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ÖNSÖZ
Bu kitapta farklı kliniklerde çalışan hekimler karşılaştıkları ya da en azından
ilgi duydukları konuları ele almışlardır. Komplikasyon kelime anlamı olarak
tıbbi tedavi işleminin ön görülebilen istenmeyen etkileri demektir. Jinekoloji
ve obstetri alanında cerrahi işlemler yaygın olarak uygulanmak zorundadır.
Türkiyede tıbbi malpraktis uygulamalarında ise branşımız maalesef ön
sıradadır. Aslında malpraktis ile komplikasyon çoğu zaman karıştırılmaktadır.
Bu iki terimin arasında çok farklılıklar olduğu gibi yeri geldiğinde ince bir
sınır kalmaktadır. Buradan yola çıktığımızda alanımızda komplikasyonları
daha çok vurgulamamız, anlamamız ve anlatmamız gerekliliğini buluruz.
Aynı zamanda cerrahinin doğası gereği komplikasyondan kaçamadığımız
varsayımıyla en deneyimli cerrahların operasyonlarında dahi komplikasyonlar
görülebilmektedir. Genel olarak tıp camiası komplikasyonları tartışmaktan
çekinik kalmaktadır. Bu kitabın kadın hastalıkları ve doğum alanındaki cerrahi
işlemler ile ilişkili komplikasyonlarla başa edebilmemizde yardımcı olacağını
düşünüyorum. Sanatını ustadan görmeyen öğrenemez. Bir usta bir kişi eğitirken
bir kitap bir jenerasyon eğitir. Bu nedenle deneyimlerin yazılı eserler ile daha
geniş topluluğa hizmet edeceği ortadadır. Bu kaliteli kitabın ortaya çıkmasında
başta siz okuyucularımıza, yayınevimize ve değerli yazarlara şükranlarımı
sunarım.
Son söz: Her ziyan bir öğüttür.
Dr. Ayhan ATIGAN
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V

ajinal kaf ve asıcı bağların zayıflaması ile uterusun (histerektomize
hastalarda vajinal kafın kendisinin) prolapsusu gerçekleşir. Tüm
vajina ve çevresindeki organların (mesane, rektum) vajinal açıklıktan
protrude olabildiği kötü vakalarda mevcuttur. Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık,
konstipasyon, işeme güçlüğü, idrar retansiyonu ve üriner inkontinansa neden
olabilir (1,2).
Abdominal veya vajinal histerektomi vajinal kaf prolapsusu için bir
risk faktörüdür. Bu nedenle vajinal apeksin uterosakral ligamanlara (McCall
kuldoplasti) veya vajinal histerektomi sırasında sakrospinöz ligamanlara
asılması, histerektomi sonrası vajinal kaf prolapsusunun önlenmesinde temel
dayanak noktasıdır (3).
Günümüzde vajinal kaf prolapsusu için tek etkili tedavi cerrahidir.
Abdominal veya vajinal yaklaşım ile operasyon planlanabilir. Vajinal yaklaşım
daha az invaziv olmasına rağmen cerrahi beceri ister ve daha az etkilidir (4).
Histerektomi sonrası vajinal kaf prolapsusu genellikle diğer kompartmanlarında
sarkması ile ilişkili olabilir ve bu durum cerrahi başarısızlık riskini artırabilir.
Patofizyoloji
Post-histerektomi vajinal kaf prolapsusu yaygın bir jinekolojik hastalıktır.
Problemin tek bir nedenden ziyade hastaya özgü risk faktörlerinin
kombinasyonundan kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle uterovajinal prolapsus
nedeniyle histerektomi olanlarda on kat daha fazla olabilir (2). Ek risk faktörleri
arasında vajinal doğumlar, obezite, ileri yaş, bağ doku zayıflığına neden olan
1
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genetik yatkınlık bulunmaktadır. Eklem hipermobilitesine sahip kadınlarda
normal mobiliteye sahip kadınlara göre daha sık prolapsus izlenmiştir (5).
Makrozomik bebek doğurmak, ilk doğum yaşının 25 yaşından küçük olması,
doğumun ikinci evresinin uzaması, prolapsus açısından aile öyküsü olması,
konstipasyon ve ağır kaldırma işleriyle uğraşmak gibi birçok neden daha risk
faktörlerine eklenebilir (6). Klasik pelvik rekonstrüktif cerrahi sonrası hastaların
yaklaşık üçte biri prolapsus riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenle biyolojik veya
sentetik protezler ile daha ince bir cerrahi planlanmalıdır (7).
Pelvik organların anatomik desteği esas olarak levator ani kas kompleksi
ve pelvik organların bağ dokusu ekleri (endopelvik fasya) tarafından sağlanır.
Levator ani kas kompleksi, pubococcygeus, puborectalis ve iliococcygeus
kaslarından oluşur (6). Endopelvik fasya, pelvisin tüm organlarını saran ve
onları pelvisin destekleyici kas ve kemiklerine gevşek bir şekilde bağlayan bağ
dokusu ağıdır. Bu bağ doku yapısı, vajina ve rahmi anatomik konumlarında tutar.
Ancak koitus ve doğum sırasında, dışkılamada, idrar ve dışkı depolanmasında
bu organların hareketliliğine izin verir. Bu bileşenlerdeki bir bozulma destek
kaybına ve pelvik organ sarkmasına neden olabilir. Bu bozulma, zor vajinal
doğum, histerektomi, kronik zorlanma veya normal yaşlanma ile gerçekleşebilir
(8). Tip I kollajende azalma, tip III kollajende bir artış olabilir (9-11). Bu
değişimin neden mi sonuç mu olduğu belirsizdir.
Tedavi Yöntemleri
Prolapsus cerrahisinin birincil hedefi fizyolojik anatomiyi korumak veya eski
haline getirmek ve cinsel, idrar ve bağırsak fonksiyonlarını korumaktır. Vajinal
kaf prolapsus onarımı, jinekologlar için zor bir durumdur. Dokular zayıflamıştır
ve klivaj planlarını bulmak güçtür. Bu nedenlerle cerrahi başarısızlık artar.
Özellikle riskli grupta histerektomi sırasında vajinal apeksin profilaktik
olarak asılması önerilir. Vajinal kaf prolapsusu onarımı için abdominal (açık,
laparoskopik ve robotik) ve vajinal teknikler dahil sayısız teknik tanımlanmıştır
(3). Cerrahın konforu ve tercihi ile uygun hasta seçimi kritik öneme sahiptir.
Pelvik taban rekonstrüksiyonunda greft materyallerinin kullanıma girmesi,
pelvik taban bozuklukları açısından cerrahi çığır açmıştır. Ancak histerektominin
komplikasyonunun kaf prolapsusu olduğu düşünülürse, mesh ile onarımı
yapılmış bir kaf prolapsusunun komplikasyonu olarakta mesh erozyonu
ve enfeksiyonlar olabilmektedir. Sakral kolpopeksi sırasında histerektomi
yapılabilsede postoperatif mesh erozyonu riski artmıştır (6). Histerektomiye
alternatif olarak subtotal histerektomi ve sakral mesh histeropeksi yapılabilir ve
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serviks sakruma asılır. Ayrıca McCall kuldoplasti, yüksek uterosakral ligament
süspansiyonu ve iliokoksigeus ligament fiksasyonunu içeren transvajinal apikal
süspansiyon prosedürleri denenebilir.
Anterior kolporafi, anterior vajinal duvarın fibromüsküler tabakasının
santral plikasyonunu gerektiren anterior vajinal prolapsusu onarmak için
cerrahi bir tekniktir. Paravajinal defekt onarımları, anterior vajinal prolapsusu
düzeltmek için lateral destekleyici arkus tendineus fasya pelvisinden yırtılmış
vajinal dokunun yeniden yaklaştırılmasını içerir. Posterior kolporafi posterior
vajinal duvar prolapsusunda etkilidir ancak yüksek disparoni komplikasyonu
ile ilişkilidir.
Sakrospinöz ligamentopeksi, vajinal kafın iskial spinden koksiks ve
sakrum alt kesimine doğru uzanım gösteren sakrospinöz ligamente asılması
temeline dayanır. Vajinal histerektomi operasyonu sonrasında kaf prolapsusunu
önlemek adına ameliyat sırasında profilaktik sakrospinöz fiksasyon işlemi
uygulanabilir. McCall kuldoplasti vajinal eksende kaymaya neden olmaması
nedeniyle özellikle cinsel aktif kadınlarda vajinal histerektomi sonrasında
anatomik desteğin sürdürülmesini sağlar (12). Posterior vajina sütürün etkisi
ile uterosakral ligamentlere asılır. McCall kuldoplasti, Moschowitz tipi
kuldoplastiden veya vajinal kafın basit bir peritoneal sütüründen daha etkilidir
(13). Richter sakrospinöz ligament fiksasyonu vajinal kaf prolapsusunda etkili
bulunmuş olsada anteriorda dekompansasyona neden olabilir ve vajinal aksı
kaydırır (14). Sakrospinöz ligament fiksasyonunda siyatik, pudendal sinir
ve perirektal damar hasarından kaçınmak için Richter tekniği yerine McCall
tekniği tercih edilebilir (12,14-16). Apikal askı sakrospinöz ligament fiksasyonu,
midüretral askılarda yaygın kullanılan bir bant kullanımı yöntemi ile vajinal
apekse minimal mesh kullanma işlemidir. Yüksek anatomik başarı ve hasta
memnuniyeti sağlayabilir (17).
Abdominal sakrokolpopeksi, histerektomi sonrası vajinal kafın prolapsusu
durumunda güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Cinsel aktif kadınlarda tercih
edilebilecek bir yöntemdir. Sistosel ve rektosel birlikteliğinde düzeltilmelidir.
Eş zamanlı Burch kolposüspansiyonu, stres inkontinansı ve anterior vajinal
gevşemeyi önleyecek ve tedavi edecektir. Bu hastalarda prolapsusları dikkatli bir
şekilde dolu mesane ile muayene edilmedikçe stres inkontinans belirlenemeyebilir
(18,19). Fasyal rekonstrüksiyon ile yüksek uterosakral ligamanet vajinal kaf
süspansiyonu iyi fonksiyonel iyileşme sağlar (20). Laparoskopi ile pelvik taban
iyice görülüp optimum erişim sağlanabilir. Sakrokolpopeksi bu hastalarda en çok
kullanılan laparoskopik prosedürlerdendir (21). Laparoskopik sakrokolpopeksi,
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abdominal sakrokolpopeksi ile benzer kür oranları ile güvenle kullanılabilir.
Meshin perineye uzatılması posterior kaf defektlerini azaltır. Uzun bir öğrenme
eğrisi vardır. Çoğu durumda hastanede sadece bir gece kalması yeterlidir (22).
Bu teknikte mesh, promontoryumda anterior longitudinal ligamente sabitlenir.
Nadir de olsa kronik konstipasyon ve ağrı ile sonuçlanan vasküler yaralanmalar
ve sakral sinir köklerinin hasarı komplikasyonları meydana gelebilir (21,23).
Mesh kullanarak pelvik organ prolapsusu onarımının yaygın komplikasyonları
vajinal mesh erozyonları ve birlikteliğindeki enfeksiyonlardır. Transvajinal
yerleştirilen meshlerde daha sık görülür (24). Abdominal sakrokolpopeksi,
vajinal sakrospinöz kolpopeksiye göre daha düşük disparoni ve kaf prolapsusu
nüksü ile ilişkilidir. Ancak abdominal yaklaşımın daha uzun ameliyat süresi,
günlük aktiviteye geç dönüş ve yüksek maliyeti mevcuttur (2). Robotik asiste
laparoskopik sakrokolpopeksi ise vajinal kaf prolapsusu onarımı için minimal
invaziv bir tekniktir. Ayrıca abdominal sakrokolpopeksinin avantajları ile
laparoskopinin azalmış morbiditesini birleştirici etkisi mevcuttur (25).
İnfrakoksigeal sakropeksi veya posterior intravajinal slingplasti, ilk olarak
Petros tarafından kaf prolapsusu tedavisi için minimal invaziv bir prosedür
olarak bildirildi (26). Ortaya çıkan yapay neoligament, atrofik uterosakral bağları
güçlendirir. Rektovajinal fasya ve perineal cisimcik daha sonra, maksimum
zayıflık noktasında merkezi vajinal epiteli güçlendirmek için bir vajinal epitel
köprüsü kullanmayı içeren bir teknikle onarılır. Teknik güvenli ve minimal
invazivdir. Ayrıca kısa bir öğrenme eğrisine sahiptir (27).
Laparoskopik
lateral
kolposüspansiyon
diğer
prosedürlerle
karşılaştırıldığında uygun kür oranları ile alternatif bir cerrahi yöntemidir. Mesh
ile laparoskopik lateral süspansiyon tekniği genital prolapsus tedavisi için ilk
olarak Dubuisson tarafından 1998’de bildirilmiştir (28). Laterosüspansiyon
yönteminde laparoskopik sakrokolpopeksiye göre olabilecek vasküler ve
sinir yaralanma riski önlenmiş olur. Kapandji’nin tariflediği vezikovajinal
süspansiyon prosedürü postoperatif yüksek enterosel nüksleri nedeniyle artık
kullanılmamaktadır (21,29). Transvajinal mesh prosedürü yaklaşık yarı yarıya
nüks oranına sahipken, laparoskopik sakrokolpopekside nüks oranı onunda
yarısı kadardır (30).
Seksüel aktif olmayan ve genişletilmiş cerrahiyi tolere edemeyecek
olan kadınlara obliteratif prosedürler önerilebilir. Kolpoklezis operasyonu ile
hasta memnuniyeti yüksektir (31). Kolpokleizis uygulaması vajinal yoldan
gerçekleştirilir. Temel noktası ise vajinanın içerden kapatılmasıdır. Üriner
inkontinansa neden olabileceğinden genellikle TOT veya TVT operasyona
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eklenir. Vajinal kaf prolapsusunda yapılırsa total kolpoklezis olarak
isimlendirilirken uterusun mevcut olduğu durumda Lefort kolpoklezis olarak
isimlendirilir.
Ağır kaldırmaktan kaçınmak, kilo vermek, konstipasyonu önlemek gibi
modifiye edilebilen risk faktörlerinin azaltılmasını içeren yaşam değişikliği
prolapsusu önlemede temel yaklaşımdır. Histerektomi sonrası komplikasyonu
önlemek adına histerektomi sırasında profilaktik yapılması gerekenler
önemsenmelidir.
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1.

Giriş

S

ezaryen, önce batın duvarına yapılan kesi ardından uterus ön
duvarında cerrahi olarak yapılan insizyondan fetüsün doğurtulması
olarak tanımlanmaktadır.Sezaryen operasyonu tüm dünyada en fazla
gerçekleştirilen obstetrik ameliyattır.(1-2) Sezaryen operasyonu oranları son
dönemlerde ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada artmıştır.(3) Son 30 yılda tüm
dünyada sezaryen operasyonları sıklığının %10-15 arttığı bildirilmiştir .(4,5)
Dünyada %12.4 lük bir artış bildirilmişken Türkiye’de sezaryen oranlarında
%31’lik artış bildirilmiştir.(6) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından konulan
hedef ise %15 olarak belirtilmiştir.(7,8) Sezaryen ameliyatı normal vajinal
doğuma göre artmış maternal mortalite ve morbidite riskine sahiptir.(9,10)
2020 yılı Türkiye sağlık istatistik verilerine göre anne ölüm oranı 100000 canlı
doğumda 13,1 olarak tespit edilmiştir.Türkiye’ de canlı doğumlar içerisindeki
sezaryen oranı ise %57.3 olarak belirlenirken bu oran Dünya Sağlık Örgütünün
hedefinin oldukça üzerindedir.(3) Sezaryende anne ölüm oranı 100.000’de
2.2 oranı ile vajinal doğumdan fazladır.(11) Normal vajinal doğum sonrası
anne ölümü yaklaşık 1/10000 den daha az iken sezaryene bağlı ölüm riski
1/2500 civarında olup bu oran normal doğumun 4 katıdır (4,5,9).Sezaryen
operasyonlarındaki anne mortalite ve morbiditenin asıl sebebi sezaryen
komplikasyonlarıdır.Sezaryen komplikasyonlarını bilmek ,tanımak ,öngörmek
ve yönetebilmek gerekmektedir. Sezaryen oranlarını azaltarak sezaryen
komplikasyonlarını azaltabiliriz.
9
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2.

Sezaryen Operasyonu ve Endikasyonları

Sezaryen ameliyatı vajinal yoldan doğması mümkün olmayan bebeklerin, karın
duvarı ve uterus açılarak doğmalarını sağlayan laparotomi ile bir doğum işlemidir.
Sezaryen ameliyatının ilk ne zaman kullanıldığı net değilse de “Sezaryen” adının
Julius Caesar’ın bu yöntem ile dünyaya gelmesi üzerine kullanıldığı “caesar” ve
“caesarean” kelimelerinin Latince “kesmek” olarak adlandırılan “caedere”den
türetildiği bilinmektedir. (12)
Sezaryen operasyonu için ilk olarak batına girilir. Batın insizyonları
olarak en sık suprapubik transvers insizyon kullanılır. Orta hat vertikal,
paramedian, midtransvers insizyonlar özel durumlarda uygulanabilir.Transvers
insizyonlardan modifiye edilmiş Pfanenstiel insizyonu ile cilt, cilt altı geçildikten
sonra fasya kesilmesiyle batına girilmiş olur. Uterus insizyonu sıklıkla alt
uterin segmente transvers olarak uygulanan Kerr insizyonudur.Kerr insizyonu
Munro Kerr tarafından 1926 da tanımlanmıştır.Nadir durumlarda alt uterin
segmentin üzerinden fundus uteriye ulaşan vertikal bir insizyon olan klasik
insizyon kullanılabilir.Uterusa giriş sağlandıktan sonra bebek anne uterusu ve
batın dışına çıkartılır.(1)
Sezaryen operasyonu çoğunlukla önceki sezaryen, distosi, fetal distres
ve makat geliş nedeniyle gerçekleştirilmektedir.Sezaryen endikasyonlarını
maternal ,fetal ,travaya bağlı,umbilikal kord ve plasentaya ait endikasyonlar
olarak gruplandırabiliriz.
2.1. Maternal endikasyonlar
Uterus cerrahisi (sezaryen, myomektomi) ,sistemik hastalıklar (spesifik kalp
hastalığı,spesifik respiratuar hastalık , kronik hipertansiyon, gebeliğe bağlı
hipertansiyon,artmış intrakranial basınçla ilişkili durumlar),vertikal geçişli
maternal infeksiyonlar (HIV )alt uterin segment mekanik obstrüksiyonu(tümörler
,myom),mekanik vulvar obstrüksiyon(kondilom).
2.2. Fetal endikasyonlar
Fetal distres , fetal prezentasyon anomalileri (makat ,transvers, alın, yüz geliş),
çoğul gebelikler , fetal konjenital anomaliler (hidrosefali, sakrokoksigeal
teratom )annede herpes virüsü mevcudiyeti.
2.3. Travay veya doğuma ait endikasyonlar  
Baş-pelvis uyumsuzluğu, uzamış eylem, fetal makrozomi
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2.4. Umbilikal Kord ve plasentaya ait endikasyonlar
Kordon sarkması , plasenta previa , plasenta dekolmanı , vasa previa
Tanımlanmış endikasyonlar dışında anne isteğine bağlı sezaryen
uygulaması ve sağlık vericilerinin artmış koruyucu yaklaşımları ,fetal
yaralanma riskini azaltma çabası, malpraktis davaları ile ilgili kaygıları da geniş
endikasyon oluşturabilmektedir.Munro Kerr in 1960 yılında söylediği “ bugün
abdominal doğumun her bir ve tüm obstetrik anormalliklerin halledilmesinde
meşru bir yöntem haline gelmesi tehlikesinden,önceden olduğundan daha çok
korkuyorum” söylemi günümüzdeki durumun altmış yıl öncesinden tespiti
niteliğindedir.
3.

