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Hakkımda: 

Adım Enes Başak. Konya Meram tıp fakültesi son sınıfta okuyorum. Tıp fakültesinde altı yıl 

boyunca aldığımız dersleri bir web sitesinde toplamak gibi bir düşüncem vardı her zaman. Tıpçı 

arkadaşlarıma, kardeşlerime bir nebze faydam olsun niyetiyle bu web sitesi fikrimi tamamlamak için 

çalışmaya başladım. Şuan için dönem 5′deki stajların notlarını yüklemek ile meşgulüm. Son güncellemelerle 

bu tıp sitemizde; dönem 4 notları, dönem 5′ten bazı notlar, muayene videoları, TUS soruları ve bazı tıp 

programları bulunmakta. İnşallah zamanla tüm notları yükleyeceğiz ve hemen her branşta arkadaşlarımıza 

faydalı olacak bu siteyi tamamlayabileceğiz. Facebook‘ta bu sitemizin tanıtımını yapmak amacıyla açtığımız 

sayfaya; http://facebook.com/tipnotlari adlı link ile ulaşabilirsiniz. Sayfamızın tanıtımını yaparak, 

arkadaşlarınıza tavsiye ederek, öneri ve eleştiriler ileterek katkıda bulunmanız sizlerden almak istediğim en 

büyük yardım olur. 

Yaklaşık 5 yıldır şiir ve öykü yazıyorum, ‗‗Sızıntı‘‘ ve ‗‗Lokman Hekim‖ gibi dergilerde yazılarımı 

yayınlamaktayım. Yayınlanmış ‖Hasretin Kadar‖ isimli bir şiir kitabım var olup, bu kitabıma idefix.com, 

kitapdunyasi.com gibi sitelerden bakabilirsiniz. Şahsi web sitem ise; www.enesbasak.wordpress.com olup 

bana buradan ulaşabilirsiniz. 

Aynı zamanda, uluslararası literatür dergisi olan ‖Journal of Pediatric Neurology‖ adlı dergide 

editörlük yapmaktayım; http://childscience.org/html/jpn/editor.html adlı link ile bu dergiye ulaşabilirsiniz. 

Bunların dışında; ‖Medikal Akademi‖ isimli bir tıp şirketinde köşe yazarlığı yapmaktayım; 

http://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/drenes/yazilar. Zinde Türkiye Sağlıklı Yaşam ve Spor 

Dergisi‘nde köşe yazarlığı yapmaktayım: http://www.bodytr.com/2013/08/enes-basak.html. Medi 

Platform'da köşe yazarı olarak bulunmaktayım: http://mediplatform.com/author/drenes. Köşe yazarlığı 

yapmakta olduğum bir diğer yer ise ‖Haberci Medya‖ isimli bir haber sitesi olup; http://habercimedya.com 

adlı link ile bu siteye ulaşabilirsiniz. 

 

Teşekkürlerimle, 

Enes Başak, MD 

Assistant Editor 

Journal of Pediatric Neurology 

Necmettin Erbakan University, 

Meram Medical Faculty 

Departments of Pediatrics 

4208 Konya, Turkiye 

E-mail: enesbasak42@hotmail.com 

http://www.childscience.org 

http://www.iospress.nl 
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Önsöz: 

Değerli arkadaşlar; 

Tıp eğitimi gerçekten uzun ve zorlu bir süreç. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak mesleğimizi 

icra etmek hepimizin tek temennisi ve gayesi olmakla birlikte, iyi çalışma ortamlarına sahip olmak bunları 

gerçekleştirmek adına en önemli faktörlerden biridir. Birçoğumuz not yükünün fazlalığından ve pratik 

eğitimin yeterli olmadığından şikâyetçi oluruz. Belki de bunlar halledilebilirse bizler eğitimlerimizi daha 

rahat tamamlayabilecek ve daha iyi hekimler olarak yetişebileceğiz. Önemli olan ise bu amaçlarımıza cevap 

veren, en yüksek faydaları sunan bir ortama sahip olmaktır. 

Bu gaye ile 8-9 ay kadar önce çalışmalarıma başladım. Sahip olduğum notları web ortamına koyarak 

insanların ulaşmasını sağlamaya çalıştım. Ancak notları slayt halinde koymaktan öte bütün notları tek tek 

word formatına çevirerek yükledim. Bazen 1 not için 3-4 saatimi verdiğim de oldu ancak her zaman amacım 

notları word halinde sunarak daha rahat okunabilmesini ve faydalanılabilmesini sağlamak oldu. Bu şekilde 

bir çalışmayla bütün ders notlarını yüklemek için uğraşlar verdim. 

Pratik eğitimini desteklemek amacıyla da sistemik muayene videolarını youtube kanalıyla herkese 

sundum. Ayrıca önümüzdeki yıl okul hocalarımızla birlikte EKG, MR, BT, USG ve bazı sistemlere 

yaklaşımlarla ilgili eğitim videoları da hazırlayacağız. Şuan için ders notlarını yüklemeye devam ederek ve 

tabi yeni yeni projeler de hazırlayarak tıp eğitimine desteğimi sürdüreceğim. Bu projelerden bahsedecek 

olursak; internet imkânı her zaman bulunmayan kişiler için ders notlarımızın pdf kitaplarını hazırladım. 

Ayrıca e-book ve cep telefonları için program (jar, sis, android gibi) olarak da sunmak gibi bir gayem var. 

Amacım; zamanla yeni faaliyetlerde de bulunarak bu sistemi devam ettirmek ve tıp eğitimine kendi 

şahsımca yapabileceğim en iyi katkıyı yapmak. Şuan tıp notları olarak google aramalarında 1. sırada olmak 

ve birçok meslektaşımdan teşekkür mesajları almak beni fazlasıyla mutlu eden ve bu çalışmalarıma devam 

etmeme elbette ki yeterli olan şeylerdir. İnşallah bu devam edecek ve koca tıp deryasına bir damla da ben 

sunabileceğim. 

Teşekkürlerimle, 

Enes Başak 
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1 - Antenatal Takip Ve Bakım 

Doğum öncesi bakım gebeliğin belirlenmesinden doğuma kadar geçen 38-40  haftalık süre içerisinde 

annenin düzenli ve periyodik  kontrollerinin yapılmasıdır. Bu kontrollerde olabilecek sağlık sorunları 

erkenden belirlenebilir, gerekli önlemler zamanında alınabilir, doğumun doğru zamanda ve en iyi koşullarda 

yapılması sağlanır. Gebelikte sağlık bakımı 1.trimester içinde başlamalı, başlangıçta aylık kontroller 

yapılırken son trimesterde kontrol araları duruma göre sıklaştırılmalıdır. Daha önceki gebeliğinde problem 

yaşanmış kadınların yeni gebeliklerinde benzer sorunları olabilir. Hiç sorunu olmamış bir kadının 3. 

gebelikten sonra giderek artan sıklıkla maternal ve fetal komplikasyonları ortaya çıkabilir. Doğum sayısı 

arttıkça gebeliklerin kolaylaştığı doğru değildir. Annenin çok genç yaşta veya ileri yaşta olması, çok sık 

doğum yapması veya başka bir hastalığının olması, genellikle kendisinin ve doğacak bebeğin sorunlarla 

karşılaşmasına neden olabilir. Bu gebelikler riskli gebelikler grubu olarak çok daha ciddi bakımı ve takibi 

gerektirirler. 

İlk gebelikte annenin pek çok yeni bilgiye ve üstleneceği anneliğe uyum yapabilmesi için yardıma 

gereksinimi vardır. Bu nedenlerle ilk gebeliklerde doğum öncesi  bakım özellikli ve önemlidir. Her üç  aylık 

dönemde bir kez tam kan tablosu, hemoglobin veya hematokrit düzeyi ölçülmeli, tam idrar istenmeli ve 

idrarda protein, glukoz, sediment kontrolü yapılmalıdır. Gebeliğin başında kan grubu ve son trimesterde 

hepatit markerları bilinmelidir. Gebenin sağlıklı beslenmesi bebeğini anne sütüyle beslemesinin önemini 

öğrenmesi ve emzirmeye hazırlanması, doğuma psikolojik olarak hazırlanması, doğum sonu gebelikten 

korunma yöntemleri hakkında bilgi edinmesi, ancak antenatal bakım sırasında kurulan iletişimle sağlanır. 

Doğum öncesi bakım kapsamında aşağıdaki hususların özenle belirlenmesi gerekebilir: Ayrıntılı bir öyküyle 

var olan risklerin belirlenmesi. Anne ve bebek için oluşabilecek risklerden korunmak amacıyla anneye 

danışmanlık yapılması. Özel yöntemlerle korunulabilecek risklerin önlenmesi. Gebelik süresince annede 

ortaya çıkabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi. Gebelik süresince bebekte ortaya çıkabilecek risk 

faktörlerinin belirlenmesi bu risklerin ortadan kaldırılması için özel bakım verilmesi gebenin daha sık 

izlenmesi özel yaşamıyla ilgili gerekli bilgilerin verilmesi pek çok problemlerin ortadan kalkmasına 

yardımcı olabilir. 

Genel gebelik anamnezi: Genel gebelik anamnezinde annenin yaşı, evlenme yaşı, kaç yıllık evli olduğu, 

gebeliğin arzu edilip edilmediği, öykü ile belirlenebilecek tüm risk faktörlerinin varlığı sorularak not 

edilmelidir. İdeal doğum yaşı 20-30 yaşlar olarak kabul edilebilir. Eskiden geçirilmiş hastalıklar yapılan 

tedavilerle bu hastalıkların sekel bırakıp bırakmadığı nukslerinin olup olmadığı anamnezle birlikte 

laboratuar testleri ile belirlenmelidir. Geçirilmiş ameliyatların tümü kayıt edilirken özellikle genital 

organlarla ilgili ve uterusta nedbe bırakan sezaryen, myomektomi gibi operasyonların yeni gebelikte rüptür 

tehlikesi ihtimali; uterusu karın duvarına tespit edici ameliyatlarda ise distosia tehlikesi olabileceği 

hatırlanmalıdır. Kollum, vajina ve perinede yapılan plastik operasyonlar dogum şeklini değiştirebilir. 

Gebenin menarş yaşı, adet düzeni, kanama miktarı, adetlerinin sancılı olup olmaması, galaktorenin 

mevcudiyeti ovarial hipofizer hormonlar hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayabilir. 

Özel gebelik anamnezi: Son adet tarihinin belirtilmesi lazımdır. Ortalama gebelik süresi 280 gün yani 40 

haftadırdır. Tahmini doğum tarihini hesaplamak için Neagelle  kaidesinden yararlanılır.Son adetin ilk 

gününü bilen kadında son adet tarihine 7 gün ilave edilir ve meydana çıkan tarihten 3ay geri gidilir. Naegelle 

kaidesine göre tam hesaplanan günde doğum yapma ihtimalinin %5 olduğu hastaya belirtilmelidir. Evvelce 

kaç defa gebe kalındığı, bu gebeliklerin seyrinin nasıl olduğu, kaç gebeliğinin sağlıklı doğum ile sonlandığı, 

ölen çocuk olup olmadığı, spontan veya istemli düşük olup olmadığı, gebeliklerin devamında subjektif veya 

objektif şikâyetlerin olup olmadığı sorulmalıdır. Risk faktörlerinin var olup olmadığı, antenatal 

kanamalarının olup olmadığı gebeliklerin terminasyon tarihlerinin 40. haftaya ulaşıp ulaşmadığı dikkatlice 

araştırılmalıdır. Postpartum anne ve fetusda bir problemin yaşanıp yaşanmadığı da kayıt  edilmelidir. 

Gebeliğin tespit edildiği andan itibaren muayeneye geldiği tarihe kadar gebenin bulantı, kusma, göz 

kararması, uyku hali görme bozuklukları ayaklarda şişme baş ve diş ağrıları mesaneye  ait şikayetler 

defekasyon şikayetleri böbrek ve diğer tüm sistemlere ait şikayetlerinin olup olmadığı sorulmalıdır. 
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Primigravidalarda 18-20 hafta ve civarı, multiparlarda ise 2 hafta erken  çocuk hareketlerinin hissedilmesi 

gerekir. 

Genel vücut muayenesi: Genel muayene ile boy, tahmini kilo, anemi, solunumun rahat olup olmaması, yağ 

dokusunun vücutta yayılımı, mukozaların kanlanma durumu, stria ve pigmentasyon  gibi derideki gebelik 

değişiklikleri tespit edilmeli, kalça çıkığı, raşitizm, çocuk felci gibi kalça eklemi ve kemik pelvis 

patolojilerine neden olabilecek değişikliklerin varlığı halinde pelvis ölçümlerinin alınması esnasında dikkatli 

olunmalıdır. 

Özel gebelik muayenesi: 1-Vajinal muayene: gebeliğin ilk trimesterinde ilk 8-10. haftalarda ve son 

trimesterde doğuma 1-2 haftalık süre kalımında kemik pelvisin kapasitesini ölçme  ve vajinal doğumun 

gerçekleşebileceği kararını verebilmek amacıyla yapılması gereken özel muayene şeklidir. 2-Abdominal 

muayene: abdominal  muayenede mezür ile ölçüm, Leopold manevraları için palpasyon ve çocuk kalp 

seslerini dinlemek amacıyla oskültasyon uygulanır. Yeni belirlenmiş erken gebelikte 12. haftaya kadar pubis 

üzerinden uterus sınırları kolayca palpe edilmeyebilir. Palpasyona, iki trimesterden sonra başlanır ve 

doğuma kadar her vizite uygulanmalıdır. Burada çocuğun positio, preasentatio, situs ve habitusu, büyüklüğü, 

fundus uterinin yüksekliği, çocuk başının pelvisten rahatça geçip geçemeyeceği hususu araştırılır. Çoğul 

gebelik, hidramnios, ileri derecede obesite olmadığı takdirde abdomenin palpasyonu ile doğum prognozu 

hakkında birçok kıymetli bilginin elde edilmesi sağlanır. Abdomen palpasyonu Leopold manevraları denilen 

4 özel muayene ile tamamlanır. Her gebe muayenesinde sırasıyla ve sistemik olarak yapılmalıdır. 

Leopold manevraları: 1.Leopold manevrası: uterus fundusunun üst sınırı çevre oluşumlara (simfis, göbek ve 

ksifoid) uzaklığı yaklaşık olarak belirlenir. Aynı işlem mezür ile de yapılabilir ve (cm) olarak ölçülen değer 

gebelik haftasına eşdeğer olarak kabul edilir. Bu rakam 4‘e bölünürse gebelik ayı belirlenebilir. 2.Leopold  

manevrası: bebeğin sırtının hangi tarafta (sol veya sağ) olduğu ikinci manevra ile belirlenir. Karın gergin ise 

çocuk kalp sesinin duyulduğu kısım sırt olarak kabul edilebilir. 3.Leopold  manevrası: prezente olan kısmın 

belirlenmesi amacıyla yapılır. Doğumların %95‘i baş geliş olduğundan amnion içinde baş sert olarak ballote 

edilir. 4.Leopold  manevrası: bu manevra ile çocuğun önde gelen kısmının pelvis içinde bulunup 

bulunmadığı, pelvis içinde ise yükseklik durumu araştırılır. İki elin parmak uçları birleşiyorsa baş ―mobil‖, 

parmaklar birleşmiyor, ancak önde gelen kısım tam pelvis içinde değilse bu duruma ―fixe olmuş‖, önde 

gelen kısım pelvis içine tam  yerleşmişse ve hareket ettirilemiyorsa ―angaje olmuş‖ denilmektedir. 

USG: Vajinal USG ile fetal kalp atımları 5.hafta sonunda izlenebilir. USG gebeliğin 16.haftası ve civarında 

yapılarak tüm sistemlere ait anomaliler taranmalı ve şüpheli bir durumda üçlü tarama testi (E3,hcg, AFP) ile 

taranmalı ve sonuç alınamıyor ise amniosentez yapılarak kromozomal analiz yolu ile kesin tanıya 

ulaşılabilmelidir. USG taraması 28-30. gebelik haftasında yapılabilmeli, makrozomi, fetal başa ait 

anomaliler, ekstremite patolojileri, simetrik veya asimetrik gelişme gerilikleri araştırılarak daha önce fark 

edilemeyen anomalilerin tespiti yapılabilmelidir. Şüpheli bir gelişme geriliği, plasenta kordon patolojisi gibi 

beklenmeyen durumlarda 32-34. gebelik haftalarında ve 39-40. haftalarda USG tekrarlanabilir. Doğacak 

bebeğin cinsiyeti en çok sorulan sorular arasında olduğu için hastaya cinsiyetin USG ile tespitinin 16. ve 

daha sonraki gebelik haftalarında saptanabileceği anlatılmalıdır. 

Birinci trimesterde takip: İzlemeye detaylı anamnez, genel bulgular, özgeçmiş ve soygeçmişteki önemli 

bulguların, sistemik hastalıkların sorulması, akraba evliliğinin bulunup bulunmaması ile başlanmalı, sonra 

boy ve kilo ölçülmelidir. Ortalama gebelik süresinde 10-12 kg ve üzerinde kilo almaması ideal olanıdır. 

Ölçümlerde sistolik/diastolik basınç140/90 mmHg ‗nin üzerine çıkması veya önceki ölçüm değerlerine göre 

sistolik değerde 30,diastolik değerde 15mmHg‘lik bir basınç artışı saptanan gebelerin sık izleme alınması 

gerekmektedir. Laboratuar muayenesi olarak kan sayımı, kan grubu, Hb ve hematokrit tayini, tam idrar 

muayenesi, kan şekeri rutin yapılmalıdır. 

İkinci trimesterde takip: İlk müracaatını bu periyotta yapmışsa yukarıda bahsedilen tüm genel ve özel 

muayeneler ile izleme başlanmalıdır. Şayet düzenli Doğum öncesi bakıma müracaat ediyorsa üç haftada bir 

kontrole gelmesi bu devrede yeterlidir. Her kontrolde kilo ölçümü, tansiyon arteryel ölçümü, fundus 

yüksekliği, karın palpasyonu, fetal kalp atımlarının doppler veya fetoskop yolu ile tespiti yapılmalıdır. 
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Hastanın tetanoz profilaksisi yeterli değilse bu trimesterde aşılama başlanabilir. Beslenmenin bu trimesterde 

önemi büyüktür ve bu önem gebelere anlatılmalıdır. Diyette süt ve süt ürünleri, balık, karaciğer ve et gibi 

hayvansal proteinlerle kur fasulye mercimek gibi hayvansal proteinler, yeşil sebze ve meyvelerin hergün 

alınması önerilmeli ve beslenmenin çocuk gelişimi ve laktasyondaki önemi anne adayına anlatılmalıdır. 

Üçüncü trimesterde takip: Doğuma son 6-8 hafta kaldığında koitusun sakıncaları çiftlere anlatılmalıdır. Tüm 

vitaminlerin diete eklenmesi yararlıdır. Üçüncü trimesterde Leopold manevralarının her vizitte yapılması, 

fundus yüksekliğinin düzenli büyümesinin ölçümlerle takip edilmesi (ayda 4 cm kadar) gerekliliği vardır. 

Primigravidalarda 37. hafta ve sonrasında bebeğin situsu prezentasyonu ve pozisyonu iyi 

değerlendirilmelidir. 

Genetik danışmanlık: Anneye şu durumlarda mutlaka genetik danışmanlık gerekmektedir; kromozom 

anomalisi için risk altında olma durumu, doğum anomalisi ve mental retardasyon, konjenital kalp hastalığı, 

NTD, yarık damak/dudak vb gibi konjenital anomalili çocuk öyküsü olma durumu, USG de fetal anomali 

tespit edilmesi halinde, annenin teratojen madde kullandığı veya maruz kaldığı durumlarda. Maternal 

patoloji halinde (epilepsi, İDDM gibi), bölgeye ve etnik gruba ait bir özellik olma durumunda (örn: 

ülkemizde beta talasemi), akraba evliliği varsa, annenin ölü doğum öyküsü varsa (erken düşüklerde ´, ölü 

doğumda 1/20, canlı doğumda 1/200 kromozom anomalisi olan bebek doğurma olasılığı vardır. Gebe düşük 

yapmak istiyorsa ve danışmanlık için çok geç kalınmışsa (30 haftadan sonra) genetik danışmanlık 

istenmemelidir. 

Gebelik sırasında gebede görülebilecek olan yakınmalar: bulantı ve kusma, mide yanması, kabızlık, 

hemoroid, bacaklarda kramp tarzı ağrı, lökore, sık idrar yapma, baş ağrısı, ödem, bel ağrısı, bayılma ve 

halsizlik, göğüslerde hassasiyet, karın ağrısı. 

