiþ tarafta
ovarian stromal kan akýmý S/D oranlarýndaki
deðiþim istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk
göstermemektedir (p: 0,16). Etkilenmemiþ
taraftaki kan akýmý incelendiðinde, tedavi öncesi
ortalama S/D oraný 2,72 iken tedavi sonrasýnda
2,63 olarak bulunmuþtur. Methotrexate
uygulanan grupta etkilenmemiþ tarafta tedavi
sonrasý ovarian stromal kan akýmý S/D

oranýndaki deðiþim istatistiksel olarak anlamlý
deðildir.(p: 0,73) Grup 1 de etkilenmiþ tarafta
tedavi öncesi ortalama Rezistans Ýndeks (RI)
ölçümü 0,64 iken, tedavi sonrasý 0,63 olarak
saptanmýþtýr. Laparoskopik salpingostomi iþlemi
sonrasý etkilenen tarafta ovarian akým rezistans
indeks teki deðiþimler istatistiksel olarak
anlamlý deðildi.(p:0,72). Etkilenmemiþ taraf
deðerlendirildiðinde, tedavi öncesi ortalama
Rezistans Ýndeks 0,60 iken, tedavi sonrasý 0,62
o l a r a k b u l u n m u þ t u r. L a p a r o s k o p i k
salpingostomi uygulanmýþ hastalarda
etkilenmemiþ tarafta tedavi sonrasý rezistans
indeks deðiþimleri istatistiksel olarak anlamlý
deðildi. (p:0,22) Grup 2 de etkilenmiþ tarafta
tedavi öncesi ortalama rezistans indeks ölçümü
0,66 iken, tedavi sonrasýnda 0,69 olarak
bulunmuþtur. Methotrexate uygulanan
hastalarda etkilenmiþ tarafta tedavi sonrasý
rezistans indeks deðiþimi istatistiksel olarak
anlamlý deðildi (p:0,18). Etkilenmemiþ tarafta
tedavi öncesi ortalama rezistans indeks ölçümü
0,64 iken, tedavi sonrasý 0,65 olarak
saptanmýþtýr. Methotrexate tedavisi alan hasta
grubunda etkilenmemiþ tarafta tedavi sonrasý
rezistans indeks deðiþikliði istatistiksel olarak
anlamlý deðildir (p:0,77). Grup 1 de etkilenmiþ
tarafta tedavi öncesi ortalama pulsatilite indeksi
(PI) 0,96 iken, tedavi sonrasýnda 0,97 olarak
bulunmuþtur. Laparoskopik salpingostomi
uygulanan hastalarda etkilenmiþ kýsýmda
ovarian stromal kan akýmý pulsatilite indeksi
tedavi sonrasýnda istatistiksel olarak anlamlý
fark göstermemiþtir.(p:0,76) Etkilenmemiþ
tarafta tedavi öncesi ortalama pulsatilite indeksi
0,87 iken, tedavi sonrasýnda 0,95 olarak
bulunmuþtur. Laparoskopik salpingostomi
uygulanan hastalarda etkilenmemiþ tarafta
ovarian stromal kan akýmý pulsatilite indeksinde
tedavi sonrasýndaki deðiþim istatistiksel olarak
anlamlý deðildir (p: 0,96). Grup 2 de etkilenmiþ
tarafta tedavi öncesi ortalama pulsatilite indeksi
1,07 iken, tedavi sonrasýnda 1,20 olarak
saptanmýþtýr. Methotrexate uygulanan hastalarda
etkilenmiþ tarafta tedavi sonrasý ovarian stromal
kan akýmý pulsatilite indeksindeki deðiþimler
istatistiksel olarak anlamlý deðildi (p:0,12)
Etkilenmemiþ tarafta ise tedavi öncesi ortalama
pulsatilite indeksi 0,95 iken, tedavi sonrasýnda
0,98 olarak bulunmuþtur. Methotrexate
uygulanan hastalarda, etkilenmemiþ tarafta
tedavi sonrasý ovarian stromal kan akýmý
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pulsatilite indeksindeki deðiþim istatistiksel
olarak anlamlý deðildir (p:0,77). (Tablo 2 ve
Tablo 3)
Tablo 2. Ektopik gebelik tanýsý ile laparoskopik
salpingostomi ve 50 mg/m2 IM, tek doz, sistemik, MTX
uygulanan hastalarda ipsilateral ovarian doppler akým
parametreleri