Sezaryen Komplikasyonları

3.1. İntraoperatif Komplikasyonlar
Kanama : Vajinal doğumda ortalama kan kaybı miktarı 500 ml iken. Sezaryen
doğumda ortalama kan kaybı ise yaklaşık olarak 1000 ml’dir. Sezaryen
esnasında plasentanın elle çıkartılması kan kaybını ve endometrit riskini arttırır.
Hafif kordon traksiyonuyla birlikte plasentanın spontan olarak çıkartılması
tercih edilmelidir.
Uterus laserasyonları:Uterin insizyon laserasyonları çoğunlukla alt
segment transvers insizyonun uzaması ya da makrozomik fetüsün doğurtulması
sırasında oluşur.Yüksek laterale uzanan insizyonlarda uterin arter ligasyonu
gerekebilir.Broad ligamente kadar uzanan kanama alanlarında üreterin hasarı
açısından üreter kontrolü yapılması önerilir.
Mesane yaralanması:Alt üriner sistem yaralanmalarının %97 si mesane
yaralanmasıdır. Mesane kesilerinin %43 ü parsiyel kesi %54 ü tam kat kesidir.
Mesane kubbe laserasyonu en sık görülen bölgedir.Özellikle mükerrer sezaryen
vakalarında peritona girilmesi esnasında mesane kubbe laserasyonu oluşabilir.
Mesane yaralanmalarında kesinin onarılmasındaki başarı; defektin yerine,
tipine, genişliğine, erken ya da geç tanı konmasına bağlıdır.Defekt trigon yada
trigonun altında ise üreterler veya üretrayı etkilemiş olabilir, intraoperatif üroloji
konsültasyonu önerilir.Mesane kubbe laserasyonları 2-0 ya da 3-0 krome sutur
ile çift kat onarılmalıdır.Onarım tamamlandıktan sonra 150 cc steril mavisi ile
boyanmış mai ile mesane şişirilerek kaçak kontrol edilir.Kaçak yoksa onarım
sonrası 7-14 gün Foley kateter uygulanmalıdır.Mesanenin çok yapışık olduğu
vakalarda vertikal uterin insizyon tercih edilebilir.İntraoperatif aşırı traksiyon
nedeniyle minör mesane yaralanması ve hematüri sık karşılaşılabilir.
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Üreter yaralanması: Tanısı sıklıkla geç konulan bir komplikasyondur.
Rajasekar ve ark. sezaryen operasyonunda mesane yaralanması insidansının
1000 işlemde 1,4, üreter yaralanması insidansının ise 1000 işlemde 0,3
olduğunu bildirmişlerdir.(13) Üreter yaralanmaları çoğunlukla broad ligamente
doğru laterale uzanan kanamaları kontrol etmek için yapılan sütürasyon
esnasında oluşur.Sütürasyon öncesi broad ligamentin açılması üreterlerin
vizualize edilmesi komplikasyon riskini azaltır. Üreter hasarı için intravenöz
indigokarmin uygulanarak kaçak gözlenir.Postoperatif dönemde fark edilen
üreter yaralanmaları için sistoskopi ve stent takılması planlanır.
Gastrointestinal kanal yaralanması:Tekrarlayan laparotomi geçirmiş
hastalarda batına giriş esnasında barsak yaralanmaları görülebilir.Barsak
mukozasındaki defektler 3-0 emilebilir sütür ile serozası ince ipekle separe şekilde
kapatılır.Feçesle kontamine olmuş geniş defektler kolostomi gerektirebilir.
Uterus atonisi:uterusun kasılamama durumu ile oluşan kanama uterus
masajı ve uterotonik ajanlar ile kontrol edilebilir.Kontrol edilemeyen vakalarda
uterus balonu, bilateral uterin arter ligasyonu ,hipogastrik arter bağlanması
,uterus paket sütürasyonu denenir. Kanama devam ediyorsa histerektomiye
geçilir.
Plasenta yapışma anomalileri:Plasenta akreata en sık sezaryen histerektomi
endikasyonunu oluşturmaktadır.(14) Plasenta previa ve plasenta akreatanın
birlikte görüldüğü vakaların çoğunda plasentanın hipokontraktil olan alt uterin
segmente yapışması nedeniyle total histerektomi gerekebilir.
Sezaryen Histerektomi : Elektif ya da acil sezaryen esnasında uterusun
çıkartılması demektir.Sezaryen histerektomi insidansı 5-8/1000 olarak
bildirilmiştir.(15,16) Sezaryen histerektomide en sık endikasyon plasenta
akreatadır.(16) Sezaryen histerektomi istenmeyen bir cerrahi komplikasyon
ve kadın için fertilite sonlanmasıdır.Kanamanın kontrol edilemediği gerekli
durumlarda ise mutlak hayat kurtarıcıdır.
Transfüzyon : Sezaryen kanama riski olan bir operasyon olduğundan
transfüzyon gerekebilir.Yaltık ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sezaryen
yapılan hastaların %4.1 i ne kan transfüzyonu yapılmıştır.(17) Transfüzyon
sonrası immunolojik veya hemolitik transfüzyon komplikasyonları ,febril
non-hemolitik transfüzyon reaksiyonu ,transfüzyona bağlı akut akciğer
hasarı (TRALI) ,allerjik transfüzyon reaksiyonu ,posttransfüzyon purpurası,
immünosüpressif etki ,Graft versus host hastalığı görülebilir.
Anestezi komplikasyonları: Enfeksiyon (menenjit) ,ateş ,postdural baş
ağrısı sezaryen operasyonun anestezi ilişkili komplikasyonlarındandır.Gebelikte
mide boşalmasında yavaşlama, karın içi basıncın artışı, özofageal sfinkterdeki
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yetmezlik nedeniyle gelişen reflü, gastrik içeriğin aspirasyonu riskini artırır.
(18.) Acil sezaryenle doğum vakalarında açlık süresi beklenilemediğinden
aspirasyon riski daha fazladır. Bu vakalarda nazogatrik dekompresyon mide
içeriğinin boşaltılması açısından yarar sağlarken, nazofaringeal stimulasyon
oluşturması ve solunumu zorlaştırması nedeniyle aspirasyona yatkınlık
yapabilmesi açısından da dikkat gerektirir. Bunun yanında laparotomi sırasındaki
peritoneal gerilme kusma refleksini tetikleyebilir. Sezaryen ile doğumda akciğer
komplikasyonları açısından bir diğer önemli faktör anestezi şeklidir. Rejyonel
anestezinin havayoluna invaziv girişim gerektirmemesi açısından daha az riskli
olduğu bilinmektedir.Obez hastalarda kontrendikasyon yoksa rejyonel anestezi
uygun bir tercihtir.Obez,şiddetli preeklampsi geçiren ,nörolojik fonksiyon
bozukluğu olan, sigara içen hastalarda aspirasyon riski daha yüksektir.
Postoperatif dönemde de aspirasyon pnömonisi gelişebilir.(19,20) Hipovolemik
şok, kardiak arrest ve anne ölümü de sezaryen operasyonunun intrapartum
komplikasyonlarıdır
Anne ölümü:Maternal ölüm sezaryen doğumlarda vajinal doğumlara
oranla daha yüksektir. Lilford ve arkadaşları sezaryen sonrası maternal ölüm
riskini vajinal doğuma oranla yaklaşık yedi kat fazla bildirmişlerdir.(21)
3.2. Postoperatif Komplikasyonlar
Yara yeri enfeksiyonu: Yüzeyel infeksiyon cerrahi bölge enfeksiyonlarından olup
cerrahi prosedürün 30 günü içerisinde oluşan enfeksiyondur.Risk faktörleri olarak
genç yaş, sigara içme, obezite, arteryel hipertansiyon, diyabet, koryoamnionit,
intrapartum artmış kan kaybı,uzamış membran rüptürü, acil sezaryen operasyonu
sıralanabilir.(22) Sezaryen sonrası yara yeri enfeksiyonu görülme oranı %5
tir ve yara yeri hazırlama yönteminden etkilenmez. Erken dönem ilk 24-48
saat içinde genellikle grup A ve B betahemolitik Streptokoklar, 4-7 gün arası
genellikle Staf. epidermidis -aureus, E. coli, P. mirabilis, servikovajinal flora
sorumludur. Sezaryen sonrası proflaktik antibiyotik uygulaması endomyometrit
ve yara yeri enfeksiyonunu azaltmaktadır. Nekrotizan fasiit cilt altı ve fasyayı
tutan, hızlı ilerleyen derin doku enfeksiyonudur.cerrahi müdahale hızlı birşekilde
yapılmazsa mortal seyredebilir.Sezaryen sonrası nekrotizan fasiit de 2/10.000
oranında görülebilmektedir.
Yara yeri ayrılması: Sezaryen sonrası batın kapatılırken cilt altı dokunun
kalınlığı 2 cm yi geçmesi halinde cilt altı kapatılması yara yeri ayrışma riskini
%34 azaltır. Yara hematomu da görülebilen diğer komplikasyondur.Yüzeyel
ultrason kullanılarak genişliği hakkında bilgi elde edebiliriz.Tedavisiz takip
veya hematom boşaltma işlemi uygulanabilinir.
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Sonda uygulamaları sonrası üriner trakt infeksiyonları da sezaryen
operasyonları sonrası görülebilir.Sık idrara çıkma,ateş,dizüri,kostovertebral
açıda hassasiyet,yan ağrısı semptomlarında üriner infeksiyonlar ayırıcı tanısı
yapılmalıdır.
Endomyometrit: Endomyometrit servikovajinal floradan asendan
infeksiyondan kaynaklanır.Endometrit elektif sezaryende %6 oranında ,
aktif eylem sırasında yapılan sezaryen operasyonunda %11oranında görülür.
Proflaktik antibiyotik uygulamalarıyla sıklığı azalmıştır.Postoperatif ateş,
uterusta hassasiyet ,lökositoz varlığında anaerob infeksiyona yönelik parenteral
antibiyotikler tercih edilir.Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen vakalarda
yara yeri enfeksiyonu,derin apse,hematom ya da septik pelvik tromboflebit
düşünülmelidir.(2)
Tromboembolik hastalıklar: Tromboembolik hastalıklar gebelik ve sonrası
dönem için mortal seyredebilir.Gebeler venöz tromboembolizm (VTE) açısından
aynı yaştaki gebe olmayan kadınlara göre 5-6 kat daha fazla risk taşırlar. Venöz
tromboemboli insidansı sezaryen doğumlarda vajinal doğumlara oranla 2-4
kat fazladır.Venöz tromboemboli görülme riski 1000 sezaryen operasyonunda
3’tür. Tromboembolik olaylar derin ven trombozu veya pulmoner tromboemboli
şeklinde gelişebilir.Gebelik ve puerperal dönemde artan pıhtılaşma faktörleri ve
venöz staza sekonder olarak derin venöz tromboz riski artar .Unilateral bacak
ağrısı,bacak ya da uyluk çapında belirgin farklılık ,şişme görülebilir. Derin venöz
tromboz hastalarının çoğu postoperatif pulmoner emboli şeklinde prezente olur.
Etkin tedavinin yanı sıra tromboembolik olayları önlemek için proflaksi hayat
kurtarıcıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı Riskli GebeliklerYönetim Rehberini oluşturarak
gebelikte ve doğum sonrası venöz tromboembolizm risk faktörlerinin mutlaka
değerlendirilmesi gerekliliğini bildirmiştir.(23) Tüm gebelerde cerrahi öncesi ve
sonrası pnömotik kompresyon, hidrasyon, elastik bandaj, varis çorabı ve erken
mobilizasyon gibi tromboprofilaksi yöntemleri uygulanmalıdır. Tromboflaksi
için risk faktörleri ve bir puanlama sistemi oluşturulmuştur.Postnatal dönemde
toplam puan ≥2 ise en az 10 gün süreyle tromboproflaksi önerilir. Puerperium
dönemde hastanede uzun yatış (≥3 gün) veya tekrar hastaneye yatış durumunda
tromboproflaksi önerilir. Kanama riski olan hastalarda kanama ve tromboz riski
dengesi hematoloji uzmanı ile tartışılmalıdır. Venöz Tromboemboli (VTE) için
Risk Faktörleri aşağıda listelenmiştir.



Major cerrahiyle ilgisi olmayan geçirilmiş VTE öyküsü
Majör cerrahi sonrası VTE öyküsü
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Bilinen yüksek riskli trombofili
Medikal eşlik eden hastalıklar (kanser, kalp yetmezliği, aktif SLE, aktif
inflamatuar (bağırsak hastalığı ve poliartropati), nefrotik sendrom,
nefropatili Tip 1 DM, orak hücre hastalığı, mevcut intravenöz ilaç
bağımlılığı)
1.derece akrabada tetiklenmemiş ya da östrojen ilişkili VTE
VTE olmaksızın bilinen düşük riskli trombofili varlığı
Obezite,35 yaş üstü gebeler,3 veya daha fazla doğum öyküsü olanlar
Sigara içiciliği (> 10 adet/gün)
Büyük variköz ven varlığı
Mevcut gebelikte preeklampsi varlığı
Üremeye Yardımcı Teknolojiler/in vitro fertilizasyon
Çoğul gebelik
Eylemde sezaryen ile doğum
Elektif sezaryen ile doğum
Orta pelvis ya da rotasyonel operatif doğum
Uzamış eylem (>24 saat) Postpartum kanama (>1 lt veya transfüzyon
ihtiyacı)
Mevcut gebelikte preterm doğum (<37 hafta)
Mevcut gebelikte ölü doğum
Gebelikte veya lohusalıkta epizyotomi hariç herhangi bir cerrahi müdahale
(örn, appendektomi, postpartum sterilizayon)
Hiperemezis gravidarum
Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu (sadece 1.trimester)
Mevcut sistemik enfeksiyon
İmmobilizasyon (≥ 3 gün)
Dehidratasyon
Uzun mesafeli yolculuk (> 4 saat)

Risk durumuna göre Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH) kullanılacak
ise, sezaryenden 6-12 saat sonra başlanabilir. Doğum öncesi dönemde heparin
alan ve sezaryen olan lohusalara tromboprofilaktik heparin ilk dozu postoperatif
4 saat sonra verilmelidir. Doğum öncesi dönemde trombofilaksi alan ve sezaryen
ihtimali olan gebeler, doğumdan bir gün önce tromboprofilaktik dozu almalı,
ancak sabah dozu alınmadan operasyon gerçekleştirilmelidir.(24)
Septik pelvik tromboflebit: Sezaryen sonrası ilk birkaç gün içerisinde
dirençli ateşle karşılaşıldığında akla gelmelidir. Ovaryan ven tromboflebit veya
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derin septik pelvik tromboflebit şeklinde gelişebilir.Sezaryen sonrası ateş ve
şüpheli uterin infeksiyon nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine
yanıt vermeyen hastalarda tam doz heparin başlanır.Antikoagülan tedaviye
yanıt vermeyen hastalarda pelvik BT ile apse ya da hematomun ekarte edilmesi
gerekir.
Sezaryen operasyonu sonrası intestinal içeriğin distale doğru geçişinin
tam yada parsiyel olarak engellenmesi durumu görülebilir.İleus ve adinamik
(paralitik) ileus %10-20 oranında görülebilir.
Sezaryen sonrası nadir bir postoperatif komplikasyon olarak tüberküloz
Peritoniti de görülebilir.(25)
3.3. Fetal neonatal komplikasyonlar
İntraoperatif fetal komplikasyonlar olarak doğum travması ,hafif kesiler (%13) kemik kırıkları (1.2/1000) görülebilir. Postoperatif fetal komplikasyonlar ise
neonatal asfiksi, respiratuar distress sendrom,transient takipne, neonatal sepsis
,neonatal mortalitedir. Planlı sezaryen doğumlar 39 hafta altı gerçekleştirildiğinde
olumsuz neonatal respiratuar sonuç riskinin arttığı belirtilmiştir.(26) Sezaryen
operasyonunun uzun dönem fetal yenidoğan çocukluk çağı üzerine etkileri ise
astım, çocukluk ve adolesan dönem alerjik hastalıkları ,besin alerjisi, enfeksiyona
yatkınlık, nörogelişimsel etkiler, dikkat eksikliği, hiperaktivite (1.17 kat fazla),
otizm (1.33 kat fazla)dir.
Sezaryen operasyonunun maternal uzun dönem etkileri değerlendirildiğinde
ise tekrarlayan sezaryen operasyonlarında hem cerrahi zorluk ,hem de major
komplikasyonlar artmaktadır.Dense adezyonlar,plasenta previa ,plasenta
akreata,histerektomi,organ hasarları ,uterin rüptür riskleri tekrarlayan çoklu
sezaryenlerde sezaryen sayısı arttıkça artmaktadır.(27) Tekrarlayan sezaryen
gebeliklerde uterus rüptürü uterusun muskuler duvarının sezaryen skar hattından
ayrılmasıdır.Uterin skar tipi,önceki sezaryen sayısı, önceki vajinal doğum, iki
gebelik arası geçen süre ve uterus cerrahi kapatma tekniği uterin rüptür riskini
etkilemektedir.
Skar komplikasyonlarından tanımlayabileceğimiz istmosel(niş), önceki
sezaryen skarının yetersiz iyileşmesine bağlı olarak myometriyumun incelerek
girinti oluşturmasına bağlı olarak izlenen, iatrojenik kese benzeri uterin defekttir.
En az bir kez sezaryen ile doğum yapmış hastalar jinekoloji polikliniklerine
kahverengi çamur gibi akıntı,tekrarlayan enfeksiyonlar,kasık ağrısı, gebe
kalamama şikayetleriyle başvurur.Transvajinal ultrason ile uterus ön duvardaki
kese görünmesi ile tanı konabilir.İstmosel onarımı Rezidü Myometriyal Kalınlık
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(RMK) < 3 mm olduğunda tercih edilir. Transabdominal (laparoskopik, robotik
ya da laparotomi yoluyla) ya da vajinal yolla defektin tesbit edilip, her iki fibrotik
kenarların çıkarılıp, uçların 2 kat sütürasyon ile onarımı yapılabilir. Sezaryen
skar hattı defektlerinde anormal yerleşimli gebelikler görülebilir.Sezaryen skar
hattı gebeliklerinin erken haftalarda tedavi edilmesi gerekir çünkü anne hayatını
tehdit edebilen yoğun kanamalara neden olabilirler.
Sezaryen operasyonlarından sonra ayrıca cilt insizyonu bölgesi ve
çevresinde his kaybı, nörojenik ağrı, İnsizyonel endometriozis (3-5/10000)
görülebilir.Artmış sezeryan oranları ile azalmış fertilite, artmış erken gebelik
kaybı , yüksek ektopik gebelik oranları ve düşük doğum ağırlığı ile de
korelasyon gösterilmiştir.(28,29) Psikolojik komplikasyonlardan postpartum
hüzün, postpartum depresyon görülebilmektedir.
Postoperatif komplikasyonlar için genel risk faktörleri; obezite,
koryoamnionit, antikoagulan tedavi alınması, uzamış membran rüptürü,anemi,
özellikle eylemin 2.evresinde olmak üzere acil koşullarda sezaryen, subkutan
hematom, profilaktik antibiyotik uygulanmaması,immobilizasyondur.Berghella
ve ark. sezaryen operasyonlarında komplikasyonların ve buna bağlı morbiditenin
azaltılabilmesi için bir rehber geliştirmiştir.Kanıta dayalı önergeleri aşağıda
belirtilmiştir.(30)
·
·
·
·
·
4.

Tüm sezaryen operasyonlarında proflaktik antibiyotik uygulanması(tek
doz ampisilin yada birinci kuşak sefalosporin)
Uterin insizyonun künt olarak genişletilmesi
Plasentanın spontan olarak çıkarılması
Visseral ve pariyetal peritonun her ikisinin de kapatılmaması
Cilt altı yağ doku kalınlığının 2 cmden kalın olduğu durumlarda cilt altı
sütür atılması ya da dren konulması
Sonuç

Sezaryen komplikasyonlarını azaltmak sezaryen oranlarının azaltılması ile
mümkündür. Doğum eyleminin takip edildiği bütün gebeliklerde spontan
doğum ilerleyişini izlemek için partograf kullanılmalıdır. 42. gebelik
haftasını aşan, komplikasyonsuz tekil gebelik yaşayan gebelerde, tedavinin
bireyselleştirilmesi ve olguya göre karar verilerek doğum şeklinin belirlenmesi
önerilmektedir. Doğumun indüklenmesi ile sezaryen oranında ve diğer
komplikasyonlarda artış olabileceği bilinmelidir. Gebeliğin 36. haftasından
itibaren komplikasyonsuz tekil makat bebeği olan gebelere, istisnai durumlar
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dışında (doğum eylemi başlamış olan, uterin skarı ve anormalliği olan, fetal
sıkıntı, membran rüptürü olan, vajinal kanaması olan gebeler) dış sefalik
versiyon önerilebilir. Uygulama öncesi girişimin riskleri anne adayına
bilgilendirilmiş rıza formu ile açıklanmalıdır. Bu konu hakkında gerekli bilgiler
anneye verilmelidir. Uygun olan vakalarda sezaryen sonrası vajinal doğum
önerilebilir. Uygulama öncesi girişimin riskleri anne adayına bilgilendirilmiş
rıza formu ile açıklanmalıdır. Doğum öncesi dönemde ikinci izlemden itibaren
normal doğum ve sezaryenle ilgili anne adaylarına danışmanlık verilmeli ve bu
hizmet hazırlanacak eğitim materyelleri ile desteklenmelidir. Vajinal doğumda
analjezi teşvik edilmelidir.(31) Distosi teşhisi fetal monitorizasyon ile standart
kriterlere göre koyulmalıdır.Tanımlanmış bir protokolde doğum eyleminin
başlatılması ve oksitosin uygulanması yapılmalıdır.Verteks prezentasyonda
ve makat gelişlerin vajinal doğumunda simülasyonu dahil olmak üzere
kapsamlı eğitim verilmelidir.Sefalopelvik uygunsuzluk için pelvisin klinik
değerlendirmesini desteklemek için ultrason pelvimetrisi geliştirilmeli.Vajinal
soğumlarda ebe katılımı ve sürekli doğum desteği sağlanmalıdır.Birincil veya
tekrarlayan sezaryen isteyen hastalara riskler konusunda danışmanlık yaparak
ve artan riskleri tanımlayarak üç ile bir sınır sayı önerilmelidir.(32) Sonraki
gebeliklerde komplikasyonları en aza indirmek için uygun cerrahi tekniğin
kullanılması ve malpraktis yasası reformu geliştirilmesi ile sezaryen oranları
ve komplikasyonları azaltılabilir.(33) Sezaryen ile doğum normal doğumun bir
alternatifi değildir doğru endikasyonlarda ise hem anne hem bebek için hayat
kurtarıcı bir operasyondur.
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1.

Giriş

P

ostpartum kanama (PPK), dünya çapında ve ülkemizde önlenebilir
maternal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. (1) PPK
riski yüksek hastaların öngörülebilmesi, kanamayı önlemeye yönelik
tedbirlerin alınması, kanama tanısının erken dönemde konulması, zamanında
ve uygun yönetim planı uygulanması ile maternal morbidite ve mortalite
azaltılabilir.
PPK primer (erken) ve sekonder (geç) olarak sınıflandırılır. Daha sık
görülen primer PPK, doğumdan sonra ilk 24 saat içinde meydana gelen
kanamadır. Sekonder PPK, doğum sonrası 24 saat ile 12 hafta arası görülen
kanamadır.(1) PPK için farklı tanımlamalar vardır. Sıklıkla kullanılan tanımı,
vaginal doğum sonrası 500ml, sezaryan doğum sonrası 1000ml den fazla
kanamadır.(2) Gözle görülemeyen kanamaların varlığında veya klinisyenin
mevcut kanamayı daha az tahmin etmesi durumunda, bu tanımlama klinik
çalışmayı zorlaştırmaktadır. (3,4) PPK miktarı için görsel tahminde bulunmak,
yanıltıcı olmakta kanama yönetiminde gecikmelere neden olmaktadır. Kan
kaybının niceliksel ölçümü için kalça altı kalibre edilmiş örtüler, kanı emen
sünger veya pedler kullanılması, tartım yapılması, görsel tahminden daha doğru
bir değerlendirme sağlasa da klinik sonuçlar üzerinde etkinliği gösterilmemiştir.
(5) Görüntü tanıma algoritmalarının kullanıldığı yapay zeka özellikli teknolojik
yöntemlerin kullanımı, gerçek kan kaybını ölçmede umut verici görünmektedir.
21
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(6) Sağlıklı hamile kadınlar, tipik olarak herhangi bir belirti veya semptom
olmaksızın, doğum sonu 500 ila 1.000ml’den az kan kaybını tolere edebilirler.
(6) PPK tanımı için Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve
Jinekologlar Birliği (ACOG), hipovolemi belirti ve semptomlarıyla beraber en az
1.000 ml toplam kan kaybının varlığını kabul eder.(2) Kan kaybı miktarı önemli
ölçüde olana kadar kan kaybının belirti ve semptomları ortaya çıkmayabilir. (7)
Gelişmiş Travma Yaşam Desteği Kılavuzu’nda, gebe olmayan kanamalı
olgularda, şok gelişimi aşamasına kadar görülen semptom ve belirtiler 4
aşamada tanımlanmıştır. (8) Gebelikte gelişen hipervolemi nedeniyle doğum
yapan hastaların hipovolemi bulgularına duyarlılığı azalmıştır. (9) Bu nedenle
Tablo 1 ‘de görülen sınıflama doğum sonrası hastalarda farklı olabilir ancak
kullanımı yararlıdır. Taşikardi (100-120atım/dk), takipne (20-24nefes/dk),
nabız basıncında azalma ve sistolik kan basıncında minimum düşme görülmesi,
toplam kan hacminin %15-30’unun kaybedildiğinin göstergesidir. Bu bulgular
kompanse şokun kanıtıdır. (8) Bu bulguların varlığında hafif vaginal kanama
gözlemlense bile PPK araştırma ve yönetim protokolü uygulanmalıdır.
Tablo 1: Kanamalı Hastalarda Belirti ve Semptomlar
(Gelişmiş Travma Yaşam Desteği Klavuzu)(8)
1.Derece
%15’ten az

Tansiyon normal, solunum hızı normal, nabız basıncı normal, nabız
hafif artış veya normal.

2.Derece
%15- %30

Sistolik tansiyon hafif düşük,solunum hızında artma, (20-24
solunum/dk) nabız basıncında azalma, nabızda artma(100-120 atım/
dk), cilt serin ve nemli, kapiller dolumda gecikme.
KOMPANSE ŞOK KANITI

3.Derece
%30- %40

Sistolik tansiyon 90 ml/hg’den düşük, nabızda artma 120, solunum
hızında artma, idrar çıkışında azalma, kapiller dolumda gecikme,
zihinsel değişiklik vardır.

4.Derece
%40’tan çok

Sistolik tansiyon 90 ml/hg’den küçük, nabız basıncında daralma
(5mm/hg), taşikardi (120), idrar çıkışı minimal ya da yok, cilt soğuk,
kapiller dolum gecikmeli, zihinsel depresyon.

PPK tanımı için hematokrit değerinde yüzde 10 azalmanın olması klinik
uygulamada yararlı değildir. Hemoglobin ve hematokrit konsantrasyonlarının
belirlenmesi genellikle gecikir ve mevcut hematolojik durumu yansıtmayabilir.
(10)
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2.

İnsidans

PPK doğumların %3-5 ‘inde görülmektedir. (11) Dünyada önlenebilir anne
ölümlerinin dörtte bir nedenidir. (12) Bu oranlar çalışma yapılan popülasyona
göre değişebilir. Asya ve Afrika’daki anne ölümlerinin yaklaşık üçte birini
oluşturmaktadır. (13-14) Amerika Birleşik Devletleri’nde, artan atoni oranları
nedeniyle doğum sonu kanama oranı1994-2006 yılları arasında %26 artmıştır.
(15) Buna karşılık PPK’ya bağlı anne ölüm oranı 1980 yılı sonrası azalmıştır.
2009 yılında maternal mortalitelerin yaklaşık %10’u (100.000 canlı doğumda
1.7 ölüm) PPK nedenlidir. Mortalitede gözlenen bu azalma, artan transfüzyon
ve peripartum histerektomi oranları ile ilişkilidir. (16,17)
3.