Gebelikte dikkat edilmesi gereken davranışlar: ilaç kullanımı (özellikle ilk trimesterde), sigara içme (düşük 

doğum ağırlığı, kendiliğinden düşük, ektopik gebelik, ölü doğum, ani bebek ölüm sendromu), alkol 

kullanımı, cinsel ilişki (erken doğum riski, düşük öyküsü olanlara ve kanaması olanlara ilişkide 

bulunmamaları önerilmelidir), banyo yapma (kayma, düşme tehlikesi, oturarak banyo yapmanın tehlikesi 

yoktur), diş bakımı (yemek sonrası ve yatmadan önce fırçalama önerilmelidir), giyim (rahat ve bol), seyahat 

(normal gebelikte sorun yok ancak otomobille yapılan 2-3 saatlik bir yolculuktan sonra 15-20 dk yürüyüş 

yapılmalıdır), uyku. Beslenme; bir litre sütte bir gram kalsiyum bulunmaktadır. Bir gebenin alması gereken 

ise 1.2 gramdır. Bu durumda gebelik boyunca bol miktarda süt, yoğurt, peynir, yumurta, ıspanak gibi 

kalsiyumdan bol yiyecekler önerilmektedir. Bu gıdalar alınamıyorsa ek kalsiyum preperatları verilmelidir. 

Gebelerin kalsiyuma ek olarak günde 30 mg demir almaları gerekmektedir. Gebenin günde 1mg folik asit 

almalıdır. Yeterli vitamin almayan gebelere vitamin preperatları önerilmelidir. Gebelik döneminde tuz ve 

tuzdan zengin yiyecekler önerilmemektedir. 

Yüksek riskli gebelikler gebelik öyküsünde saptanan riskler: a) Gebenin yaşı. b) Doğum sayısı. c) Önceki 

gebeliklerin öyküsü. d) Son doğumun sonlandığı tarih (2 yıldan sık gebeliklerde bir sonraki çocuk için ölüm 

riski %50 artmaktadır, ayrıca prematürite riskini artırmaktadır). e) Önceki gebeliklerde pre-eklampsi ve 

eklampsi öyküsü. f) Özgeçmiş; gebenin özgeçmişinde ameliyat, sürekli kullandığı ilaç, hastanede tedavi 

olup olmadığı, cinsel yolla bulaşıcı bir hastalık öyküsü (eşi ile beraber sorulmalıdır) araştırılmalıdır. 

Yüksek riskli gebelikler gebelik öyküsünde saptanan riskler: vajinal kanama, şiddetli bulantı ve kusma 

(dehidratasyon bulguları varsa hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir), annenin az kilo alması (<9 kg, 

malnutrisyon erken neonatal ölüm riski artar), anemi, Rh uyuşmazlığı, toksemi, çoğul gebelik, bebeğin geliş 

bozukluğu. 
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2 - Uterusun Benign Hastalıkları 

Myoma uteri:  

İnsidansı 35 yaş sonrası % 20-25, 4. ve 5. dekatda sık. Pelvik laparotomilerin % 60‘ı myoma uteri nedeniyle 

yapılır. Klasifikasyon: intramural, subseröz   (intraligamenter, parazitik), submukoz. 

Patoloji: Myomlar en çok korpusdan orjin alır. 2-3 mm den 30 cm ye kadar dewğişik büyüklükte olabilir. 

Çevre myometriumdan belirgin ayrılırlar, kapsülleri yoktur, çevre myometriuma yaptığı baskı sonucu 

yalancı kapsül oluşur. Myometriumdaki düz kaslardan köken alırlar. Myometrium içindeki damar düz 

kasından geliştiğini gösteren çalışmalar vardır. Östrojen stümülasyonu myom gelişiminde önemli bir 

faktördür. En önemli gözlem reproduktif dönem bittikten sonra görülen regresyondur. 

Myom dejenerasyonları: Hyalen; en sık görülen dejenerasyondur. Kistik. Yağlı (lipomato). Kalsifikasyon; 

genellikle postmenopozda görülür. Kırmızı; genellikle gebelikte görülür. Dejenerasyon semptomlara neden 

oluyorsa veya malignite ile karışıyorsa önemlidir. Myomlarda sarkomatöz dejenerasyon % 0,1-0,05 

oranlarında görülür. Özellikle hızlı büyüyen myomlarda akla getirilmelidir ve operasyon düşünülmelidir. 

Semptomlar: Çoğu hasta asemptomatik. Anormal uterin kanama > en sık menoraji. Basınç hissi > mesane, 

rektum ve bağırsaklara bası yapabilir. Ağrı. İnfertilite. Myoma uteride infertilite nedenleri; endometriumda 

implantasyonu engelleyecek kadar incelme yaparlarsa, endoservikal kanalı tıkarsa, tubaların istmik 

kısımlarında şekil bozuklukları, buna karşılık çok sayıda hasta uterus myomlarına rağmen normal 

fertilitesini sürdürürler. Uterus myomları kanama anomalilerine nasıl yol açarlar; uterusun büyümesiyle 

kanayan endometrial alanın büyümesi, intramural myomlarda uterusun kontraksiyon yeteneğinin azalması 

ve hemostaz yapmakta gecikmesi, submukoz myomlarda endometriumun ülserasyonu ve nekroz, 

anovulasyon gibi duruma eşlik eden endokrin bir bozukluk. 

Fizik muayene: Uterus çok büyümüşse abdominal yoldan palpe edilebilir. Bimanuel muayene daha 

yararlıdır. Kitlenin uterusa ait olup olmadığı tespit edilir. Pedinküle submukoz myom servikal osdan 

sarkabilir. Küretaj sırasında tespit edilebilir. 

Yardımcı tanı yöntemleri: USG, HS-HSG, L/S, MR-CT, direk batın grafisi, IVP, D&C. 

Ayırıcı tanı: Gebelik, adenomyosis, adneksial kitle, endometrial polip, endometriosis, ektopik gebelik, 

endometrium CA, sarkom, doğuştan uterus anomalileri. 

Tedavi: 1.Gözlem. 2.Cerrahi; myomektomi, TAH, vajinal histerektomi, LAVH. 3.Tıbbi tedavi; GnRH 

analogları (Buserelin, Decapeptyl, goserelin) İntranasal, subkutan veya parenteral kullanılabilir, uterin arter 

embolizasyonu. Myoma uteride ameliyat endikasyonları; semptom veriyorsa (ağrı, bası, kontrol altına 

alınamayan anemi), 12 hafta gebelikden büyük uterus cesameti, postmenopozal uterus büyümeye devam 

ederse, myom infertilite nedeni olarak düşünülürse, hızlı büyüme, subseröz torsiyon olursa, submukoz 

vajene doğarsa. 

Gebelikte myom: İnsidans % 0,3-7,2. Genellikle boyutları büyür, spontan abortus oranı artar. 2. ve 3. 

trimesterlerde tm büyümesi nedeniyle bası semptomları oluşur. Ağrı ve batın duyarlılığı akut karın yapan 

nedenlerden ayrılmalıdır. Tedavi; gözlem, yatak istirahati, semptomatik. 

Adenomyosis:  

Myometrium içinde endometrial glandların ve stromanın bulunduğu alanlarla beliren selim bir uterus 

hastalığıdır. Histerektomi spesmenlerinin % 20 de bulunur. Cerrahi girişim öncesi vakaların % 10 da tanınır. 

50-60 yaşlarında sıktır, giderek artan menstrüel kanama, giderek artan dismenore, giderek büyüyen hassas 

uterus vardır. 
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Endometrial polip:  

12-81 yaş arasında görülebilir. Saplı ve sapsız endometrial uzantılardır. Endometriumun yerel 

yükselmesinden endometrial kaviteyi dolduracak büyüklüğe erişebilir. Çoğu uterus fundusu ve kornulardan 

çıkar. Fakat serviksden dışarı uzanabilir. Servikal poliplerden daha az kırmızı ve daha serttir. Polipler uterus 

boşluğunun kenar çizgilerinde bir çöküntü oluşturur ve bu durum HSG de gözlenebilir. Çoğu 

asemptomatiktir. Endometrial polipler semptom vermeleri durumunda AUK görülebilir. Birlikte endometrial 

hiperplazi ve myom gibi patolojilere rastlanabilir. Polipler sıklıkla küretaj veya histerektomide tesadüfen 

fark edilir. Poliplerin H/S veya küretaj ile çıkarılması tedavide yeterlidir. Postmenopozal endometrial polip 

endometrium ca ile ilgili olabilir. % 10 hastada endometrium karsinomu ile birliktelik gösterebilir. 
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3 - Çoğul Gebelikler 

Birden fazla sayıda fetus ile karakterizedir. İkiz gebelik insidansı Kuzey Amerika‘da yaklaşık olarak tüm 

gebeliklerin %3‘ü, perinatal ölümlerin %8-10‘u bu grupta görülmektedir. İkiz gebeliklerdeki perinatal 

ölümlerin %70-80‘i 30. gestasyonel haftadan önce veya <1500 g doğan bebeklerde görülmektedir. Yüksek 

perinatal morbidite/mortalite ve artmış tedavi  masrafları nedeniyle günümüzde önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. İkiz gebelik, iki ayrı ovumun fertilizasyonu (dizigotik veya fraternal ikizler) veya fertilize olmuş 

tek bir ovumun bölünmesi (monozigotik veya tek yumurta ikizleri) sonucu oluşabilir. 

Monozigotik (MZ) ikizler: 250 canlı doğumda 1. Tüm dünyada coğrafik ve etnik faktörlerden bağımsız 

olarak benzer oranlarda açıklanmışsa da, son yıllarda ovülasyon indüksiyon ajanlarının sayısında artış ile, 

özellikle de in vitro fertilizasyon durumlarında, %3.2 gibi yüksek oranlara çıkabilir. MZ ikizler, tüm ikiz 

gebeliklerin %30‘unda görülür. 

Dizigotik (DZ) ikizler: Tüm ikiz gebeliklerin kalan %70‘inde görülür. MZ ikizlerin aksine farklı 

coğrafyalarda ve etnik gruplarda değişik oranlarda rastlanır. Süperfekondasyon, süperfetasyon. İkiz 

insidansını etkileyen faktörler; maternal yaş ve parite, etnik köken, heredite, ovulasyon indüksiyon ajanları, 

endojen gonadotropinler, yardımcı üreme teknikleri (YÜT). 

Heredite, ırk, anne yaşı, ilaç kullanımıyla ilişkilidir. İkiz gebelik 1/80, üçüz gebelik 1/80², dördüz gebelik, 

N-iz gebelik  n-1. 

Çoğul gebeliklerde riskler: Fetal; abortus, prematürite, kongenital anomaliler, İUGG, transfüzyon sendromu. 

Maternal; preterm doğum, preeklampsi, vaginal kanama, anemi, hidramnios. 

Çoğul gebeliklerin artış nedenleri: Son 20 yılda çoğul gebelikler belirgin oranda yükseldi. Üçüz ve üstü 

gebelik oranında %200 artış. Nedenleri; ART uygulamasının yaygınlaşması (% 38), 30 yaş üstü gebelik 

oranlarında artış (% 30), ovulasyon indüksiyonundaki artış (% 32). 

Ortalama gebelik süresi: Fetus sayısı ile gebelik haftası ilişkisi; 1 fetusta – 40, 2 fetusta - 35 ´, 3 fetusta – 

33, 4 fetusta -  29 ´. 

Riskleri: Ekonomik; aile, toplum. Medikal; maternal, fetal, neonatal, postnatal. Çoğul gebelikte fetus sayısı 

arttıkça serebral palsi ve sekel oranı artar. 

Embriyo seçimi: Patolojik USG bulguları saptanan; NT > 3 mm, CRL uyumsuzluğu, anomali görüntüsü, 

küçük veya düzensiz amniotik kese, YS patolojisi. Servikal bölgeden uzakta bulunan. En kolay ulaşılabilen. 

İşlemde; 20-22 G amniosentez iğnesi, KCl miktarı 0.2-2.3 cc (ort. 0.7 cc) kullanılır. İşlem süresi 5-30 dakika 

sürer. Multi fetal pregnancy reduction (MFPR) teknikleri; transvaginal (6-7. haftalar), transservikal (8-11. 

haftalar), transabdominal (8-12. haftalar). 

Redüksiyona başlanan embriyo sayısı ne kadar fazlaysa, redükte edilen embriyo sayısı ne kadar fazlaysa 

başarı şansı azalır. 

Çözüm: Ovulasyon indüksiyonunun kontrolü, transfer edilen embriyo sayısında kısıtlama, embriyo 

dondurma yöntemlerinin kullanılması. ART gebeliklerinde çoğul gebelik oranı spontan gebeliklerden 500 

kat daha fazladır. 

Embriyoloji ve plasentasyon: DZ ikizler, dikoryonik diamniyotik (DK/DA) ikiz olarak tanımlanır. Plasenta, 

koryon frondosum ve desidua bazalisin birleşimi ile oluşur ve DZ/DA ikizlerde nadiren blastokistler 

birbirine çok yakın implante olmuşlarsa birleşik tek plasenta, bunun dışında genellikle iki ayrı plasenta 

gelişimi izlenir. 
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Monozigotik ikizler: Dikoryonik diamniyotik (DK/DA) ikizler ilk 3 gün. %18-36. Monokoryonik 

diamniyotik (MK/DA) ikizler; (yaklaşık %70), postkonsepsiyonel 4-8. günler arasında. Monokoryonik 

monoamniyotik (MK/MA) ikizler; embryonik disk bölünmesi postkonsepsiyonel 8. günden sonra olursa 

(%4‘ü) MK/MA ikizlerdir. Postkonsepsiyonel 13. günden sonra bölünme genellikle tam olmadığı için, bu 

dönemde yapışık ikizler görülebilir (yaklaşık 1/50000-1/100000 oranında). 

Tanısal yaklaşım: İkizler arasındaki morbidite ve mortalitenin en büyük sebebi intrauterin gelişme geriliği 

ve prematuritedir. Gerçek zamanlı ultrasonografinin kullanıma girmesi ile, daha önceden çoğul gebelik 

tanısı için kullanılan muayene yöntemleri ve biyokimyasal testler geri plana itilmiştir. 6. hafta; >1 

gestasyonel kese. 8-10. Hafta; fetal kalp atımları. 8-13. Hafta; CRL ölçümleri. 17-26. Hafta; BPD ölçümleri. 

Plasenta sayısı: iki plasenta, DK/DA ikiz gebelik. Tek plasenta: farklı fetal cinsiyet tespit edilirse: DK/DA 

ikiz. Koryonik veya ―ikiz çıkıntı‖ görüntülenirse: DK/DA ikiz gebelik. Özellikle <22 haftada kalın membran 

izlenmesi: DK/DA ikiz gebelik. Fetusları ayıran bir membran varlığında MK/MA gebelik tanısından 

uzaklaşılır. Bir membran olmadığı durumunda; MK/MA ikiz gebelik veya MK/DA ikiz gebelik. 

Antepartum yaklaşım: Ana amaç ikiz gebeliğe bağlı komplikasyonların ciddiyetini azaltmaya ve önlemeye 

yöneliktir. Anne mümkün olduğu kadar istirahat ettirilmeli veya >20. gestasyonel haftadan itibaren fiziksel 

aktivite azaltılmalıdır. İkizler 20. gestasyonel haftaya kadar iki hafta bir, >20. haftadan sonra haftada bir, 

eğer problem varsa haftada iki defa kontrol edilmelidir. 32. gestasyonel haftaya kadar ikizlerin gelişimi tekil 

gebelikler ile paralel gider. 

Doğum şekli ve zamanlaması: En düşük fetal ve erken neonatal mortalite oranlarının 37-38 gestasyonel 

haftada doğan bebeklerde olduğu gösterilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri‘nde ulusal verilerin 

değerlendirilmesi sonucu yapılan bir çalışmada da en iyi sonuçların tekil gebeliklerde 40. gestasyonel 

haftada ve ikiz gebeliklerde 38. gestasyonel haftada doğum sonucu elde edildiği bulunmuştur. ≤35. 

gestasyonel haftada perinatal mortalite ve  RDS yüksektir. İkiz gebeliklerin çok büyük bir bölümünde 

spontan vajinal yol ile 37. gestasyonel haftada doğum gerçekleşmektedir ve en düşük perinatal mortaliteye 

sahip grup da budur. İkiz gebeliklerde 37-38. gestasyonel haftalarda rutin doğum indüksiyonu veya sezeryan 

ile doğum önerilmektedir. Eğer spontan doğumun beklenmesi kararı alınırsa da, bu durumda kesinlikle 39.  

gestasyonel haftanın geçmemelidir. 

Prezentasyon şekilleri: Verteks/Verteks (%42.5), Verteks/Non-verteks (%38.4), Non-verteks/Non-verteks 

(%19.1). 

Monoamniyotik ikizlerde, umbilikal kord kazalarının en aza indirilmesi ve ikiz kilitlenmesini önlemek için 

fetal uzanım ve prezentasyon göz önüne alınmaksızın primer sezaryen doğum önerilmektedir. Bu durumda 

vajinal doğum gerçekleşirse, birinci bebeğin ani inişi ile kordon sıkışması sonucu ikinci bebekte kayıp 

oranları yüksektir. İkiz kilitlenmesi oldukça nadir (1/1000) görülen fakat kötü sonuçlara sahip bir 

komplikasyondur ve oligohidramniyosta, düşük doğum ağırlığında ve MK/MA ikizlerde daha sık 

karşılaşılır. Genel olarak verteks-verteks prezentasyonlarda önerilen doğum şekli vajinal doğumdur. Bu 

şekilde vakaların %75‘inde bir sorun ile karşılaşılmaksızın vajinal doğum gerçekleşmektedir. Diğer taraftan 

bazı otörler tarafından özellikle preterm doğumlarda ve <1800 g tahmini fetal ağırlık (TFA) beklenen 

durumlarda primer sezaryen doğum önerilmektedir. Diğer önemli bir nokta da, ikinci bebek TFA‘sı 

birinciden >%15-25 daha fazla ise, ikinci bebeğin doğumu zorlaşacağından, primer sezaryen doğum tercih 

edilmelidir. 

Birinci bebeğin doğumunu takiben uterin kontraksiyonlarda fizyolojik bir duraksama yaşanır. Bu süreyi 

kısaltabilmek için oksitosin infüzyonu başlanması uygundur. Bu sırada fetusun intrauterin uzanımı ve kalp 

seslerinin devamlı izlenmesi, vajinal muayene ile membranların intakt olduğunun tespiti ve önde gelen fetal 

kısmın palpasyonu gereklidir. Fetal kalp izleminde bir sorun ile karşılaşılmaz ise ikinci bebeğin doğumu için 

beklenmelidir. Fetal kalp izleminde bir sorun durumunda operatif doğuma geçilmelidir. Verteks-non verteks 

prezentasyonlarda Amerikan ekolü elektif sezaryen önerirken, Avrupa ekolü birinci ikizin vajinal doğumunu 

takiben ikinci ikizin eksternal sefalik veya podalik versiyon ile doğurtulmasını önermektedir. 
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Oligohidramniyos, dorsoposterior transvers uzanım ve makrozomi gibi risklerin varlığında sezaryen 

doğumun tercih edilmesi uygundur. Non verteks-non verteks prezentasyon durumunda ise primer sezaryen 

doğum genel olarak kabul görmüştür. Üçüz gebeliklerde primer sezaryen doğum genel olarak kabul 

görmektedir. 

Çoğul gebelik komplikasyonları: Çoğul gebeliklerdeki en belirgin ve çarpıcı sorun uyumsuz büyüme 

farklılıklarıdır. Relatif ağırlık farklılığın %15-25 arasında olması hafif derecede, >%25 olması ise ciddi 

derecede uyumsuz büyümeyi gösterir. Dikoryonik ikizlerde gebelik sonuçlarını daha küçük olan fetusun 

biyofizik statüsü belirlemektedir. Monokoryonik ikizlerde ise eşlik eden benzer içsel sorunlar, ortak 

damarsal dolaşım ve ikiz-ikiz transfüzyon (feto-fetal transfüzyon sendromu) gibi ek sorunlar tabloya eklenir. 

Feto-fetal transfüzyon sendromu (FFTS) monokoryal gebeliklerde %20‘lere ulaşan perinatal mortaliteye 

sahip bir durumdur. Verici konumundaki fetusta anemi, gelişme geriliği, oligüriye sekonder 

oligohidramniyos oluşurken. Alıcı taraftaki fetusta polisitemi ve aşırı yüklenmeye bağlı hidrops, poliüri ve 

polihidramniyos gelişimi izlenir. 