* Wilcoxon testi kullanýlmýþtýr. p<0,05 istatistiksel
olarak anlamlý kabul edilmiþtir.
Tablo 3. Ektopik gebelik tanýsý ile laparoskopik
salpingostomi ve 50 mg/m2 IM, tek doz, sistemik, MTX
uygulanan hastalarda kontralateral ovarian doppler akým
parametreleri

* Wilcoxon testi kullanýlmýþtýr. p<0,05 istatistiksel
olarak anlamlý kabul edilmiþtir.

TARTIÞMA
Bu çalýþmada tubal gebelik nedeni ile 50
mg/m 2 IM, tek doz, sistemik, MTX ve
laparoskopik salpingostomi uygulanan
hastalarýn tedavi öncesi ve sonrasý fertilite
baþarýlarýný etkilediði düþünülen ovarian
parametreler üzerinde odaklanýlmýþtýr.
Ektopik gebeliðin kendisine veya uygulanan
tedavi modalitesine baðlý olarak ovarian
fonksiyonlarda etkilenme olabileceði öne
sürülmüþtür. Temel iki yöntem olan
laparoskopik salpingostominin tuboovarian
anastomoz bloklarýna neden olarak kan
akýmýnda bozulmalara neden olabileceði ileri
sürülmüþtür. MTX ýn ise ovarian fonksiyonlar
üzerinde olan etkileri halen net olarak
anlaþýlamamýþtýr. Kemoterapötik ilaçlar ve
radyoterapinin ovarian fonksiyonlar üzerinde
kötü etkisi bilinmektedir. Özellikle bu etkiyi