Patogenez

Gebeliğin sonlarına doğru uterin kan akımı 500-700ml/dk olup toplam kalp
debisinin %15’ini oluşturur. Doğumdan sonra plasentanın ayrılmasıyla
hemostaz mekanizması işlemeye başlar. Myometrium dokusunun kasılmasıyla
plasental yatağı besleyen kan damarları daralır ve kan akışı azalır. Beraberinde
lokal ve sistemik hemostatik faktörler aktive olur. Bu fizyolojik hemostaz
mekanizmasındaki patolojiler veya travmalar PPK gelişmesine neden olur.
(18,19)
4.

Risk Faktörleri

PPK riski yüksek hastaları tanımak için antenatal ve intrapartum birçok
faktör vardır. Hiçbir risk faktörü olmayan kadınlarda da postpartum kanama
görülebilir.(20) En yaygın nedenler sıklık sırasına göre sıralandığında, plasental
doku kalıntılarının retansiyonu, doğumun ikinci evresinde ilerlemenin başarısız
olması, plasenta akreata spektrumu (PAS;plasenta akreata, plasenta inkreata,
plasenta perkreata dahil anormal plasenta), genital yol yaralanmaları, operatif
doğumlar, fetal makrozomi, maternal hipertansif hastalıklar (preeklampsi,
eklampsi, HELLP: hemoliz, yüksek karaciğer enzim düzeyi ve düşük trombosit
sayısı), doğum indüksiyonu ya da augmentasyonu uygulanmış olmasıdır.(21)
Diğer risk faktörleri, ailede PPK öyküsü (anne, kızkardeş), obesite, yüksek
parite, ani doğum, uterin aşırı şişkinlik, koryoamnionit, uterus inversiyonu,
leiomyom, Couvelaire uterus, yardımla üreme teknolojisi, maternal anemi, term
gebelik ve bazı ilaçların kullanımı (rahim gevşeticiler, antitrombotik ilaçlar,
antidepresanlar ) dır. (22)
PPK nedeniyle masif kan transfüzyonu ihtiyacı en çok PAS, plasenta
retansiyonu, şiddetli preeklampsi ve in utero mort fetuslarda görülmektedir. (23)
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5.

Nedenleri

PPK’nın en yaygın dört nedeni ‘4T anımsatıcı’ düşünülerek tanımlanabilir.
1-

2-

3-

4-

Uterin atoni (Tonus): Doğumdan sonra etkili uterus kontraksiyonlarının
olmaması mekanik hemostaz oluşumunu engeller ve PPK’ya neden olur.
Bu nedenle gelişen PPK, tüm kanayan vakaların %80’ininden sorumludur.
(24) Uterotonik ilaçların uygulanmasıyla kanama kontrol altına alınabilir.
Bu nedenle uterin atoni nedenli olgularda, doğum sonrası masif kan
transfüzyonu gerektiren olguların oranı daha düşüktür. (22)
Uterus rüptürü veya genital yol laserasyonları (Travma): Vaginal
doğumlarda doğal olarak ya da doğum eyleminde yapılan müdahaleler
sonucu servikal ve vaginal yırtılmalar, vaginal ve vulvar hematomlar, tam
veya kısmi uterus rüptürü meydana gelebilir. Sezaryan doğumda genellikle
uterus insizyonunun yana doğru uzaması nedeniyle kanama olur.Vaginal
doğumlarda servikal,vaginal, perineal laserasyonlar için alt genital yolun;
sezaryan doğumlarda uterus yırtılmaları için pelvik yan duvarların ve
ligamentum latumun incelenmesi oldukça önemlidir.(25,26)
Plasenta bozuklukları (Doku): PAS, plasenta previa, dekolman plasenta
ve plasenta retansiyonu gibi plasental bozukluklarda uterus myometrimu
kasılamaz. Desidual damarlarda bölgesel ya da tümüyle hemostazın
engellenmesi PPK gelişmesine neden olur. Dekolman plasenta vakalarında
damar içi pıhtılaşma tetiklenebilir. PAS ve plasenta previa için doğum
öncesi ultrasonografi yapılmış olması önemlidir. Plasentanın doğum
sonrası 30 dakika içinde ayrılmadığı vakalarda plasenta retansiyonu tanısı
konulur. Doğum sonrası plasenta muayenesi yaparak rest plasenta tanısını
ekarte etmek önemlidir. Rest plasenta dokusundan şüpheleniliyorsa,
ultrasonografi eşliğinde manuel kavite muayenesi önerilmektedir. (27)
Koagulopati veya diğer kanama diyatezi (Trombin): Koagulopati, PPK
olgularının yaklaşık %7’sinden sorumludur. (24) Kalıtsal veya edinilmiş
kanama diyatezi olan hastalarda trombosit fonksiyon bozukluğu veya
koagulasyon bozukluğu nedeniyle PPK oluşabilir. Doğumda oluşan
fazla kanama nedeniyle pıhtılaşma faktörlerinde ciddi azalmanın olduğu
vakalarda, PPK’nın sonucu olarak koagulasyon bozukluğu olabilir.
Amniotik sıvı embolisi, plasenta dekolmanı, şiddetli preeklampsi, HELLP
sendromu, sepsis, in utero ölüm vakalarında akut koagulasyon bozukluğu
görülebilir. Hızlı gelişen PPK’larda düşük fibrinojen düzeyi(<300mg/dl),
trombositopeni (<100.000/microL) uzamış PT(INR>1.5) ve/veya APTT
saptanması halinde koagulasyon bozukluğundan şüphenilmelidir. (27)
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6.

Yönetim

Her gebe için PPK gelişme olasılığı antepartum ve intrapartum
değerlendirilmelidir. PPK’nın oluşabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunan
gebelerde, intrapartum dönemde intravenöz girişim olanaklarının hazır
tutulması, uterus tonusunu iyileştirmek için uygun ilaçların hazırlatılması,
multidisipliner ekip varlığı sağlanması, kan ve kan ürünlerinin mevcudiyetinin
kontrol edilmesi, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinin bilgilendirilmesi
ve bu donanımın sağlanabileceği tersiyer merkezlerde doğum yapılması
planlamalıdır. Pelvik cerrahi dalında deneyimli obstetrisyen, anestezi uzmanı,
yoğun bakım uzmanı, cerrahi alt uzmanlar (üroloji, kalp damar cerrahisi),
girişimsel radyoloji uzmanı, hematoloji uzmanı, ebeler, hemşireler, kan bankası
ve laboratuvar personelinden oluşan multidisipliner ekip çalışması ile PPK
yönetimi sağlanmalıdır. Risk faktörü olmayan gebelerde de bu komplikasyon
görülebileceğinden tüm doğumlarda bu duruma dikkat etmek son derece
önemlidir. (22,28,29) Tüm doğumlarda kan kaybının ölçülmesi ve hemodinami
takibinin yapılması, PPK’nın zamanında tanınmasını sağlayacaktır. Tanının
erken dönemde konulması, kanama nedeninin hızlı şekilde belirlenmesini ve
uygun tedavinin zamanında başlatılmasını sağlamada kritik öneme sahiptir.
PPK’ya bağlı maternal ölümler genellikle doğumdan sonraki ilk dört saat içinde
meydana gelir. (30,31) PPK yönetiminde kanama miktarının görsel tahmini
güvenilir değildir. Dış kanaması olmayan hastalarda tanı koymak gecikmeli
olabilir. Bu nedenle doğum öncesi hemodinamik olarak stabil bir hastada,
doğum sonrası görülen hipovolemi belirtilerinde ilk olarak PPK düşünmek ve
ekarte etmek akıllıca olacaktır. Gebelikte gelişen hipervolemi nedeniyle doğum
yapan hastaların hipovolemi bulgularına duyarlılığı azalmıştır. (9) Hipovolemi
bulgularından kan basıncında düşme, PPK’nın geç dönem işaretidir. Hastanın
kan hacminin %25 (gebelikte³1500mL) kadarı kaybedildiğinde kan basıncı
düşer ve kalp atış hızı yükselir. (32) Laboratuvar değerlerindeki değişimler akut
kan kaybının zayıf göstergeleridir. Hemoglobin ve hematokrit değerlerindeki
değişimler kanamadan 4 saat kadar sonra gibi çok geç dönemde olabilir. (33)
Fibrinojen düzeyinin düşmesi, (200mg/dL >) maternal mortalite riskinin arttığı
şiddetli PPK göstergesidir. Hastaya kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu kararı
verilir. Cerrahi tedavi veya angiografik embolizasyon yöntemleri uygulanmasını
gerektirir. Bu nedenle PPK açısından yüksek risk altında olanlar ve PPK görülen
hastalarda fibrinojen düzeyi ölçülmesi ve düzeyin 300mg/dL üzerinde tutulması
önerilmektedir. (25)
PPK için risk grubunda olanlarda doğum eyleminin üçüncü evresinin
aktif yönetimi, doğum sonu kanamayı önlemede önerilmektedir. Aktif yönetim
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uygulaması, uterotonik ajanların aktif kullanımıdır. (34) PPK profilaksisinde
kullanılan uterotonikler için doz ve uygulama yolu önerileri Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Postpartum Kanama Profilaksisinde Kullanılan Uterotonik İlaçlar.

Oksitosin
Ergot
Türevleri
Misoprostol
Karbetosin

T.C Sağlık
RCOG (36)
SOGC (37)
Bakanlığı (35)
5 IU, yavaş iv,
sezaryen ile doğum
10 IU, im
10 IU, im
5 IU, im, vajinal
doğum
0,5 mg ergometrin/5
0,2 mg, im
0,2 mg, im
IU oksitosin, im
600-800 μg, po/
600 μg, po
sublingual/rektal
100 μg, yavaş, iv

WHO (34)

10 IU, im/iv

0,2 mg, im
600 μg, po
-

Kaynak: Postpartum Kanamanın Önlenmesi ve Yönetimi. Başak Kaya, Salim
Sezer. IKSST Dergi 9(2):79-85, 2017.
Postpartum kanama yönetiminde, maternal hemodinami düzeltilmesi ve
kanama nedeninin belirlenmesi girişimleri aynı anda başlanmalı ve eş zamanlı
yürütülmelidir.
6.1 Maternal Hemodinami Düzeltilmesi (34,35)
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Yardım çağırılmalı: Deneyimli obstetrisyen, Ebe, Hemşire, anestezi ekibi
Damar yolu açılmalı (2 tane 14-16 G)
Hemogram, kan grubu ve cross-match, koagülasyon testleri (fibrinojen,
aPTT, INR dahil), biokimya ( Ca ve laktat dahil) için venöz kan örneği
alınmalı
Sürekli monitorizasyon yapılmalı: Kan basıncı, Kalp hızı, SpO2
Maske ile oksijen vermeli (10-15 L/dk)
Hasta sıcak tutulmalı
Kan ve kan ürünleri hazırlatılmalı ( Eritrosit süspansiyonu (Uygun grup
yoksa 0 Rh-), TDP, trombosit, Kriyopresipitat)
İdrar çıkışını izlemek için mesaneye foley sonda uygulanmalı
Isıtılmış izotonik kristaloid infuzyonu başlanmalı
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Erken müdahale yapılması hipovolemik şok gelişimini engeller. Dokuların
yeterli perfüzyonu ve oksijenlenmesi, maternal mortalite nedeni olan hipotermi,
asidoz ve koagulopati üçlüsünün gelişmesini engelleyebilir. Laboratuvar
sonuçlarını beklemeden klinik bulgulara göre kan ve kan ürünleri transfüzyonu
kararını vermek doğru olacaktır. (36)
6.2 Kanama Nedeninin Belirlenmesi ve Tedavisi
Kanama nedenleri (4T anımsatıcı) içinde en sık neden uterin atoni olması
nedeniyle öncelikle uterin tonus değerlendirilir. (34,38) Uterin atoni varlığında,
bimanuel uterus masajı yapılması ve mesanenin boşaltılması ilk adım olmalıdır.
(39) Aynı anda uterotonik ilaçlar uygulanmalıdır. Kullanılan uterotoniklerin sırası
değil hızla başlatılması ve etkisinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.
Tercihen oksitosin plasenta ayrılmadan hemen önce veya sonra başlatılır.Yüksek
doz oksitosinin hızlı infüzyonu, hipotansiyona ve kardiovasküler kollapsa
neden olabilir.(40) Oksitosine yanıt vermeyen olgularda ergo türevlerinin,
oksitosin-ergometrin kombinasyonlarının ya da misoprostolün tedaviye
eklenmesi önerilmektedir. (34,36) Metil ergonovin, hipertansiyon hastalarında,
preeklampsi, eklampsi, koroner veya serebral hastalığı olanlarda, Raynaud
sendromlularda kontendikedir. Misoprostol, diğer uterotoniklerin bulunmadığı
veya kontrendike olduğu durumlarda kan kaybını azaltmada yararlıdır. Diğer
uterotoniklerden daha etkili olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. (41)
Uygulandığı yoldan bağımsız olarak misoprostolün etkisinin geç başladığı
klinik kullanımda unutulmamalıdır. Oral ve sublingual uygulamalarda etkisi
hızlı başlar, rektal ve vaginal uygulamada daha uzun etkilidir. (42) Hipertermi
yan etkisi önemli dezavantajıdır. Sepsis şüphesi yaratarak gereksiz tanısal
işlemler ve ampirik antibiyotik kullanımına yol açabilir. Yüksek ateşe olumsuz
otonom ve merkezi sinir sistemi etkileri eşlik edebilir. (43). Dünya Sağlık
Örgütü kılavuzunda PPK için misoprostol kullanımını sublingual 800 mcg›lik
tek bir doz olarak önerilmektedir. (34) Karbetosin oksitosinin uzun etkili bir
analoğudur. Toksisite spektrumu ve etkinliği benzerdir. Uygulanması kolay ve
uzun etki süresine sahip olduğu için birçok ülkede kullanılmaktadır. Oksitosine
alternatif olarak bu ilacı kullanmak mantıklı görünmektedir. (44) PPK
tedavisinde kullanılan uterotonik ilaçların önerilen dozları ve uygulama yolları
Tablo 3’te gösterilmektedir.
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Tablo 3: Postpartum Kanama Tedavisinde Kullanılan Uterotonik İlaçlar.

Oksitosin

T.C Sağlık
Bakanlığı (35)

ACOG (1)

500 cc içinde 20
IU, 60 damla/dk

1000 cc
1000 cc
500 cc içinde
Doz
içinde 40 IU,
içinde 20-40
40 IU, 125 ml/st
belirtilmemiş
10-40 mU/dk
IU, 150 ml/st

RCOG (36)

0,2 mg
Ergot
metilergobasin,
Türevleri
im, 2-4 saatte bir

0,2 mg
metilergonovin, im, 2-4
saatte bir

Miso
prostol

800-1000 μg,
1000 μg, rektal
rektal

Karbe
tosin

Doz belirtilmemiş

0,5 mg
ergometrin,
im/iv

SOGC (37)

WHO (34)

0,25 mg
ergonovin,
im/iv

Doz
belirtilmemiş

100 μg,
yavaş, iv

800 μg,
sublingual

100 μg,
yavaş, iv

Kaynak: Postpartum Kanamanın Önlenmesi ve Yönetimi. Başak Kaya, Salim
Sezer. IKSST Dergi 9(2):79-85, 2017.
PPK kontrolünde uterotoniklere ek olarak hemostatik ajanlar da kullanılmaktadır.
Traneksamik asit antifibrinolitik etkilidir. Randomize çalışmaların meta
analizlerine göre hem sezaryan hem vajinal doğum sonrası, primer PPK’lı
hastalarda kanamayı ve kanamaya bağlı mortaliteyi azalttığı görülmüştür.
(45) PPK için yüksek riskli hastalarda kullanımını öneren görüşler vardır.
(46) Genellikle travma ile ilişkili kanamalı hastalarda ve uterotoniklere
yanıt alınamayan kanaması devam eden hastalarda kullanımını önerilir.(34)
Tromboembolik komplikasyonlar gibi ciddi yan etkilerinin incelenmesi için
ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Rekombinan faktör VIIa,
yaşamı tehdit eden PPK varlığında kullanılabilir. Etkinliği diğer koagulasyon
faktörlerinin düzeyine bağlıdır. Kullanılan hastaların %50’sinde başarısız
olunması, maliyetinin yüksek olması ve trombotik olaylarda olası artışın
bildirilmesi önemli dezavantajlardır. (47)
Farmakolojik tedaviye rağmen kanamanın kontrol edilemediği uterin
atonili hastalarda mekanik ve cerrahi yöntemlere başvurulmalıdır. Bimanuel
uterus kompresyonu ve intrauterin balon tamponadı ikinci basamak tedavide
kullanılan mekanik yöntemlerdir. Bimanuel uterus kompresyonu, kanamayı
durdurmaya yönelik etkin tedavi sağlanana kadar geçici olarak kanamayı
durdurmada kullanılabilir. (34-35) İntrauterin tamponadı amacıyla Foley katater,
Sengstaken Blakemore katateri, Bakri balon, Rush balon veya kondom gibi
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çeşitli materyaller kullanılabilir. Kullanımları basit ve zararlı etkileri düşüktür.
Uterin atoni tedavisini sağlarken devam eden kan kaybını da azaltmaktadır.
Yapılan çalışmalar PPK tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği
yönündedir. (48) Bazı hastalarda doğum sonrası uterus fundusu sertleşir, alt
uterus segmenti geniş ve atoniktir. Bu hastalarda uterotonik tedavi yanında
uterus içi koagulumları manuel çıkarmak ve bimanuel kompresyon uygulamak
yararlıdır. Kanamanın durmadığı alt uterin segment atonisinde, intrauterin
balon tamponadı tedavisi düşünülmelidir. Uygun yönetim sağlanana dek aort
kompresyonu yapılması, kaybedilen kan hacminin yerine konması ve pnömotik
olmayan anti şok giysilerin kullanılması etkili yöntemlerdir. (36)
Farmakolojik ve mekanik yöntemlerle kanamanın kontrol edilemediği
uterin atonili hastalarda cerrahi yöntemlere geçilmelidir. İdeal cerrahi yöntem
kararı, kanamaya müdahale eden ekibin deneyimine ve donanımına göre
verilmelidir. Uterin kompresyon süturler (B-Lynch, Hayman, Pereira, Cho)
etkinliğinin yaklaşık %60-75 olduğu ve hiçbir tekniğin diğerinden üstün
olmadığı gösterilmiştir. (49,50) B-Lynch tekniği en yaygın kullanılan tekniktir.
(51) B-Lynch süturler, rahim ağzından fundusa yerleştirilir ve uterusun fiziksel
olarak sıkıştırılmasını sağlar. Kompresyon süturleri ile intrauterin balon
tamponadı yöntemlerinin etkinliği küçük vaka serilerinde karşılaştırılmıştır.
Yöntemlerin birbirine benzer etkinliğe sahip olduğunu düşünülmektedir. (52)
Kompresyon süturlerinin yerleştirilmesinden sonra uterus nekrozu bildirilmiştir.
Ancak olgu sunumlarında ve serilerde hasta sayısının az olması nedeniyle kesin
insidans net değildir.
PPK yönetiminde bir diğer cerrahi yöntem aşamalı uterin
devaskülarizasyondur. Uterusa akan kan basıncını azaltmada en hızlı, kolay ve
yaygın yöntem iki taraflı uterin arter ligasyonudur. Aynı amaçla uteroovaryan
arter ligasyonu da yapılabilir. (1,36,37) İnternal iliak (hipogastrik) arter
ligasyonu, retroperitoneal alanda cerrahi deneyim gerektiren bir yöntemdir.
Günümüzde geçmişe göre daha az başarılı olduğu kabul edilmektedir. (53)
Özellikle histerektomi sonrası devam eden pelvik ve retroperitoneal kanamanın
kontrolünde kullanımı önerilmektedir. (2,54)
Selektif arteriyel oklüzyon veya embolizasyon, hemodinamik olarak stabil
ve daha az invaziv tedaviye rağmen devam eden kanamalı olgularda etkili
bir tedavi yöntemidir. Yapılan büyük serili bir çalışmada %80’in üzerinde bir
başarı oranı bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada %15 işlem sonrası histerektomi
gerekmiştir. (55) Küçük vaka serili raporlara göre uterin nekroz, derin ven
trombüsü veya periferik nöropati riski %5’ten az görülmüştür. Hemodinamisi
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stabil olmayan, nedeni belirlenemeyen kontrolsüz PPK’lı olgularda selektif
arteriyel embolizasyon düşünülmemelidir.
Konservatif tedaviler başarısız olduğunda histerektomi kesin tedavi
kabul edilir. Yaygın PAS veya büyük bir uterus rüpterü nedeniyle şiddetli
PPK’lı olgularda erken histerektomiye başvurmak uygundur. (36,56) Servikal
laserasyon veya servikse insersiyon gösteren plasenta varlığı dışında öncelikle
subtotal histerektomi tercih edilmelidir. Uterin atoni nedenli PPK’lı olgularda
medikal tedavi ve daha az invaziv cerrahi müdahalelerle başarılı tedavi
yapılabilir. Histerektomi kararında olgunun gelecek fertilite isteği göz önüne
alınmalıdır, ancak kontrol altına alınamayan PPK olgularında hayat kurtarıcı
histerektomi kararı alınması geciktirilmemelidir. (36)
Alt genital yolun laserasyonları nedenli PPK, genellikle venöz kanamadır.
Arteriyel kanama ile komplike olan laserasyonlar ile yüksek vaginal laserasyonlar
erken tespit edilmeli ve onarımı hızlı yapılmalıdır. Alt vaginal, vulvar,
periklitoral ve perineal laserasyonlar, PPK nedeni ise onarılmalıdır. Uterin arter
yırtılmasından şüpheleniliyorsa, girişimsel radyoloji veya cerrahi müdahale
düşünülmelidir. Müdahale düşünülen olgular, iyi donanımlı ameliyathanede
anestezi yardımı ile yapılmalıdır. Genital sistem hematomlarında, ilgili yerde
basınç hissi ve ağrı tek semptom olabilir. Önemli kan kaybına neden olduğunda
maternal hemodinami bozulabilir. Klinisyen, dışarı kanama olmaksızın maternal
vital bulguların bozulması halinde intraperitoneal veya retroperitoneal kanama
olabileceğini düşünmelidir. Çoğu genital sistem hematomu konservatif olarak
yönetilebilir. Özellikle hematomun ilerleyici genişlemesinde veya anormal
vital bulgular varlığında, hematomun drenajına ihtiyaç duyulur. Hemodinami
bulgularını düzeltirken tanısal görüntüleme ve cerrahi müdahale veya girişimsel
radyoloji prosedürü düşünülmelidir.
Plasenta retansiyonu vaginal doğumların %3’ünden azında görülür.
Plasenta yerindeyse uygun analjezi kullanarak manuel çıkarılması düşünülebilir.
(57) Tüm doğumlardan sonra plasentanın eksiksiz çıkarılıp çıkarılmadığı
ayrıntılı görsel muayene yapılmalıdır. Ultrasonografi veya intrauterin manuel
muayene, tutulan plasenta dokusunu teşhis etmek için kullanılabilir. Doğumdan
sonra plasentanın çıkarılması kadar geçen süre ortalama 8-9 dakikadır. Bu
sürenin uzaması PPK riskini arttırır.(58) PAS olgularında hayatı tehdit eden
PPK görülebilir. PAS bozukluklarına bağlı PPK tedavisi için yapılan peripartum
histerektomi sıklığı da artmaktadır. Yeterli kanıt olmamakla birlikte ACOG,
PAS bozuklukları olgularında 34 hafta ila 35 hafta 6 gün arasında histerektomili
veya histerektomisiz planlı sezaryan doğumu önermektedir.(59)
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Koagulopati, Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 1/500 olguda
doğumu komplike hale getirebilir ve PPK olgularının %7’sinden sorumludur.(24)
Konjenital veya edinsel kanama diyatezi olan olgularda, PPK görülebilir. Akut
koagulopati, büyük kan kaybı yaşanan PPK olguları dışında plasenta dekolmanı
veya amniotik sıvı embolisi olgularında görülür. Plasenta dekolmanı olgularında
kanın myometriuma ekstravaze olmasıyla uterus atonisi tabloya eklenir.
Transfuzyon gerektiren vakaların %17’sinden sorumludur. (23) Amniotik sıvı
embolisinde dissemine intravasküler koagulasyona ek olarak hemodinaminin
bozulması ve solunum yetmezliği görülür. Bu olgularda da yoğun transfüzyon
protokolü başlatılarak PPK yönetilmelidir.(60)
7.