Perinatal ve maternal morbidite ve mortalite: Çoğul gebeliklerin tekil gebeliklere oranla daha yüksek oranda 

risk taşıdığı obstetrisyenler tarafından uzun yıllardır bilinmektedir. 1961-1972 yılları arasında 32 farklı 

merkezde gerçekleşen 6503 ikiz doğum vakasının değerlendirildiği bir çalışmada toplam perinatal mortalite 

124/1000 doğum olarak bulunmuştur. Sadece 1000 g üstündeki ikizler dâhil edildiğinde bile bu oran 

62/1000 olarak bulunmuş ve aynı merkezlerdeki tekil doğumlara göre 3 kat daha yüksek perinatal mortalite 

oranlarına sahip olduğu gözlenmiştir. Çoğul gebeliklere bağlı mortalitenin %70‘inden fazlasının 30. 

gestasyonel haftadan önce olması nedeniyle 25.-30. gestasyonel haftalar arası döneme özellikle dikkat 

edilmesi gereklidir. 

Çoğul gebeliklerdeki yüksek fetal morbidite ve mortalitenin temel nedeni preterm eylem veya intrauterin 

büyüme geriliği nedeniyle görülebilen düşük doğum ağırlıklı infant insidansındaki yüksekliktir. Bunun 

yanında yine daha yüksek oranlarda görülen konjenital anomaliler, plasenta previa, abruptio plasenta, 

preeklampsi, kordon kazaları ve malprezentasyonların da bunda katkısı vardır. Tekil gebeliklere bağlı 

maternal mortalite oranları 5.2/100000 iken, çoğul gebeliklerde 14.9/100000‘dir.hipertansiyondur. Çoğul 

gebeliği olan kadınların ilk gebelikleri olmasa bile, preeklampsi açısından daha yüksek risk altında oldukları 

bilinmektedir. Çoğul gebeliklerde, normal gebeliklerde görülen dilusyonel aneminin çok daha ağır formları 

izlenmektedir ve özellikle demir preparatları ile destek ve yakın takip gerektirir. Uterus pasif geriminin fazla 

olması nedeniyle postpartum atoni veya distosi sonucu olabilen postpartum kanama insidansı da çoğul 

gebeliklerde fazladır. 

Çoğul gebelikte maternal riskler: Hipertansiyon (±proteinüri), demir eksikliği anemisi, postpartum kanama 

(uterin atoni veya distosiye bağlı), distosi, artmış operatif doğum oranları, uterin rüptür. 

İkiz gebelikler tekil gebeliklere oranla ortalama 3 hafta daha erken doğum ile sonuçlanır. 37 haftanın altında 

doğum, tekil gebeliklerde %6 iken, ikiz gebeliklerde %30-45‘tir ve bunların da yaklaşık %50‘sinde doğum 

ağırlıkları 2500 g‘nin altındadır. Ortalama doğum ağırlıkları üçüz gebeliklerde 1.8 kg ve dördüz gebeliklerde 

ise 1.4 kg‘dir. Üçüzler, ikizlere oranla daha prematür doğarlar (ortalama doğum zamanları 32.-33. 

gestasyonel hafta) ve gestasyonel yaşlarına göre daha az ağırlıktadırlar. Fetuslar arasında intrauterin büyüme 

farklılıkları ve uyumsuzlukları da çoğul gebeliğin derecesi arttıkça artmaktadır; bu oran ikizlerde %10.3 

iken, üçüzlerde %20‘dir. Nörogelişimsel bozukluk riski ikizlerde 34/1000, üçüzlerde 57.5/1000 ve tekillerde 

10.3/1000 olarak bulunmuştur. 

Ortalama IQ seviyeleri yine normal sınırlarda olmasına rağmen, ikizlerde tekillere oranla 5 puan (0-11) daha 

düşük çıkmıştır. Serebral palsi insidansı ikizlerden birinin fetal veya neonatal ölümü durumunda yaşayan 

ikiz eşinde yüksektir. Spastik dipleji için en önemli risk faktörleri birinci ikiz için preterm spontan verteks 

doğum, ikinci ikiz için ise term non-verteks doğumdur. Çoğul gebelik derecesi ile orantılı olarak III. ve IV. 

derece retinopati sıklığında artma saptanmıştır. 
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4 - Erken Membran Rüptürü 

Fetal membranların doğum başlamadan önce yırtılmasıdır. EMR 37 haftanın altında meydana gelirse bu 

durum prematüre erken membran rüptürü (PEMR) denir. EMR tüm gebeliklerin % 10‘unda görülür. 

Vakaların % 80 i termde meydana gelir. Erken doğumun en önde gelen nedenidir. Preterm doğumların % 45 

PEMR ile ilgilidir. 

Blastokistin hemen altına desidua bazalis, blastokisti çevreleyen kısmına desidua kapsülaris, geride kalan 

kısma desidua parietalis ya da desidua vera denir. 

Amniyon sıvısı: Amnion hücreleri, maternal kanın plasental membrandan süzülmesi, fetal cilt (1. 

trimestrde), fetal idrar (500 cc), GIS traktus, umblikal kordon, plasentanın fetal yüzeyi. Amnion mainin 

görevleri: fetusun simetrik büyümesini sağlar, amnion zarının fetusa yapışmasını engeller, fetusu travmalara 

karşı korur, fetusun hareketine olanak sağlayarak kas-iskelet sisteminin gelişmesine katkıda bulunur. 

Amniyon sıvısı miktarı; 10. haftada 30 ml, 20. haftada 350 ml, 37. haftada 1000 ml. İkinci trimestirde total 

amnion mayi çevrimi 3 saatte tamamlanır. Amnion mayi ölçümü: tek vertikal en büyük cep ölçümü, dört 

kadrandaki en büyük vertikal ceplerin toplamı: AFI. Polihidramnios teşhisi: USG gözlenen en geniş amnion 

sıvı cebinin 8 cm veya üzerinde olması, AF‘nin 24 cm üzerinde olmasıdır. %1-3.2 tek gebeliklerde, %9-13 

ikiz gebeliklerde görülür. Oligohidramnios teşhisi: AFI 5 cm ve altı oligohidramnios kabul edilir. AFI 5cm 

ve altı, fetal kalp hızı artışı, atım anomalileri, artmış mekonyum ile tanı konur. Tek ölçüm 2 cm‘den küçük 

vertikal cep ölçümü eşik değerinin 2 cm‘ den 2,7 cm. çıkarılmasının klinik bulgular açısından daha değerli 

olduğu ileri sürülmüştür. 

Etiyoloji: Enfeksiyon, vaginal PH, prolaktin düzeyinin, servikal yetmezlik, sigara, koitus, çoğul gebelik, 

polihidramnios, önceki gebeliğinde EMR. Sigara, immünite, nikotin iskemiye yol açar. Enfeksiyon: 

N.gonore, B grubu streptekoklar, bakteriodes, T. vaginalis, clamidya. EMR li hastalarda fetal kord immun 

globulinler (IgA ve lgM) yüksektir. EMR de ilk 12 saatten önce yüksek olması enfeksiyon zeminin gösterir. 

Preterm EMR‘de matriks metalloproteinazların arttığı, metalloproteinaz doku inhibitörlerinin azaldığı 

bulunmuştur. Vajinal pH: PH 4.54 den yüksek olduğu durumlarda risk artmaktadır. Araşidonik asit 

metobolizması stimule olur > PGE2 artar. Servikal yetmezlik: Bakteri kontraminasyonu artar. Serglage 

PEMR riskini artırır. Prolaktin düzeyi: Yüksek prolaktin düzeyleri fetal membranların su ve elektrolit 

miktarında değişiklikle membran elastik kısmını bozar. 

Tanı: Anamnez ve fizik muayene: öykü, amnion sıvısının görülmesi, fundus yüksekliği, koku, Bol sulu 

akıntı anamnezi ve görülmesi % 90 tanı koydurur. USG ve boyama testleri: USG, evans blue, methylene 

blue, indigo carmine (pyridium, sodium flurescein). Amniotik sıvının vagen ve serviksde araştırılması: 

ferning, PH tayini, diamnioxidase, alfafetoprotein, prolaktin. Mikroskobik sitolojisi: lanugo, nille blue 

sulfate, sudan III, papanicolaou, acridine orange, pinacyanole, verniks hücreleri. 

Komplikasyonlar: Erken doğum, korioamnionitis, endometritis, sepsis, fetal distres, pulmoner hipoplazi, 

fetal deformiteler. Erken doğum; termde % 90 ilk 24 saatte, 28-34. haftalarda % 50 sinde ilk 24 saatte, %80-

90 ilk 1 hafta içinde, 24-26 haftalarda % 50 si ilk 1 haftada. 

Tedavi: Hemen doğum > bekle gör. Gebelik yaşı, fetal maturasyon, birlikte bulunan medikal ve obstetrik 

problemler, enfeksiyon, mekonyum mevcudiyeti, NST durumu, prezentasyon şekli, serviksin durumu göz 

önüne alınarak tedavisi yapılır. 

PEMR: 26-36. gebelik haftalarında aktif travay, enfeksiyon ve fetal distres yoksa konservatif tedavi. Bu 

haftalarda prematürite enfeksiyondan daha fazla perinatal mortalite nedenidir. Tokolitik tedavi, 

kortikosteroid tedavisi uygulanır. Betametazon 24 saat arayla iki doz 12 mg. 1×1, deksametazon 12 saat 

arayla dört doz 6 mg uygulanır. Enfeksiyonu artırabilir. Thyrotropin realasing hormon da kullanılabilir. 

Geniş spertrumlu antibiotik verilmelidir. 30. gebelik haftası ve sonrası PEMR‘li olgularda kortikosteroid 

tedavisinin RDS riskini % 70 azaldığı bulunmuştur. 
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İntrauterin enfeksiyon takibi: Sedim > 60 mm/saat, lökosit > 15000 /mm3, CRP > 2 mg/dl, ILG. Amnion 

sıvısında; glukoz < 17 m/dl, lökosit > 20 hücre/mm3, IL6 7.9 mg/ml, PCR ile katalaz konsantrasyonu artışı. 

Amniotik sıvı cebinin < 1 cm. olması, dopplerde S/D nin % 15 artışı, NST 160 taşikardi. 

26. Gebelik haftası altında PEMR: 20. hafta altında gebelik sonlandırılması, 20-23 haftalarda perinatal 

mortalite çok yüksektir. 24-26. haftalarda enfeksiyon, fetal distress ve aktif travay yoksa beklenebilir. 

Yeni teknikler: Sürekli vaginal kateter kullanarak vageni antiseptik solüsyonla yıkamak (20 ml/saat % 05 

polihidpirolden iyot) TSH artabilir. Koryon desiduaya fibrin aplikasyonu, servikal kateterle antibiotik 

infüzyonu, servikal kateterle amniofüzyon 10-20 cc /saat, abdominal SF uygulaması. 
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5 - Fetal Distress 

Oksijen yeterliğine bağlı olarak ortaya çıkan asidoz belirtileri içindeki fetusun gösterdiği tepkilerin tümüdür. 

Asfiksi; solunumun durması sonucu oksijen yokluğu. Hipoksi; oksijen yetersizliği. Annedeki tampon 

maddeler plasentayı kolay geçemez (bikorbonat), sonuçta metabolik asidoz gelişir. Fetus kemoreseptör ve 

baroreseptörleri pH, PC02, P02 ye duyarlıdır. 

İntrauterin ortam ne kadar avantajlı? Preeklampsi 34. hafta, DM 36. hafta gelişebilir. Eylemin 1. döneminde 

kalp seslerinde 3 dakika üzerinde 100 ve altında seyreden kalp sesleri seyri. 2 saatlik eylem süresinde 

kontraksiyonların % 35 inde görülen geç deserelasyonlardır. Genellikle fetal asidemiden 120-140 dk. 

öncesinde kalp seslerinde anormal bulgu olabilmektedir. 

Eylemin erken döneminde normal tonus 20-30mmHg, aktif eylemde 50-80mmHg dir. Montevidio ünitesi = 

bazal uterus basıncı x 10 dk da uterus sıklığıdır, 200 üzeri ise aktif kontraksiyondur. Kısa süreli ağır 

bradikardi 30 ‗ altında ise önem taşımaz. Eylemin 2. döneminde fetal kalp hızında deselerasyon görülmeme 

oranı % 1.4 tür. Gerçek Fetal Distress 30 dk.İçinde doğurtulsa bile konvülsif nöbetler önlenemeyebilir. 

Tanı:  

ÇKS, fetal monitorizasyon, USG, doppler USG, fetal skalp pH, biofizik profil. 

Fetal monitörizasyon: 15 dk veya üzeri kasılma yokken kalp atımı bazal kalp atımı ayarıdır. Akselerasyon: 

kalp hızında en az 15 vurum/dk. ve en az 15-20 sn. süren artışdır. Nörohormonal ve kardiovasküler kontrol 

mekanizmalarının normal olduğunu gösterir. Deselerasyon: erken, geç (uyarının kemoreseptörlere geç 

ulaşmasıdır), variabl. Fetal monitorizasyon testleri: CST, NST, fetal aküstik stimulasyon testi. Nonstress 

test (NST): Fetal kalp frekansında fetal hareketler ile husule gelen akselerasyonların saptanmasıdır. 

Kontraksiyon stress test (CST): Uterus kontraksiyonları ile birlikte fetal kalp frekansında husule gelen 

deselerasyonların olup olmadığının saptanmasıdır. 

Antepartum fetal izleme endikasyonları: Hipertansiyon, kronik hipertansiyon, preeklemsi, DM, kronik 

böbrek hastalığı, kollajen vaskuler hastalıklar, maternal  kardiyak hastalık, maternal tirotoksikoz, maternal 

hemoglobinopatiler, şiddetli anemi (Hb 6‘nın altında olması), annenin fetal hareketleri az hissetmesi, anne 

serumunda AFP yüksekliği, üçüncü trimesterde kanama. EMR, oligohidroamnios, polihidroamnios, IUGR, 

günaşımı (41 GH üstü), Rh izoimmunizasyonu, çoğul gebelik, önceki gebelikte açıklanamayan IUMF, 

oskültasyon ile irreguler kalp atımı, bazı fetal anomaliler (örneğin gastroşizis), (+) DS (karyotipleme normal 

iken). 

Fetal biofizik profil (FBP) skorlaması:  

Parametre                  Normal (2)                   Anormal (0) 

NST                               Reaktif                      Nonreaktif 

FBM (30san-30dak)          +                                   - 

FM (30 dak)                 3 adet var                 3 den az-yok 

FT (fleksiyona dönme)      +                                  - 

AFV (cep)                         2 cm                           2cm. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 - Fetal İnvaziv Girişimler 

Amniosentez, koryonik-villus örneklemesi, fetal kan örneği alınması (kordosentez), embriyo fetoskopi, fetal 

idrar örneklemesi, fetal şant uygulamaları, intrauterin transfüzyon, amniodrenaj, amnioinfüzyon, fetal cilt 

biyopsisi, fetal karaciğer biyopsisi, fetal redüksiyon. 

Amniosentez: 

Amniosentez tekniği: kör, transüder iğne rehberi, transüder serbest el, 20d g. İğne. Amniosentez yöntemi: 

invaziv teknikler içinde uygulamaya ilk giren teknik olup 1960‘dan beri rutin olarak kullanılmaktadır. 

Deneyimli uzman hekim tarafından alınan 2-20 ml kadar amniyon sıvısından genetik tetkikler yapılır. 

Amniyosentez için optimal uygulama zamanı 14-18. gebelik haftalarıdır. Amniyotik kültürde çoğaltılan 

hücreler fibroblastlardır. 

Amniosentez endikasyonları: Fetal karyotipleme: trizomi 21, trizomi 18, trizomi 13. Konjenital metabolik 

bozukluklar: lipit, karbonhidrat, mukopolisakkaridoz. Rh izoimmünizasyonu: amnion mai - biluribin 

düzeyi. Fetal matürite: lesitin/sfingomyelin oranı, fosfotidil gliserol. Nöral tüp defekti: maternal yüksek 

AFP, asetil kolinesteraz. Prematür eylem. 

Erken amniosentez: Birinci trimestirde spontan abortus oranı yüksektir. Amniosentezle 10 ml amnion 

sıvısının alınması 8. haftada % 70, 10. haftada % 33, 14. haftada % 11 amnion mai miktarını azaltır. 9-13 

haftalar, daha erken terminasyon, erken prenatal tanı, daha az psişik travma, amniosentez sonrası fetal kayıp 

% 6.2, normal gebelikle % 4.8, erken amniosentez sonrası % 7.5. 

Amniosentez komplikasyonları: Maternal: ağrı, vajinal kanama, fetomaternal hemoraji, amnionitis. 

Fetal/neonatal: fetal kayıp (% 0,05-1), plasental geçiş, birden fazla girişim, maternal serum AFP yüksekliği 

riski artırmaktadır, fetal travma. 

Koryonik villus örneklemesi:  

Koryon frondozum aktif mitolik villus hücreleri içerir. Sitotrofoblastlar mitotik olarak aktiftir. 

Sitotrofoblastlar 24 saatte karyotipleme olanağı sağlar 

KVÖ tekniği: Kör, transuder transservikal, transuder - transabdominal. 

K.V.Ö‘de fetal kayıp: 7-12 Haftalar arasında spontan Fetal Kayıp hızı % 2-5 civarındadır. Amniosentezden 

% 0,6-6 arasında daha yüksek fetal kayıp hızı tespit edilmiştir. Transabdominal C.V.S‘de fetal kayıp % 6.3. 

Transservikal C.V.S‘de fetal kayıp % 10.9. Genel olarak CVS‘de fetal kayıp amniosentezden % 4 daha 

fazladır. 

K.V.Ö. 1983 yılından beri rutin olarak uygulanmaktadır. Koryon villusları fetusla aynı genetik yapıya 

sahiptir. Koryon villus örneği deneyimli uzman hekim tarafından alınır. Optimum uygulama zamanı 9-13. 

gebelik haftaları arasındadır. 

Kordosentez: 

Fetal sedasyon, 3.5-5 MHz USG, 9-16 cm. 20-23 no iğne kullanılır. 16-40 hafta arası gebelikte yapılır. İdeal 

bölge umblikal kordonun plasenta insersiyosunun 1-2 cm distalinden 1,5 - 4 ml fetal kan alınır. 

Kordosentez endikasyonları: Kan hastalıkları, hemoglobinopatiler, koagulopatiler, metabolik hastalıklar. 

intrauterin fetal enfeksiyonlar, TORCH, intrauterin gelişme gerilikleri, kongenital trombositopeni, fetal 

anemi, immun fetal anemi, non immun fetal anemi. 
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Kordosentez komplikasyonları: Fetal bradikardi, feto maternal hemoraji, fetal hemoraji, fetal kayıp, 

koryoamniotis, EMR, kord hematomu, kord tamponatı. 

Kordosentezde fetal kayıplarla ilgili faktörler: Maternal yaş, gebelik yaşı, endikasyonlar, operatör deneyim, 

müdahale yapılan damar. 

Fetal aneminin belirlenmesi: Anamnez, antikor titresi, fetus plasenta marfometrisi, fetal kalp atım trasesi, 

doppler USG, amniotik sıvı spektrofotometrisi, fetal kan örneklemesi. 

Fetal cilt örneklemesi:  

USG eşliğinde, 14 G kateter, biopsi forsepsi ile yapılır. Cilt biopsisinde tanı; epidermolizis büllosa letalis, 

epidermolizis bülloza distrofika, epidermolitik hiperkeratozis, iktiyozis. Cilt biopsisinde seçilecek alan; sırt, 

kalça, torakal bölge. 

Karaciğer biopsisi ile tanı:  

Ornitin karbamil trasferaz eksikliği, karbamil fosfat sentetaz eksikliği, glikoz 6 fosfataz eksikliği. 
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7 - Kromozom Anomalileri Ve Ultrasonografi 

Kromozomal anomali açısından riskler: İleri anne yaşı, anoploidi hikayesi, ebeveyinlerde translokasyon, 

anormal  biokimyasal test, USG‘de patolojik bulgu, tüm gebelikler. 

Prenatal tanı yöntemleri: Non invaziv yöntemler; üç boyutlu USG, obstetrik USG (ayrıntılı USG), 

biokimyasal testler. İnvaziv yöntemler; amniosentez, koryon villus biopsi, kordosentez, fetal doku biopsisi. 