oosit azalmasý ve prematüre menopoza neden
olmasý ile gösterir. MTX asýl olarak di hidro
folat redüktaz enziminin kompetitif olarak
bloke eden bir ajandýr. Bu þekilde di hidro
folatýn tetra hidro folata dönüþümünü bloke
etmektedir. Bu ajan tek karbonlarýn intrasellüler
transportunu bozarak timidin sentezini
bozmakta, sonucunda da DNA ve RNA sentezi
bozulmakta ve hücre proliferasyonu
azalmaktadýr (9). Orvieto R ve ark. (10) ektopik
gebelik sonrasý MTX uygulanan hastalarda
MTX ýn ovarian fonksiyonlar üzerindeki
etkisini araþtýrmýþtýr. IVF siklusu sýrasýnda
ektopik gebelik geliþen ve MTX tedavisi
uygulanmýþ 14 hastanýn MTX uygulamasý
öncesi ve sonrasýnda ovarian cevaplarý
araþtýrýlmýþtýr. Ovarian stimulasyon süresinin
uzunluðu, kullanýlan gonadotropin dozu, peak
E2 seviyesi, progesteron seviyeleri, toplanan
oosit sayýlarý ve fertilizasyon sayýlarý arasýnda
farklýlýk saptanmamýþtýr.
Ektopik gebelik nedeni ile medikal veya
laparoskopik tedavi uygulanmýþ olan hastalarda
ovarian fonksiyonlarýn deðerlendirildiði çalýþma
sayýsý oldukça azdýr. Tubal cerrahi
uygulamasýnýn ovarian fonksiyonlar üzerindeki
etkisi hala tartýþmalýdýr. Teorik olarak median
tubal arter orijin yeri olarak medial ovarian
artere yakýndýr. Bu bölgeye yakýn bölgelere
uygulanmýþ cerrahi veya kanama kontrolü
sýrasýnda kullanýlan koterizasyon iþlemi ovarian
kan akýmýný bozabilir ve sonucunda da folliküler
geliþim ve steroid üretimi için gerekli olan
ovarian kan akýmý bozulabilir. Yeterli ovarian
kan akýmý, normal over fonksiyonlarýnýn
saðlanmasý ve follikül geliþimi için gerekli
parakrin ve endokrin faktörlerin taþýnmasý için
gereklidir. Birçok çalýþmada tubal cerrahinin
ovarian fonksiyon üzerindeki etkileri
incelenmiþtir. Fakat bu çalýþmalarýn
çoðunluðunda uterin arter kan akýmýnýn etkileri
araþtýrýlmýþ olup, son zamanlarda intra ovarian
kan akým paternlerinin gebelik baþarýsý
üzerindeki etkilerini araþtýran çalýþmalar ortaya
konmuþtur. Literatürde ektopik gebelik tanýsý
ile laparoskopik salpingostomi veya
methotrexate uygulanan hastalarda ovarian
stromal kan akýmý ve antral follikül sayýsýný
deðerlendiren bir çalýþmaya rastlamadýk.
Çalýþmamýzda, tubal cerrahi uygulamalarýn
ovarian fonksiyonlar üzerindeki etkileri
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incelendiðinde tedavi öncesi ve sonrasý farklýlýk
gözlenmemiþtir. Dar P ve ark. (11) ektopik
gebelik nedeni ile laparoskopik salpenjektomi
uyguladýklarý 26 hastanýn tedavi öncesi ve
sonrasýnda ovarian fonksiyonlarýný incelemiþ
ve yardýmcý üreme teknikleri sýrasýnda
salpenjektomi uygulamasýnýn ovarian cevabý
etkilemediðini öne sürmüþlerdir. Lass ve ark.
(7) tubal gebelik nedeni ile unilateral
salpenjektomi uygulanmýþ 29 hastanýn IVF
siklus sonuçlarýný deðerlendirmiþtir.
Laparoskopik salpenjektomi uygulanmýþ
hastalarda opere olan tarafta daha az follikül
ve OPU sýrasýnda daha az oosit toplanmýþtýr.
Fakat overall follikül ve toplanan oosit sayýsýnda
anlamlý fark bulunmamýþtýr. Ovarian volümde
ise anlamlý deðiþiklik saptamamýþtýr. Ayný
çalýþmada laparotomi ile salpenjektomi
uygulanmýþ hasta grubundaki ise, antral follikül
sayýsý ve ovarian kan akýmýnda anlamlý
deðiþiklikler saptanmamýþtýr. Bu aradaki
farklýlýðýn sebebi ise, laparotomi uygulamasý
sýrasýnda etkilenmiþ tubanýn mezenterik kýsmýna
klemplerin daha yakýn konmasý ve mezenterik
taraftaki vasküler yapýlarýn daha az zarar
görmesidir. Laparoskopik uygulamada ise
eksizyon prosedürü sýrasýnda bipolar koter
uygulamasý sýrasýnda hasarýn eksizyon hattý
dýþýna yayýlmasý düþünülebilir. Diðer
çalýþmalarda, unilateral ve bilateral
salpenjektomi sonrasýnda ovarian
fonksiyonlarda anlamlý azalma saptanmamýþtýr
(11- 13). Bizim çalýþmamýzda laparoskopik
salpingostomi uygulanan hasta grubunda
ovarian volümde tedavi öncesi ve sonrasý
anlamlý azalma saptanmamýþtýr. Bunda etkili
olan faktörler diðer çalýþmalarý destekleyici
þekilde lineer salpingostominin tubal vasküler
yapýlar ile anastomoz yapan vasküler yapýlara
özen gösterilerek yapýlmasýdýr. Bununla birlikte
ovarian volümün hesaplanmasýnda 17 mm
üzerinde olan folliküle sahip olan overde volüm
hesabýnýn follikül boyutu çýkartýlarak
hesaplanmýþ olmasý olabilmektedir. MTX
uygulanan hasta grubundaki ovarian volüm
deðiþikliklerinin anlamlý olmamasý ise tek doz
MTX rejiminin ovarian fonksiyonlar üzerinde
negatif etkisinin olmamasýný desteklemektedir.
Ovarian fonksiyonlarýn göstergelerinden biride
ovarian kan akýmý deðiþiklikleri olarak
gösterilmektedir. Fakat tubal cerrahi veya MTX
uygulamasý sonrasý ovarian kan akým