Sekonder PPK Yönetimi

Doğum sonrası 24 saat ile 12 hafta arası gelişen PPK insidansı özellikle ilk 2
haftada daha yüksektir.(61) Nedenleri arasında endometrit, gebelik ürünlerinin
retansiyonu, plasental implantasyon alanının yetersiz involusyonu, arterovenöz
malformasyonlar gibi uterus vasküler bozuklukları, koryokarsinom ve Von
Willebrand hastalığı gibi koagulopatiler yer almaktadır.(2) Sekonder PPK
yönetiminde, hemodinamik durumun düzeltilmesiyle eş zamanlı olarak
şüphelenilen kanama nedeninin düzeltilmesi amaçlanmalıdır. (2)
8.

Sonuç

Dünyada maternal mortalitelerin ilk beş nedeninden biri olan PPK önlenebilir
bir obstetrik komplikasyondur. Doğum yapan her kadın PPK riski altındadır.
Mortalitenin başlıca nedeni kanama miktarının objektif olarak tespit
edilememesine bağlı geç tanı konmasıdır. PPK’ya bağlı ölümlerin %90’ı
doğumdan sonraki 4 saat içinde meydana gelir. Yüksek riskli gebelerin
belirlenmesi, kanamayı önlemeye yönelik tedbirlerin zamanında alınması
ve uygun tedavi yönteminin zamanında, donanımlı ekiple etkin uygulanması
önemli noktalardır.
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inekolojik ve obstetrik operasyonlar mesane, üreter, bağırsaklar gibi uterus
ve over komşuluğundaki organlarda iatrojenik hasara sebep olabilir. Bu
hasarlar morbiditede artışla birlikte tanı gecikirse mortaliteye de sebep
olabilir. İatrojenik yaralanmaların %25’i operasyon sırasında fark edilmez ve
postoperatif süreçte görüntüleme teknikleri ile tespit edilebilir (1).
Komplikasyonlar cerrahinin tipine (onkolojik cerrahiler gibi) ve hastanın
özelliklerine göre (geçirilmiş cerrahi operasyonlar, geçirilmiş enfeksiyonlar,
endometriosis) değişebilmektedir.
Başlıca komplikasyonlar kanama ve visseral organ yaralanmalarından
oluşur. Geçirilmiş operasyon ve enfeksiyonlar, endometriosis varlığı, cerrahi
operasyonun büyüklüğü gibi durumlar komplikasyon riskini arttırır.
KANAMA
İntraoperatif kanama genellikle 1000 ml’yi aşan veya kan transfüzyonu
gerektiren kan kaybı olarak tanımlanır (2). Masif kanama, hastanın kan hacminin
%25’inden fazla olan akut kan kaybını veya hastanın hayatını kurtarmak için
acil müdahale gerektiren kanamayı ifade eder (3). Postoperatif dönemde anemi,
perioperatif morbidite ve mortalite ile ilişkilidir, önlemeye yönelik gerekli
transfüzyonlar ve müdahaleler zamanında yapılmalıdır (4).
37
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Kanamayı kontrol almak için yapılacak müdahaleler aşağıda sıralanmıştır:
Tamponad: Kanama durumunda ilk adım tamponad uygulamak olmalıdır.
Hemostaz sağlamanın dışında kanama alanının üreterlere ve ana damarlara
yakınlığını belirlemek için cerraha zaman kazandırır. Hemostazı yeniden
kazanmaya yönelik ilk girişimler başarısız olursa, bir sonraki adım pelvik kan
akışını azaltmak olmalıdır.
Damar Ligasyonu: Küçük damarlardan kaynaklanan kanamalar sütür
veya klips ile kontrol altına alınabilir. Aorta, vena cava ve iliak damarlardaki
yaralanmalarda kalp damar cerrahının operayona dahil olması önerilir (5).
İliak Arter Ligasyonu: Pelvik damar sisteminin basıncını %85 ve kan
akış hızını %50 oranında düşürür. Düşük basınçlı sistemde pıhtı daha hızlı
oluşur. Acil histerektomiden kurtarıcı bir işlemdir (6,7). Şiddetli obstetrik
kanaması olan hastalardan oluşan retrospektif bir vaka serisinde, 19 hastadan
8’inde histerektomi gerekmeden kanama kontrol altına alınabilmiştir (8). En
önemli komplikasyonu yanlışlıkla external iliak arterin ligasyonudur ki derhal
düzeltilmezse, aynı taraf alt ekstremitenin kaybına yol açar. Bu nedenle ligasyon
yapıldığında alt ekstremitede dorsalis pedis veya posterior tibial nabız olup
olmadığı değerlendirilmelidir. Nizard ve ark. 13 yıllık süreçte gerçekleştirilen
68 internal iliak arter ligasyonu vakasını izlemişler, hiçbir hastada sonradan
infertilite görülmediğini, planlandıktan sonraki ilk 12 aylık süre içinde gebelik
elde edildiğini bildirmişlerdir (9).
Uterin Arter Ligasyonu: Uterin arterler palpasyonla tanımlandıktan
sonra sol uterin arteri bağlamak için uterus yukarı ve sağa doğru kaldırılır. 0
veya 1 numaralı emilebilir sütürlü büyük bir künt iğne ile arterlerin yaklaşık
2 cm medialinden ve altından geçilir. İğne lateraldeki avasküler alandan dışarı
çıkarılır ve sütür bağlanır. İşlem karşı tarafta da tekrarlanır. Operasyon sırasında
uterin arter yaralanması olur ve tespit edilemez ise postoperatif dönemde
BT’de uterin arterin beklenen seyri boyunca bir psödoanevrizma veya tipik
olarak yaralanma alanını çevreleyen hematomla birlikte aktif ekstravazasyon
bulgularıyla gösterilir (10). Psödoanevrizmanın kesin tanı angiografi ile konulur
ve embolizasyon ile %97 oranında başarı sağlanır (11).
Histerektomi, ooferektomi: Kanamanın devam etmesi durumunda
histerektomi ve/veya ooferektomi gerekebilir. Myomektomi ve kistektomi
planlanan hastalardan preoperatif dönemde, durdurulamayan kanamalarda
yapılabilecek bu girişimlere yönelik bilgilendirme ve gerekli onamların alınması
önem arz etmektedir.
Pelvik tampon/ paketleme (Packing): Diğer yöntemlerle kontrol altına
alınamayan kanamalarda genellikle histerektomi sonrasında batın içinde 48-72
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saat süre tampon amaçlı bırakılan kompreslerle pelvik paketleme yapılabilir.
Paketler yerleştirilirken bağırsakların sıkıştırılıp pasajın engellenmediğinden
emin olmak gerekir, aksi takdirde ileusa gelişebilir. Bu yöntem venöz
kanamalarda daha etkilidir. Postoperatif dönemde, hasta uygun sıvı ve kan
replasmanı ile birlikte yoğun bakım şartlarında takip edilir. Batında bırakılan
paketler vaginal cuff ya da abdominal insizyon yoluyla alınabilir. Finan ve
ark. 13 yıllık süre içinde jinekolojik malignite cerrahisi uyguladıkları, şiddetli
intraoperatif kanaması olan hastalarda, intraabdominal tampon/paketleme tedavi
yönteminin başarılı olduğunu göstermişlerdir (12).
Topikal hemostatik ajanlar: Küçük alanlardaki düşük volümlü
kanamalarda hemostatik kontrol için elektrokoter veya sütür kullanımının ideal
veya güvenli olmadığı durumlarda topikal hemostatik ajanlar kullanılabilir.
Daha çok vasküler, kardiyak ve hepatik cerrahilerde kullanılmakta olup cerrahın
tercihine ve maliyet hesabına göre seçilebilir (13). Fiziksel, biyolojik veya
kostik içerikte olabilirler.
1)

Fiziksel ajanlar (selüloz, jelatin, nişasta veya kolajen) kanama bölgesine
yerleştirilir ve extrensek pıhtılaşma yolağını aktive eder. Bu ajanların
çalışabilmesi için normal çalışan bir koagülasyon sistemi olmalıdır.
Jelatin: (Gelfilm, GelFoam, Surgifoam): Toz veya sünger şeklinde olabilir.
Sünger formu sert olup kanla temas sonrası yumuşar, bu özelliği ile
mekanik hemostaz sağlayıcı etkisi de vardır. 4-6 hafta sonra tamamen
erimiş olur. Topikal trombin ile birlikte kullanılabilir.
Oksitlenmiş rejenere selüloz (Surgicel): Bitkiden türetilmiştir, toz veya
örgü ağ şeklinde mevcuttur. Genellikle 1-2 hafta içinde emilir. Asidik
yapısı teorik olarak antibakteriyel özellikler de sağlar. Topikal trombin ile
birlikte kullanılamaz.
Mikro gözenekli polisakarit hemosferleri (Arista): Bitki kaynaklı bir
polisakkarit toz hemostatıdır. Toz suyu emer ve bu nedenle pıhtı oluşumunu
hızlandırmak için trombositleri ve diğer proteinleri konsantre eder. Toz
yaklaşık 48 saat içinde emildiğinden, teorik olarak diğer fiziksel ajanlarla
karşılaştırıldığında yabancı cisim reaksiyonu ve enfeksiyon için daha
yüksek risk oluşturur.
Mikrofibriler kollajen (Avitene): Saflaştırılmış sığır kollajeninden yapılır,
toz veya köpük şeklinde kullanılabilir. Trombosit agregasyonunu ve
trombüs oluşumunu kolaylaştırmak için geniş bir yüzey alanı sağlar. 8-12
hafta içinde emilir.
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2)

Biyolojik ajanlar:
Topikal trombin (Thrombin-JMI, Recothrom, Evithrom): Fibrin üretmek
için fibrinojeni parçalar. Fiziksel ajanların aksine topikal trombin,
pıhtılaşma yolağı bozulmuş ancak fibrinojen seviyeleri yeterli olan
hastalarda kullanılabilir; bu nedenle hafif koagülopatisi olan hastalarda
faydalı iken şiddetli koagülopatisi olan hastalarda etkili olma olasılığı
daha düşüktür. Sığır, insan veya rekombinant kaynaklı olabilir. Bu ajanlar
genellikle bir şırınga veya sprey yoluyla uygulanır.
Fibrin örtücüler (Tisseel, Evicel): Trombin solüsyonunu doğrudan kanama
bölgesine uygulanan ve bir fibrin pıhtısı oluşumuna izin veren konsantre
bir insan fibrinojen solüsyonuyla birleştiren iki bileşenli bir sistemdir. Bazı
ürünler antifibrinolitik ajan olan aprotinin içerir. Fibrinojen eksikliği olan
koagülopatili hastalarda da kullanılabilir. Dezavantajı, hazırlanmalarının
diğer topikal hemostatik ajanlara kıyasla daha uzun sürmesidir (en az
10-20 dakika). Ayrıca tüm topikal hemostatik ajanların en pahalıları
arasındadır.
Traneksamik asit: Plazminojende lizin bağlayıcı bölgelere bağlanıp
plazmin aktivasyonunu engelleyen, sentetik bir lizin türevidir. Bu şekilde
fibrinolitik etki gösterir. Traneksamik asitin intravenöz uygulaması
ameliyat sırasında kanamayı azaltır, ancak olası tromboembolik olaylarla
ilgili endişeler nedeniyle topikal formu üzerinde de çalışılmıştır. Steril su
ile karıştırılabilir ve doğrudan kanama yüzeylerine uygulanabilir. Topikal
uygulamayı takiben plazma konsantrasyonları, intravenöz uygulamadan
sonraki seviyenin onda birinden azdır. Topikal traneksamik asidin
kardiyak, spinal, kulak burun boğaz ve diz artroplastisi dahil olmak üzere
çeşitli ameliyat türlerinde kan kaybını azalttığı gösterilmiştir.

3)

Kostik Ajanlar: Topikal kostik ajanlar arasında alüminyum klorür,
%20 demir subsülfat (Monsel solüsyonu), gümüş nitrat ve çinko klorür
macunu bulunur. Doku nekrozu ve skar oluşumuna yol açan proteinleri
pıhtılaştırırlar, trombüs oluşumunu ve hemostazı arttırırlar. Servikste ve
vajinada kullanılsa da batın içi kullanım için uygun değildir.
Sonuç olarak, postoperatif kanamanın rutin profilaksisinde topikal
hemostatik ajanlar kullanılmamalıdır. Genel olarak, venöz kanama için
etkilidirler, mikro gözenekli polisakkarit hemosferleri (Arista), arteriyel
kanama için onaylanmış tek topikal hemostatik ajandır. Komplikasyon
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olarak enfeksiyon, granülom oluşumu gibi yabancı cisim reaksiyonu,
alerjik reaksiyonlar, sprey formun damar içine geçişine bağlı gaz embolisi,
tromboemboli ve ölüm bildirilmişitir (14).
UTERUS PERFORASYONU
Uterus perforasyonu, tüm intrauterin prosedürlerde sık görülen bir
komplikasyondur.
Damarların veya iç organların (mesane, bağırsak)
yaralanmasıyla ilişkili olup kanama veya sepsis ile sonuçlanabilir.
Gebe olmayan kadınlarda dilatasyon ve küretaj (D&C) sırasında
premenopozal hastaların yaklaşık %0,3’ünde, postmenopozal hastaların
%2,6’sında perforasyon bildirilmiştir (15). Gebelerde uterusun kan akımının
artmasına myometriıumdaki değişim perforasyon riskini arttırır. Birinci ve ikinci
trimesterde uygulanan küretaj işlemlerinde risk %0,5 iken postpartum bumm
küretaj sırasında yaklaşık %5’e kadar yükselmektedir. Jinekolojik işlemlerden
endometriyal ablasyonda %1, rezeksiyon işlemlerinde %2 civarındadır.
Histeroskopik işlemlerde %0,8 ila 1,6 olup operatif olanlarda diagnostik olanlara
göre daha yüksek oranlardadır (16). Çok sık uygulanan diğer bir jinekolojik
uygulama olan RIA (Rahim İçi Araç) takılırken uterusun performe edilme
insidansı 1/1000 rapor edilmiştir (17).
Perforasyon en sık olarak mekanik servikal dilatasyon veya kullanılacak
enstrümanların yerleştirilmesi sırasında meydana gelir. Servikal stenoz, uterin
malpozisyon (aşırı anteversiyon, retroversiyon gibi), anatominin bozulduğu
geçirilmiş operasyonlar, konjenital anomaliler, gebelik durumu, menapozda
atrofi varlığı perforasyon riskini arttıran faktörlerdir (16,18).
Uterin perforasyondan şüphelenilen hasta batın içine kanama veya visseral
yaralanma açısından değerlendirilmelidir. Klinik ve laboratuvar bulgularına
göre gözlem veya acil eksplorasyon önerilir.
GENİTOÜRİNER KOMPLİKASYONLAR
Kadınlarda pelvik cerrahi ile ilişkili idrar yolu yaralanmasının genel oranı yüzde
0,3 ila 4 arasında değişmektedir.
MESANE YARALANMASI
Pelvik jinekolojik cerrahilerde literatürde 0,8 ila 4,3 arasında değişik oranlar
bildirilmiştir (19,20). Mesanede mekanik veya termal hasar oluşabilir. Sezaryen
sırasında mesane yaralanma insidansı %28’dir. Hasarların %95’i mesane
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kubbesinde, %5’i trigonda oluşur. Sıklıkla uterus ile mesane arasında visseral
peritonun disseke edilemesi aşamasında oluşur. Önceki sezaryen veya geçirilmiş
diğer operasyonlar yaralanma riskini arttırır (21). Oluşan hasarın emilen ya da
geç emilen 3/0 sütür ile 2 veya 3 kat kapatılması, batın içine dren konulması ve
postoperatif 7 ila 10 gün foley sondanın tutulması önerilir.
ÜRETER YARALANMASI
Jinekolojik ve obstetrik cerrahi sırasında üreter yaralanma insidansi %0,1
oranında bildirilmiştir. Cerrahi sırasında tespit edilemeyip postoperatif dönemde
fistül ve apse gelişimine sebep olabilir. Histerektomi sırasında en sık hasarlanma
infundibulopelvik ligamanın ve uterin arterin bağlanması aşamasında ya da cuff
kapatılırken oluşur (19,20).
Üreter yaralanma riskini azaltmak için büyük myom, endometriozis ve
malignite cerrahileri öncesinde üroloji konsültasyonu istenip üreterlere kateter
takılması önerilmektedir.
Güncel literatürde sezaryen sırasında insizyonun sol parametriuma uzaması
sebebi ile sol uterin arter dalının bağlanması sonrası, postpartum 1. haftada
şiddetli sol yan ağrısı ve vagenden idrar gelişi şikayeti ile başvuran bir hastanın
robotik cerrahi ile üreter uçlarının reimplante edildiği bildirilmiştir (21).
Gebelikte sol üreter yarlanmaları sağa oranla daha sık görülür.
Çünkü gebelikte uterusun dextrorotasyonu ile sol üreter uterin kesi hattına
yaklaşmaktadır (22).
GASTROİNTESTİNAL YARALANMALAR
Morbidite ve mortalitenin azaltılması için erken tanı önemli iken cerrahi
işlemler sırasında bağırsak yaralanmalarının sadece 1/3’ü tespit edilebilir (23).
Bağırsak yaralanmalarının genel insidansı %0.54ila %0.7 iken sezaryenda
sıklığı %0.08 olarak bildirilmiştir. İnce ve kalın bağırsakta hafif yaralanmalar
primer onarılabilir, ancak geniş yaralanmalarda rezeksiyon gerekir (24).
İnce bağırsak yaralanması: Serozal veya musküler tabakadaki küçük
dafektler, tek tek veya kontinü 3-0 ipek veya sentetik emilebilir sütür materyali
kullanılarak tamir edilebilir. Çoğu durumda ince bağırsağın tek kat kapatılması
yeterlidir. Bağırsak lümeninin daralmasını önlemek için sütür çizgileri bağırsağın
uzun eksenine dik olmalıdır. Büyük defektler bazen bir zımbalama cihazı ile
kapatılabilir. Zımbalama tekniği ile sütür atılarak kapatılma teknikleri arasında
anastomoz kaçağı, enfeksiyon gibi komplikasyon oranlarının benzer olduğu
gösterilmiştir. Büyük defektlerde reanastomoz yapmak da gerekebilir (25).
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Kolon yaralanması: İncebağırsak yaralanmalarında olduğu gibi tamir
edilebilir. Bazı durumlarda segmental rezeksiyon ve reanastomoz gerekebilir.
Geniş yaralanma varlığında ya da yoğun adhezyonlar veya enflamatuar
değişiklikler nedeniyle reanastomoz yapılamıyorsa kolostomi gerekebilir.
Bağırsak onarıldıktan sonra batının yıkanması ve dren yerleştirilmesi önerilir.
Preoperatif bağırsak hazırlığının olmaması kolostomi için belirleyici bir faktör
değildir. Ameliyattan önce profilaksi almış hastalara ek antibiyotik önerilmez,
ama proflaksi verilmemiş ve bağırsak lümenine girilmiş ise geniş spektrumlu
antibiyotiklerin kullanılması önerilir. Postoperatif dönemde karın ve/veya göğüs
ağrısı ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda intraoperatif termal yaralanma ve
perforasyon olabileceği akılda tutulmalıdır (26).
GEBELİKTE CERRAHİ
Yaklaşık 500 kadından 1’inde gebelik sırasında obstetrik olmayan abdominal
cerrahi gerekecektir. 2008’de SAGES (Amerikan Gastrointestinal ve Endoskopik
Cerrahlar Birliği) tarafından yayınlanan gebelikte laparoskopi kullanımı ile
ilgili öneriler dikkate alınmalıdır. Gebelikte en sık uygulanan laparoskopik
cerrahiler kolesistektomi, appendektomi ve adneksial kitlelere yönelik yapılan
operasyonlar olmakla birlikte splenektomi, adrenalektomi, retroperinoteal
lenfadenektomi, ve nefrektomi uygulandığı da bildirilmiştir (27-31).
Laparotomik ve laparoskopik apendektomi ile kolesistektomiyi
karşılaştıran yaklaşık 2000 gebe kadını içeren retrospektif bir çalışmada,
laparoskopik cerrahi açık cerrahiye kıyasla daha kısa ameliyat süreleri, daha
kısa hastanede kalış süresi ve daha az komplikasyon ile ilişkilendirilmiştir (32).
Laparoskopi herhangi bir trimesterde yapılabilir, ancak hamilelik sırasında
yapılan diğer ameliyat türlerinde olduğu gibi, ameliyat için en uygun zaman
ikinci trimesterdir. En uygun haftanın 26-28. gebelik haftası olduğu bildirilmiştir
(33,34). Artan karın içi CO2 basınçlarının gebe hastanın hemodinamisi ve
solunum fizyolojisi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden, karın içi basınç 8
ila 12 mmHg arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır (35,36). Batına daha güvenli
giriş için Hasson tekniği ve gazsız laparoskopik tekniği de önerilmiştir (37,38).
Gebelik haftası ile ilişkili olarak artan uterus büyüklüğü, veres iğnesi ve port
girişlerinde zorlanmaya yol açabildiği gibi uterus hasarına bağlı olarak kanama,
fetal yaralanma, erken membran rüptürü, erken doğum gibi komplikasyonlara
da yol açabilir. Bu nedenle uterin yaralanmadan kaçınmak için, veres iğnesi
kullanılacaksa Palmer noktası tercih edilmeli ve port girişi uterin fundustan 6
cm yukarda olmalıdır. Planlanan prosedüre bağlı olarak, aortun ve inferior vena
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kavanın bası altında kalmaması için, 16 haftadan büyük gebeliği olan hastalar
sırtüstü veya düşük litotomi pozisyonuna, sola doğru eğimli olacak şekilde
pozisyon verilmelidir (39).
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BÖLÜM V
LAPAROSKOPİK JİNEKOLOJİ
VAKALARINDA KOMPLİKASYONLAR
Pelin DEĞİRMENCİ AYÇİÇEK
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye.
1.

Giriş

Laparoskopik yaklaşımla ilgili özellikle ciddi komplikasyon oranı genel olarak
düşüktür. Komplikasyonların yarısı kadarı kamera yerleştirmek için ilk batına
port ya da veres iğnesi girerken gerçekleşir. Yaklaşık 1,5 milyon jinekolojik
laparoskopi vakalarını inceleyen bir seride genel oran : % 0,2 ile 10,3 arasında
saptanmıştır (1)
Komplikasyonlar ayrıca batın inslüfiyasyonu, doku ayrıştırma ve
kanama kontrolünden meydana gelebilir (2)İntraoperatif olarak tanımlanan
komplikasyonları yönetmek için açık cerrahi prosedüre geçiş gerekebilirken,
diğerleri postoperatif döneme kadar tanımlanmayabilir. Vasküler yaralanma
ve barsak perforasyonu gibi ciddi komplikasyonlar katastrofik hale gelebilir
ve laparoskopik cerrahi ile ilgili prosedüre özgü morbidite ve mortalitenin ana
nedenleridir.
Laparoskopik cerrahi ile ilişkili komplikasyonları tartışan literatürün
çoğu, bu yaralanmalar hakkında en kapsamlı çalışmayı sağlayan jinekoloji
literatürlerinden alınmıştır (3).
Kitabın bu bölümünde laparoskopik cerrahiye bağlı komplikasyonlar ve
yönetimi ele alınacaktır.
2.