Biokimyasal testler: 1. Trimester tarama testleri: PAPP A. PAPP A + serbest beta HCG. PAPP A + serbest 

beta HCG + nukkal kalınlık. 2. Trimester tarama testleri: AFP, beta HCG, estriol (E3). 

USG zamanlaması: İlk üç ay (11-14); tarama testi, sonografik değerlendirme. İkinci üç ay ayrıntılı USG; 

anomaliler, sonografik belirteçler, EKO, doppler USG. 

Trizomilerin tarama ve tanısı (11-14 hafta): 

100 bin gebede 

Maternal Yaş > 35                                 % 50 

Nukkal Kalınlık (NK)                            % 75 

NK + Beta HCG + PAPP A                   % 90 

NT +NK + Beta HCG+ PAPP A            % 97 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-14 haftada kromozomal defektlerin sonografik markerları: Nukkal kalınlık, nazal kemik, maksiller 

uzunluk, duktus venosus doppleri, brakisefali, kulak uzunluğu, femur uzunluğu, humerus uzunluğu, fetal 

kalp hızı, crl, omfalosel, holoprozensefali, megasistis, tek umblikal arter. 

Nukal kalınlık: NT‘nin 3, 4, 5, 6 mm olması sadece anne yaşıyla karşılaştırıldığında; 3, 18, 28, 36 kat daha 

fazla kromozal anomali insidansında artış gözlenir. NT ölçümü: 1.USG 0.1mm‘lik ölçümler yapabilmelidir. 

2.Baş-popo mesafesi 45-84 mm oranda olmalıdır. 3.Görüntü ekranı %75‘ini kapsayacak şekilde 

büyütülmelidir. 4.Fetus militer pozisyonlarda olmalıdır. 5.Fetal cildin amnion zarından ayırım yapılmalıdır. 

6.Servikal vertebranın dışı ile derinin iç yüzü arasındaki mesafe ölçülmelidir. 7.Umblikal kordonun boyunda 

olmadığından emin olunmalıdır. NT’nin fizyopatolojisi: fetal kalp yetmezliği, extraselüler matrix 

değişiklikleri, lenfatik sistem anomalileri. NT artışlarına neden olan patolojiler: trizomi 21, trizomi 18, 

trizomi 13, 45 XO, kardiyak defekt, diyafragma hernisi, omfalosel, iskelet  anomalileri. 

Nazal kemik: Eksiklik genellikle bir sendromun parçasıdır. Erişkin Down sendromluların 1/7‘sinde bulunur. 

Brakisefali, orta falanks hipoplazisi, damak, vertebra malformasyonları ile beraber bulunabilir. Kemikleşme 

noktalarının gecikmiş maturasyonu. Nazal kemik ölçümü: 1.Usg 0.1 mm‘lik ölçüm yapabilmelidir. 2.Baş ve 

toraks çekilir. 3.Mid-Sagittal görüntü, 45 dereceden alınır. 4.Kemik, deri, burun ucu çekilir. 5.Var veya yok 

yani kalitatif değerlendirme yapılır. Ölçümde olumsuz durumlar: obezite, oligohidramnios, dorso anterior, 

açı fazlalığı. 

18-23 hafta USG‘de trizomi 13 bulguları: Holoprozensefali, anofthalmi/mikrofthalmi, anormal burun, 

fasiyal kleft, kardiyak anomaliler, omfalosel, renal anomaliler, postaksiyel polidaktili, myelomeningosel. 

18-23 Hafta USG‘de trizomi 18 bulguları: Çilek şeklinde kafa, özefageal atrezi, koroid pleksus kisti, 

omfalosel, korpus kallosum yokluğu, tek umbilikal arter, ventrikulomegali, renal defektler, dandy-walker 
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kompleksi, myelomeningosel, fasiyal kleft, kısa ekstremiteler, mikrognati, radial aplazi/hipoplazi, nukkal 

ödem, üst-üste binmiş parmaklar, kardiak defektler, talipes veya rocker bottom ayak, diyafragmatik herni, 

gelişme geriliği. 

18-23 Hafta USG‘de trizomi 21 bulguları: Kardiyak anomaliler, duodenal atrezi, kistik higroma, hidrops. 

Belirteçler: ense pilisi kalınlığı, hiperekojen barsak, kısa ekstremiteler, pyelektazi, hafif ventrikülomegali, 

klinodaktili, ayakta sandal parmak, burun kemiği hipoplazisi. 

18-23 hafta USG triploidi bulguları: Molar plasenta, asimetrik gelişme geriliği, ventrikulomegali (hafif), 

mikrognati, kardiak anomaliler, omfalosel, myelomeningosel, 3-4. parmakta sindaktili. 

Hafif hidronefroz: İkinci  trimestirde; hilus hizasında A-P çap > 5mm, mesane (+), böbrek korteksi normal, 

%2,2 oranı <20 Gh (5-10 mm), %63 iki taraflı, %37  tek taraflı. 

Hiperekojen barsak: İnsidens 1/200 (2.trimestır). Etyoloji; intra arteryal kanama, uteroplasental yetmezlik, 

kromozom anomalisi, kistik fibrozis, fetal enfeksiyon. 

Kısa femur, kısa humerus: Femur boyunun %5 persentilin altında olmasıdır. Nadiren iskelet displazisi, 

sıklıkla anöploidi. 

Duodenal atrezi: İnsidans 1/10000. İzole %38, multiple %64, double-bubble görünümü, polihidramniozla 

birlikte. 

Ayak anomalileri: Talipes 1-2/1000 ( N). Kromozom anomalilerinde, nöral  tüp defektlerinde, 

oligohidramniozda, iskelet displazilerinde, ost. İmperfekta, artogrypozis‘de görülür. %33 kromozom 

anomalilerinde görülür, çoğunlukla trizomi 18‘de görülür. 

Kistik higroma: 1.Trimestirde ense kalınlığı >3mm, sıklığı 1/200 (abortus). Anormal karyotipler %40-68; 

turner sendromu, sex kromozom trizomileri, trizomi 21, 18, 13. Birlikte olabilen anomaliler %20-25; kalp 

anomalileri %0-92, hidrops fötalis %40-90, polikistik böbrek, üriner obstrüksiyon, torakal anomaliler. 

Difaragma hernisi: İnsidans 1/3000. Polihidramnios, kalp defekti, NTD ile  birlikte olabilir. Prognoz 

kötüdür. 

Omfalosel: İnsidans 1/3000. İzole olgularda prognoz %90 iyi. X‘e bağlı resesif hastalıklar ile sıkça görülür. 

Kromozom anomali riski; 11- 14.haftaya kadar fizyolojik, doğumda %10 (trizomi 18), antenatal risk % 28. 
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8 - Perinatal Enfeksiyonlar 

Perinatal mortalite; IUGR, preterm doğum, kongenital anomaliler % 2-4. TORCH grubu; toxoplazma, 

rubella, cytomegalovirus, herpes. 

Patofizyoloji: İlk trimestir; embriyo kaybı, spontan abort, teratojenik malformasyon. İkinci, üçüncü 

trimestir; preterm eylem, arachidonic asit (PGE2 ye metabolize olur), IL1 artar > PGE2 artar, TNF artar. 

Fetus gebelik boyunca antijenik uyarıdan korunur. Bu durum intrauterin ortamda enfeksiyonun fetusu 

hazırlıksız yakalaması demektir. 10. Haftada IgM, 12. haftada IgG, 30. haftada IgA yapılır. 

Tanı: Hikâye, seroloji, kültür, usg, amniosentez, kordosentez, KVB, anemi, elektron mikroskopisi, PCR. 

Gebelikte cinsel yolla bulaşmayanlar: B grubu streptekok enfeksiyonları, toxoplasmozis, rubella, CMV, 

parvovirus B 19, listeriozis, varicella-zoster, herpes zoster, malaria, kızamık, kabakulak. 

Gebelikte cinsel yolla bulaşanlar: Sifiliz, gonore, klamidya, HIV, hepatit, trikomonas, bakteriyel vaginozis, 

HPV, candida. 

Toxoplazma:  

Hücre içi parazittir. 2/1000, % 70 gebelik öncesi geçirilmiştir. Yetişkinde enfeksiyon hafif seyreder. 

Transplasental geçer. İlk trimestrde % 15 fetus enfekte olur, 2. trimestrde % 25 fetus enfekte olur, 3. 

trimestrde %50 fetus enfekte olur. Şunlara neden olabilir; spontan abort, mikrosefali, hidrosefali, 

korionetritis, mental retardasyon, intrakraial enfeksiyonlar, sarılık, HMS, trombositopeni. 

T.Gondii/ formları /bulaş yolları: Taşizoid; akut fazda, hücreleri invaze eden şekil. Bradizoid; latent fazda, 

dokulardaki kist şekli. Sporozoid; oosit içinde, dış ortama dirençli. Bulaş yolları; yetersiz pişirilme, yetersiz 

yıkama, transplasental geçiş. 

Tanı: T.Gondi izolasyonu, seroloji yapılabilir. IgM enfeksiyonun 5. günü (+) olur, 4-8 hafta pozitif kalır. 

IgG enfeksiyonun 14. günü (+) olur. Fetusta (intrauterin ) amniosentez, kordosentez yapılabilir. 

Tedavi: Fetal enfeksiyon teşhis edilirse, U/S değerlendirme önem kazanır. Beyin nekrozu ve hidrosefali 

varsa terapötik abort yapılır. Normal veya gebelik devamı isteniyorsa; tedavide prymethamine, sülfodiazine, 

folinik asid, spiramisin verilir. 

Rubella (kızamıkçık):  

Gebelik haricinde minör bir hastalıktır. Gebeliğin 11. haftasından önce % 80, gebeliğin 13-16. haftaları arası 

% 25, gebeliğin 16. hafta sonrası nadiren intrauterin enfeksiyona yol açar. Komplikasyonları; körlük, 

sağırlık, multipl kardiak anomaliler, HSM, nörolojik defiller. Tedavisi yoktur. Canlı aşı kullanılır, aşıdan 

sonra reenfeksiyon olabilir. Romatoid faktor varlığında yanlışlıkla M pozitif olabilir. Klinik semptom 

başlangıcından 7 gün sonra M pozitif olur. 

CMV: 

En sık görülen iu enfeksiyondur. Toplumda %50 bulunur. Geç dönemde etkiler, % 2 dir. Erken dönem daha 

az zararlıdır. Şiddetli sekel, işitme kaybı, ex, asemptomatik olabilir. 

Maternal sitomegalovirüs enfeksiyonunun fetusa bulaşma ve fetusun riskleri: Primer: % 20-40 fetusa geçiş, 

% 5-10 semptomatik, 1/3 ölür, sağırlık, ciddi motor ve mental bozukluklar görülebilir. % 90-95 

asemptomatik % 10-15 duyma kaybı koriyoretinit diş bozuklukları öğrenme zorlukları. Sekonder: % 1-2 

fetusa geçiş, % 100 asemptomatik, > % 5 tek taraflı işitme zorluğu. 
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Laboratuvar tanı - maternal enfeksiyon: A-Seroloji, B-Virus izolasyonu, C-Antijen tespiti, D-DNA 

hybridizasyon-PCR. Seroloji: akut enfeksiyonun tanısından çok geçirilmiş virüs enfeksiyonunun tanısında 

daha kullanışlıdır. SMV özgül lg G tayini, lg M tayininden daha güvenilirdir. 1.Trimestirde SMV, IgG ve 

IgG titrasyonuna göre tanı. IgG (+), IgM (-); geçirilmiş SMV enfeksiyonu. IgG (-), IgM (+); akut primer 

SMV enfeksiyonu. IgG (+), IgM (+); gebelikten birkaç ay önce IgG‘nin negatif olduğu biliniyorsa akut 

primer enfeksiyon. Gebelik öncesi titrasyon bilinmiyorsa primer veya sekonder SMV enfeksiyonu olabilir 

ayırımı çok güçtür. Avidite testi kullanılabilir. Avidite indeksi % 65 üzeri ise kronik enfeksiyon, %30-%50 

altında ise akut enfeksiyon lehinedir. 

Laboratuvar tanı - fetusta infeksiyonun tanısı: A-Virüs tespiti; hücre kültürü, virüs izolasyonu, PCR ile virus 

DNA tespiti. B-Özgül IgM tespiti; fetal kanda, 22. hafta üzeri özgül lg M tespiti.----SMV yavaş üreyen bir 

virüstür ve primer enfeksiyondan 2 ile 3 haftadan önce viremi oluşmaz. Fetusa virüsun geçişi maternal 

enfeksiyondan 2-3 hafta sonra başlar. Yani anne enfekte olduktan 6 hafta sonra fetusta viremi başlar. 6-9 

hafta gerekebilir. 

Antenatal tarama: Primer maternal enfeksiyon tanısı için serolojik testlerin bir çok kez tekrarlanması gerekir. 

Gebelikten önceki serolojik durumu bilinmeyenlerde primer, sekonder ayrımı yapılamaz. Maternal SMV 

enfeksiyonunun etkin ve güvenilir bir tedavisi yoktur. Aşısı yoktur. Fetusta enfeksiyon varlığında fetustaki 

enfeksiyonun şiddeti kestirelemez. Özellikle seropozitif oranın yüksek olduğu gebelik populasyonunda 

fetusta ciddi hasar çok düşüktür. Sonuç olarak maternal SMV enfeksiyonu için rutin antenatal tarama 

önerilmemektedir. 

Parvovirus B 19:  

Parvavirusler tek sarmal DNA içeren küçük kılıfsız virüslerdir. Virusun insanlarda enfeksiyon oluşturan 

serotipi parvavirus B 19 dur. İnsanda enfeksiyona neden olan en küçük DNA virüsleridir. Eritrositlerde, 

eritroblastlarda, megakaryositlerde, endotel hücrelerinde, plasentada, fetus karaciğer ve kalp hücrelerinde 

bulunan p antijenine bağlanır. P antijeni taşımayan bireyler parvovirüs enfeksiyonuna dirençlidirler. Kemik 

iliğinde eritrosit ana hücreleri için sitotoksiktir. Bağışıklık sistemi normal olan kişilerde kemik iliği 

enfeksiyonu sınırlıdır. Anneden fetusa geçiş ve fetusun riskleri: % 33 oranındadır. Plasental geçiş, gebelik 

haftası ile ilişki tespit edilememiştir. Fetusun riskleri: A-Normal seyir. B-Fetal ölüm; % 11, 20 gebelik 

haftası üzerinde % 0.5‘tir. C-Hidrops fetalis; % 5‘inde görülür. İlk 18 hafta içerisinde geçirenlerde görülür. 

Yüksek debili kalp yetmezliği, myokardit, yaygın ödem, hidrops gelişebilir. Hidropsların çoğu ex olur. 

Maternal enfeksiyon ile fetusun ölümü arasında geçen süre 4-5 haftadır. MS AFP düzeyi yüksek olan 

gebelerde daha sık oranda hidrops geliştiği bildirilmiştir. 

Fetusta enfeksiyon tanısı: Seroloji: Kordosentez ile elde edilen fetal kanda IgM hidropik ve enfekte 

fetuslarda negatif bulunabilir. a- İmmun cevap yetmezliği, b- Anneden geçen IgG etkisi, c- Ya da zayıf 

düzeyde IgM cevabı ileri sürülmektedir. Virüs tespiti: PCR ile virus DNA‘sı gösterilebilir. Histoloji: Fetus 

kanında normoblastlarda intranüklear inklüzyonlar gözlenebilir. USG: Hidrops (hidropsun % 18- 27 

sebebidir). 

Parvovirusde USG: MCA doppleri; anemi tespitinde. Artmış NT ve hidrops; karyotip normal ise fetal 

parvovirus B19 enfeksiyonu da akla gelmelidir. Mekonyum peritoniti; laboratuar olarak B19 enfeksiyonu 

tespit edilen hidropik 4 fetusda tespit edildi. 

Tedavi: Zidovudin, doxorubicin, interferon, zidovudin + interferon. 

Fetusa bulaşma oranı % 25 tir. CD4 200 inerse % 39 dur. Transplasental geçiş gösterir. Kongenital 

anomalileri artmaz. Zidavudin kullanılabilir. Tedavi intrauterin geçişi % 8‘e düşürür. AIDS, HIV, retrovirus, 

T. helper, B lenfositler, makrofaj ve monositlerin CD4 reseptörlerine bağlanır. Viral DNA transkripsiyonu 

aktive olur. Geçiş: Paranteral, sexüel, fetusa ve yenidoğana, fırsatçı enfeksiyonlar, maligniteler. Tanı: Eliza, 

anti HIV antikor. Kesin tanı virus izolasyonudur. 
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9 - Pre-eklampsi - Eklampsi 

Pre-eklampsi: 

Gebeliğin 20. haftasında başlayan hipertansiyon, proteinüri ve ödemden oluşan tabloya Pre-eklampsi denir. 

Tüm gebelikler içinde %6-8 görülür. Bu tabloya koma veya konvülsiyon eklenirse eklampsiadı verilir. 

Predispozan faktörler: Nulliparite, siyah ırk, yaşın 20 den küçlük veya 35 den büyük olması, düşük 

sosyoekonomik düzey, çoğul gebelik, mol hidatiform, geçirilmiş Pre-eklampsi öyküsü, birinci derece 

akrabada preklemsi hikâyesi, kronik hipertansiyon, DM, renal hastalıklar kollajen doku hastalıkları, artmış 

VKİ. 

Tanı kriterleri: Hipertansiyon: kan basıncı Pre-eklampsi için en önemli parametredir. Sistolik kan basıncının 

140 mmhgden, diastolik kanbasıncınında 90 mmhg denfazla olması veya sistolik kan basıncında 30 mmhg 

diastolik kan basıncında 15 mmhg artış olması durumudur. Geç ht; gebelikten önce HT yoktur. Pre-

eklamptik hastalarda 20. haftadan sonra görülür. Geçici HT; gebelikten önce yoktur. 4 saatlik  aralarla 

tansiyon takibi ile ayrım yapılabilir. Kronik HT; gebelik öncesindede var olan HT nin devamı halidir. 

Süperpoze HT; gebelikten önce var olan ancak gebelik sırasında artan ht dir. Anjiotensin II testi; gebeliğin 

16-18. haftasında 2.5 kattan fazla verildiğinde  hipertansiyon oluyorsa risk yok, 2.5 kattan az verildiğinde 

hipertansiyon oluşuyorsa risk var. Ödem: Gebelerin %50 sindede ödem vardır. Bu yüzden patolojik 

tanımlanacak ödemin genellikle el yüz ve ayakları içeren jeneralize tarzda olması gerekir. Gode bırakır 

tarzdadır. Proteinüri: proteinüri (24 saatlik idrarda 300mg‘ın üzerinde protein bulunması) ile karakterizedir. 

Pre-eklampsi üçüncü trimestrda görülür. 2.trimestirda görülen pre-eklampsi vakaları, 34. haftadan sonra 

görülene göre daha kötü prognoza sahiptir. Doğumdan sonraki 48 saat içinde semptomlar genellikle düzelme 

gösterir. Preklempsi tanısı konulunca ilk yapılkması gereken  gebeyi hastaneye yatırmak ve tablonun hafif 

ya da ağır preklemsi olup olmadığının ayrımını yapmaktır: 

Hafif pre-eklampsi;                                         Ağır preklempsi: 

1.Tansiyon: 160/110 altında                             1.Tansiyon: 160-110 mmHG NİN üzerinde olması 

2.Proteinüri: 5 gramın altında                           2.Proteinüri: 5gr/dl nin üstünde 

3.Ateş ve akciğer ödemi yok                             3.Akciğer ödemi. 4.Ateş: 40 derecenin üzerinde 

4.Trombositlerin 100000 üstünde olması            5.Trombosit sayısının 100000 nin altında olması 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pre-eklampsiyi önleme: Önlemede en yaygın kullanılan profilaktik düşük doz aspirin verilmesidir. Aspirin 

trombositlerdeki siklooksijenaz enzimini inhibe eder ve TXa2 sentezi düşer. İkincil olarak anti oksidanlar 

kullanılır. Kullanılma sebebi serbest radikal artışı sonucu  endotel hassarının oluşmasıdır. 

Eklampsi:  

Gebelik ya da loğusalık sırasında pre-eklampsi kriterlerini taşıyan hastalarda nörolojik hasar olmadan 

gelişen konvülsiyon ve/veya koma durumuna eklampsi denir. Nöbetlerin patogenezinde serebral vazospazm, 

iskemi, ödem, hemoraji, hipertansif ensefalopati ve DIC sorumlu olabilir. Ancak kesin neden belli değildir. 