deðiþikliklerini inceleyen çalýþmalar sýnýrlý
sayýdadýr. Chan CCW ve ark. ektopik gebelik
nedeni laparoskopi veya laparotomi ile
unilateral salpenjektomi uyguladýklarý hastalarý
postoperatif 3 ncü ayda 3 boyutlu doppler
ultrasonografi kullanarak ovarian kan akýmýný
deðerlendirmiþlerdir. Laparotomi uyguladýklarý
grupta opere olan taraf ile opere olmayan taraf
arasýnda antral follikül sayýsý, ovarian volüm
ve ovarian kan akým indeksleri arasýnda farklýlýk
saptamamýþlardýr. Bununla birlikte laparoskopi
uyguladýklarý grupta antral follikül sayýsý
anlamlý olarak azalmýþtýr (14).
Bizim çalýþmamýzda, tedavi sonrasý 3 ncü
ayda erken folliküler dönemde deðerlendirilen
antral follikül sayýsýnda MTX uygulanan grupta
anlamlý derecede olmasa da opere olmuþ tarafta
antral follikül sayýsýnda azalma izlenmiþtir.
Fakat laparoskopik salpingostomi uygulanan
grupta ise antral follikül sayýsýnda artma
gözlenmiþtir. MTX uygulanan grupta olan antral
follikül sayýsýnda azalma etkilenmemiþ taraftada
izlenmiþtir. Laparoskopik salpingostomi
uyguladýðýmýz hastalarýn 1-3 aylýk süre
sonrasýnda ovarian kan akýmý incelenmiþ ve
ovarian stromal kan akýmý S/D oranýnda ve
rezistans indeksinde istatistiksel olarak anlamlý
olmasa da azalma ve pulsatilite indeksinde
artma tespit edilmiþtir. Yine bu çalýþmada 50
mg/m2, IM, sistemik, tek doz, Methotrexate
uygulanan hastalarda tedavi sonrasý ovarian
stromal kan akýmýnda S/D oranýnda, rezistans
indeks ve pulsatilite indeksinde istatistiksel
olarak anlamlý olmayan artma saptanmýþtýr.
Kelekçi S ve ark. (15) tubal cerrahi uygulanan
hastalarda postoperatif 1 nci ve 12 nci ayda
ovarian volüm, antral follikül sayýsý ve ovarian
stromal PI deðerlerini araþtýrmýþlar, sadece
postoperatif 1 nci ayda PI inde artma saptarken
12 nci ayda fark bulamamýþlardýr. Bunun
sonucu olarak tubal cerrahi n i n o v a r i a n
rezerv ve fonksiyonlar üzerinde etkisi olmadýðý
sonucuna varmýþlardýr. Laparoskopik klips
uygulamasý yapýlan hastalarda erken post
operatif dönemde yapýlan doppler ultrasonografi
uygulamalarý sýrasýnda 2 nci günde PI inde
deðiþme izlenmez iken, 3 ncü ayda artma
saptanmýþtýr (16). Geber ve Caetano ise (17)
pomeroy usulü ile yaptýklarý tubal sterilizasyon
iþlemi sonrasýnda 1 nci ayda ovarian kan
akýmlarýnda farklýlýk saptamamýþlardýr.
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Sonuç olarak elde edilen veriler uygulanan
tedavi modalitelerinin (laparoskopik
salpingostomi ve sistemik MTX kullanýmý)
ovarian fonksiyonlar üzerinde olumsuz
etkilerinin olmadýðýný göstermektedir.