Epidemiyoloji

Laparoskopiyle ilişkili komplikasyon oranı genel olarak düşüktür ve ilk batına
giriş esnasında % 1 den düşüktür (4,5)
Batına giriş esnasında organ yaralanmalarıyla ilgili bir çalışmada 506 hasta
incelenmiş ve (6) oranlar tablo 1’de gösterilmiştir;
49
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Tablo 1: Batına Giriş Esnasında Yaralanabilecek Organlar ve
Yaralanma Oranları
Yaralanan organ

%

İnce barsak

25

İlyak arter

19

Kolon

12

İlyak veya diğer retroperitonealven

9

Mezenterik bir damarın ikincil dalları

7

Aort

6

İnferior vena cava

4

Karın ön duvar damarları

4

Mesane

3

Karaciğer

2

Diğer

<2

403 hastanın prospektif incelendiği bir çalışmada 203 hastaya veres iğnesi ile
pnömoperitoneum oluşturularak batına girilirken, 200 hastaya ise Hason tekniği
(açık laparoskopik giriş tekniği) ile batına girildi ve yaklaşık 3 aylık bir takip
sonrası % 3 lük bir komplikasyon oranı bulundu (7)
3.

Risk Faktörleri

Batın içi veya pelvis bölgesinde daha önceden cerrahi geçiren hastalar
(pelvikinflamatuar hastalık…) geçirmeyenlere göre laparoskopik cerrahide
daha risklidir. Komplikasyon riskini artıran diğer durumlar arasında yaygın
bağırsak distansiyonu, çok büyük abdominal veya pelvik kitle ve diyafram
fıtığı bulunur.
Laparoskopikhisterektomi ile ilgili komplikasyonları inceleyen bir
çalışmada deneyimli cerrahlar ile deneyimi az olan cerrahlar arasında bir fark
bulunamadı (8).
3.1. Batına Giriş Esnasında Gelişebilecek Komplikasyonlar
Batın insflüasyonunu sağlamak ve kamera ile diğer yardımcı el aletlerini girmek
için ana ve yardımcı trokar girişi esnasında vasküler yaralanma, gastrointestinal
organ perfprasyonu, solid organ yaralanması, sinir yaralanması, port yeri
herniasyonu ve cerrahi bölge enfeksiyonu gibi komplikasyonlar gelişebilir ve hat
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da trokar girişi esnasında gelişen ölümlerle ilgili Amerikan Sağlık Cemiyetine
de gönderilen veriler vardır (9).
Bu komplikasyonları önlemek için uygun batın içine giriş tekniklerinin
bilinmesi önemlidir. Deneyimli cerrahlar tarafından yapılan laparoskopi
prosedürlerinde komplikasyon oranı da azdır.
Batın içine giriş esnasında gelişen komplikasyonları yönetmek için
laparatomiye geçiş gerekebilir.
3.1.1. Vasküler yaralanma
Vasküler yaralanma en sık batına giriş esnasında meydana gelir ve anesteziye
bağlı ölümlerden sonra en sık mortalite nedenidir (10). Vasküler yaralanma en
sık pnömoperitoneum oluşturmak için kullanılan Veres iğnesi veya prime trokar
yerleştirirken olur (11).
Batına giriş esnasında meydana gelen vasküler yaralanmaları ikiye
ayırabiliriz;

-

Büyük damar yaralanmaları : Aorta, Vena cava inferior ve iliak damarlar.
Küçük damar yaralanmaları : batın ön duvarı damarları, mezenter ve diğer
organların damarları.

Vasküler komplikasyonlar en yaygın olarak küçük damarların yırtılmasından
kaynaklanır. Yaralanan damar küçük kabul edilse de, bu yaralanmalar daha çok
transfüzyon, açık prosedüre geçiş veya tekrar ameliyat için bir neden olur.
Hemostaz için laparoskopik enerji modalitelerikullanılabilinir.
Genel olarak en yaygın vasküler yaralanma, alt karında lateraltrokarların
(genellikle sekondertrokarlar) yerleştirilmesi sırasında alt epigastrik arterin
yaralanmasıdır (şekil-1) (12).
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Şekil 1: SekonderTrokar Yerleşimi Esnasında Meydana Gelen
İnferiorEpigastrik Arter Yaralanması ve Laparoskopik Onarımı

Vasküler yaralanmanın önlenmesi için ;

-

-

Diseksiyon sırasında hemostaz için titiz davranılması laparoskopik
cerrahinin temel ilkesidir.
Belirgin kanama oluşunca, sıvı ve kan ürünleri resüsitasyonuihjtiyacı ve
açık cerrahi prosedüre geçileceğini anestezi uzmanına derhal verilmelidir.
Hafif ve orta derecede kanama için kompresyon hem damar spazmı yaparak,
kanamayı durdurur ; hem de cerrah için düşünme süresi verir. Kompresyon
için geçici olarak gazlı bez kullanılır. Bunu da kamera portundan batına
yollayabiliriz. Kompresyon için ayrıca hemostatik ajanlar (Surgicel,
Gelfoam) da yardımcı portlardan yollanarak kullanılabilinir.
Kanama durunca klip,dikiş, koter ya da hemostatik ajanlarla kalıcı
hemostaz sağlanabilir.
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Vasküler yaralanmalarda en korkulan durumlardan biri de intraoperatif
port yerlerinin kanama alanına baskı yapıp, kanamayı saklayabilmesidir.
Böyle bir durumda hasta postoperatifhemodinabilite bozukluğu ile gelir. Bu
sebeple laparoskopik cerrahi bitince port yerleri kamera ile kontrollü şekilde
çıkarılmalıdır.
3.1.2. Gastrointestinal organ yaralanmaları
Barsak yaralanması laparoskopik cerrahi prosedürlerde anestezi ve
majorvasküler yaralanmalardan sonra üçüncü sırada gelen mortalite sebebidir
(13). Laparoskopik cerrahi geçiren hastaların % 0.03 ila 0.18 inde gastrointestinal
sistem yaralanması meydana gelir (14). İstenmeyen barsak yaralanmalarının %
30 ila 50 si batına giriş esnasında olur (15).
Jinekolojik cerrahilerin geniş bir retrospektif derlemesinde, bağırsak
yaralanmalarının yaklaşık üçte biri abdominal erişim sırasında meydana geldi
ve geri kalan üçte ikisi diseksiyon, elektrokoagülasyon veya doku kavramadan
kaynaklandı (16).
29.966 jinekolojik hastayı içeren retrospektif bir incelemede, bağırsak
yaralanmalarının yüzde 33’ü pnömoperiton iğnesinin yerleştirilmesi sırasında,
yüzde 50’si göbek trokarının yerleştirilmesi sırasında ve yüzde 17’si ikincil
trokarın yerleştirilmesi sırasında meydana geldi (14).
Birçok barsak yaralanması fark edilmez ve postoperatif dönemde
peritonitli ya da peritonitsiz akut batın bulgularıyla gelir. Peritonit olmaması
barsak perforasyonu olmadığı anlamına gelmez.
Gastrointestinal yaralanmalar fark edildiğinde tedavi edilmelidir. İyatrojenik
ince ve kalın bağırsak yaralanmaları, yaralanma derecesine göre diğer travmatik
bağırsak yaralanmalarında olduğu gibi yönetilir. Pnömoperiton iğnesine
(örn. Veress) bağlı yaralanmalar konservatif olarak tedavi edilebilir. Diğer
trokar yaralanmalarının çoğu, bir veya iki kat halinde basit dikişlerle bağırsak
duvarını yeniden yaklaştıran basit birincil kapatma gerektirir. Tam kat kalın
bağırsak yaralanmaları için kolostomi nadiren gereklidir. Ameliyat eden cerrah
deneyimsizse veya böyle bir onarım yapmaktan rahatsızsa, bağırsak ameliyatı
konusunda deneyimli bir cerrahla görüşebilir.
3.1.3. Mesane yaralanması
Mesane yaralanması, laparoskopi için abdominal erişim sırasında nadir görülen
ancak bildirilen bir yaralanmadır (şekil-2). Önceki pelvik cerrahi öyküsü mesane
yaralanması riskini artırır (17).
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Şekil 2: LaparoskopikCerrahi Esnasında Gelişen Mesane
Yaralanması ve Sutürizasyonu

Mesane yaralanması operasyon esnasındaki diseksiyondan çok primer ya da
sekondertrokar yerleşimi esnasında olur. Genelde mesane basıncını düşürmeden
yani dah çok foleykatater yerleştirmeden suprapubiktrokar yerleşimi esnasında
mesane yaralanması olur.
Kanada’da 136.997 hastayı kapsayan ve 407 jinekologla yapılan bir
çalışmada, sekiz mesane yaralanması vardı (11).Dört pnömoperitoneum iğnesi,
iki primertrokar ve ikisi de sekondertrokar ile meydana gelir.
Göbek seviyesinin altına port yerleşimi öngörüldüğünde, mesanenin
basıncını azaltmak için bir Foleykateteri yerleştirilmelidir. Hastaların işlemden
hemen önce idrar yapmaları olağan olmakla birlikte, anestezi indüksiyonundan
sonra mesaneyi bir kateter ile boşaltmak daha güvenlidir. Kateter ayrıca
bu komplikasyonun erken tanınması için bir araç sağlayabilir. Mesane
hasarının klinik belirtileri, idrar drenaj torbasının gaz halinde şişmesini
ve kanlı idrarı içerir. Bir mesane yaralanmasından şüpheleniliyorsa,
mesaneye indigokarmin veya metilen mavisi damlatılması bir yaralanmanın
belirlenmesine yardımcı olabilir.
Mesane bir pnömoperitoneum iğnesi (örn., Veress) ile delinmişse, genellikle
onarım gerekli değildir. Mesane kubbesindeki küçük (3 ila 5 mm’lik) delikler
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genellikle 7 ila 10 gün boyunca mesane dekompresyonu ile kendiliğinden
düzelir. Daha büyük veya düzensiz defektler, açık veya laparoskopik bir
yaklaşım kullanılarak emilebilir sütürlerlesütür kapatılmasını gerektirecektir.
Foleykateter, delinme veya yırtığın boyutuna ve konumuna bağlı olarak 4 ila 10
gün arasında yerinde bırakılmalıdır. Ameliyat eden cerrah mesane yönetiminden
emin değilse, üroloji konsültasyonu alınmalıdır.
3.1.4. Sinir yaralanması
Karın duvarı sinirlerinden kaçınmak için port bölgelerinin yeri seçilmelidir
(şekil-3). Prosedüre özel diseksiyon, yaralanmayı en aza indirmek için komşu
sinirleri akılda tutmalıdır. Sinir hasarının intraoperatif olarak fark edilmesi olası
değildir ve kalıcı postoperatif ağrıya neden olabilir.
Şekil 3: Karın ön duvarı yüzeyel ve derin sinirleri
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3.1.5. Herni oluşumu
Laparoskopik batına giriş yeri hernisilaparotomicerrahisne göre daha azdır (18).
Laparoskopik cerrahiden sonra iki ve beş yıl sonra bakılan port yeri hernilerinde
sırasıyla % 1,9 ve 3,2 oranında sonuçlar elde edilmiştir (19).
Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler derneğinin yaptığı bir çalışmada
port bölgesi hernisiinsidansı % 0,21 olarak rapor edilmiştir (20).
Laparoskopik cerrahiye bağlı oluşan port yeri hernilerisemptomatik
duruma gelmişse onarılmalıdır (şekil-4).
Şekil 4: LaparoskopikCerrahi Sonrası Port Yerinde Herniasyon ve Onarımı

3.1.6. Cerrahi alan enfeksiyonu
Açık cerrahi prosedüre göre laparoskopik cerrahiler yara yeri enfeksiyonuna
(şekil-5) daha az sebep olur ancak mortaliteye sebep olabilir (21).
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Şekil 5: LaparoskopikCerrahi Sonrası Gelişen Port Yeri Enfeksiyonu

Yara yeri enfeksiyonlarının insidansı uygun antibiyotik proflaksisi, steril teknik
ve cerrahi spesmenin batına dışına çıkarılması sırasında endobag kullanılması
ile en aza indirilebilir.
3.2 Pnömoperitoneum ile ilgili komplikasyonlar
Pnömoperitoneum oluşturmak için gereken CO2 gazının insüflasyonu ile ilgili
komplikasyonlar tablo-2 gösterilmiştir :
Tablo 2: LaparoskopidePnömoperitoneum Oluşturulurken
Gelişen Komplikasyonlar
Subkutan amfizem
Mediastinal amfizem
Pnömotoraks
Kardiyak aritmi
CO2 retansiyonu
İntraabdominal gaz tutulmasına bağlı post-operatif ağrı
Venöz yaralanmaya bağlı hava embolisi

Bu komplikasyonlardan ilk ikisi yani subkutan ve mediastinal amfizem
pnömoperitoneum iğnesinin (Veress) yanlış yerleştirilmesine ve sonrasında
insüflasyondan kaynaklanır.
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Diğer komplikasyonlar (örneğin, pnömotoraks, kardiyak aritmi, karbon
dioksit retansiyonu) insüflasyonun fizyolojik etkileri ile ilgilidir. Kardiyopulmoner
rezervi zayıf olan hastalara laparoskopik işlem önerilmeyebilir ve bu nedenle bu
komplikasyonlar nadirdir.
Laparoskopik cerrahiden sonra bir dereceye kadar postoperatif karın veya
omuz ağrısı beklenebilir ve bu, tutulan CO2 ile ilişkilidir. Genellikle diyaframın
tahriş olması nedeniyle yansıyan bir ağrı olarak kabul edilir.
3.3. Doku diseksiyonu ve hemostaz ile ilgili komplikasyonlar
Elektrocerrahi yaralanmaları laparoskopik cerrahi sırasında ortayaçıkabilir.
Vasküler yaralanmalar daha çok batın girişine bağlı olmakla birlikte,
laparoskopik cerrahinin diseksiyon aşamasına bağlı damar yaralanmaları da
oluşabilmektedir. Özellikle onkoloji vakalarında pelvik ya da paraaortik lenf
nodudiseksiyonu aşamasında aorta ve vena cava ile dalları yaralanabilir. Böyle
durumlarda laparoskopikhemostaz ya da açık cerrahi prosedürlere hızlı geçiş
gerekir. Aksi durumda mortalite ve morbiditeinsidansı artar.
3.3.1. Gastrointestinal yaralanma
Bağırsak yaralanması ciddi bir komplikasyondur çünkü ilk laparoskopi sırasında
gözden kaçabilir ve gecikmiş tanı bağırsak nekrozu, perforasyon ve potansiyel
olarak ölüm riskini artırır (22).
Pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra, bağırsak yaralanması,
elektrocerrahi yaralanması veya diseksiyon veya manipülasyon sırasındaki
travmadan kaynaklanabilir.
Jinekolojik cerrahilerin geniş bir retrospektif derlemesinde, bağırsak
yaralanmalarının yaklaşık üçte biri abdominal erişim sırasında meydana geldi
ve geri kalan üçte ikisi diseksiyon, elektrokoagülasyon veya doku kavramadan
kaynaklandı (16).
Gastrointestinal yaralanma ile ilgili semptomlar genellikle postoperatif 12
ila 36 saat içinde ortaya çıkar, ancak bazı durumlarda semptomatik hale gelmesi
beş veya yedi güne kadar gecikebilir.
Bir hasta laparoskopik cerrahiyi takiben yavaş yavaş düzelmezse ve
özellikle taşikardi veya ateş ile ilişkili karın ağrısı devam ederse, bağırsak
yaralanmasından şüphelenilmeli ve değerlendirme yapılmalıdır.
Radyolojik görüntüleme çalışmalarında serbest sıvı görülmesi
gastrointestinal yaralanmanın bir işareti olabilir ancak laparosko
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pik cerrahi sonrası 24 saate kadar 2 cm den fazla serbest hava olabilir.
Ameliyattan sonraki bir haftaya kadar serbest sıvı azalmıyorsa o zaman
yaralanma ihtimali artar.
Robotik jinekolojik cerrahi literatürünün sistematik bir incelemesinde,
genel bağırsak yaralanması insidansı 160’ta 1’dir (23).En sık yerleşim
yeri kolon ve rektumdu. Çoğu yaralanma, minimal invaziv bir yaklaşımla
yönetildi.
3.3.2. Üriner sistem yaralanması
Laparoskopik cerrahinin bir sonucu olarak, mesane daha tipik olarak trokarların
yerleştirilmesi sırasında yaralanır; bununla birlikte, diseksiyon (örneğin,
laparoskopikhisterektomi, endometriozisin termal yıkımı, düşük anterior
rezeksiyon) sırasında mesanede termal yaralanma da meydana gelebilir (24).
Mesane yaralanması insidansı gerçekleştirilen ameliyatın tipine bağlı
olarak büyük ölçüde değişir ancak genel olarak yüzde 0,5’ten azdır (25).
Bu tip yaralanmanın jinekolojik ve ürolojik prosedürler gibi pelvik
prosedürler sırasında ortaya çıkması muhtemeldir, ancak kasık fıtığı onarımı,
tanısal laparoskopi veya apendektomi sırasında da olabilir. Laparoskopikherniorafi
sırasında diseksiyon veya elektrokoagülasyondan kaynaklanmış gibi görünen
mesane yaralanması da bildirilmiştir (26).
Üreter yaralanması, pelvik prosedürlerin yüzde 2›sinden daha azında
meydana gelir ve distal kolon/rektal, jinekolojik veya ürolojik cerrahi sırasındaki
pelvikdiseksiyondan (27) veya bir enerji kaynağının aşırı kullanımından
kaynaklanan termal yaralanmanın bir sonucu olabilir.
Jinekolojik literatürün bir meta-analizinde, rutin sistoskopi, üriner sistem
yaralanmasının ameliyat sırasında saptanma oranını artırırken ameliyat sonrası
saptama oranını artırmaz (28).
3.4. Diğer yaralanmalar
3.4.1. Port yeri metastazı
Port yeri metastazı, laparoskopik tümör rezeksiyonu sonrası bir port insizyon
bölgesinde kanser büyümesi anlamına gelir.
Port yeri metastazı, intraperitonealmalignite varlığında yapılan laparoskopik
prosedürlerin yüzde 1-2’sinden sonra ortaya çıkar, bu da benzer koşullar altında
yapılan laparotomi sonrası yara metastazı oranına eşdeğerdir (29). Laparoskopiyi
takiben 10 gün gibi kısa bir sürede port yeri metastazı gözlenmiştir.
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3.4.2. Vulvar ödem
Operatiflaparoskopiden sonra birkaç tek taraflı vulvar ödem vakası
bildirilmiştir. Mekanizma belirsizdir, ancak durum kendi kendini sınırlar
ve konservatif tedaviyle (buz paketleri, mesane kateterizasyonu, analjezi)
düzelir (30).
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1.

Giriş

P

renatal genetik tanı testleri, fetüse ait spesifik bir genetik bozukluk
veya durumun kesine yakın oranlarda belirlenmesine yönelik invaziv
prosedürlerdir. Bu testlerin; sonuçlar normal olduğunda ailelere güven
vermesi, prenatal tedavinin fayda sağlayabileceği hastalıkların belirlenmesi,
doğum ve sonrasında neonatal bakım için optimal refere merkezlerin
sağlanması ve gebelik terminasyonu seçeneğinin sunulması gibi avantajları
bulunmaktadır. Bu nedenle, fetal invaziv prosedürlerde meydana gelebilecek
komplikasyonlar da önem arz eder (1). Bu bölümde en sık uygulanan fetal invaziv
prosedürler olan koryon villus örneklemesi (CVS), diagnostik amniyosentez
ve fetal kan örneklemeleri (kordosentez, intrahepatik kan örneklemesi ve
kardiyosentez) sonrası meydana gelebilecek cerrahi komplikasyonların ayrıntılı
değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
2.