% 60 oranda doğum öncesi dönemde izlenir. Doğum sonrası vakalar genellikle ilk 24saatte oluşurken 22 gün 

sonra oluşan vakalar da bildirilmiştir. Pre-eklampsinin klasik triadı olan hipertansiyon, proteinüri ve ödem 

%50 hastada görülmektedir. Risk faktörleri preeklampsidekilere benzerdir. 
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Baş ağrısı, görme bozukluğu, sağ üst kadran ağrısı eklamptik nöbetlerin gelişmesi açısından alarm 

semptomlarıdır. Nöbet birden başlar, yüz kaslarında seğirme sonrası 15-20 saniye içinde tonik-klonik 

nöbetler olabilir. Nöbet sırasında aspirasyon ve kardiopulmoner arrest gelişebilir. Eklampsi nöbetleri 

sonrasında hemipleji, koma ve ölüm, geçici kortikal körlük, retinal yırtılma, postpartum psikozlar olabilir. 

Eklampsinin ağır ya da hafif formu yoktur. 

Pre-eklampsiden eklampsiye geçişte midede şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir.ateşin olması günde 10 nun 

üzerinde kanvülzyon olması akc ödemi olması ölüme gidişi hızlandırmaktadır. Konvülzyon öncesinde aura 

döneminde; ağızdan köpük gelmesi, tonik klonik tazda kas kontraksiyonları (tonik fazda 1 dakika süren 

ekstansör kaslarda kasılma, klonik fazda 3 dakika süren önce ekstansör sonra fleksör kaslarda kasılma) 

görülür. Önceden pre-eklampsiden eklampsi gelişeceğinin tespiti mümkündür.çünkü hipertansiyon olayında 

renin anjiyotensin aldesteron  sistemi devreye girmektedir. Pre-eklemptik hastalarda normal gebelere göre 

anjiotensin II ye kasşı duyarlılık 2.5 kat artmıştır. 

Organlardaki değişiklikler: Beyindeki değişiklikler: mikroskopik formdan gros forma kadar değişen 

intraserebral kanamalar söz konusu olabilir. beyinde nonspesifik teta ve delta dalgaları görülür. Aynı 

zamanda su intoksikasyonu hipotiroidi sıvı elektrolit bozuklukları gibi durumlarda gözlenir. Doğum 

sonrasında 6-8 haftada bu bozukluklar düzelir. Göz: kortikal körlük ve retinal dekolmanı gözlenebilir, 

geçicidir. Kalp: yapılan hemodinamik incelemelerde (shuanz-ganz) yüksek rezistanstan düşük outputa, 

düşük outputtan yüksek rezistansa varan değişiklikler gözlenir. Akciğer: rezidual kapasitede azalma 

gözlenir. GIS: Pre-eklampsiden eklampsiye geçişte şiddetli mide krampları görülür. Karaciğer: supra 

kapsüler hematom oluşabilir. Böbrek: günlük idrar miktarı azalır. 100cc ye kadar düşebilir. Oligüri anüri 

olabilir. Glomerüler epitelde glomeruloendotelyozis görülebilir. 

Hastaların popülasyondaki oranı %5-8 dir. DM kronik HT, kronik nefritis, SLE, poliarteritis nodoza gibi 

durumlarda bu oran %20-40‘a kadar yükselir. Bu yüzden öncelikle DM, böbrek fonksiyon testlerine ve 

karaciğer fonksiyon testlerine bakılır. Kan sayımı yapılması gerekir. 

Takip ve tedavi: Pre-eklempsiden eklampsiye geçişte hastalarda en büyük tehlike solunum yolunun 

kapanmasıdır. Bu yüzden airway takılır. Damar yolu açılır. Günlük idrar miktarına bakılır. Kilosuna bakılır. 

Pre-eklamside haftada yarım kilodan fazla artış söz konusudur. Tansiyona ve klirense bakılır. Kan şekeri 

seviyesi, KCFT ve kan sayımı yapılır. USG ile fetusun durumuna bakılır. 4 saatlik aralarla tansiyon takibi 

yapılır. A) Doğumun kontrolü: 33 haftanın üzerinde spontal olarak yaşar. 28-33 hafta arasında ise yoğun 

bakım gerekir. 28 haftanın altındaysa büyük yaşamsal destek gerekir. B) HT kontrolü: HT vasküler 

sistemde vazokonstrüksiyon nedeniyle gelişmektedir. Bu yüzden diüretik kullanılmaz. Ancak kronik HT‘da 

kullanılabilir. 1. Seçenek hidralazin‘dir, %92 etkilidir, teratojenik etkisi yoktur, arteryal uterinada kan 

akımını arttırmaktadır. 2. Seçenek alfa metil-dopa‘dır, teratojen etkili değildir, arteryal uterinadaki kan 

akımını değiştirmez, yüksek dozlarda intrauterin ileusa neden olabilir. 3. Seçenek parazosin‘dir, teratojen 

etkilidir. 4. Seçenek sodyum tiyosinat‘tır, teratojendir. 5.Seçenek kalsyum kanal blokörleri‘dir. C) 

Konvülzyonun kontrolü: 1. Seçenek Mg sülfat‘tır, antikonvülzif ve hafif anti hipertansif etkilidir, kanda 

10mg/dl nin üzerine çıktığında derin tendon reflekslerinde azalma, 15 mg/dl nin üzerine çıktığında solunum 

depresyonu, 25mg/dl nin üzerine çıktığında kardiak arreste yol açar, iv ya da im olarak kullanılabilir. 2. 

Seçenek diazem‘dir, sedatif ve hipnotiktir, günlük 20mg a kadar verilebilir, solunum depresyonu yapabilir. 

3. Seçenek tiyopental‘dir, basit güvenilir bir hipnotik ajandır, antikonvulzif etkilidir, solunum depresyonu 

yapabilir. 

Prognoz: Pre-eklamptik gebelerin fetuslarında %25 e kadar intrauterin ex, eklemptik gebelerin fetuslarında 

%75 e kadar intrauterin ex görülebilir. Maternal ölüm pre-eklamptik vakaların %1 inde, HELLP sendromlu 

vakaların  %3 ünde, eklamptik vakaların %25 inde söz konusudur. 
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10 - Biyokimyasal Tarama Testleri 

I.ve II. Trimester tarama testleri prenatal tanı yöntemeleri: Non invaziv yöntemler: Görüntüleme (MR, üç 

boyutlu USG), obstetrik USG (ayrıntılı USG), fetal görüntüleme, biyokimyasal testler. İnvaziv yöntemler: 

amniosentez, koryon villus biyopsisi, kordosentez, fetal doku biyopsisi. 

Biyokimyasal testler: 1. Trimester tarama testleri: PAPP-A. PAPP-A + serbest beta HCG. PAPP-A + 

serbest beta HCG + nukkal kalınlık. 2. Trimester tarama testleri: AFP, beta HCG, estriol (E3). İdrarda 

yapılan tarama testleri: beta core HCG, hiperglikozlanmış HCG. Diğer: inhibin-A, S-100, SP-1 (pregnancy 

spesifik beta 1 glikoprotein), EMBP (eozinofik major basic protein), fetal hücreler. 

AFP:  

Albümine benzer bir glikoprotein olup molekül ağırlığı 70 kilodaltondur. Kodlayan genin 4. kromozomun 

uzun kolunda lokalize olduğu belirlenmiştir. Fetusta erken dönemde yolk salkda sentezlenir. Birinci 

trimester sonlarına doğru yolk salk dejenerasyona ve atreziye uğradığından fetal karaciğer en önemli sentez 

yeri haline gelir. Böbrek, GIS, plasentadan da salındığı belirtilmektedir. Fetusta dominant serum proteinidir 

ve normal insandan çok daha yüksek konsantrasyondadır. Fonksiyonu hala tam olarak belirlenememekle 

birlikte organogenesis için gerekli bir protein olduğu kabul edilmektedir. Hormon taşıma görevi ve bebeğin 

annede kalmasını sağlayan hücresel ve hümoral bağışıklığı baskılayan bir protein olduğu da 

düşünülmektedir. 

AFP‘nin yükseldiği durumlar - amniotik sıvı yoluyla: NTD, omfalosel, gastroşizis, konjenital cilt defektleri, 

kistik higroma, amniotik bant sendromu, duodenal atrezi, özafagus atrezi, diyafragma hernisi. 

AFP‘nin yükseldiği durumlar - transplasental yol ile: Plasental travma: fetomaternal kanama, amniosentez, 

kordosentez, koryon villus biyopsisi, travma. Plasenta yapı bozukluğuna bağlı: pre-eklampsi, IUGR, Rh 

izoimmunizasyonu. Yapım fazlalığı: çoğul gebelik. Amniotik sıvıya geçmediğinden plasental geçiş artışı: 

renal agenezi, üretral obstrüksiyon, oligohidramnios. 

AFP‘yi etkileyen faktörler: Ağırlık, ırk, DM, sigara. Gebeliğin 12. haftasında 32. haftaya kadar haftalık % 

15 artış olur. 

Prenatal tanıda AFP: Maternal serum AFP değerlendirilmesi için en uygun zaman 16-18. haftalardır. 

Maternal serum değerleri MOM (multiples of median) olarak belirtilir. AFP MOM değeri gestasyonel yaşa 

göre 2.0-2.5 ve üzeri ise NTD riski artmıştır ve ileri araştırmaya gerek vardır. Anensefalik gebelikleri %90, 

sipina bifidalı gebelikleri ise %80 oranında saptayabilir. USG ve amniosentezde nedeni açıklanamayan 

AFP yüksekliği: preterm doğum, IUGR, pre-eklampsi, ablasyo plasenta riski artmıştır. 

AFP ile kromozomal hastalık taraması: Karaciğerde yeterli AFP sentezlenmez, maternal serum AFP düşer, 

amniyon sıvısında AFP düşer. Down sendromuna yakalanma oranı % 21‘dir. Yaşla beraber kullanılırsa 

%40‘a çıkar. 

Maternal serum AFP‘nin azaldığı durumlar: hesaplanandan düşük gestasyonel yaş, kromozomal trizomiler, 

mol hidatiform, fetal ölüm, artmış maternal kilo. 

ASHE:  

Sinir hücrelerinde, eritrositlerde bulunur. 

ASHE‘nin yüksek olduğu durumlar: batın duvarı defekleri, kistik higroma, konjenital nefroz, fetal kan 

kontaminasyonu. 
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HCG: 

Hemen hemen tüm insan dokularında sentezlenebilir. Plasenta proteini glukozlayarak yan ömrünü 

uzatmaktadır. Alfa subüniti FSH, LH, ve TSH ile aynıdır. 8-10. gebelik haftasında 100.000 IU/L‘ye çıkarak 

maksimuma ulaşır. 18-20. gebelik haftasında 10.000-20.000 IU/L düşer. Beta subüniti ölçülür. Down 

sendromu için en değerli parametredir. 

HCG fonksiyonları: Sitotrofoblastlardan salgılanmakta ve sinsityotrofoblastlardan GnRH, HPL ve ACTH 

salgılanmasını sağlamaktadır. Corpus luteumun devamlılığını sağlar. Fetal testis ve adrenalde steroid 

sentezini uyarır. 

Estrojenler:  

E1 (estradiol): 6-8. haftalarda yükselmeye başlar. 36. haftada 6-40 mg/mL‘ye ulaşır. Bu haftadan sonra hızlı 

bir artış görülür. Estradiol yapımı anne ve fetustan eşit miktarda DHEAS kullanılarak gerçekleşir. Bu 

yüzden fetal monitorizasyonda kullanılamaz. 

E3 (estriol): 9. Gebelik haftalarında fetal adrenal kökenli 16-DHEAS kullanımıyla elde edilir. 34-39. 

haftalarda maksimum olur. Fetal monitorizasyonda kullanımı uygundur. 

Ayırıcı tanıda: Adrenal hipofonksiyon, plasental sulfataz eksikliği, plasental aromataz eksikliği. 

Maternal serum parametreleri: 

Anomali         AFP                HCG               sE3 

NTD               Artar            Normal               Normal 

Trizomi 21     Azalır              Artar                Azalır 

Trizomi 18      Azalır              Azalır              Azalır 

———————————————————————————————————————————- 

İnhibin A: 

Gonadlarda ve plasental dokuda sentezlenen, alfa ve beta ünitelerinden oluşan heterodimerik bir 

glukoproteindir. 10 haftaya kadar maternal serumda artar ve 10-25 haftalarda çok hafif değişim olur. Termde 

pik değerine ulaşır. Hem normal hem de anormal gebeliği olanlarda HCG ve inhibin-A maternal serum 

konsantrasyonları kuvvetli bir korelasyon gösterir. İki kontrollü çalışmada ikinci trimesterde Down 

sendromlu gebeliği olan anne serumunda düzeylerinin 2.1 ve 2.2 MOM düzeylerinde olduğu gösterilmiştir. 

Tek başına %6 yanlış pozitiflikle %42 oranında Down sendromunu yakalama oranı belirtilmişken, üçlü test 

dee eklenmesi ile Down Sendromu tespit oranını %5 yanlış pozitiflikle %75‘lere çıkardığı saptanmıştır. 

S-100:  

Düşük molekül ağırlıklı kalsiyum bağlayan bir proteindir. S-100 geni Down sendromunun fenotipinden 

sorumlu bölgede lokalizedir. Down Sendromluların beyin hücrelerinde immünohistokimyasal olarak daha 

yüksek expresyonda gösterilmiştir. Down sendromlu fetüslerin kanında da yüksek bulunmuştur. Henüz anne 

kanına geçiş gösterilememiştir. 
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Gebeliğe özgü beta-1 glikoprotein:  

Plasentada üretilen SP1‘in tam fonksiyonu bilinmemektedir. 8-14. haftalardaki serum konsantrasyonu Down 

sendromlu gebelerde 0.27-0.89 MOM arasında bulunmuştur. Tarama testi olarak Down sendromu için 

yapılan çalışmalarda SP1‘in b-HCG ile korelasyon gösterdiği; fakat b-HCG kadar etkili olmadığı 

düşünülmektedir. Tarama testinde ek bir avantaj getirebileceğini ileri sürülmektedir. 

Eozinofilik major basic protein (EMBP):  

Plasenta tarafından salgılanır. Fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. 14-20 haftalar arasında Down 

sendromu yakalama oranı %5 yanlış pozitiflikle %48 olarak belirtilmiştir. Üçlü tarama testine eklenebilir. 

—————————————————————————————————————————- 

Üçlü test: AFP + HCG + sE3. Üçlü test en doğru olarak gebeliğin 16-18. haftalarında yapılır ancak 15-22 

haftalar arası da yapılabilir. Risk altında olan kişilerde hiçbir zaman amniosentezin yerini tutmaz (35 yaş 

üstü kişilerde %20-30 oranında trizomi 21 atlanabilir). Yaşla korele edildiğinde Down sendromu yakalama 

oranı %60-65 düzeylerindedir ve ileri yaşlarda bu oran %75‘lere çıkmaktadır. Trizomi 18 yakalama oranı 

%0.4 yanlış pozitiflikle %60‘tır. Cut-off değeri önemlidir ve alınan cut-off değeri düştükçe yanlış pozitiflik 

azaldığı gibi saptama oranı da azalmaktadır. Down sendromunlu gebeliklerde konjuge estriol ve AFP düzeyi 

normalden düşük, beta HCG düzeyi yüksektir. 

Dörtlü test: Üçlü test + inhibin A. Beta HCG + AFP ile trizomi yakalama oranı %62‘dir. Beta HCG + AFP + 

E3 ile % 69-90 oranında trizomi yakalama oranı verilmiştir. Beta HCG + AFP + E3 + inhibin ile trizomi 

yakalama oranı %70-93 bulunmuştur. 

İntegre test: Birinci trimestir tarama testi + ikinci trimetir tarama testi. %5 yanlış pozitif, %90-93 doğru 

saptama vardır. 

PAPP-a ve serbest beta HCG: Down Sendromundan etkilenmiş gebeliklerde anne serum beta hCG yüksek 

bulunmuştur. Beta hCG tek başına Down sendromu yakalama oranı 41.8‘dir. PAPP-A ve beta hCG‘nin 

birlikte değerlendirilmesinde yakalama oranı %64‘dür. 

Trizomi tarama ve tanısı (11-14 hafta):  

100 bin gebede 

Maternal yaş > 35                                 % 50 

Nukkal kalınlık ( NK)                           % 75 

NK + beta HCG + PAPP-A                   % 90 

NT + NK + beta HCG + PAPP A-         % 97 

———————————-———————————————————————————————— 

Maternal kanda fetal hücre: Trofoblast, lenfosit, nükleuslu kırmızı kan hücresi, granülosit, mezenkim 

hücreleri. Anne kanından intakt fetal hücre elde edilmesi non-invaziv prenatal genetik testler için çekici bir 

alternatif yöntemdir. Fetal hücrelerin plesantal-uterin arayüzeyden anne kanına geçtiği düşünülmektedir. 

Anne kanında fetal hücreler nadir bulunur. 10
5
-10

9 
maternal hücreye karşı 1 fetal hücre bulunur. Anne 

kanında fetal hücre geçişinin arttığı durumlar fetal aneuploidi ve preeklampsi. 
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11 - Endometrial Hiperplazi 

Endometrium glandüler epitel ve stromal yapıların hiperplastik değişiklikleridir. Endometrium karsinomu 

için prekanseröz lezyonlardır. 

Etyoloji: Karşılıksız uzun süre östrojen stimülasyonu, kronik anovulasyon, östrojen üreten ovaryan 

neoplaziler, obezite, PCOS, genetik, HRT, tamoksifen. 

Patoloji: Glandların sayısında artış, glandlarda dilatasyon, stromada aşırı proliferasyon, dilate glandlarda sırt 

sırta dizilme (back to back crowding), glandüler epitelde polarizasyon kaybı, glandüler epitel hücrelerinde 

tabakalaşma (stratifikasyon), hücrelerde atipik değişiklikler. 

Klasifikasyon: Basit, kompleks, basit atipili, kompleks atipili. Bu sınıflama endometrial hiperplazilerin 

endometrium karsinomu ile ilişkisi dikkate alınarak yapıldı. 

Premalign potansiyel: Histolojik yapılarına göre % 0-100. Sitolojik nükleer atipi, risk artışını en çok 

belirleyen bulgudur. Hiperplaziden karsinoma geçiş 10 yıl. Atipik hiperplaziden karsinoma geçiş 4 yıl. 

Hiperplazi ile ilişkili karsinomlar, genelde erken dönemde tanımlanan iyi diferansiye lezyonlardır. 

Adenomatöz hiperplazi, atipik hiperplazi, karsinoma in situ gelişebilir. Premalign potansiyelde; 

araştırmalardaki yetersizlikler, klasifikasyon terminolojisindeki değişiklikler, teşhis kriterlerindeki 

değişiklikler, tanı konulduktan sonra D&C veya TAH dışında farklı tedavi yaklaşımları etkilidir. 

Endometrium CA insidansını artıran faktörler: Menapozun uzaması, HT ve DM, obezite, yüksek 

sosyoekonomik durum, aile anamnezi, PCOS, menapozda estrojen alımı, estrojen salgılayan tümör, çocuk 

doğurma ve menarşın gecikmesi endometrium CA insidansını azaltır. 

Endometrial karsinoma insituda tanı kriterleri: nükleer hiperkromatizm, nükleusda büyüklük ve şeklinde 

irregülarite, nükleusda büyüme, sitoplazmada eozinofili, nükleer polarite kaybı, intraglandüler epitelyal 

köprüleşmeler, nükleer kromatinde kabalaşma. 

Tip 1 endometrial karsinom: Endometrial hiperplazi ile ilişkilidir. Nulliparite, obezite, HT, DM, over 

kaynaklı aşırı östrojen üretimi, ekzojen kaynaklı östrojen kullanımı ile ilişkilidir. İyi diferansiye ve düşük 

stage iyi prognozludur. 

Tip 2 endometrial karsinom: Endometrial hiperplazi ile ilişkili değildir. Klasik risk faktörleri yoktur. Atrofik 

endometrium, non-endometrioid. Kötü diferansiye ve yüksek stage kötü prognozludur. 

Tanı: Anormal uterin kanamalar, endometrial biyopsi, USG‘de endometrial kalınlığın 5 mm‘nin üstünde 

olması, TV-USG‘ de endometrial yapıların düzeninin kaybolması ve kavitede sıvı birikimi, sonohisterorafi, 

postmenapozal dönemde PAP smearde normal endometrial hücrelerin varlığı, histeroskopi, doppler USG. 