11. Dar, P., Sachs, G.S., Strassburger, D., Bukovsky,

KAYNAKLAR

12. Verhulst, G., Vandersteen, N., Van Steirteghem,

1. Ego, A., Subtil, D., Cosson, M., Legoueff, F.O.,
Houfflin-Debarge, V.R., Querleu,D., Survival
analysis of fertility after ectopic Pregnancy, Fertility
and Sterility, 75 (3), 2001.
2. Grainger, D.A., Seifer, D.B., Laparoscopic
management of ectopic pregnancy, Current Opinion
Obstet Gynecol., 7, 277 282, 1995.
3. Buster, J.E., Carson, S.A., Ectopic pregnancy:
new advances in diagnosis and treatment, Current
Opinion Obstet Gynecol Scand., 73, 746 752,
1994.
4. Gleicher, N., Barad, D., Unexplained infertility:
does it really exist?, Hum Reprod., 21, 19511955,
2006.
5. Keay, S.D., Liversedge, N.H., Mathur, R.S. and
Jenkins, J.M. Assisted conception following poor
ovarian response to gonadotrophin stimulation, Br
J Obstet Gynecol., 104, 521527, 1997.
6. Tarlatzis, B.C., Zepiridis, L., Grimbizis, G. and
Bontis, J., Clinical management of low ovarian
response to stimulation for IVF: a systematic review.
Hum Reprod Update, 9, 6176, 2003.
7. Lass, A., Ellenbogen, A., Croucher, C., Trew, G.,
Margara R., Becattini, C., Winston R.M.L.,Effect
of salpingectomy on ovarian response to
superovulation in an in vitro fertilizationembryo
transfer program, Fertility and Sterility, 70 (6),
1035-1038, 1998.
8. Guerriero, S., Ajossa, S., Lai, M.P., Risalvato,
A., Paoletti, A.M. and Melis, G.B., Clinical
applications of colour Doppler energy imaging in
the female reproductive tract and pregnancy, Hum
Reprod Update, 5, 515529, 1999.
9. Cooper, J.A., White, D.A., Matthay, R.A., Druginduced pulmonary disease. Part 1: Cytotoxic
drugs, Am Rev Respir Dis., 133, 321340, 1986.
10. Orvieto, IVF cycle following MTX therapy,
Fertil Steril, 2007. Article in pres.

I., Arielli, S., Ovarian function before and after
salpinjectomy in artificial reproductive technology
patients, Hum Reprod., 15 (1), 142-144, 2000.

A.C., Devroey, P., Bilateral salpingectomy does not
compromise ovarian stimulation in an in-vitro
fertilization/embryo transfer program, Hum Reprod.,
9(4), 624628, 1994.
13. Strandell, A., Lindhard, A.,Waldenstrom, U.,
Thorburn, J., Prophylactic salpingectomy does not
impair the ovarian response in IVF treatment, Hum
Reprod., 16(6), 11351139, 2001.
14. Chan C.C.W. ,.Ng, E.H.Y., Li, C.F. and Ho,
P.C., Impaired ovarian blood flow and reduced
antral follicle count following laparoscopic
salpingectomy for ectopic pregnancy, Human
Reproduction.,18(10) 2175-2180, 2003.
15. Kelekci S., Yilmaz, B., Yakut, Y., Yasar, L., Savan,
K., Sonmez, S., Hormonal and ovarian stromal
blood supply changes after laparoscopic tubal
sterilization: a prospective controlled study,
Contraception, 73, 279 283, 2006.
16. Sumiala, S., Pirhonen, J., Tuominen, J. and
Maenpaa, J., Increased uterine and ovarian
vascular resistance following Filshie clip
sterilization: preliminary findings obtained with
color Doppler ultrasonography, J. Clin. Ultrasound,
23, 511-516, 1995.
17. Geber, S. and Caetano, J.P., Doppler colour
flow analysis of uterine and ovarian arteries prior
to and after surgery for tubal sterilization: a
prospective study, Hum. Reprod., 11, 1195-1198,
1996.

-150-