Koryon villus örneklemesi (CVS) komplikasyonları

CVS’in en ciddi komplikasyonları fetal kayıp veya fetal yaralanmalardır. Bu
konudaki diğer endişeler ise kanama, enfeksiyon ve sonuç alınaması (tanımlayıcı
olmayan sonuç) ile ilgili durumlardır (2). Aşağıda alt başlıklar şeklinde konunun
ayrıntılı sunumu planlanmıştır.
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2.1. Total fetal kayıp oranı
CVS ve amniyosentez yapılan hastalarda toplam fetal kayıp oranını belirlemek
önemlidir ancak bu oranlar belirlenirken CVS veya amniyosentez yapılan
gruba gebeliğin erken döneminde (örn. <10 hafta, viyabilitesi olmayan fetüs
veya çoğul gebelik) olan olgular ayrılmalı ve önceden tanımlanmış bir son
nokta (örn, 20 veya 24. gebelik haftası) arasındaki tüm kayıplar şeklinde
belirlenmelidir. Bu yaklaşım ile her iki grupta da (CVS veya amniyosentez)
birinci trimester sonu ve erken ikinci trimesterde meydana gelebilecek spontan
kayıplar açıklanabilir. CVS, amniyosentezden yaklaşık 4-6 gestasyonel hafta
öncesi yapıldığından, CVS sonrası spontan kayıp oranını amniyosentez sonrası
ile karşılaştırmak, CVS’in amniyosentezden daha yüksek bir kayıp oranıyla
sonuçlanıp sonuçlanmadığını belirlemek için uygun bir yöntem değildir.
Çünkü bu yöntemle, CVS yapılan hastalarda CVS ile amniyosentez yapılması
arasındaki gebelik süresinde meydana gelen spontan kayıplar CVS ile ilgili olası
kayıplar olarak sayılabilmekte olup amniyosentez yapılan hastalarda hesaba
katılmamaktadır (2). 30 yıldan fazla süre öncesi gerçekleştirilen randomize
çalışmalardan elde edilen kanıtların çoğu, CVS’in amniyosentezden daha
yüksek oranda fetal kayıp ile ilişkili olduğunu göstermektedir (3). Bununla
birlikte, artmış bu risk, amniyosentezden ve transabdominal (TA)-CVS’den daha
riskli olan transservikal (TC)-CVS ile sınırlı görünmektedir (4). TC-CVS’den
sonra daha yüksek fetal kayıp riski, çalışmalar arasındaki önemli heterojenite
nedeniyle dikkatle yorumlanmalıdır (3).
CVS komplikasyonları üzerine 16 kohort çalışmasının sistematik bir
derlemesinde, TA-CVS sonrası 14 gün içinde total fetal kayıp oranları %0.7
şeklinde bildirilmiştir. Karşılaştırıldığında, amniyosentezden sonraki 14 gün
içinde total fetal kayıp oranı %0.6’dır (dağılım aralığı: 1/200-1/143, %95
güven aralığı ([confidence interval=CI] yüzde 0.5-0.7). Çalışma tasarımındaki
limitasyonlar, özellikle uygun kontrollerin seçilememesi (invaziv bir prosedür
uygulanmayan benzer risk altındaki hastalar) nedeniyle, prosedür ilişkili kayıp
riskinin doğru bir şekilde belirlenmesi mümkün olmamıştır (5). CVS’e bağlı
gebelik kaybı oranı zamanla azalmıştır. CVS yapılan 8.899 kadın ve yapılmayan
37.388 kadını içeren (=kontrol grubu) içeren bir meta-analizde, prosedüre bağlı
kayıp oranı %0.22 olarak hesaplanmıştır (455’te 1) (6). Fetal kayıp riskini
analiz eden geniş bir ulusal kohort çalışmasında ise, ilk trimester kombine
taramaya ilaveten TA-CVS veya amniyosentez uygulanan hastalarda, tek başına
ilk trimester kombine tarama uygulanan hastalarla karşılaştırıldığında benzer
düşük veya ölü doğum oranları bildirilmiştir (7). Bu nedenle uygun bir kontrol
grubunun önemi kritiktir.
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İlk trimester kombine taraması yapılan 22.000›den fazla hastayı içeren
bir başka kohort çalışmasında, CVS uygulanan hastalarda (3613 hasta)
düşük yapma riski, prosedür uygulanmayan hastalardan yaklaşık %1 daha
yüksek olup (%2.1’e karşı %0.9) bu artmış risk, belirli demografik ve gebelik
karakteristiklerinden, özellikle anöploididen etkilenmiştir (8). Anöploidi riski
düşük olduğunda, CVS sonrası düşük riskinin artmış (olasılık oranı [odds
ratio=OR] 2.87, %95 CI 1.13-7.30) ve anöploidi riski yüksek olduğunda ise
CVS sonrası düşük riskinin paradoksal olarak azaldığı belitilmiştir (OR 0.47,
%95 CI 0.28-0.76). Bu zıt ilişki muhtemelen, aksi takdirde spontan düşükle
sonuçlanacak olan majör anöploidili gebeliklerin sonlandırılmasından
kaynaklanmaktadır. Bu risk faktörlerini hesaba kattıktan ve analizi düşük
riskli gebeliklerle sınırladıktan sonra CVS, düşük riskini hastanın arka plan
riskini yaklaşık üç kat arttırmıştır (%0,1’den 0,3’e artış). Bu göreceli olarak
önemli bir artış olmasına rağmen, mutlak anlamda küçük kalmaktadır (2). Not
olarak, 2011’den önce literatürde bildirildiği üzere CVS’nin (TA veya TC)
güvenlik/riskleri, günümüzde hücre dışı serbest DNA (cell-free DNA) taraması
pratiğinin yaygınlaşması ve bu nedenle invaziv test uygulama sıklığının
azalması nedeniyle geçerli olmayabilir. Sonuç olarak, operatörlerin prosedürle
ilgili fetal kayıp oranlarını etkileyebilecek uygun teknik becerileri öğrenmesi
ve sürdürmesi giderek zorlaşmaktadır (2).
Özetle, CVS›i takiben genel kayıp oranı, midtrimester amniyosentezden
daha yüksektir. Bunun nedeni, geçmiş spontan kayıplar, yani, birinci ve ikinci
trimester arasında bir fetal prosedürün yokluğunda meydana gelebilecek
kayıplardır. İşlem ilişkili fetal kayıp oranı, amniyosentez ile benzerdir (1).
Caughey ve arkadaşları, CVS sonrası toplam kayıp oranını yaklaşık %2,
amniyosentez sonrası ise %1›den daha az bulmuştur. Bununla birlikte, düzeltilmiş
prosedür ilişkili kayıp oranı her bir prosedür için tahmini 1/400 oranındadır
(9). CVS endikasyonu da ayrıca kayıp oranını etkileyecektir. Örneğin, artmış
NT kalınlığı olan fetüslerin ölüm olasılığı daha yüksektir. Son olarak, CVS›in
güvenli uygulanması ile ilişkili bir öğrenme eğrisi vardır (1).
2.2. Fetal kaybın öngörüsünde rol oynayan unsurlar
Örnekleme şekline etkisine ek olarak, işlem sırasında gebelik yaşına göre küçük
(small for gestational age=SGA) fetüs varlığı, yeterli doku elde etmek için
numune alma cihazının tanıtılma sayısı, biyopsi forsepsi yerine transservikal
kanül kullanımı, operatör becerisi ve deneyimi, yardımcı üreme teknikleri
sonrası gebelikler gibi birtakım fetal kayıp öngörüsünde rol oynabilecek
faktörler belirtilmiştir (2, 10).
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2.3. Perinatal kayıp
Kümülatif perinatal mortalite hızı (perinatal mortality rate=PNM), CVS
tipinden (TC veya TA) bağımsız olarak CVS’den sonra amniyosentezden
(1000 canlı doğumda 7’ye karşı 6) önemli ölçüde yüksek değildir (3). Yukarıda
belirtilen çalışmalardan sadece birinde, amniyosentez ile karşılaştırıldığında
CVS uygulanan hastalarda %4.6 daha düşük olan canlı doğan bebek oranı
bildirilmiştir (%86’ya karşı %91, p<0.01). Bu fark, prosedürle ilgili olabilecek
28. gebelik haftasından önce daha fazla spontan fetal ölümleri (%2.9) ve CVS
ile daha erken örnekleme nedeniyle kromozomal anomalilerin tespiti ve bu
nedenle gebeliklerin daha fazla sonlandırılmasını (%1) yansıtmaktadır (11).
2.4. Çoğul gebelik kaybı
CVS’in çoğul gebelikte güvenilirliği belirsizdir, çünkü sadece küçük vakakontrol veya kohort çalışmaları ile ele alınmıştır. Bir sistematik derlemede, 20
haftadan önce gebelik kaybı oranı %2.75 (%95 CI 1,28-4,75, üç çalışma) ve 28
haftadan önce %3.44 (%95 CI 1,67-5,81, üç çalışma) olarak sunulmuştur (12).
2000 yılından sonra yayınlanan çalışmalarla sınırlı bir meta-analizde, genel
fetal kayıp oranı %2 olarak bildirilmiştir (%95 CI %0.0-6.5). CVS uygulanan
ve uygulanmayan hastaları doğrudan karşılaştıran iki çalışmada ise, genel
fetal kayıp oranı gruplar arasında benzer olup (3/201’e karşı 5/218); tüm fetal
kayıplar gebeliğin 24. haftasından önce meydana gelmiştir. Az sayıda çalışma
subjeleri, yayınlanan verilerin heterojenliği ve CVS subjeleri ile kontroller
arasındaki genel eşleşme eksikliği, ikizlerde CVS riski hakkında herhangi bir
anlamlı sonuca varılmasını engellemektedir (13).
2.5. Diagnostik belirsizlik ve yanlış tanı
CVS ile yanlış negatif oran son derece düşüktür (62.000’den fazla prosedürden
oluşan bir seride %0.03) (14). Bu nedenle, CVS sonucu normalse veya mozaik
karyotip doğrudan preparasyonlarla sınırlıysa (yani, trofoblastik hücreler)
ve uzun dönem kültürlerde (yani, mezenkimal hücreler) normal kromozom
tamamlayıcısı varsa, hastalara etkilenmemiş bir fetüs olduğu konusunda güvence
verilebilir. Buna karşılık, mezenkimal hücrelerde mozaik karyotip bulunduğunda
yanlış pozitif testi ekarte etmek için amniyosentez yapılmalıdır. Koryon villus
örneği hem direkt preperasyon hem de uzun dönem kültür için yetersizse,
uzun dönem kültür direkt preperasyondan daha güvenilir görünmektedir. Takip
örneklemesine duyulan gereksinim, CVS sonrası amniyosenteze göre önemli
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ölçüde daha yüksektir çünkü oluşturulan karyotipin fetal genotipi yansıtma
kesinliği CVS’te daha düşüktür. Amniyositlerden (amniyotik sıvıda yüzen
hücreler) normal sonuçların varlığı, normal bir fetal karyotipi doğrular (2).
2.6. Örnekleme başarısızlığı
Genel olarak, CVS prosedürü amniyosentezden daha fazla örnekleme
başarısızlığına sahiptir (%1.6’ya karşılık %4,8, rölatif risk [RR] 3.1, %95 CI
2.0-4.8) (3). Çalışmaların çoğunda örnekleme başarı oranı, üçten az insersiyon
sonrası en az %99›dur ve TC-CVS ile TA-CVS için farklı değildir. Bununla
birlikte, ilk denemedeki örnekleme başarı oranı, TA-CVS’de TC-CVS’e göre
daha yüksektir (15). Ayrıca, TC-CVS, TA-CVS veya amniyosentezden önemli
ölçüde daha fazla multiple insersiyon ve ikinci test ihtiyacı ile ilişkilidir.
Sitogenetik analiz için TC-CVS, amniyosentezden daha fazla laboratuvar
başarısızlığına sahiptir (not: TA-CVS ve TV-CVS arasında veya TA-CVS ile
amniyosentez arasında karşılaştırma mevcut değildir) (2, 3).
2.7. Maternal hücre kontaminasyonu
CVS sonrası maternal kontaminasyon amniyosenteze göre daha sıktır (%3.8’e
karşı %0.3, RR 12.3, %95 CI 3.8-39.7) (3). Uzun dönem kültürlerde maternal
hücre kontaminasyonunun tespiti, yorumlanması ve raporlanması için rehberler
geliştirilmiştir, ancak bu konumuzun kapsamı dışındadır. Direkt preperasyon
yöntemi, maternal hücre kontaminasyonu nedeniyle uzun dönem kültüre göre
daha düşük yanlış tanı riskine sahiptir, çünkü maternal desidua düşük mitotik
indekse sahiptir (2).
2.8. Sınırlı (confined) plasental mozaisizm (CPM)
Sınırlı plasental mozaisizm, plasentanın genotipi ile embriyo/fetüsün genotipi
arasındaki bir uyuşmazlığı ifade eder. CVS, amniyosentezden daha yüksek
sınırlı (confined) plasental mozaisizm riskine sahiptir (%2.3’e karşı %0.4, RR
5.7, %95 CI 1.9-16.2) (3). CVS üzerindeki mozaikliğin hem tanısal hem de
prognostik etkileri vardır, çünkü plasental fonksiyon etkilenerek düşük, fetal
büyüme kısıtlılığı, fetal ölüm veya ölü doğuma neden olabilir. Mozaisizm, CVS
örneklerinin %1-2’sinde tanımlanır, ancak bu vakaların yalnızca %11-13’ünde
fetüste doğrulanır. Gerçek fetal mozaisizm ile ilişkili faktörler, mezenkimal
çekirdek kültürü üzerindeki mozaisizmi ve ilgili kromozom anormalliğinin
tipini içerir (16).
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Sınırlı (confined) plasental mozaisizm için bir mekanizma, mitoz
sırasında morulada anormal bir hücre dizisi (abnormal cell line) oluşumuna
yol açan postzigotik ayrılmama (nondisjunction); başka bir mekanizma,
morulada normal bir hücre dizisine yol açan anormal hücre hattının postzigotik
“düzeltilmesi=correction” veya “kurtarılması=rescue” ile mayotik hatayı içerir.
Her iki durumda da, hem anormal hem de normal hücre dizileri morulada
bulunur, ancak gelişen embriyo ile ekstraembriyonik dokular arasında farklı
şekilde ayrılır. Tip 1 plasental mozaisizmde mozaik hücreler sitotrofoblastla
sınırlıdır; tip 2 plasental mozaisizmde mozaik hücreler mezodermal villus
stroması ile sınırlıdır; ve tip 3 plasental mozaisizmde mozaik hücreler hem
sitotrofoblast hem de mezodermal villus stromasını içerir (17). Tip 1 plasental
mozaisizm en yaygın olanıdır, neredeyse hiçbir zaman gerçek bir fetal
anormallik içermez ve genellikle iyi bir gebelik sonucu ile ilişkilidir. Tip 2 ve 3
plasental mozaisizmlerin gerçek bir fetal kromozom anormalliği ile ilişkili olma
olasılığı daha yüksektir, ancak etkilenen bir fetüsün olasılığı, ilgili kromozoma
bağlıdır. 13, 18, 21. kromozomların veya bir sex kromozomunun anöploidisi
neredeyse her zaman sitogenetik olarak anormal bir fetüs ile ilişkilidir, oysa 2, 3,
7 veya 8. kromozomlarının anöploidisi genellikle bir öploid fetüs ile ilişkilidir.
Tip 2 veya 3 plasental mozaisizm, özellikle kromozom 16 veya tetraploidi
içeren, yüksek fetal büyüme kısıtlılığı ve ölüm riski ile ilişkilendirilmiştir (18).
Herhangi bir kromozomun mozaikliği, tek ebeveynli dizomi ile ilişkili olabilir,
ancak bu klinik olarak yalnızca 7, 11, 14 ve 15. kromozomlar dahil olmak üzere
baskılanmış (imprinted) gen bölgelerine sahip kromozomlar için önemlidir.
Daha ileri moleküler çalışmalar bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
Normal fetüslerde CPM’nin prenatal tanısı, uzun dönem gelişimsel problem
riskinde artış ile ilişkili değildir, ancak pre/postnatal fetal büyümede azalma ile
ilişkili olabilmektedir (2).
Özetle, CVS›in bir kısıtlaması olan kromozomal mozaizm, spesmenlerin
%2›sinde tanımlanır. Çoğu vakada, mozaizm, fetüs bünyesindeki gerçek
mozaizmden ziyade sınırlı plasental mozaizmi (confined placental mosaicism)
yansıtır. Bu durumda hastaya amniyosentez önerilmelidir ve eğer sonuç normal
ise, mozaizmin genellikle plasenta ile sınırlı olduğu varsayılmaktadır. Sınırlı
plasental mozaizm, yenidoğanlarda büyüme kısıtlılığı ile ilişkilendirilmiştir.
Sitogenetik analiz sırasında tanımlanan birden fazla hücre dizisinin (cell line)
varlığı olan kromozomal mozaisizm, amniyosentez örneklerinin yaklaşık
%0.25›inde ve koryonik villus örneklerinin %1›inde görülür (1). Mozaisizm,
doğrudan (direkt) test edilen CVS örneklerinde daha yüksekken, kültürlenmiş
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trofoblastların CVS testlerinde mozaisizm oranı çok daha düşüktür. CVS
ile mozaisizm bulunduğunda, amniyositlerde mozaisizm olup olmadığını
değerlendirmek için tipik olarak amniyosentez önerilir. Vakaların yaklaşık
%90›ında amniyosentez sonucu normaldir ve mozaisizmin sınırlı (confined)
plasental mozaisizm adı verilen bir durum olan trofoblastla sınırlı olduğu
varsayılır. Sınırlı plasental mozaisizm, aynı zamanda, orijinal olarak trizomik
bir konsepsiyonun sözde “trizomi kurtarması (trisomy rescue)” ile de
ilişkilendirilebilir. Bu meydana geldiğinde, fetüs dizomik olabilir, ancak her iki
kromozomun da aynı ebeveynden kalıtıldığı bir durum olan uniparental dizomiye
sahip olabilir. Trizomi kurtarma ve uniparental dizomi potansiyel olarak herhangi
bir kromozomu içerebilir, ancak ilgili kromozomda baskılanmış (imprinted)
genler varsa, bunun fetüs için sonuçları olabilir. Bu nedenle, uniparental dizomi
için testleme, Prader-Willi sendromu veya Angelman sendromu ile ilgili olanlar
gibi bilinen imprinted genleri içeren bir kromozom söz konusu olduğunda CVS
tarafından tespit edilen sınırlı (confined) plasental mozaisizmin bir takibi olarak
endikedir. Orijinal trizomide yer alan kromozom, imprinted genler içermiyorsa,
fenotip genellikle normaldir. Kültüre edilmiş amniyositlerde normal bir karyotip
ile mozaik CVS sonucundan sonra, fetüsün diğer hücre dizilerinde mozaisizm
olasılığı hala vardır. Gerçek somatik mozaisizmde, klinik belirtiler spesifik
mozaik hücre dizilerine bağlıdır ve tamamen normalden anormal kromozom
sonucuyla uyumlu bulgulara kadar değişebilir. Kromozomal mozaisizm bulgusu
olan hastaların danışmanlığı karmaşıktır ve bu vakalarda genetik danışma için
refere edilme özellikle yararlı olabilir. Geçmişte kordosentez genellikle CVS
veya amniyosentezden sonra keşfedilen kromozomal mozaisizmi daha fazla
değerlendirmek için yapılırdı; daha yakın zamanlarda, amniyosentezin yanıltıcı
olabilmesiyle aynı nedenle, bunun sonucun tahminine çok az katkıda bulunduğu
kabul edilmiştir (1).
2.9. Uzuv redüksiyon defektleri ve oromandibular hipogenez
On haftalık gebelik, CVS prosedürleri için genel olarak kabul edilen alt sınırdır,
çünkü CVS 9 haftadan önce yapıldığında transvers uzuv anormalliklerinin
oranının arttığı bildirilmiştir. Bu risk, operatörün uzmanlığından, prosedürün
yolundan (TA’ya karşı TC) veya kullanılan iğne veya kanülün ölçüsünden
bağımsızdır. Risk, ilerleyen gestasyonel hafta ile düşer ve ≥11 gebelik haftasında
arka plan popülasyon oranına yaklaşır (yaklaşık 1/1000 olan genel popülasyon
oranını aşmamaktadır). Bazı durumlarda, uzuv redüksiyonu oromandibular
hipogenez (oromandibular-uzuv hipogenezi sendromu olarak adlandırılır)
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ile ilişkilidir (2). CVS ile ekstremite redüksiyon defektleri arasında bir ilişki
olduğuna dair raporlar olmasına rağmen, bu anomalilerin riski çok düşük
görünmektedir ve 10 haftadan daha erken yapılan işlemlerde anomaliler daha
belirgindir (1). Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir analizde, CVS
sonrası ekstremite redüksiyon defektleri insidansı, genel popülasyondaki
insidanstan önemli ölçüde yüksek olmayan, 10.000’de 6 olarak rapor edilmiştir.
CVS’i düşünen ve CVS’in uzuv defektleri ile olası ilişkisinden endişe duyan
kadınlara, prosedür gebeliğin 10. haftasında veya sonrasında yapıldığında, riskin
düşük olduğu ve genel popülasyondaki riskten daha büyük olmadığı konusunda
güvence verilebilir (1).
2.10. Kanama
CVS sonrası vajinal lekelenme (spotting), hastaların üçte birine kadar
bildirilmektedir. TC-CVS prosedürlerinin %7-10’unda ve TA-CVS
prosedürlerinin %6’sından daha azında daha persiste kanama meydana gelir (2,
3). Transservikal örneklemeyi takiben vajinal lekeleme nadir değildir, ancak
kendini sınırlandırır ve gebelik kaybıyla genellikle ilişkili değildir. CVS’nin
diğer bir komplikasyonu, transservikal CVS’den sonra hastaların %32’ye varan
kısmında ortaya çıkabilen vajinal lekelenme veya kanamadır; transabdominal
CVS sonrası insidans daha düşüktür (1).
2.11. Enfeksiyon
Nadiren klinik olarak belirgin enfeksiyöz komplikasyon vakaları bildirilmiştir.
Klinik veya subklinik intrauterin enfeksiyon fetal kayba neden olabilir. TC
kateteri servikovajinal flora tarafından kontamine olabilir; TA kateteri, cilt
florası tarafından veya barsak delinmesinin bir sonucu olarak kontamine olabilir.
Enfeksiyon insidansı %0.5’ten azdır (1, 2). Hepatit virüsü, sitomegalovirüs
(CMV), toksoplazmoz ve HIV gibi enfeksiyonların anneden bebeğe bulaşması
da CVS sırasında ortaya çıkabilir. İşlem sırasında yüksek derecede aktif
antiretroviral tedavi (highly active antiretroviral therapy=HAART) alan
hastalarda HIV›in vertikal geçişi vakası bildirilmemiştir (20).
2.12. Fetomaternal Hemoraji
Fetomaternal hemoraji (FMH), CVS’yi takiben maternal serum alfa-fetoprotein
(MSAFP) artışına dayalı olarak belgelenmiştir. CVS’den sonra, özellikle
MSAFP çok yüksek olduğunda veya CVS’den sonra yükselmeye devam
ettiğinde, fetal kaybın bir nedeni olarak öne sürülmüştür. Fetal kanın maternal
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dolaşıma salınması da izoimmünizasyona neden olabilir; bu nedenle, RhDnegatif hastalara prosedürden sonra anti-D Rh immünoglobulin uygulanmalıdır.
CVS ile ilişkili FMH, halihazırda sensitize haldeki hastalarda maternal immün
yanıtı artırabilir ve erken, şiddetli eritroblastozis fetalise yol açabilir. MSAFP
seviyeleri, 16 ile 18. gebelik haftalarında baseline düzeylerine düşmelidir (2).
FMH vakaların önemli bir yüzdesinde oluşsa da, fetal kanama miktarı toplam
fetoplasental kan hacmine göre küçüktür. TA-CVS, TC-CVS’den daha yüksek
bir FMH riski ile ilişkilidir (1, 2).
2.13. Membran rüptürü
Akut membran rüptürü nadirdir. Vakaların %0.3’ünde prosedürden günler ile
haftalar sonra membranların gecikmeli rüptürü bildirilmiştir. Özetle, CVS
sonrası kültür başarısızlığı, amniyotik sıvı sızıntısı veya enfeksiyon insidansı
%0,5’ten azdır (1, 2).
2.14. Diğer gebelik komplikasyonları ve sonuçları
CVS ile gebelik komplikasyonları (FMH dışında) ve olumsuz sonuçlar arasında
bir ilişki kanıtlanmamıştır; çalışmalar genellikle güven verici ancak uyumsuz
(diskordan) bulgular bildirmiştir. Randomize çalışmalardan elde edilen
veriler CVS sonrası amniyosentezden daha yüksek preterm doğum oranları
göstermektedir (RR 1.3, %95 CI 1.1-1.6) (3). Ulusal çapta, 3346’sı ani dekolmanı
ile komplike olan 887.439 doğumu içeren bir Finlandiya çalışması, CVS’e maruz
kalmanın, dekolmanı olan hastalarda olmayanlara göre anlamlı derecede daha
sık olduğunu bildirmiştir (OR 1.48, %95 CI 1.12-1.96) (21). Birkaç çalışmada,
CVS prosedürünün, özellikle şiddetli preeklampsi olmak üzere, preeklampsi
gelişme riskinde artış ile ilişkili olabileceği belirtilmiş olmakla birlikte diğer
çalışmalarda bu ilişki gözlemlenmemiştir. CVS’e bağlı plasental ayrılma ile
ardışık preeklampsi arasında bir ilişki varsa, muhtemelen zayıf düzeydedir (2).
%87 yanıt oranı ve takipte ortalama bebek yaşı 4.2 olan TC-CVS uygulanan
1509 hastayı araştıran bir çalışmada, ikinci trimester amniyosentez uygulanan
kontrol hastaları ile karşılaştırıldığında konjenital malformasyonlar, neonatal
morbidite, hastaneye yatış veya ayaktan tedavi gerektiren pediatrik morbidite,
fonksiyonel bozukluk ve 10. persantilin altında fiziksel büyüme oranlarında
herhangi bir artış olmadığı bildirilmiştir (22). İlginç bir şekilde, doğumdan
kısa bir süre sonra rutin takipte tüm konjenital malformasyonların sadece
%10’u tespit edilmiştir. CVS’e maruz kalanların infant morbiditesi ile maruz
kalmayanların infant morbiditesini karşılaştıran 35 ile 49 yaş arası hastalardan
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oluşan popülasyon bazlı bir kohort çalışmasında, fetal ve infant mortalitesi,
prematürite, düşük doğum ağırlığı, güven vermeyen fetal status veya uzuv
redüksiyon defektlerinde CVS ile ilişkili bir artış olmadığı belirtilmiştir (23).
3.