Epitelyal metaplastik değişiklikler: Skuamöz metaplazi, musinöz metaplazi, silier değişiklikler, hobnail 

değişikliği, berrak hücre değişiklikleri, eozinofilik hücre değişiklikleri, sinsityal değişiklikler, papiller 

proliferasyon, arias-stella reaksiyonu benzeri değişiklikler. 

Tedaviyi etkileyen faktörler: Hastanın yaşı, histolojik tip, reprodüktif durum, takip edilebilirliği, genel 

durumu. 

Tedavi: Hormonal tedavinin kesilmesi, izole progesteron (MPA, megesterol asetat), östrojen + progesteron, 

danazol, GnRH analogları, progesteron içeren RİA‘lar, endometrial ablasyon (cryo -thermo), histerektomi, 

intrakaviter radyoterapi.   



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/31 

 

12 - Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar 

Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH)‘lar plasentadan kaynaklanır. Birbiri ile ilişkili hastalıklar zincirini 

ifade eder. Gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) ve gestasyonel trofoblastik tümör (GTT) olarak da 

isimlendirilmektedir. Tipleri; benign komplet ve parsiyel hidatiform mol (HM), invaziv mol, gestasyonel 

koryokarsinom, plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümör (PYBGTT). 

GTH‘larda epidemiyoloji: 1000 gebelik için bire yakın ve Japonya‘da ise ikiye ulaşan yükseklikte 

bulunmuştur. Çevresel ve kültürel faktörlerin, ırksal faktörler kadar önemli olabileceği gösterilmiştir. 

Türkiye‘de 1000 gebelikte 1.6 ve 1000 doğumda 2.1 oranı bulunmuştur (en düşük 1.2, en yüksek ise 10.7). 

Türkiye‘de topluma dayalı yapılan çalışmada ise insidans bin canlı doğum için 0.8, bin gebelik için ise 0.6 

olarak saptanmıştır. Yirmi yaş altı gebeliklerde görülen minimal insidans artışı 35 yaş üzerindeki 

gebeliklerde belirgin hale gelmektedir. İleri yaşta gelişen HM‘lerde malign potansiyel artmaktadır. HM 

nadiren postmenopozal dönemde de saptanabilmektedir. HM öyküsü daha sonra molar gebelik gelişmesi 

için risk faktörüdür. Bir kez HM geçirmiş bir kadında hastalığın tekrarlama riskinin yaklaşık 10 kat arttığı 

saptanmıştır. Molar gebelik geçirenlerde bir sonraki gebeliğinde mol gelişme olasılığı %1 olarak 

saptanmıştır. Geçirilen molar gebelik sayısı arttıkça risk de orantılı olarak artmaktadır. Koryokarsinomda en 

önemli risk faktörü geçirilmiş molar gebelik anamnezidir. Koryokarsinom olgularının %29-83‘ünün 

anamnezinde HM olduğu saptanmıştır13-15. HM geçiren kadınlarda koryokarsinom oluşma riski normal 

gebelik geçiren kadınlardan 1000 kat kadar yüksektir. Olguların önemli bir bölümünün anamnezinde de 

normal gebelik veya spontan abortus vardır. Koryokarsinomun %9 ila 42 arasında değişen oranlarda spontan 

abortusların sonrasında geliştiği saptanmıştır. 

Komplet molün diploid karyotipi mevcuttur. Yaklaşık % 75-85‘i 46,XX, kalan kısmı ise 46,XY şeklindedir. 

Diandrik diploidinin oluşumunda pek çok mekanizma öne sürülmektedir. En çok kabul edilen iki 

mekanizmadan biri nükleussuz veya boş bir ovumun tek bir haploid sperm ile döllenmesi, daha sonra bu 

kromozomların duplike olmasıdır. Sonuçta 46,XX ve tamamen homozigot bir yapı oluşur. Diğer bir 

mekanizma nükleussuz veya boş bir ovumun iki haploid sperm ile döllenmesi ile 46,XX veya 46,XY 

şeklinde bir heterozigot molün ortaya çıkmasıdır. HCG‘nin b subüniti tümör belirleyici olarak 

kullanılmaktadır. Hastalıklarda kemoterapi etkindir. Parsiyel moller genellikle 69,XXX, 69,XXY veya 

69,XYY karyotip şekilleri ile triploidtir. Parsiyel molde genoma, bir maternal ve iki paternal yapının 

katıldığı gösterilmiştir. Bu durum diandrik triploidi olarak isimlendirilir ve fazla habloid kompenent paternal 

orijinlidir. Ovumun iki habloid sperm tarafından fertilize edilmesidir. Sonuçta 69,XXX, 69,XXY veya 

69,XYY yapısı ortaya çıkar. Diğer mekanizma ise ovum, daha sonra replike olan bir sperm ile döllenir ve 

ortaya 69,XXX veya 69,XYY yapısı gelişir. 

GTH‘larda patolojik bulgular: Komplet mol: makroskopik olarak beyaz üzüm salkımına benzemektedir. 

Çapı 1 mm‘den 2 cm‘e kadar değişen düz, şeffaf, avasküler pembe veya gri hidropik veziküller 

karakteristiktir. Bu veziküller ince bağ dokusundan oluşan yapılarla birbirleri ile ilişkidedir. Embriyo veya 

fetus gözlenemez. Plasenta, amniotik kese ve amniotik sıvı tanımlanamaz ve intervillöz saha tipik olarak 

anormaldir. Mikroskobik değerlendirmede trofoblastik proliferasyon villuslarda hidropik şişme ve 

avaskülarizasyondur. Embriyo veya fetal doku yoktur. Parsiyel molde: embriyo veya fetus ve embriyonik 

membranlar mevcuttur. Histolojik yapı genellikle mozaiktir, yani hidropik villuslarla birlikte hidropik 

olmayan villuslar da gözlenir, fetal damarların, bazen de fetal eritrositlerin gözlenmesidir. Trofoblastik 

proliferasyon vardır, fakat genellikle daha az belirgindir. Bazı olgularda vezikülleri gross olarak gözlemek 

mümkündür. Olguların çoğunda ise düşük materyalinin mikroskopik incelenmesi ile veziküller saptanabilir. 

Fetus nadiren ikinci trimestere kadar yaşar, miada ulaşması ise daha nadirdir. İnvaziv mol: myometriuma 

invaze olan komplet moldür. Bazı olgular da ise metastatik taşınma ile vucudun diğer bölgelerine molar 

doku taşınabilir. Bazen de mol myometriumun tüm kalınlığını içerecek şekilde ilerler ve uterus serozasını da 

aşarak uterin ruptüre de neden olabilir. Koryokarsinom: gross olarak genellikle sınırları belirli, yüzeyden 

kabarık, nodüler, koyu kırmızı, hemorajik görünümlü ve pıhtı kıvamında bir tümördür. Tümör genellikle 

uterin fundusun bir kısmını içerir. Tümör sıklıkla uterin duvarda gelişir. Uterin kaviteye ilerleyen tümör 

olmadığı için uterin kavite örnekleme yöntemleri ile tümörden doku örneği almak genellikle mümkün 

olmaz. Lezyonun yüzeye doğru ilerlemesi ile yüzeyde nekroz ve ülserasyon gelişir. Tümörün ilerlemesi 
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uterin duvar ve vajene doğru da olabilir. Bu durumda parametrium ve ligamentum latumda tutulum gözlenir. 

Koryokarsinomun tipik histolojik görünümü trofoblastik hücrelerin kolonlar halinde adale tabakasına doğru 

ilerlemesidir. Villöz yapı gözlenmez ve hücrelerde önemli düzeyde sitolojik atipi bulunur. Hemoraji ve 

nekroz tümörün belirgin özellikleridir. 

GTH‘larda sentez aktivitesi: Normal trofoblastın, steroid hormonları ve glikoproteinleri de içine alan geniş 

bir sentez aktivitesi vardır. GTH‘lara yaklaşımda en etkili belirleyici sistem HCG tayinidir. Trofoblastik 

hastalığın erken döneminde eğer HCG değeri serumda 100000 mİÜ /ml üzerine çıkmazsa teşhiste yardımcı 

değildir. Bazen normal, özellikle çoğul gebeliklerde de serum HCG değeri bu seviyelere ulaşabilmektedir. 

Serum veya idrardaki HCG miktarı canlı tümör hücrelerinin sayısı ile yakın paralellik göstermektedir. HCG 

yarı ömrü 30-48 saatdir ve klerensi için belli bir zamanın geçmesi gerekir. GTH‘ların izlenmesinde HCG 

etkin tümör belirleyici olarak rol almaktadır. Hastalığın tedavisi ile değeri düşmekte, rekürrenslerde ise 

yükselme gözlenmektedir. Teşhis esnasında komplet mol olgularını %2-7‘sinde klinik olarak belirgin 

hipertiroidizm saptanmıştır. Molar doku tarafından tirotropin benzeri maddenin üretimi ile hipertroidizm 

oluşmaktadır. Bu hastalarda serbest T3 ve T4 değerleri yüksek olarak bulunmuştur. PYBGTT‘lerde 

hücrelerin büyük kısmının hPL içerdiği gösterilmiştir. Bu tümörlerin belirlenmesinde hPL‘nin yararlı 

olabileceği bildirilmiştir. 

Komplet HM‘de klinik değerlendirme: Vajinal kanama: komplet HM‘de olguların büyük kısmında görülen 

semptomdur, kanamanın uzun sürdüğü ve önemli düzeyde olduğu olgularda anemi gelişmektedir. Aşırı 

uterin büyüklük: olguların yaklaşık yarısında görülen bulgudur, koryonik elemanlar ve uterin kavitede 

biriken kanama bu bulgudan sorumludur. Gebelik toksemisi: preeklampsi olguların yaklaşık %27‘sinde 

görülen bir semptomdur, eklamptik nöbetlerin saptanması nadirdir, gebeliğin erken döneminde toksemi 

bulgularının saptanması durumunda HM düşünülmelidir. Preeklampsinin özellikle yüksek HCG değeri ve 

aşırı uterin büyüme bulunan olgularda görüldüğü bildirilmiştir. Hipertroidi: komplet HM gebeliklerinin %2-

7‘sinde hipertroidi belirtileri görülür, serbest tiroksin (T4) ve triiodotiroksin (T3) düzeyleri yüksetir, bu 

hastalar hipertroidinin klinik bulguları ile başvurabilirler. Anestezi ve cerrahinin troid krizini başlatabileceği 

düşünülerek bu hastalara koruyucu olarak beta adrenerjik blokörlerin başlanması veya kısa süreli antitroid 

tedavinin verilmesi uygun olacaktır. Teka lutein over kistleri: olguların yaklaşık yarısında 5 cm büyüklüğün 

üzerinde teka lutein kistleri saptanmaktadır, genellikle yüksek HCG değeri olan olgularda, HCG ye bağlı 

ovarian hiperstimulasyon sonucunda teka lutein kistleri gelişmektedir. Bu kistlerin özelliği tedavi ile HCG 

değerinin düşmesi sonucunda gerilemeleridir. Hiperemezis gravidarum: HM‘de normal gebeliklerden daha 

sık görülür ve daha şiddetlidir. HCG düzeyinin yüksek olması ve uterusun aşırı gerilmesi neden olarak 

düşünülmektedir. Respiratuvar distres: olguların yaklaşık %2‘sinde trofoblastik embolizasyona bağlı 

gelişebilir. Bu olgularda dinleme ile akciğerlerde yaygın raller vardır. Akciğer grafisi ile yaygın infiltrasyon 

vardır. Kardiyopulmoner destek ile semptomlar 72 saat içinde geriler. 

Günümüzde ultrasonografinin gebeliğin erken döneminden itibaren yaygın olarak kullanılması ile olguların 

çoğunda teşhis erken dönemde yapılabilmekte ve bu nedenle de komplet mole ait yukarıda bahsedilen klasik 

bulguların çoğu saptanamamaktadır. Günümüzde olgularda semptom genellikle 6-8. gebelik haftalarında 

görülen kanamadır ve yüksek HCG düzeyleri ve US bulguları ile teşhise gidilmektedir. Erken dönemde 

teşhis edilmeyen olgularda gebelik 16.-18. haftalarda düşük ile sonuçlanır. Kanama ile birlikte üzüm 

tanesine benzer veziküllerin düşürülmesi HM‘e özgü bir belirtidir. Bu veziküllerin görülmesi tanı için 

yeterlidir ve yaklaşım için gerekli girişimlere hemen başlanmalıdır. 

Parsiyel HM‘de klinik değerlendirme: Parsiyel HM‘de komplet HM‘de görülen klinik bulgular sıklıkla 

yoktur. Genellikle hastalarda inkomplet abortus veya missed abortusa ait bulgular saptanır ve teşhis düşük 

materyalinin histolojik incelenmesi ile konur. Parsiyel mol özellikle fetus varsa ve plasentadaki molar 

değişiklik minimal ise daha geç semptom verir. Kanama en sık ve genellikle de ilk görülen semptomdur. 

Hastalığın doğal davranışı: Komplet HM‘lerin hem lokal invazyon yapma, hem de uzak yayılım 

potensiyelleri vardır. Molün boşaltılmasından sonra lokal invazyonun %15 ve metastazların ise %4 oranında 

saptandığı bildirilmiştir. Hastalığın izlenmesinde ve tedavinin planlanmasında histolojik tanı şartı yoktur ve 

yaklaşımda HCG değerleri ile karar verme ön plandadır. Bu çalışmada tedavi gereken hasta sayısının en 
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düşük %5.7 en yüksek ise % 36 olduğu belirlenmiştir. Tedavi gereken hasta sayısındaki bu önemli farkın 

kaynağı tedaviye başlamak için kullanılan kriterlerin farklı olmasıdır. HM sonrası kemoterapiye kesin 

başlama kriterleri; HCG‘nin yükselmesi, metastatik hastalığın saptanması, histolojik olarak koryokarsinom 

tanısının konmasıdır. Merkezler HCG‘nin plato çizmesi veya belli bir dönemin sonunda hala pozitif olması 

ya da belli bir dönem sonunda HCG değerinin yüksek olması kriterlerinden yararlanarak da tedaviyi 

planlamaktadır. Komplet molden sonra persiste hastalık gelişme riski % 10-45, parsiyel molden sonra 

persiste hastalık gelişme riski ise % 0-12 olarak verilmektedir. Koryokarsinom herhangi bir gebelik 

sonucunda gelişebilir. En sık HM sonrası meydana gelir ve tüm komplet molar gebeliklerin % 2-3‘ünde 

koryokarsinom oluşur. Parsiyel mol sonrası gelişen az sayıda koryokarsinom bildirilmiştir. Koryokarsinom 

olgularının yaklaşık %50‘si komplet molar gebelik sonrası %25‘i term gebeliği takiben ve %25‘i ise abortus 

ve tubal ektopik gebelik sonrası gelişir. Koryokarsinomlarda metastazlar genellikle hastalığın erken 

dönemlerinde oluşmaktadır. Uterustaki primer lezyonda tümör hücreleri önce myometrial venöz sisteme 

katılmakta ve parametrium, adnekslere ve vajene metastaz gelişmektedir. Sistemik dolaşıma geçen tümör 

hücreleri ise en sık akciğere metastaz yapmaktadır. PYBGTT‘ler genellikle benign olarak davranmaktadır. 

Fakat malign davranışı bildiren yayınlar da mevcuttur. Birçok olgunun derin myometrial invazyon ile 

perforasyona neden olduğu bildirilmiştir. Primer tedavi histerektomidir. Yaygın metastaz gözlenen olgularda 

da kemoterapiye cevap alındığı saptanmıştır. 

HM‘de yaklaşım: Eğer molar dokunun bir kısmı atıldıktan sonra hasta başvuruyorsa, uterus küçülmüş ve 

kontrakte ise keskin küretaj ile uterin kavite kürete edilmektedir. Eğer uterus büyükse ve kontrakte değilse 

uterin kavite vakum aspirasyon ile boşaltıldıktan sonra keskin küretaj ile tam olarak molar dokudan 

temizlenmelidir. İntakt molar gebelikte prensip, molün hastanın genel durumu düzelir düzelmez 

boşaltılmasıdır. Molar gebeliğe bağlı hipertansiyon, hipertiroidi, anemi, kronik veya akut kan kayıpları, 

erişkin respiratuvar distres ve dehidratasyon hemodinamik dengeyi bozmuş olacabilecektir. Böyle bir 

hastada gerekli önlemler alınmadan molar gebeliğin boşaltılması girişimi ciddi morbidite, hatta mortaliteye 

neden olacaktır. Cerrahi girişim öncesi kan sayımı, elektrolit tayini, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, 

b-HCG tayini ve direkt akciğer grafisi rutin yapılması gereken işlemlerdir. 

Günümüzde molar gebeliğin boşaltılması için tercih edilen yöntem suction küretajdır. Mol boşaltılmadan 

önce iki ünite kan hazır olmalıdır. Molün boşaltılması ameliyathane şartlarında ve genel anestezi ile 

yapılmalıdır. Molün suction küretaj ile boşaltılmasından sonra uterin kavite keskin küret ile kontrol edilmeli 

ve kalan molar doku uzaklaştırılmalıdır. Keskin küretaj ile elde edilen materyalin histopatolojik olarak ayrı 

değerlendirilmesi invaziv mol veya koryokarsinom tanısının konmasını sağlayacaktır. Keskin küretaj 

esnasında travmatik girişimden kaçınılmalıdır. Molar gebeliğin boşaltılması esnasında damla şeklinde 

intravenöz oksitosin kullanılmaktadır. Böylece uterus daha etkin kontrakte olabilmekte ve kan kaybı 

azalmaktadır. Buna karşılık molün boşaltılması esnasında oksitoksik ajanların kullanılması ile aşırı uterin 

kontraksiyonlar oluşacağı, bunun ise trofoblast embolizasyonuna neden olabileceği ileri sürülmektedir. Eğer 

aşırı kanama varsa ve uterus kontrakte olmuyorsa işlem esnasında oksitosin ve işlem sonrası da ergot 

preperatlarının kullanımı kaçınılmazdır. 

Histerektomi: Eğer ailenin başka çocuk isteği yoksa histerektomi etkin bir tedavi olarak önerilmektedir. 

Histerektomi ile trofoblastik sekel olasılığı azalmaktadır. Histerektomi lokal invazyona bağlı riski ortadan 

kaldırdığı halde uzak yayılımı önlemede etkin değildir. Histerektomi mol boşaltım öncesi de uygulanabilen 

bir cerrahidir. Kırk yaşın üzerinde invaziv ve metastatik hastalık gelişme riski arttığı için histerektomi en 

uygun tedavi yöntemidir. Histerektomi ayrıca ciddi kanama varlığı veya sepsis durumunda da seçilecek 

yöntem olmalıdır. Yine molün boşaltılması esnasında tamir edilemeyecek durumdaki uterin rüptür 

histerektomiyi gerektirecektir. Molar gebelik nedeniyle histerektomi uygulanmış hastaların da yakın 

izlenmesi gerekmektedir. Nadiren histerektomi sonrası da trofoblastik sekel gelişebilmektedir. Histerektomi 

esnasında overlerde teka lutein kisti varlığında dahi ooferektomi uygulanmamalıdır. 

Boşaltım sonrası izlem: Molar gebeliğin boşaltılmasından sonra genelde kabul edilen izlem süresi 12 aydır. 

Üç negatif değer elde edilinceye kadar b HCG tayini haftada bir yapılmakta daha sonra ayda bir tayin 

edilmektedir. Pelvik muayene ile molün boşaltılmasından sonra 3 ay süre ile 2 haftada bir ondan sonraki 

dönemde ayda bir kez uterin involusyon değerlendirilmelidir. Uterusun subinvolusyonu ve buna eşlik eden 
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anormal uterin kanama persistan hastalık yönünden uyarıcı olmalıdır. Klinik ve fizik muayene bulguları 

akciğer tutulumunu düşündürüyor ise akciğer grafisi veya tomografi ile değerlendirme yapılmalıdır. 

Boşaltım sonrası kontrasepsiyon: Hastalara, negatif bHCG değerleri elde edildikten sonra 12 ay 

kontrasepsiyon önerilmektedir. Potansiyel uterin perforasyon riski ve anormal kanama olasılığı nedeniyle 

intrauterin araçlar uygulanmamalıdır. Hasta eğer cerrahi sterilizasyon istemiyorsa tercih oral kontraseptifler 

olmalıdır. Oral kontraseptiflerle aynı zamanda HCG ile krosreaksiyon yapabilen LH‘nın baskılanması da 

sağlanmaktadır. Oral kontraseptiflerin HCG değerleri normale döndükten sonra başlanması gerektiğini ileri 

sürenler vardır. Oral kontraseptifleri kullananlarda postmolar hastalık riskinin artmadığı hatta bu riskin 

azaldığı bildirilmiştir. 

DSÖ histolojik sınıflama sistemi: 1. HM; komplet, parsiyel. 2. İnvaziv HM. 3. Koryokarsinom. 4. PYBGTT. 

5. Trofoblastik tümör (diğer); abartılmış plasental yerleşim bölgesi, plasental yerleşim bölgesi nodülü veya 

plağı. 6. Sınıflanamayan trofoblastik lezyonlar. 

Klinik (NIH) sınıflaması: 

I. Benign GTH; A. Komplet HM, B. Parsiyel HM. 

II. Malign GTH; A. Nonmetastatik GTH, B. Metastatik GTH 

1.İyi prognoz, düşük risk (herhangi bir risk faktörü yok) 

2. Kötü prognoz, yüksek risk (herhangi bir risk faktörü var). Riskler; 

---a. Süre > 4 ay 

---b. Tedavi öncesi bHCG serum düzeyi > 40.000 mİÜ/ml 

---c. Beyin veya karaciğer metastazı 

---d. Term gebeliğin ardından GTH 

---e. Başarısız tedavi sonrası GTH 

——————————————————————————————————————————- 

Yeni FIGO evrelendirmesi: Evre I: hastalık uterusta sınırlı. Evre Ia:  risk faktörü yok. Evre Ib: bir risk 

faktörü var. Evre Ic: iki risk faktörü var. Evre II: tümör uterus dışında ancak genital organlarda sınırlı 

(adneks, vajen, geniş bağ). Evre IIa: risk faktörü yok. Evre IIb: bir risk faktörü var. Evre IIc:  iki risk faktörü 

var. Evre III: tümör akciğerlerde; genital organ metastazı var veya yok. Evre IIIa:  risk faktörü yok. Evre 

IIIb:  bir risk faktörü var. Evre IIIc:  iki risk faktörü var. Evre IV: tümör diğer tüm metastaz sahalarında. 

Evre IVa:  risk faktörü yok. Evre IVb:  bir risk faktörü var. Evre IVc:  iki risk faktörü var. 

Risk faktörleri: 1.İdrar HCG > 100.000 mİÜ/ml veya kanda bHCG >40.000 mİÜ/ml. 2.Önceki gebeliğin 

terminasyonundan itibaren geçen süre >6 ay. Ayrıca şu risk faktörlerinin varlığı da araştırılmalı ve 

bildirilmelidir: 1.GTH için daha önceden uygulanmış kemoterapi. 2. PYBGTT (ayrı olarak bildirilmelidir). 

3. Hastalığın histolojik verifikasyonu gerekli değildir. 

Malign GTH‘larda tedavi: Malign gestasyonel trofoblastik hastalıklar HM, term gebelik, düşük veya dış 

gebelik sonrası gelişmektedir. Tedavinin planlanmasında en önemli kriter HCG düzeyinin takip edilmesidir. 

HM sonrası kemoterapi başlama kriterlerinden biri histolojik olarak koryokarsinom tanısının konmasıdır. 

Diğer kemoterapiye başlama kriterleri ise HCG izlem sonuçlarına göre belirlenmektedir. Birinci kriter HCG 
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değerinin yükselmesi ikinci kriter bir ila dört hafta dilimi boyunca HCG değerlerinin plato çizmesi yani 

HCG değerlerindeki değişimlerin %10 oranının altında kalması üçüncü kriter belli bir zaman dilimi sonunda 

HCG değerinin hala pozitif olmasıdır ancak süre bazı merkezlere göre 6-8 hafta kabül edilirken bazı 

merkezler tarafından altı ay olarak belirlenmiştir. Dördüncü kriter ise belli bir zaman dilimi sonrasında HCG 

düzeyinin yüksek olarak saptanmasıdır. Bazı merkezler altı - sekiz hafta sonunda yüksek değeri 20.000 

İÜ/ml, bazı merkezler ise 200.000 İÜ/ml olarak belirlemişlerdir. Molar olmayan gebeliklerde ise spontan 

düşük, elektif olarak gebeliğin terminasyonu veya term gebelik sonrası 3 ile 6 hafta geçtiği halde hCG 

düzeyi hala yüksek ise koryokarsinom şüphesi vardır. Hastalığın yaygınlığının, mümkünse histopatolojisinin 

belirlenmesi için tam bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirmede anamnez alınması ve 

fizik muayene yapılması, karaciğer, renal ve tiroid fonksiyonlarının ve kan tablosunun tayin edilmesi 

gerekir. Uterin trofoblastik hastalığın varlığı pelvik muayene, küretaj, pelvik ultrason ve pelvik MRI ile 

ortaya konmalıdır. Metastazlar ise akciğer grafisi, karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer sintigrafisi, karın 

US‘si, beyin komputerize tomografisi, beyin omurilik sıvısında hCG tayini ve bazı olgularda abdominal ve 

pelvik organların selektif anjiografisi ile ortaya konabilir. Son çalışmalarda CT‘nin, karaciğer ve akciğer 

metastazlarının erken teşhisinde önemli yeri olduğu gösterilmiştir. Yapılan bu tetkikler sonucunda uterus 

dışında hastalık saptanmayan olgular nonmetastatik hastalık olarak sınıflandırılırlar. 

Klinik sınıflamaya göre nonmetastatik ve iyi prognozlu metastatik gestasyonel hastalıklarda, DSÖ skorlama 

sistemine göre düşük risk grubuna ve FIGO‘ya göre Evre I ve düşük riskli Evre II-III olgularında tedavi tek 

ajan kemoterapi, kemoterapi ile birlikte histerektomi ve bazı seçilmiş olgularda kemoterapinin intraarterial 

infüzyon olarak verilmesi şeklinde üç grupta toplanabilir. Bu tedavilerden ilki ve muhakkak uygulanması 

gerekeni kemoterapidir. Tedavide diğer bir yaklaşım kemoterapiye ilave olarak histerektomi 

uygulanmasıdır. Histerektomi ailesini tamamlamış ve çocuk isteği olmayan hastalarda, hastalık sadece 

uterusta sınırlı iken uygulandığında %100 remisyon sağlamaktadır. Kemoterapi ve histerektominin birlikte 

uygulanması aynı zamanda hastanede kalış süresini kısaltmakta ve verilen kemoterapi kür sayısını da 

düşürmektedir. Histerektominin diğer bir uygulama alanı kemoterapiye cevap vermeyen olgularda uterus 

dışındaki hastalığın kontrol altına alındığı olgulardır. Bu tür uygulamaya geç histerektomi uygulaması adı 

verilmektedir. Gerek kemoterapi ile birlikte gerekse geç dönemde yapılan histerektomi kemoterapi baskısı 

altında yapılmaktadır. Bu uygulama ile herhangi bir morbidite artışına neden olmadan tümör embolizasyonu 

önlenmektedir. 

Klinik sınıflamaya göre yüksek riskli metastatik GTH‘larda, DSÖ skorlama sistemine göre orta ve yüksek 

risk grubuna ve FIGO‘ya göre yüksek riskli evre II-III ve evre IV olgularında temel tedavi kemoterapidir ve 

multiajan kemoterapi şeklinde uygulanmaktadır. Kemoterapiye ilave olarak beyin ve karaciğer 

metastazlarının tedavisinde radyoterapi yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Beyin 

metastazlarında beyin ışınlaması, kemoterapi ile başlamak üzere 10 günde total 2000-3000 rad verilerek 

uygulanmaktadır. Beyin metastazı olan olgularda beyin ödeminin önlenmesine yönelik hastanın hayatını 

kurtarmak amacı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle kraniyotomi ve yüksek doz kortikosteroid 

uygulanmaktadır. Karaciğer metastazı olan olgularda da, kombine kemoterapi ile birlikte 10 günde verilmek 

üzere total 2000 rad radyoterapi uygulanabilmektedir. Bu doz tümörü öldürücü dozun altındadır. Daha 

yüksek dozlara çıkılmamasının nedeni, karaciğer toleransının olmamasıdır. Malign GTH‘larda tedavi hCG 

düzeyleri esas alınarak planlanır. HCG düzeyi normal değerlere düştüğünde ve birer hafta aralarla bakılan 

dört hCG düzeyi normal sınırlarda bulunduğunda remisyon tanısı konur. Bu tanı konduktan sonra 1 veya 2 

kür daha ilave kemoterapi uygulanır. Remisyon sağlandıktan sonraki takipte ise 12 ay süre ile ayda bir hCG 

düzeyine bakılır. Yine bir yıllık takip döneminde üçer aylık aralarla fizik muayene ve pelvik muayene 

yapılır, akciğer grafisi çekilir ve hematopoetik değerler kontrol edilir. Kemoterapi uygulandıktan sonra 

remisyon sağlanan olgularda bir yıl süre etkin kontrasepsiyon sağlanmalıdır. Bu amaçla önerilen 

kontrasepsiyon oral kontraseptiflerin kullanılmasıdır. 

Kemoterapi protokolleri: Günümüzde uygulanan kemoterapi genellikle iki grupta toplanmaktadır. Birinci 

grup tek ajan kemoterapisidir. Tek ajan kemoterapisinde yaygın kullanım alanı bulan iki ilaç metotraksat ve 

aktinomisin D‘dir. Bu iki ajanın tedavi etkinliği birbirine yakın bulunmuştur. Yukarıda bahsedilen kriterlere 

göre tek ajan kemoterapi ile %100‘e yaklaşan oranlarda remisyon elde edilmektedir. Tek ajana direnç 

geliştiğinde ikinci yaklaşım diğer tek ajan kemoterapi ile tedavinin yürütülmesidir. İkinci seçenek 
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kemoterpiye de direnç geliştiğinde tedavi çoklu ajanlarla sürdürülür. Tek ajana direnç gelişen FIGO evre II-

III düşük riskli olgularda MAC veya EMA/CO ile tam remisyon sağlanmıştır. Başka bir çalışmada orta riskli 

veya nonmetastatik koryokarsinom grubuna tek ajan tedaviye direnç gelişenlere uygulanan etoposid + 

methotraksat + aktinomisin D (EMA) kombinasyonu ile %95‘inde remisyon sağlanmıştır. 

Tek ajan kemoterapisi: 

1. Metotraksat: 20-25 mg IM, 1., 2., 3., 4. ve 5. günler, her 7-10 günde bir tekrar edilir. 

2. Aktinomisin- D: 10-12 g/kg IV 1., 2., 3., 4. ve 5. günler, her 7-10 günde bir tekrar edilir. 

3. Metotroksat rescue protokolu; 

                        Metotraksat: 1mg/kg IM 1., 3., 5. ve 7.  günler 

                        Folinik asit 0.1 mg/kg IM 2., 4., 6. ve 8. günler 

                        Her 7-10 günde bir tekrar edilir. 

4. Metotraksat 30-50 mg/m2 IM haftada bir. 

——————————————————————————————————————————— 

EMA-CO protokolü: 

1. Kür EMA: 

1. Gün: Aktinomisin-D 0.5 mg intravenöz puşe verilir. Etoposid 100 mg/m2 200 ml salin içinde 30 dakikada 

verilir. Metotraksat 100 mg/m2 intravenöz verilir. Metotraksat 200 mg/m2 12 saatte infüzyon verilir. 

2. Gün: Aktinomisin-D 0.5 mg intravenöz puşe verilir. Etoposid 100 mg/m2 200 ml salin içinde 30 dakikada 

verilir. Folinik asit 15 mg oral veya intramüsküler metotraksat başlamasından 24 saat sonra başlamak üzere 

her 12 saate bir olmak üzere 4 kez verilir. 2. küre başlamadan önce ilaçsız 5 gün ara verilir. 

2. Kür CO: 1. Gün: Vinkristin (Oncovin) 1mg/m2 intravenöz puşe (maksimum 2 mg) Siklofosfamid 600 

mg/m2 20 dakika süre içinde infüzyon. Bunu takip eden 6 gün ilaçsız dönem. Mukosit gelişmezse yeni küre 

haftanın aynı günü başlanır. Mukosit gelişirse iyileşinceye kadar tedaviye ara verilir. Beyaz küre sayısı 

1500/mm3, trombosit sayısı 50.000/mm3‘ün altına düşmedikçe tedavi araları uzatılmaz. 

———————————————————————————————————————————- 

GTN‘de tedavinin en az etkili olduğu karaciğer ve beyin metastazı olan hastalardır. Beyin metastazında 

kemoterapiye ek olarak radyoterapi ve beyin ödeminin olduğu olgularda kortikosteroidlerin ve gerektiğinde 

kraniyotomi uygulanması önerilmektedir. Beyin metastazı olduğunda yaşamın %51 olduğu saptanmıştır. 

Karaciğer metastazında ise etkin tedaviye rağmen beş yıllık yaşamın sadece %27 olduğu belirtilmiştir. 

GTH sonrası gebelikler: HM sonrası üreme fonksiyonu incelendiğinde infertilite olasılığının artmadığı 

saptanmıştır. HM sonrası gebeliklerde ayrıca düşük oranları, prematür doğum oranları, sezaryen oranları ve 

fetal anomali oranının normal popülasyonla aynı olduğu saptanmıştır. GTN sonrası kemoterapi uygulanan 

olgularda da obstetrik komplikasyonların artmadığı saptanmıştır. Kemoterapötik ajanların teratojenik ve 

mutajenik özellikleri bilinmesine rağmen GTN nedeniyle kemoterapi uygulanan olgular daha sonra gebe 

kaldıklarında fetal anomali riskinin artmadığı rapor edilmiştir. 
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13 - Korpus Uteri Kanserleri 

İnsidans: ABD‘de en sık rastlanan jinekolojik malignite. Kadınlarda görülen tüm kanserler içerisinde de 4. 

sırada yer alır. 1970‘ler ve 1980‘lerin başlarındaki artmış insidans östrojen kullanımındaki artışla 

ilişkilendirilmiştir ancak Norveç ve Çekoslavakya‘ da östrojenler nadiren reçete edilmelerine rağmen 

edomerial kanserlerde %50-60‘lık artış bildirilmiştir. 

Epidemiyoloji: Endometriyum kanserinin ortalama görülme yaşı 61‘dir ve hastaların çoğu 50-59 yaş 

arasındadır. Endometriyum kanserli hastaların dörtte üçü postmenapozal olup sadece %5‘i 40 yaş ve 

altındadır. Hastaların dörtte üçü uterus sınırları içerisinde bulunan bir tümörle kabul edilirken, bu hastalarda 

prognoz iyi olup, tüm hastaların 5 yıllık yaşam süresi %83 olarak tespit edilmiştir. 

Tespit etme ve önleme: Tarama: Topluluk; endometriyum kanserinin düşük insidanslı olması ve erken 

evrede vaginal kanama nedeniyle sıkça tanı almaları endometriyum kanseri taramasının rağbet görmemesine 

neden olmaktadır. Ancak bilinen risk faktörleri göz önüne alınarak yüksek riske sahip topluluk belirlenebilir; 

karşılanmamış östrojen tedavisi alan kadınlar, obez kadınlar, nulliparlar, polikistik over hastalığı, kronik 

anovulasyon, granülosa hücreli tümörü olan kadınlar, meme veya kolon kanseri öyküsü olan kadınlar, 

ailesinde meme, over ve kolon kanseri öyküsü olanlar, tamoksifen kullananlar veya bu risk faktörlerinin 

birkaçının birarada bulunduğu kişiler yeterince yüksek riskli bir grup oluşturup rutin asempyomatik taramayı 

ön plana çıkarabilir. Yöntemler: Endometriyum biopsisi; yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir. 

Endovaginal ultrason; endometrial kalınlık 3-5mm arasında olan postmenapozal hastalarda neoplazi 

insidansı çok düşüktür, endometrial kalınlık 10 mm den kalın olanlarda %10-20 endomeriyum hiperplazisi 

ve neoplazisi bulunmaktadır. Ofis histeroskopi; uterus kavitesini değerlendirme ve görerek biopsi alma 

imkânı verir. Önleme: OKS kullanımı, uygun kilonun korunması, karşılanmamış östrojen tedavisi 

verilmemesi, prekürsör patolojilerin zamanında tespiti (endometrial hiperplaziler özelliklede atipili olanlar). 

Basit ve komplike hiperplaziler; gestagenlerle ve dikkatli bir histopatolojik takip ile tedavi edilirler. Atipili 

hiperplaziler; özellikle postmenapozal kadınlarda premalign olarak kabul edilir ve basit ekstrafasiyal 

histerektomi kadınların çoğunluğu için tercih edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir, cerrahisi zor olacak ve 

cerrahi tedavi istemeyen hastalarda hormonal tedavi kullanılabilir. 

Tanı: Belirti ve bulgular: Endometrium kanseri olan hastaların en azından %90‘ı anormal uterin kanama, 

anormal vajinal akıntı veya lökore ile başvururlar. Pap smearde endometriyum veya bez hücrelerinin 

görülmesi özellikle sitolojik atipi varsa veya hasta postmenapozal ise endometriyum kanserinin daha ileri 

araştırılmasınıgerektirir. Endomeriyum biopsisi için endikasyonlar, dilatasyon ve küretaj: Postmenapozal 

kanaması veya pre- veya perimenapozal kanaması olan hastalar ile üst genital sistem enfeksiyonu olan ve 

anormal vaginal akıntısı olan ya da pap smearde endometrial hücreler olan hastalar dikkatli bir pelvik 

muyaneden geçirilmeli ve bu esnada pap smear alınmalı, endoservikal küretaj ve endometrial biopsi 

yapılmalıdır. 

Evreleme ve prognoz: Klinik evreleme: Birçok hasta cerrahi olarak evrelendirildiğinde klinik evrelerine 

göre daha ileri durumda bir hastalığa sahip olarak bulunduğundan cerrahi uygulanabilecek tüm hastalar 

FİGO‘nun 1988 kriterlerine göre cerrahi evrelendirmeye gitmektedir. Cerrahi evreleme: Cerrahi evreleme 

uterus dışında hastalığın gizli bir şekilde olma riski olan hastalarda endikedir. Diğer bir deyişle yüzeyel 

invazif Grade I‘ den daha ileri tutulumu olan hastalarda endikedir. Cerrahinin genişliği ve adjuvan tedavi 

seçimi intraoperatif bulgulara bağlıdır. Histoloji: Endometriyum kanserinin major histolojik tipleri: 

1.Endometrioid; a. Silialı adenokarsinoma, b. Sekretuar adenokarsinoma, c. Papiller veya villoglandüler, d. 

Squamöz diferansiyasyon ile birliekte adenokarsinom, d1. Adenoacanthoma, d2. Adenosquamöz. 2.Seröz. 

3.Musinöz. 4.Clear cell. 5.Squamöz cell. 6.Mikst. 7.Undiferansiye. 

Endometrioid kanser: Endometriyum kanserlerinin %80‘den fazlası endometrioid tiptedir. Endometrioid 

endometrium kanserleri farklılaşma derecesi, katı kısım yüzdesi ve nükleer atipiye göre Grade I, II, III 

şeklinde sınıflandırılır. Hastanın yaşam süresi patolojinin derecesiyle çok büyük oranda ilişkilidir ve 

ortalama 5 yıllık yaşam şansı %62‘dir. Diğer histolojik tipler (müsinöz, seröz, berrak hücreli, papiller, 
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squamoz, farklılaşmamış) endometriyum kanserlerinin %10-15‘ni oluştururlar. Bu histolojik tipler 

patolojinin grade‘ine bakmaksızın 5 yıllık yaşam süresini %30‘lar seviyesine indirirler. 

Clear cell carsinoma (berrak hücreli kanser): Histolojik olarak vajen, serviks veya overde oluşanlarla aynıdır 

ve erken evrelerinde Grade 3 endometrioid adenokanserin prognozuna benzer prognoza sahiptir. 

Papiller seröz karsinoma: Histolojik olarak seröz over kanserine benzer. Tümörün yaşlı kadınlarda görülme 

ve intraabdominal yayılma eğilimi vardır. Standart tedavilerin büyük çoğunluğuna da refrakterdir. 