Diagnostik Amniyosentez komplikasyonları

Amniyosentezin başlıca komplikasyonları membran rüptürü, direkt/indirekt
fetal yaralanma, enfeksiyon ve fetal kayıptır. Amniyonit gibi prosedürle ilgili
maternal komplikasyonlar nadirdir ve 1/1000’den az prosedürde meydana
gelir. Amniyosentezin prosedürle ilgili komplikasyonları ile ilgili aşağıdaki
veriler, iğne yerleşimini görselleştirmek için aynı anda ultrason rehberliğinin
kullanıldığı serilerden elde edilmiştir. Spesifik tekniklerin (örn. uterin
relaksanlar) komplikasyon riskini azalttığına dair bir kanıt yoktur (24).
3.1. Amniyotik sıvı sızıntısı
Amniyosentez uygulanan gebeliklerde, amniyosentez uygulanmayan kontrollere
göre (gebeliklerin %1.7’sine karşı %0.4’ü) amniyotik sıvının geçici kaybı
daha sık görülür. Sıvı kaybı hemen hemen her zaman küçük bir hacimdedir ve
genellikle bir hafta içinde kendiliğinden durur, sıvının yeniden birikmesi ve
normal (eski haline gelmesi) amniyotik sıvı hacmine ortalama üç haftada (1-7
hafta aralığında) ulaşır (24). Sızıntının kesilmesi muhtemelen membranların
gerçek onarımı ve yenilenmesinden değil, daha fazla sızıntıyı engelleyen
desidua ve miyometriyumdaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Geçici sıvı
kaybı genellikle iyi gebelik sonuçları ile ilişkilidir (25).
Gebelik süresi boyunca kronik sızıntı (yani, gross membran rüptürü)
nadiren meydana gelir ancak aynı zamanda iyi bir sonuçla da ilişkilendirilebilir.
Amniyosentez sonrası preterm erken membran rüptürü (preterm prelabor
rupture of membranes after amniocentesis=PPROMa) ile spontan preterm erken
membran rüptürüne (sPPROM) ait gebelik sonuçlarının karşılaştırıldığı bir
çalışmada, PPROMa yaşayan hastalar, membran rüptürü sırasında benzer gebelik
yaşlarına rağmen, sPPROM’lu olanlara göre (34.2 haftaya karşı 21.6 hafta)
daha ileri gebelik yaşlarında doğum yaptıkları; perinatal sağkalım oranlarının
da daha yüksek olduğu bildirilmiştir (%91’e karşı %9). İyi bir sonuç için yüksek
potansiyel göz önüne alındığında, amniyotik sıvı hacminin, fetal büyümenin
ve maternal enfeksiyon belirtilerinin seri olarak izlenmesi ile konservatif
tedavi uygun ve makul bir seçenektir. Bununla birlikte, kronik sıvı kaybı olan
hastalar, özellikle anhidramnios varsa, preterm doğum, iskelet deformasyonu
ve pulmoner hipoplazi risklerinin artması konusunda bilgilendirilmelidir
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(26). Özetle, amniyosentezin diğer komplikasyonları arasında % 1-2 oranında
amniyon sıvı sızıntısı veya geçici vajinal lekelenme yer alır. Gelişen amniyon
sıvı sızıntısı, genellikle işlemden 48 saat sonra ortaya çıkar, fetal sağkalım %90’ı
geçmektedir. Amniyosentezden kaynaklanan minör komplikasyonlar nadiren
meydana gelir ve tüm vakaların yaklaşık %1-2’sinde geçici vajinal lekelenme
veya amniyotik sıvı sızıntısı içerir. Preterm prematür amniyotik membran
rüptürünün perinatal sonuçları, amniyosentezden sonra benzer bir gestasyonel
yaşta spontan membran yırtılmasından sonra önemli ölçüde daha iyidir;
midtrimester amniyosentezinden sonra amniyotik sıvı sızıntısı durumlarında
perinatal sağ kalım oranı %90’ın üzerindedir (1).
3.2. Koryoamniyotik seperasyon
Amniyosentezden sonra koryoamniyotik ayrılma (seperasyon) meydana
gelebilir. Bununla birlikte, tüm koryoamniyotik yüzey boyunca yayılmadığı
sürece gebelik sonucunu etkilemediği düşünülmektedir (24).
3.3. Direkt fetal yaralanma
Ultrason eşliğinde amniyosentez sırasında direkt fetal iğne yaralanması nadirdir.
Amniyosentez için ultrason rehberliğinin kullanıldığı 2239 gebeliği içeren
randomize bir çalışmada, doğrudan fetal yaralanma meydana gelmemiştir (27).
Özellikle izole olgu sunumlarında midtrimester amniyosentezine atfedilen fetal
yaralanmalar arasında kan kaybı, cilt çukurları/gamzeleri, oküler yaralanma,
intrakraniyal ve barsak anormalileri bulunur. Bu atıflar çoğunlukla doğrudan
kanıttan ziyade ilişkilendirmeye dayanmaktadır (24). Fetüste iğne yaralanması
nadirdir. Fetüste iğne yaralanmaları bildirilmiştir, ancak amniyosentez sürekli
ultrasonografik kılavuzluk altında yapıldığında nadirdir (1)
3.4. İndirekt fetal yaralanma
Birkaç prospektif çalışmada, genetik amniyosentezden sonra doğan bebeklerde,
amniyosentez yapılmayan kontrollere kıyasla artmış ortopedik malformasyon
ve solunum problemleri bildirmiştir. Kontrollere karşı vakalarda bildirilen
talipes ekinovarus veya konjenital kalça dislokasyonu oranları, olasılık oranı
(OR) 0.6-6.1; 10.000’den fazla gebelikten toplanan verilere göre, vakalarda
ve kontrollerde bu problemlerin sıklığının sırasıyla %0.76 ve %0.56 olduğunu
göstermektedir. Respiratuvar distress riski için, ilgili olasılıklar OR 2.1-3.4
arasında değişir ve vakalarda ve kontrollerde birleştirilmiş gerçek sıklıklar
sırasıyla %1.2 ve %0.45’tir (24, 28). Her iki komplikasyonun altında yatan
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mekanizmanın, azalmış amniyotik sıvının bir sonucu olarak fetal kompresyon
olduğu düşünülmektedir. Bu hipoteze destek, postural malformasyonların erken
amniyosentezden sonra, amniyotik sıvı hacminin gebelikte daha az olduğu
zaman ve amniyosentezden sonra kalıcı amniyotik sıvı sızıntısını takiben
daha yaygın olduğu gözlemlerinden gelmektedir. Ek olarak, amniyosentezde
çıkarılan amniyotik sıvı miktarı ile talipes riski arasında bir korelasyon var
gibi görünmektedir. Son olarak, amniyosentez yapılan hayvanlarda talipes ve
suboptimal akciğer gelişimi deneysel olarak yeniden gösterilmiştir (24).
Amniyosentez yapılan hastaların ve eşleştirilmiş kontrollerin ardışık canlı
doğum sonuçlarına ait bir kohort çalışmada, amniyosenteze maruziyetin, takipte
(doğumdan 7 ile 18 yıl sonra) önemli ölçüde artan bir majör sakatlık oranı ile
ilişkili olmadığı gösterilmiştir (29). Birlikte ele alındığında, bu çalışmalar geçici
indirekt fetal yaralanma riskinin arttığını göstermektedir; bu risklerin olasılığı,
bilgilendirilmiş onam sürecinde ele alınmalıdır. Artan risk istatistiksel olarak
anlamlı olsa bile, mutlak artmış risk küçüktür ve gestasyonel yaşa göre fazla
miktarda sıvı alınmasından (yani mL cinsinden sıvı miktarı hafta olarak gebelik
yaşını geçmemelidir) ve erken (<15+0 hafta) prosedürlerin performansından
kaçınılarak minimize edilebilir (24).
3.5. Erken Amniyosentez
11 ve 14. gebelik haftaları arasında gerçekleştirilen amniyosentezi tanımlar.
Teknik, geleneksel amniyosentez ile aynıdır, ancak kese delinmesi uterin
duvara membran füzyonu olmaması nedeniyle daha zorludur. Genellikle daha
az sıvı aspire edilir. Yaklaşık her gebelik haftası için yaklaşık 1 ml olarak
hesaplanabilir. Erken amniyosentez, diğer fetal prosedürlere göre anlamlı
derecede daha yüksek oranda işleme bağlı komplikasyonlarla ilişkilidir.
Bunlar talipes ekinovarus (clubfoot) gelişmesi, amniyotik sıvı kaçağı ve fetal
kaybı içerir. Bu riskler göz önüne alındığında, Amerikan Obstetrisyenler ve
Jinekologlar Derneği (ACOG) erken amniyosentez yapılmamasını önerir
(1). Çok merkezli randomize bir çalışmada, erken amniyosentez sonrası
spontan gebelik kaybı oranı %2.5’ iken, geleneksel amniyosentez için bu
oran %0.7’dir. Erken amniyosentezden sonra membran rüptürü daha olasıdır
ve clubfoot insidansı midtrimester amniyosentezinden sonra %0.1’e kıyasla
%1.3’dir. Erken prosedürden sonra önemli ölçüde daha fazla amniyotik sıvı
kültürü başarısızlığı meydana gelmiştir ve bu da tanı için ek bir invaziv işlem
gereksinimini arttırmaktadır. Bu nedenlerle erken amniyosentez (14 haftadan
önce) önerilmemektedir (1).
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3.6. Vertikal geçiş
Olgu sunumları, bulaşın amniyosentez ile ilişkili olabileceği varsayılan hepatit
virüsü, CMV, toksoplazmoz ve HIV gibi enfeksiyonların anneden bebeğe
geçişini tanımlamıştır. İndirekt kanıtlar ayrıca, amniyosentez uygulanan kronik
olarak enfekte hastaların çocuklarında, prosedür uygulanmayan kontrollere
kıyasla daha yüksek neonatal enfeksiyon oranları olduğunu göstermektedir.
Yüksek derecede aktif antiretroviral tedaviden (highly active antiretroviral
therapy=HAART) önce, HIV enfeksiyonu olan hastalarda anneden çocuğa
bulaşma endişeleri nedeniyle invaziv prenatal tanı prosedürlerinden
kaçınılmıştır. Bulaşma sıklığına ilişkin mevcut veriler çok küçük ve heterojen
örneklerle sınırlıydı. Daha sonra, üç seride HAART alan hastalarda prenatal
tanı prosedürü sonrası hiçbir vertikal bulaş vakası bildirilmemiş olup, ancak
kombine serilerde ise bu tür <200 hasta şeklinde sunulmuştur (30). Kılavuzlar,
HAART başlatıldıktan ve mümkünse viral yük saptanamaz hale geldikten
sonra invaziv prenatal tanı prosedürlerinin yapılmasını önerir (24). Geniş
kontrollü çalışmalarda amniyosentez ile, yüksek oranda viremik (HBV DNA
seviyeleri ≥7 log (10) kopya/mL) ve hepatit B e-antijeni (HBeAg) pozitif
olan hastalarda hepatit B virüsünün (HBV) vertikal bulaş oranlarında artış
ile ilişkilendirilmiştir (31). Yine antiviral tedavinin, yüksek derecede viremik
hastalarda anneden çocuğa bulaşma riskini azalttığı görülmüştür. İki küçük
vaka serisinde amniyosentez ile hepatit C virüsünün (HCV) vertikal geçişi
arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yayınlanan dataya ait limitasyonlar arasında
küçük örneklem boyutu ve viral yükün vertikal bulaş üzerindeki potansiyel
etkisinin ele alınmaması yer almıştır (24).
Amniyosentez sırasında, özellikle yüksek viremik yükü olan hastalarda
ve iğnenin plasentayı geçmesi durumunda anneden çocuğa geçiş biyolojik
olarak akla yatkındır. Epidemiyolojik kanıtlar yetersizdir. Bu tür hastalarda
amniyosentezin güvenliği hakkında daha fazla veri elde edilinceye kadar,
hastalara vertikal bulaşma riskine ilişkin verilerin güven verici ancak sınırlı
olduğu, potansiyel fetal enfeksiyon riski hakkında bilgi verildiği ve anöploidinin
doğum öncesi tanısı için yüksek sensitivite ve düşük yanlış pozitif oranları
ile alternatif testlerinde önerilebileceği konusunda danışmanlık verilmelidir.
Sonuncusu, anne kanında hücre dışı serbest DNA (cfDNA) testi, gebeliğin
11. ve 14. haftaları arasında kombine tarama (ense saydamlığı ölçümleri ve
biyokimyasal belirteçler) ve/veya amniyosenteze başlamadan önce ikinci
trimester maternal serum biyokimyasal taramasını içerir (24).
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3.7. Barsak florası ile inokülasyon
Yukarıda tartışıldığı gibi, nadir görülen barsaktan geçiş, barsak florasını
amniyotik sıvıya sokarak intrauterin enfeksiyona, gebelik kaybına ve nadiren
septik şoka neden olabilir.
3.8. Hücre kültürü başarısızlığı
Amniyositler, örneklerin %0.1’inde kültürde büyüyemez. Amniyotik sıvı
kültürü vakaların % 99’undan fazlasında başarılıdır, ancak fetüs anomalili ise
hücrelerin çoğalması daha az olasıdır. Amniyotik sıvı hücre kültürü başarısızlığı
örneklerin %0,1’inde görülür (24).
3.9. Mozaisizm
Gerçek mozaisizm, aynı bireyden en az iki primer kültürde bir veya daha
fazla anormal hücre dizisi artı normal bir hücre dizisi olarak tanımlanır;
amniyosentez yapılan gebeliklerin %0,1 ile 0.2’sinde görülür (CVS’e nazaran
daha az). Pseudomozaisizm (yani, bir kültür flaskına sınırlı anormal hücre
dizisi) daha yaygındır ve gebeliklerin %8’e kadarında görülür. Amniyosentezde
mozaisizm tespit edildiğinde, fetal kanda aynı anormal hücre hattının bulunup
bulunmadığını görmek için fetal kan örneklemesi yapılabilir, böylece fetal
mozaisizm doğrulanır. Bununla birlikte, fetal kan örnekleme sonucu normal olsa
bile, anormal hücre dizisi, deri gibi diğer fetal dokularda mevcut olabilir. Her iki
durumda da fenotipi tahmin etmek zor olabileceğinden; genetik konsultasyoun
ve fetüsün seri ultrason incelemeleri önerilir (24).
3.10. Fetal kayıp
Yayınlanmış verilere göre, amniyosentezin prosedür ilişkili riskleri az olup;
ultrason rehberliğinde bu konuda yetenekli bir operatör tarafından yapıldığında
muhtemelen %0.2 ile 0.3 civarındadır. Amerikan Obstetrisyen ve Jinekologlar
Derneği’nin (ACOG) genetik bozukluklar için doğum öncesi tanı testleri
hakkındaki pratik bülteni, deneyimli operatörler tarafından yapıldığında
prosedüre bağlı gebelik kaybı oranının %0.1 ile 0.3 olduğunu belirtmektedir
(1). Eş zamanlı gerçek zamanlı ultrason rehberliği ile yayınlanmış kontrollü
çalışmaların da gözden geçirilmesiyle, amniyosentez prosedürüne atfedilen
artmış spontan fetal kayıp oranı (yani, prosedüre bağlı kayıp oranı) %0,06
ile 1,0 arasındadır (0,6/1000 ile 10/1000). Kontrollere kıyasla amniyosentez
sonrası çoğu çalışma grubunda fetal kayıp oranında bir artış gözlenmiştir (24).
Farklı çalışmaların farklı fetal kayıp tanımları kullandığına dikkat edilmelidir;
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örneğin, FASTER (32) çalışması ve diğer çalışmalar, kriter olarak 24. gebelik
haftasından daha küçük dönemi fetal kayıp olarak kullanırken, diğer çalışmalar
28 haftadan küçük tüm fetal kayıpları veya doğuma kadar olan tüm kayıpları
içermiştir (33, 34).
Çoğu fetal kayıp amniyosentezden sonraki dört hafta içinde meydana gelir.
Bu tür kayıpların nedeni bilinmemektedir çünkü hiçbir çalışma bu vakalarda
plasenta ve fetüsü sürekli olarak incelememiştir. Prosedüre bağlı fetal kayıp
riskini etkileyip etkilemediklerini belirlemek için çeşitli faktörler incelenmiştir
(24). Operatör deneyimi fetal kayıp oranında önemli bir rol oynamayabilir, ancak
numune kalitesini etkileyebilir. Çoğu seride, giriş sayısının artan fetal kayıp
riski ile bağımsız olarak ilişkili olmadığını bildirmektedir (35). Bununla birlikte,
günümüze ait bir çalışma, prosedür ve girişimlerin sayısının, 1 prosedür ve 1
girişim için %0.3’ten fetal kayıp riskini önemli ölçüde artırdığını, >1 prosedür
ve >1 girişim için %5.2’ye çıkardığını göstermektedir (36). Amniyosentez
için çeşitli endikasyonların kendileri de fetal kayıplar için risk faktörleridir ve
bu klinik ortamlarda yapılan amniyosentezden sonra daha yüksek fetal kayıp
oranlarını açıklayabilmektedir. Yüksek bir maternal serum alfa-fetoprotein
(MSAFP) değeri amniyosentez için endikasyon olduğunda daha yüksek kayıp
oranları gözlenmiştir. Bir çalışmada, medianın katları değeri (multiples of the
median=MoM) 2.0’dan büyük MSAFP için yapılan amniyosentezden sonra
fetal kayıp için rölatif risk 8.3 (%95 CI 2.4-19.8) olmuştur (27). Diagnostik
amniyosentez için endikasyon olarak fetal anomalilerin varlığı, artan fetal kayıp
riski ile ilişkilidir. Mevcut gebelik sırasında vajinal kanama ve abort öyküsü
(spontan veya indüklenmiş), amniyosentez sonrası spontan kayıplar için ek
risk faktörleridir. Bir raporda, işlemden önce vajinal kanama varlığı, vajinal
kanaması olmayan kontrollere kıyasla 28. gebelik haftasından önce önemli
ölçüde daha yüksek spontan fetal kayıp oranı ile ilişkilendirilmiştir (%5.9’a
karşı %3.8). İlk trimesterde üç veya daha fazla, ikinci trimesterde bir veya daha
fazla abort öyküsü, amniyosentezden sonra daha yüksek gebelik kaybı oranı
ile ilişkili olduğu sunulmuştur (abort öyküsü olmayan kontrollerde %6.9’a
karşı %3.5) (37). Bu gözlem, büyük bir kohort çalışmasıyla da doğrulanmıştır
(24, 35). Amniyon ve koryon füzyonu gerçekleşmemişse, amniyotik sıvı elde
edememe veya ikinci bir ponksiyon gerektirme olasılığı daha yüksek olduğu
için prosedür genellikle ertelenir (1).
Özetle, amniyosentezin en önemli riski gebelik kaybıdır. CVS›de olduğu
gibi, muhtemelen artan deneyim ve teknik ve görüntülemedeki gelişmeler
nedeniyle midtrimester amniyosentezinin prosedür ilişkili kayıp oranı zamanla
azalmıştır. Sonucun nadir olması ve amniyosentez sonrası düşük yaşayan kadınları
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uygun bir kontrol grubuyla karşılaştırmanın zorluğu nedeniyle, amniyosentez
sonrası düşükle ilgili kesin datayı elde etmek zordur. Tek merkeze ait güncel bir
çalışmada prosedürle ilişkili kayıp oranları %0,13 (769’da 1) ile %0,27 (370’de
1) olarak bildirilmiştir (1). Amniyosentez sonrası düşük riskine ilişkin yine
yakın zamanda yapılan bir meta-analizde, prosedür uygulanan 42.000’den fazla
kadın ve uygulanmayan 138.000 kadın da dahil olmak üzere, prosedüre bağlı
kayıp oranının yaklaşık %0.11 (900’de 1) olduğu tahmin edilmektedir. Prenatal
tanı prosedürüne atfedilebilen prosedüre bağlı gebelik kaybı oranı, şu anda
deneyimli sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen prosedürlerde
yaklaşık %0,1-0,3 olarak tahmin edilmektedir. Amniyosentez ve CVS için kayıp
oranları çok düşüktür. Bu veriler yüksek hacimli, deneyimli merkezlerden gelen
raporlardan hesaplanmıştır ve diğer durumlar için geçerli olmayabilir. Ayrıca,
hastalara amniyosentezden sonra düşük yapma olasılığı konusunda danışmanlık
yaparken, prosedürle ilgili riski hastanın arka plan riski bağlamına yerleştirmek
önemlidir (1).
3.11. Mevcut dataya ait limitasyonlar
Amniyosentez prenatal tanı için en sık uygulanan prosedürlerden biri olmasına
rağmen, güvenliğinin kesin olarak değerlendirilmesi birkaç nedenden dolayı
zordur. Randomize çalışmalar, amniyosentez sonrası prosedürle ilişkili düşük,
fetal ölüm ve preterm doğum riskine ilişkin en iyi tahminleri sağlamak için
ideal olarak konumlandırılmıştır. Ancak, bu tür yalnızca bir deneme yapılmıştır.
Bu çalışmada, amniyosentez veya rutin bakım (ultrason ve MSAFP’nin
değerlendirilmesi) için rastgele atanan, bilinen genetik hastalık riski olmayan,
25 ile 34 yaşları arasındaki 4606 hastada gebelik sonucu incelenmiştir. Toplam
spontan abort oranı çalışma grubunda %1.7 ve kontrol grubunda %0.7 idi
(rölatif risk 2.3, %95 CI 1.3-4.0). Çalışma grubunda kromozomal anöploidi olan
15 gebelikten 11›i sonlandırılırken, kontrol grubunda sadece bir kromozomal
anormal gebelik tanısı konuldu ve sonlandırıldı, bu da amniyosentez grubundaki
%1›lik artmış spontan fetal kayıp riskinin hafife alındığını düşündürmektedir
(27).
Birkaç büyük vaka kontrol ve kohort çalışması, amniyosentez ile ilişkili
riskler ve komplikasyonlar hakkındaki bilgi boşluğunu doldurmaya çalışmıştır
ve bu çalışmalara ait bulgular birkaç meta analizden geçmiştir. Ancak bu tür
çalışmalarda hem vakalar hem de kontroller arasında bias olabilmektedir.
Aşağıdaki faktörler, vakalardaki major biaslar olarak düşünülmektedir.
Amniyosentez endikasyonu, olumsuz gebelik sonucu açısından yüksek risk
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taşıyan hastaları seçebilir. Gerçekten de, düşük ve diğer komplikasyonların oranı,
maternal yaştan ve daha az ölçüde, prosedür için endikasyon oluşturabilecek
diğer anne faktörlerinden (örneğin, anormal serum tarama sonuçları) önemli
ölçüde etkilenir. Diğer bir bias ise, bazı serilerde gebelik sonuçları bilgisinin
tüm vakalarda mevcut olmaması, takipteki kayıp oranının vakalar ve kontroller
arasında önemli ölçüde farklı olması veya takipte kaybedilen vakaların analiz dışı
bırakılmasıdır. Bu, takibi en zor olan gebelikler genellikle fetal kayıpla ilişkili
olduğundan bir biasa neden olur (24). Yine aşağıdaki faktörler kontrollerdeki
major biaslardır. Randomize olmayan çalışmaların tümünde, kontrollerdeki
fetal kayıplar hem normal hem de anormal karyotipleri içermektedir, oysa
amniyosentez sonrası olanlar çoğunlukla öploid fetüsleri içermektedir (çünkü
anöploid gebelikler genellikle sonlandırılmıştır). Bu bias, amniyosentez sonrası
spontan fetal kayıp oranının olduğundan az tahmin edilmesine yol açar ve
amniyosentez yapılmayan kontrollere göre 24 haftadan önce spontan fetal
kayıp olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğu FASTER çalışmasının
paradoksal bulgusunu açıklamaktadır (düzeltilmiş=adjusted OR 0.4, %95 CI
0.3-0.7) (72). Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, amniyosentez geçiren hastalarda
gebelik terminasyonu oranı, yapmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksekti
(%2.9’a karşı %0.2) (24).
FASTER çalışmasında, her iki trimesterde de tarama negatif olan bazı
hastalar yine de amniyosentez yaptırmayı seçmişlerdir (32). Tarama negatif
sonuçları olan bu hasta alt popülasyonu, 24 haftadan önce prosedür ilişkili
spontan kayıpların olduğundan daha az tahmin edilmesinin en aza indirildiği bir
grubu temsil eder, çünkü bu hastaların düşük fetal anöploidi riskine ve dolayısıyla
düşük aktif gebelik terminasyonu oranına sahip olması beklenir. Tarama negatif
hastalarda amniyosentez ile artmış spontan kayıp oranı %0,15 (%95 CI -0.250.81) veya prosedürle ilgili kayıp oranı 1/600 ile 1/700 idi. Not olarak, tarama
negatif hastalarda bazı trizomi 21, 18 ve 13 ve Turner sendromu vakaları gibi
spontan midtrimester kaybı veya aktif gebelik sonlandırması riskinin arttığı
belirli anöploidilerin bulunması beklenebilir (24). Kontrol popülasyonunun
seçimi de çalışmadan çalışmaya farklılık gösterir: Bir çalışmada yazarlar, kendi
kohortlarında amniyosentez sonrası gözlemlenen fetal kayıp oranını, etnisite ve
maternal yaş için düzeltilmiş yayınlanmış verilere dayanarak beklenen spontan
kayıp oranı ile karşılaştırmayı seçmiştir. Bazı araştırmalar, fetal viyabiliteyi
doğrulamak ve majör anomalileri dışlamak için ikinci trimester ultrason
taramasından geçmeyen gebeliklerden oluşan kontrol gruplarını kullanmıştır
(24, 38).
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Meta-analizler, yalnızca randomize çalışmaların dahil edilip edilmediğine
veya kohort çalışmalarının da dahil edilmesine bağlı olarak, prosedürle ilişkili
gebelik kaybı oranlarını %0.3 ile 1.0 arasında bildirmiştir. Rastgele olmayan
kontrollü çalışmaları içeren meta-analizler, çalışmalar arasında gözlemlenen
varyasyonun %88’ini oluşturan önemli heterojenlikten rahatsızdır. Sonuçları
birleştirmek için random etki modelinin kullanılması, çalışmalar arasındaki
metodolojik farklılıkları çözememektedir (3, 24). Özetle, Midtrimester
amniyosentezi takiben işlem ile ilişkili kayıp oranı, görüntüleme teknolojisindeki
gelişmeler ile azalmıştır. Tek merkezli çalışmalar ve metaanaliz verilerine
dayanarak, amniyosentez prosedürüyle ilgili kayıp oranı, deneyimli bir uzman
tarafından gerçekleştirildiğinde, %0,1-0,3’e yakındır--yaklaşık 500 prosedürde
1 (1). Vücut kitle indeksi (BMI)>40 kg/m2 olan morbid obez kadınlarda kayıp
oranı ikiye katlanabilir. İkiz gebeliklerde Cahill ve arkadaşları amniyosenteze
atfedilen % 1,8’lik bir kayıp oranı bildirmiştir (39). Amniyosentez endikasyonu
kayıp oranlarını etkileyebilir, bazı fetal anomaliler, anöploidiler ve hidrops
gibi durumlarda oran daha yüksektir. Ve bazı kayıplar anormal plasental
implantasyon, dekolman, uterin anomaliler veya enfeksiyon ile ilişkilidir.
Wenstrom ve arkadaşları, yaklaşık 12.000 işlemi takiben 66 fetal ölümü analiz
etmiş ve % 12’sinin önceden var olan intrauterin enfeksiyonla ilişkili olduğunu
bulmuştur (40).
3.12. Obstetrik komplikasyonlar
Birinci veya ikinci trimester amniyosentezine maruz kalmanın eşlik eden
obstetrik komplikasyon riskinde artış ile ilişkili olup olmadığını inceleyen
çalışmalar, genellikle gebelik ilişkili hipertansiyon, düşük veya çok düşük
doğum ağırlığı, dekolman, preterm doğum, PPROM, ölü doğum, neonatal
mortalite veya perinatal mortalite riskinde anlamlı bir artış bulmamıştır (24).
3.13. Üçüncü trimester amniyosentez
Üçüncü trimester, ultrason eşliğinde amniyosentezin güvenliği ve etkinliği, iki
kontrollü çalışma ile gösterilmiştir. Bir çalışmada, >32 haftada fetal akciğer
olgunluğu çalışmaları için amniyosentez yapılan hastalar, test sırasındaki gebelik
yaşına ve anne yaşına göre antepartum testi yapılan kontrollerle eşleştirilmiş
(41). Testten sonraki 48 saat içinde obstetrik komplikasyon oranlarında
gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (0/167’ye karşı 1/167). Diğer
çalışmada, amniyosentez yapılan PPROM’lu 91 hastada gebelik sonucu,
prosedür uygulanmayan PPROM’lu 46 kontrolün sonucu ile karşılaştırılmış.
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Doğuma kadar geçen süre intervali açısından gruplar arasında anlamlı fark
görülmemiştir. Üçüncü trimester amniyosentezinin güvenliği, birkaç kontrolsüz
gözlemsel çalışma tarafından da desteklenmektedir. Bu çalışmalar, prosedüre
yakın düşük (< %1) obstetrik komplikasyon oranları bildirmiştir (24). Genetik
testler için üçüncü trimester amniyosentezinin yapıldığı çalışmalarda, küçük
örneklem büyüklüğü ve amniyosentez endikasyonları ile ilgili kafa karıştırıcı
değişkenler işlemin güvenliğinin yorumlanmasını etkilemektedir. Bir vakakontrol çalışması, amniyosentez öncesi kortikosteroid uygulamasının, her iki
grupta da benzer olan ve genel popülasyondan daha yüksek olmayan neonatal
komplikasyon oranlarını azaltmadığını bulmuştur (42).
4.

Fetal kan örneklemesi komplikasyonları

Fetal kan örneklemesi (fetal blood sampling=FBS), özetle fetal kana erişim
sağlamak için kullanılan üç tekniği ifade eder: kordosentez (perkütan
umblikal kan örneklemesi olarak da bilinir), intrahepatik kan örneklemesi ve
kardiyosentez. FBS, postnatal venipunktürden daha risklidir ve gebelik boyunca
normatif fetal laboratuvar değerlerinin sınırlı mevcudiyeti nedeniyle sonuçların
yorumlanması zor olabilmektedir. Hayatı tehdit edici olabilen kanama, bradikardi
ve enfeksiyon, kordosentez ile ilişkili majör fetal komplikasyonlardır. Gebelikle
ilişkili olmayan maternal komplikasyonlar olağandışıdır (43).
4.1. Fetal kanama
Delinme bölgesinden (puncture site) kanama, vakaların %20-30’unda meydana
gelen kordosentezin en yaygın komplikasyonudur. Umbilikal arterin delinmesi,
ortalama kanama süresinin 35 saniye olduğu venipunktürden önemli ölçüde
daha uzun kanama süresi ile ilişkilidir. Prosedür sonrası kanama, 21. gebelik
haftasından önce meydana geldiğinde daha olumsuz bir prognoz taşıyor gibi
görünmektedir (43). Trombosit sayısı veya fonksiyon kusuru olan fetüsler,
delinme bölgesinden ölümcül kanama açısından önemli potansiyel risk
altındadır. Bu nedenle, bir fetal trombosit bozukluğunu teşhis etmek için FBS
yapıldığında, fetal trombosit sayımını beklerken, fetusa konsantre, yıkanmış
maternal (veya uyumlu donör) trombositleri yavaşça transfüze etmek tedbirlidir.
Bu trombositler, havuzlanmış donör trombositleri ile transfüzyon ilişkili
enfeksiyon risklerini en aza indirmek için genellikle maternal trombositferezden
elde edilir. 15 ile 20 mL trombosit konsantresi transfüzyonu genellikle fetal
trombosit sayısını 70.000 ile 90.000 artırır, bu da kord delinme bölgesinden
kanamayı önlemek için yeterlidir. Trombosit transfüzyonundan önce iğnenin
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yerinden çıkması, trombosit anormalliğinden etkilenen fetüs için ölümcül
sonuçlara yol açabilir. Örnekleme bölgesinden kanama riskinin düşük olması
nedeniyle, şüpheli fetal trombositopeni vakalarında FBS için en uygun teknik
olarak intrahepatik ven örneklemesi önerilmiştir. Konjenital bir hemostatik
bozukluğun değerlendirilmesi için prenatal tanı yapılıyorsa, şiddetli von
Willebrand hastalığı ve hemofili gibi kanama diyatezi olan fetüslerde numune
alındıktan sonra aşırı kanama bildirildiğinden, FBS sırasında fetal transfüzyon
için taze donmuş plazma mevcut olmalıdır (43). Ponksiyon sahasından devam
eden kanama not edilirse, seçenekler arasında, gebelik yaşına göre uygun olduğu
düşünülürse acil doğum veya fetal volum restorasyonu girişimleri bulunur.
4.2. Kord hematomu
Kord hematomu genellikle asemptomatiktir, ancak geçici veya uzamış ani
fetal bradikardi ile ilişkili olabilir. Güven verici fetal monitorizasyon testleri
(örn. nonstres test, biyofiziksel profil) ve genişlemeyen bir hematom varlığında
ekspektan yaklaşım önerilir. Bununla birlikte, güven vermeyen fetal durum
belirtileri devam ederse doğum endikedir. Doğum sonrası umblikal kordonu
inceleyen bir seride, vakaların %17’sinde FBS’yi takiben hematomlar
kaydedilmiştir. Hematom boyutu ile geçici fetal bradikardi veya kordon
ponksiyon bölgesinden kanama arasında hiçbir ilişki belgelenmemiştir (43).
4.3. Fetomaternal kanama
Vakaların yaklaşık %40’ında önemli fetomaternal kanama meydana gelir. Bu
fetomaternal kanamalar şu şekilde tanımlanabilir: FBS’den hemen önce ve
sonra alınan kandan alınan maternal serum alfa-fetoprotein konsantrasyonunda
işlem sonrası %50’den fazla artış. 1 mL’den fazla fetal tam kandan fazla
hesaplanmış bir fetomaternal kanama gösteren anne kanının Kleihauer-Betke
boyaması. Fetomaternal kanama, üç dakikadan uzun süren prosedürlerde ve
iki veya daha fazla iğne yerleştirilmesini gerektirenlerde, posterior plasentadan
çok anterior plasentada daha yaygındır. Küçük bir fetomaternal kanamanın
ana sonucu, kırmızı kan hücresi alloimmünizasyonu nedeniyle prosedür
yapıldığında maternal alloantikor titrelerinde bir artıştır. Yeni alloimmunizasyon
da mümkündür. Büyük bir fetomaternal kanama nadirdir ve ciddi fetal anemi
ve ölümle sonuçlanabilir. Fetomaternal kanama volümünü ölçmek için
prosedür öncesi ve sonrası maternal kan örneklerinin alınmasına yönelik klinik
endikasyonlar konusunda bir fikir birliği yoktur. Rutin bu testler order edilmez
(43).
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4.4. Bradikardi
FBS uygulanan fetüslerin %5 ile 10’unda geçici fetal bradikardi rapor edilmiştir.
Çoğu vaka, müdahale olmaksızın beş dakika içinde çözülür. Umbilikal arterin
delinmesini içeren prosedürlerde bradikardi insidansının daha yüksek olması,
bu komplikasyonun lokal vazospazmın neden olduğu vazovagal yanıttan
kaynaklanabileceğini düşündürmektedir (43). Büyüme kısıtlılığı olan fetüslerde,
haftası ile ölçümleri uygun olan gruba kıyasla (%4’e karşı %17) daha yüksek
bradikardi oranı da kaydedilmiştir. Bradikardi için en büyük risk, doppler
analizine göre umbilikal arterinde diyastolik akımı olmayan büyüme kısıtlı
fetüstedir: bradikardi, bu fetüslerin %21’inde, normal diyastolik akışı olanların
%5’inde meydana gelmiştir (44).
Özetle, diğer komplikasyonlar olarak, vakaların %20-%30›unda kord
damar kanaması, plasentadan geçilen vakaların yaklaşık %40›ında fetalmaternal kanama, % 5-10’unda fetal bradikardi yer alır. Komplikasyonların
çoğu, tamamen iyileşme ile geçicidir, ancak bazıları fetal kayıp ile sonuçlanır
(1). 2000’den fazla prosedürün uygulandığı bir seride plasental kord insersiyon
yeri yakınlığıyla serbest luptan iğne girilerek yapılan fetal kan örneklemelerinde,
işlem başarısı oranları, gebelik kaybı, korddan görünür kanama ve fetal bradikardi
açısından fark bulunmamıştır. İşlemin tamamlanma süresi, plasental kord
insersiyon grubunda, serbest lupa göre anlamlı şekilde daha kısa bulunmuştur5’e 7 dakika. Bununla birlikte, insersiyon yerinden örnekleme daha yüksek
maternal kan kontaminasyon oranına sahiptir (1, 43).
4.5. Enfeksiyon
FBS’den kaynaklanan maternal risk minimaldir ve esas olarak koryoamniyonit
ile sınırlıdır. Enfeksiyon, prosedürlerin %1’inden daha azından sonra meydana
gelir, ancak FBS ile ilişkili gebelik kayıplarının %40’ından sorumludur. Bu
nedenle antibiyotik profilaksisi uygulanmış olmakla birlikte, bu müdahalenin
yararı kanıtlanmamıştır (43).
4.6. Başarısızlık oranı
Kordosentez ve intrahepatik ven örneklemesi, kan örneği almada benzer
başarısızlık oranlarına sahiptir (sırasıyla %9 ve %5). Bu nedenle, endikasyonlara
ve örnekleme alanına erişim kolaylığına göre uygun tekniğin seçilebilmesi için
her iki tekniğe de aşina olmak yararlıdır (43).
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4.7. Fetal kayıp
İşlem sonrası gebelik kaybı riski %1.4 ile %1.9 gibi görünmektedir. Bu risk,
tıbbi veya obstetrik komplikasyonları veya sonografik olarak belirgin bir
fetal anomalisi olmayan gebe hastalarda 16 ile 22. haftalarda bir karyotip
anormalliği veya hemoglobinopatiyi saptamak için 5000’den fazla FBS
işleminin gerçekleştirildiği geniş bir kohort çalışmasıyla gösterilmiştir (45).
Doğuma kadar takip edilen normal sonuçları olan hastalarda fetal kayıp oranı,
prosedür uygulanmayan sonogramda anne yaşı, parite ve gebelik yaşı açısından
eşleştirilmiş kontrollerden %0.9 daha yüksekti (%1.9’a karşı %1.0, rölatif risk
[RR] 1.9, %95 CI 1.4-2.7) (45). 6650 kordosentez vakasını içeren başka bir
büyük vaka kontrol serisinde de benzer bir artmış risk (%0.6) rapor edilmiştir.
Özetle, fetal kan örneklemesini takiben prosedürle ilişkili fetal kayıp oranı
yaklaşık %1,4’dür. Gerçek kayıp oranı, işlem endikasyonuna ve fetal duruma
göre değişir (46).
Prosedüre bağlı fetal kayıp için en önemli risk faktörleri şu şekildedir.
Anormal fetus; anormal fetüste fetal kayıp riski önemli ölçüde daha yüksektir.
Üç raporda, genetik bozuklukların veya karyotiplemenin teşhisi için normal
görünen bir fetüs üzerinde FBS yapıldığında prosedürün iki haftası içindeki
toplam spontan gebelik kaybı oranı %1, yapısal anomalileri olan bir fetüste %7
ile %13, büyüme kısıtlılığı olan fetüslerde %9 ile %14 ve non immün hidropslu
fetüslerde %25 ile %32 olarak bildirilmiştir (43). Yetersiz operatör deneyimi;
daha az deneyimli operatörler tarafından gerçekleştirilen prosedürler (<40 veya
<60 prosedür olarak tanımlanır), deneyimli operatörler tarafından gerçekleştirilen
prosedürlere kıyasla daha yüksek fetal kayıp oranları ile ilişkilidir. Yukarıda
açıklanan geniş kohort çalışmasında, deneyimli bir operatörle karşılaştırıldığında
daha az deneyimli bir operatör tarafından yapıldığında fetal kayıp riski iki kattan
fazlaydı (%3,5’e karşı %1,7, düzeltilmiş olasılık oranı [OR] 2.16, %95 CI 1.253.72) (45, 46). Kordosentez eğitim modelinde eğitim almak, erken uygulamada
operatörler için fetal kayıp riskini (yani <60 prosedür) ve prosedürün süresini
azaltabilir. Bu, FBS prosedürlerinin, operatörlerin deneyimini sürdürmek
için yeterli hacme sahip birkaç merkezde konsolide edilmesi gerektiğini
göstermektedir (46). Fetal kalpten örnekleme; kan örneğinin umblikal venden
değil fetal kalbinden alınması (kardiyosentez). Gestasyonel yaşın <24 hafta
olması; <24 haftalık fetüslerde fetal kayıp riski daha yüksektir. FBS’nin rapor
edildiği en düşük gebelik yaşı 16 haftadır. 16 ile 24. gebelik haftaları arasında
(ortalama gebelik yaşı: 19.7±1.4 hafta) 1020 hasta çiftini içeren ve fetal anomali
kanıtı olmayan bir vaka-kontrol çalışmasında, FBS uygulananlarda, FBS’siz
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ultrason yapılan kontrollere kıyasla, FBS uygulananlarda artmış fetal kayıp
riski belirtilmiştir (yüzde 3,2’ye karşı yüzde 1,8). Çoğu kayıp 28 haftadan
önce meydana gelmiş ve %30’u prosedürün iki haftasında meydana gelmiştir
(47). Diğer; delinme bölgesinden uzamış kanama (düzeltilmiş OR 10.8, %95
CI 5.3-22.4), fetal bradikardi (düzeltilmiş OR 3.3, %95 CI 1.8-6) ve plasental
penetrasyon (düzeltilmiş OR 2.6, %95 CI 1.7-4.1) ayrıca fetal kaybın bağımsız
risk faktörleri gibi görünmektedir (46).
4.8. Fetal anomaliler
Yukarıda açıklanan 5000’den fazla FBS prosedürünün geniş bir kohort
çalışmasında, FBS grubunda geç ortaya çıkan anomalileri olan üç fetüsün
(hidranensefalili iki fetüs, hidrosefalili bir fetüs) FBS olmayan grupta
hidrosefalili bir fetüs ile karşılaştırıldığında kaydedilmiştir. FBS’ye ikincil
tromboembolizmin bu tür komplikasyonlara yol açabileceği biyolojik olarak
makul olsa da, bir anomalinin mutlak riski küçük görünmektedir (<1/1000
prosedür) (43).
4.9. Gebelik yaşına göre küçük, preterm doğum ve diğer komplikasyonlar
Yukarıda açıklanan 5000’den fazla FBS prosedürünü içeren geniş bir kohort
çalışması, FBS uygulanan ve normal sonuçları olan hastaların, prosedür
uygulanmayan ve maternal yaş, parite, sonogramda gebelik yaşı eşleştirilen
kontrol grubuna göre gestasyonel yaşa göre küçük yenidoğan oranlarında önemli
artışlar olduğunu bildirmiştir (%6.9’a karşı %4.6, RR 1.5, %95 CI 1.3-1.8), 37.
gebelik haftasından önce doğum (%12.7’ye karşı %7.4, RR 1.7, %95 CI 1.5-1.9)
ve 34. gebelik haftasından önce doğum (%2.6’ya karşı %1.3, RR 1.9, %95 CI
1.4-2.5). Logistik regresyon analizi, operatörün düşük deneyim düzeyinin (yani,
<40 vaka gerçekleştirmiş olması), prosedür sırasında uzamış kanamanın (yani
bir dakikadan uzun süre), plasentadan penetrasyonun ve prosedür sonrası fetal
bradikardinin olumsuz sonuçların bağımsız prediktörleri olduğunu göstermiştir.
Erken membran rüptürü, abrupsiyon, koryoamniyonit ve gebeliğin hipertansif
komplikasyon oranları iki grup arasında fark görülmemiştir (43, 45).
4.10.

Enfeksiyonun vertikal geçişi

Kronik hepatitli veya HIV enfeksiyonu olan hastalarda FBS gibi invaziv
prosedürler, fetüsü prosedüre bağlı vertikal bulaş riskine sokar. Bu hastalarda
amniyosentez ile ilgili literatürün gözden geçirilmesine dayanarak, bu risk
muhtemelen çok düşüktür ve viral yük ile ilişkilidir. Bu hastalarla vertikal

86   JINEKOLOJİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYONLAR

bulaşma olasılığı tartışılmalıdır. Mümkünse işlem öncesinde ve işlem sırasında
plasentanın penetrasyonundan kaçınarak viral yükü saptanamayan seviyelere
indirmek için uygun antiviral medikasyon verilerek bulaşma riski azaltılabilir.
Spesifik bir rehber mevcut değildir; hastanın viral yüküne, işlemin endikasyonuna
ve aciliyetine dayalı olarak her vaka için bir risk-fayda analizi yapılmalıdır (43).
5.

Sonuç

Özetle, CVS komplikasyonları arasında gebelik kaybı, lekelenme/kanama,
enfeksiyon, membran rüptürü ve fetomaternal hemoraji yer alır. Diğer gebelik
sonuçlarının etkilendiğine dair güçlü bir kanıt yoktur. Kanama, membran
rüptürü ve enfeksiyon gebelik kaybına neden olabilir. Kohort çalışmalarından
elde edilen havuzlanmış dataya dayanarak, gebelik kaybı oranı, TA-CVS
prosedürünün 14 günü içinde %0.7’dir. Prosedüre bağlı uzuv defektleri CVS ile
ilişkilendirilmiştir, ancak prosedür 10. gebelik haftasından sonra yapıldığında
risk ihmal edilebilir düzeydedir. Karşılaştırıldığında, amniyosentezden
sonraki 14 gün içinde toplam gebelik kaybı oranı %0.6 (%95 CI 0,5-0,7)
gibi görünmektedir. Fetomaternal kanama alloimmunizasyona neden olabilir,
önceden var olan alloimmunizasyonu kötüleştirebilir ve maternal serum alfafetoproteininde artışa neden olabilir. Alloimmünizasyonu olmayan RhD-negatif
hastalar işlemden sonra anti-D Rh immünoglobulin profilaksisi almalıdır.
Amniyosentez gebeliğin 15. haftasından sonra yapılmalıdır çünkü
daha erken prosedürlerin başarılı olma olasılığı daha düşüktür, daha yüksek
hücre kültürü başarısızlığı oranları ile ilişkilidir ve daha büyük fetal riskler
taşır. Amniyosentez ile ilişkili gerçek gebelik kaybı oranı kesin değildir.
Yayınlanmış verilere ilişkin genel yorum, amniyosentezin prosedür ilişkili
risklerinin çok küçük olduğudur: ultrason rehberliğinde yetenekli bir operatör
tarafından yapıldığında muhtemelen %0.2 ile 0.3 civarındadır. ACOG, genetik
bozukluklar için prenatal tanı testleri hakkında pratik bülteni, operatörler
deneyimli olduğunda, prosedüre bağlı gebelik kaybı oranının %0.1 ile 0,3
olduğunu belirtmiştir. Amniyosentez sırasında doğrudan fetal yaralanma veya
maternal yaralanma riskleri minimaldir. Ortopedik anormallikler ve respiratuvar
problemler gibi küçük bir dolaylı fetal yaralanma riski olabilir. Amniyon
sıvısının geçici sızıntısı, amniyosentez yapılan gebeliklerde kontrollere göre
daha sık görülür (%1.7’ye karşı %0.4), ancak genellikle normal gebelik sonucu
ile ilişkilidir. İşlem sırasında viremi/bakteriyemi olan hastalarda enfeksiyonun
anneden çocuğa geçişi meydana gelebilir. Risk düşük olmasına rağmen, yüksek
sensitiviteye ve düşük yanlış pozitiflik oranlarına sahip testlerin kullanıldığı,
prenatal fetal risk değerlendirmesinin non-invaziv yöntemleri tercih edilebilir.
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FBS içinde fetal kanama, bradikardi ve enfeksiyon major
komplikasyonlardır; maternal komplikasyonlar nadirdir. FBS prosedürleri,
fetal kayıp riskinde (%0.6 ile 1.9) ve diğer obstetrik komplikasyonlarda anlamlı
bir artış ile ilişkilidir. Operatör deneyimi bu tür komplikasyonların major bir
belirleyicisi olduğundan, ideal olarak FBS, operatörlerin deneyimini sürdürmek
için yeterli hacme sahip birkaç merkezde konsolide olmalıdır.
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