Prognozu etkileyen faktörler: Cerrahi evre: cerrahi evrelendirmeye göre 5 yıllık yaşam oranları; Evre I 

%75, Evre II %60, Evre III %30, Evre IV %10. Evre I hastalarda rekürrens riski invazyonun derinliği ve 

grade‘ i ile yakından ilişkilidir. Hasta yaşı: genç hastalarda daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Genç hastalarda 

daha iyi farklılaşmış erken evre patolojilerin prevalansı yüksektir. Östrojen ve progestron reseptörünün 

varlığı: prognoz iyidir. Histolojik tipi: endometrioid dışındakiler kötü prognozludur. Rekürrens riskini 

arttıranlar: lenfatik alan invazyonu, tümörün 2 cm nin üzerinde olması ve DNA anöploidisi. 

Klinik yönetim ve tedavi: Evre IA/B, grade I-II: Evre IA veya IB olan hastalarda pelvik rekurrens riski 

cerrahi tedavi sonrası azdır. Önerilen tedavi TAH-BSO + vaginal kaff irradyasyonu. Bu tedavi uygulanarak 

yapılan bir çalışmada 92 hasta 10 yıl prospektif olarak takip edilmiş, rekurrens tespit edilmemiş, 5 yıllık 

hastalıksız yaşam oranı %99 bulunmuştur. Evre I, G3/IC: G3 tümörü olan hastalarda veya derin myometrial 

invazyonu olanlarda pelvik lenf nodu tutulumu olasılığı yüksek olduğundan postoperatif pelvik radyoterapi 

yapılmalıdır. PALND yapılan ve PALND metastazı tesbit edilmeyen ve bu şekilde tedavi edilen hastalarda 5 

yıllık hastalıksız yaşam oranı %88 bulunmuştur. Evre II: Evre II için değişik tedaviler önerilmiş. Radikal 

histerektomi, histerektomi + preoperatif veya postoperatif radyoterapi veya yalnız radyoterapi denenmiştir. 

En iyi sonuçlar kombine cerrahi ve radyoterapi ile elde edilmiştir (5 yıllık yaşam %65-80). Evre I-II: Bu 

hastalarda myometrial invazyon derinliği serviks veya adneks yayılımı net olarak bilinmediği için tümör 

grade ne olursa olsun pelvik RT+intrakaviter sezyum/radyum almalıdır. Evre III A: Önerilen tedavi tam bir 

cerrahi evreleme sonrası hem adneksial tutulum hem de peritoneal sitolojisi + olanlarda radyoterapi + 

progestin tedavisi mantıklıdır. Cerrahi sonrası gross adneksial - pelvik kitlesi olan hastalar sistemik 

kemoterapiden fazla fayda görecekleri ve bu durumda radyoterapinin küratif olmayacağı açıktır. Evre III B: 

İzole vajinal tutulumu olan hastalar post operatif pelvik radyoterapi almalıdırlar. RT vajeni içine alacak 

şekilde olmalıdır. Evre III C: Pelvik Lenf nodu metastazı olanlara cerrahi debulking + pelvik radyoterapi 

almalıdır. 1991‘de yapılan GOG çalışmasında bu tedavi ile 5 yıllık hastalıksız yaşam %72 olarak bulundu. 

Eğer LN (+) ve eksuterin yayılım varsa bu hastalara radyoterapi yeterli olmaz sistemik kemoterapi bu 

hastalarda rekurrens oranını azaltır. Günümüzde PALN tutulumu olan hastalara etkili bir tedavi yoktur. 

KT+hormonal tedaviden oluşan etkili bir protokol bu hastalar için düzenlenebilir. Evre IV: 

Sitoredüksiyonun over kanseri için önemi ortada iken endometrial karsinomada ne kadar faydalı olacağı 

tartışmalıdır. Yapılan çalışmalarda KT veya RT öncesinde sitoredüksiyon yapılmış ise yaşam oranının arttığı 

belirtilmiştir. Önerilen tedavi agresif bir sitoredüksiyon ve sonrasında KT + progestin kullanılmalıdır. 

Metastatik veya rekürren vakalarda hormonal tedavi: Metastaz veya nüks endometrial karsinomada 

progestron kullanımı ile ilgili çalışmalar cesaret vericidir. Genellikle iyi differensiye tümörlerde hastalıksız 

dönem sonrası gelişen nükslerde, minimal residüel tümörü olanlarda ve pulmoner metastazı olanlarda diğer 

bölgelere olan metastazlara göre cevap daha iyidir. Reseptör (+) olanlarda %51 cevap alınırken, (-) olanlarda 

bu oran %11‘dir. Metastatik ve nüks vakalarda tamoksifen tedavide denenmiş ve farklı sonuçlar alınmıştır. 

Tamoksifenin progestron reseptör yapımını artırdığı, progestron reseptör yapımında down regülasyona yol 

açtığı bilinmektedir ve kombine hormonal tedavi araştırılmaktadır. 

Kemoterapi: Endometrial kanser tedavisinde tek ajan kemoterapisinde kullanılanlar; cisplatin, carboplatin, 

adriamycin, epirubicin, cyclophosphamide, hexamethylmelamine. 

Kombinasyon protokollerin çoğu yüksek cevap oranına sahipken, cevap süresi kısadır ve ortalama yaşam 

süresi 1 yıldan azdır. Adriamisin ile adriamisin + siklofosfamid veya adriamisin + cisplatin kıyaslayan iki 

randomize çalışma yapılmıştır. Çalışmanın 1.sinde cevap oranı, yaşam oranı ve ortalama ilerleme dönemi 
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arasında fark saptanamamış ancak 2.sinde cevap oranı önemli derecede yüksek ilerlemesiz dönem daha uzun 

bulunmuştur. Ancak ortalama yaşam süresi açısından fark gösterilememiştir. 

Takip: Hastaların çoğunluğu 3-6 ay aralarla 2 yıl boyunca takip edilir. İki yıldan sonra hastalar 6 ayda bir 1 

yıl süreyle takip edilir. Rekürrensler en fazla ilk 2 yıl içinde gözlenir. 

Rekürren hastalık: Rekürrens gösteren olgularda yaşam süresi %30‘dan daha azdır. Radyoterapi daha önce 

almamış olanlara kemik ve beyin gibi uzak bölgelerdeki semptomları kontrol amacıyla verilir. Diğer hastalar 

sistemik kemoterapi veya progestinlerle tedavi edilmelidir. Ekzentrasyon şeklindeki cerrahi 3 yıldan sonra 

rekürrens gösteren ve izole pelvik tümörü olanlar için uygun olabilir. 
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14 - Epitelyal Over Kanserleri 

Doğumdan itibaren kanser gelişme olasalığı: Tüm organlar %38, meme %12.5, serviks % 0.7, korpus uteri 

%2.6, akciğer %5.7, over %1.7, kolon-rektum %5.5. 

Over kanserleri: Epitelyal over kanserleri (%85-90): seröz tümörler %42, müsinöz tümörler %12, 

endometrioid tümörler %15, mezonefroid (clear cell) %6, brenner tümörü, indifferansiye karsinom %17, 

karsinosarkom-miks mezodermal tümörler. Germ hücreli tümörler: teratom, matür teratom, solid (erişkin) 

teratom, dermoid kist, struma ovarii, karsinoid tümör, matür kistik teratomdan köken alan sekonder 

neoplaziler, immatür teratom, disgerminom, embrional karsinom, endodermal sinüs tümörü, koryokarsinom, 

gonadoblastom. Spesifik stromadan köken alanlar: 1.Seks kord stromal tümörler; granuloza-teka hücreli 

tümörler, granuloza hücreli, teka hücreli-tekoma, sertoli-leydig hücreli tümörler, arrhenoblastoma, sertoli 

tümörler, gynandroblastoma, lipid hücreli tümörler. 2.Nonspesifik stromadan köken alanlar: fibrom, 

hemanjiyom, leiomyom, lipom. 3.Lenfoma. 4.Sarkom. 5.Metastatik tümörler; GİS‘den (krukenberg), meme, 

endometrium, lenfoma. 6.Undifferansiye tümörler. 

Epitelyal over kanserleri: Over kanserlerinin %85-90‘nıdır, çölemik epitelden kaynaklanır. ABD; 25.400 

vaka/yıl, 14.500 ölüm/yıl. Kadınlardaki kanserlerin %5‘i. Jinekolojik kanserlerin %23‘ü. Kadın genital 

kanserlerinden ölümlerin %47‘si. %1‘i 20 yaş altında, %3-17‘si 40 yaş altı. 30 yaş altında görülen over 

tümörlerinin %62‘si. Her 58 kadında 1 over Ca gelişecektir. 40-44 yaş 15.7/100 000, 75-79 yaş 54/100 000. 

İleri yaşta ileri evre daha sık. 

Risk faktörleri: Nulliparite. Ailesel over Ca; spesifik ailesel over kanseri, meme over kanseri sendromu, 

Lynch II sendromu, BRCA1-2 gen mutasyonları. Oral kontraseptifler riski azaltır. Ovulasyon indüksiyonu. 

Erken menarş-geç menapoz. Tüp ligasyonu ve histerektomilide azalır. Diyet. 

Over Ca gelişimi: Kesintisiz ovulasyon, artmış gonadotropinler, vajinal faktör. 

Semptomlar: Genellikle belirti vermeden büyür. Genellikle semptomlar kitle 15 cm‘ye ulaşınca ortaya çıkar. 

Abdominal şişkinlik, kitle, karın ağrısı, dispepsi, pollaküri, zayıflama görülür. 

Tarama: İdeal tarama yöntemi yoktur. Postmenopozal dönemde CA 125 + TV-USG. Ailesel over Ca; 

genetik inceleme (BRCA mutasyonları) + TV-USG. 

Over kanserinde tanı: Vajinal muayene, USG (vajinal USG, dopler USG), MR. Tümör belirteçleri ve 

onkogenler; CA 125, MCSF, LPA, mesothelin, P53, HER2/NEU (ERB2), KRAS, MYC, kallikrein. 

Over kanserinde yayılım yolları: Lenfatik yayılım, komşuluk yolu ile, dökülme yolu ile, hematojen yolla. 

Over kanserinde prognostik faktörler: Evre, tümör rüptürü, yoğun adezyonlar, pozitif sitoloji, grade, 

histolojik tip, cerrahi sonrası ilave tedavi, onkogenler. 

Over kanserinde fıgo cerrahi evrelemesi: Evre I. Overlerde sınırlı tümör: Evre Ia tek overde sınırlı tümör, 

asitte malign hücre yok, over yüzeyinde tümör yok, kapsül intakt. Evre Ib. Her iki over tutulmuş, asitte 

malign hücre yok, over yüzeyinde tümör yok, kapsül intakt. Evre Ic. Bir veya iki overde tm, asitte veya 

yıkama sıvısında maliğn hücreler, kapsül rüptüre, tm kitlenin dış yüzeyine aşmış. Evre II. Pelvik yayılım 

gösteren bir ya da iki overde tm: IIa. Uterus veya tüplere invazyon-metastaz. IIb. Diğer pelvik dokulara 

yayılım. IIc. Bir veya iki overde tm, dış yüzeyinde tm, kapsül rüptürü, asit sıvısında veya yıkama sıvısında 

maliğn hücreler. Evre III. Tm tek veya iki overde. Pelvis dışında peritoneal tutulum, lenf nodu tutulumu, 

yüzeyel KC tutulumu: IIIa. Histolojik olarak saptanmış abdominal yüzeylerde tutulum. IIIb. Abdominal 

peritoneal yüzeylerde < 2cm tümöral tutulum. IIIc. > 2cm üzerinde abdominal peritoneal yüzeylerde 

tutulum, retroperitoneal lenf nodu-inguinal lenf nodu tutulumu. Evre IV. Uzak organ tutulumu. 
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Over kanserinde tedavi: Adjuvan tedavi; Kemoterapi (neoadjuvan kemoterapi), radyoterapi. Destek tedavisi. 

Cerrahi tedavi: Evreleme cerrahisi; peritoneal sitoloji, hastalığın dağılımının tespiti-gözlem, peritoneal ve 

yapışık yerlerden, sağ diafragmadan biopsiler, TAH + BSO + omentektomi + pelvik-paraaortik 

lenfadenektomi. Tümör küçültücü cerrahi, interval debulking, organ koruyucu cerrahi, ikincil bakış cerrahisi 

yapılabilir. Organ koruyucu cerrahi evre I a, grade 1-2 lezyonlara önerilir. Evre I‘ de%5-7 diğer overde 

mikrometastaz. Konservatif ve radikal cerahide evre 1 de 5 yıllık sağ kalım farkı saptanmadı. Evre 1 over ca 

(Ia ve Ic); %10 rekürrens, 5 yıllık yaşam %98, 10 yıllık yaşam %93, %71 gebelik. 

Borderline epitelyal over tm yaklaşım: Tam cerrahi evreleme. Evre I; çocuk isteği varsa ooferektomi-

kistektomi, çocuk isteği yoksa TAH + BSO. Evre II-III; optimal sitoredüksiyon, kemoterapi. 

Malign epitelyal over kanserlerine yaklaşım: Evre Ia grade 1-2 ve evre Ib grade 1-2‘de cerrahi tedavi yeterli. 

Evre Ia-Ib grade 3 cerrahi sonrası kemoterapi. Evre Ic ve üzeri; cerrahi, kemoterapi, küçültücü cerrahi. 

Kemoterapi: İlk Kuşak; paklitaksel + sisplatin veya karboplatin, dozotaksel + sisplatin. İkinci-üçüncü kuşak; 

topetekan, gemsitabin, dozotaksel, ifosfamid-mesna, etoposit. 

5 Yıllık yaşam: Evre I: %70-90. Evre II: %50-70. Evre III: %40-50. Evre IV: %10-30. 
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15 - Plasental Fetal Ünite 

Plasenta fetüs ile anne arasında bağlantıyı sağlayan en önemli yapıdır. Fetüs için temel olan maddelerin 

geçişine kolaylık sağlamakta, ancak zararlı olabilecek maddelerin geçişine ise bariyer görevi yapmaktadır. 

Tüm bu güzel bariyer özelliğine rağmen bazen fetal zararlı olabilecek maddelerin gecişide mümkündür. 

Diğer yandan plasenta adeta fetal akciğer, böbrek ve immun fetüsü koruyucu sistem gibi çalışmaktadır. 

Plasenta bugün için üzerinde yoğun araştırmalar yapılan organlardan birisidir. Ancak hala plasenta 

konusunda, önemi yanında bilgilerimiz oldukça yetersizdir. Tüm bunlardan dolayıda  fetal patolojilerin 

tanısında kullanımı sınırlıdır. 

Plasenta ve  embriyolojik gelişim: Ovum ile sperm tuba uterina ampullada karşılaşır ve döllenme 

gerçekleşir. Bu karşılaşmada habloid sayıda (22 somatik, 1 tane X veya Y ) kromozom içeren iki hücrenin 

birleşmesiyle normal 46 kromozom yapısına sahip zigot oluşmaktadır. Döllenmiş olan ovum blastomer, 

morula ve blastokist aşamalarından geçer. Genellikle implantasyon blastokist aşamasında iken gerçekleşir. 

Tuba uterinada süreç 3 gün kadar olup embriyo endometriuma gelmekte ve burada da 2-3 gün gelişimine 

devam edip 5-7. günlerde implantasyon olmaktadır. Bu aşamada endometriumunda implantasyon için 

gerekli hazırlıkları tamamlamış olması gerekmektedir. Blastokist aşamasında iki hücre grubu vardır. 

Bunlarında bir kısmı embriyoyu oluşturma yönüne değişim gösterirken, daha fazla kitleye sahip olan diğer 

grup (trofoektoderm) ise plasenta ve fetal membranları oluşturma yönünde gelişimine devam eder. Embriyo 

morula safasında endometriuma geldiğinde önce blastokist oluşur ve bazı aşamalardan geçer. Endometrium 

ile temas (apozisyon) gerçekleşir, daha sonrada adezyon meydana gelir. Bu aşamadan hemen önce zona 

pellucida kaybı gerçekleşir. Zona pellucida kaybı ve adezyon aşamasından sonra trofoblastik invazyon 

aşaması oluşmaktadır. Trofoblastik invazyonda trofoblastlar salgıladıkları proteolitik enzimler yardımıyla 

endometrial hücrelerin destrüksiyonuna, ekstraselüler matrix proteinlerinin yıkımına  neden olurlar. Bu 

önemli rolü plazminojen aktivatör ve matrix metalloproteinazları üstlenmiştir. 

Trofoblastik invazyon aynı zamanda damarsal alanda da devam etmektedir. Başlangıçta bu sadece invazyon 

niteliğinde iken daha sonra damar duvarındaki epitel hücrelerinin yerine geçmek şeklinde 

tamamlanmaktadır. Tüm bu olaylar insan plasentasının özelliği olan hemokorial (direkt olarak maternal 

kanın trofoblastlar ile temas halinde olması) gelişimi sağlamakta ve damar direncinide düşürerek fetal 

beslenmeye yardımcı olmaktadır. Bu damarsal invazyon daha sonra sekonder invazyon ile (gebeliğin 

16.haftası civarında) miyometrial bazal artere doğru devam etmektedir. Hatta bu damar invazyonunun 

bozulması preeklampsi gelişimi için ileri sürülen görüşlerden birisini oluşturmaktadır. Trofoblastik 

invazyonun başlangıcında sitotrofoblastlardan sinsitiotrofoblastlar oluşmaktadır. Sitotrofoblastlar tek 

nükleuslu, mitoz sık olan, sınırları belli ve hormonal ve sitokin üretimi daha sınırlı olan hücrelerdir. 

Sinsitiotrofoblastlar ise üretim açısından ana kaynak olup, hücre duvarı net izlenemeyen multinukleuslu 

hücrelerdir. Sinsitiotrofoblastlar villus yapısının maternal tarafında bulunurlar. Plasental sınırlanamaması 

bozukluklara (plasenta akreata, perkreata gibi) yol açabilmektedir. İşte bu invazyonu sınırlayan tabaka 

Nitabuch-Rohr tabakası adını almaktadır. 

Trofoblastlar üzerinde MHC klas II antijenleri tüm gebelik boyunca yoktur. Fetal gelişimi sağlayacak iç 

hücre kitlesinde ise HLA I ve II antijenleri bulunmaktadır. Trofoblastik invazyonda iki olay önemlidir; 

matrix yıkımı, trofoblastik migrasyon ve adezyon. Adezyonda önemli olan integrinlerdir. Plasentanın 

fonksiyonel yapısı villuslarıdır. Villus yapısı ilk olarak fertilizasyondan sonraki 12. günde izlenir. Termde 

10m2‘lik bir alanı kaplayacak boyuta ulaşır. Maternal venöz sinüsler 14-15.günde oluşurlar. Ancak maternal 

arterial kan bu dönemde intervillöz boşluklarda yoktur. Fetal kan damarları ise 17.günde fonksiyonel olur ve 

plasental dolaşım başlar. 

Plasentanın normal yapısı: Plasenta sayıları 10-38 arasında değişen kotiledon veya lob dediğimiz yapılardan 

oluşur. Loblar birbirinden plasental septalar ile ayrılmıştır. Kotiledon sayısı gebelik boyunca aynıdır. Bu 

kotiledonların bir arter ve bir veni vardır. İnsan plasentası diskoid tarzda ve hemokorioendotelyal 

özelliktedir. Plasental ağırlık, kalınlık gibi özellikler gebelik haftasına göre farklılık gösterir. Plasentanın 

termdeki ortalama değerleri; uzunluk - 185 mm, kalınlık - 23 mm, hacmi - 497 ml, ağırlık - 500 gr. 
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Gebelikte iki tane membran vardır; amnion zarı, korion zarıdır. Plasentanın hemen yerleştiği yerdeki 

desidua, desidua bazalis, karşı tarafta kalan kısmı desidua parietalis veya vera ve embrionun yerleştiği yerin 

üstünü örten ise desidua kapsüllaris adını almaktadır. Benzer şekilde plasental alan dışında olan korion; 

korion lave, plasental alandaki de korion frondozum adını alır. Amnion zarı: Sert, sağlam ve genelliklede 

avasküler yapıdadır. Amniotik sıvı ile temasta ve dolayısı ile fetüse en yakın membrandır. Amnion zarı 

gelişimi gebeliğin çok erken dönemlerinde (7-8.günlük embrioda) izlenmektedir. Amnion epitelyal 

hücrelerinin embrionik disk ektoderminden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu hücreler amniotik zarın iç 

kısmını döşemektedirler. Amnion zarının tabakaları; kuboidal epitel tabakası (en iç kısım), bazal membran, 

kompakt tabaka (kollagen tip I, III, IV‘den oluşur), mezenkimal hücre tabakası, spongioz tabaka (en dışta 

bulunur ve korion lave ile ilişkilidir). Amnion zarı fetüsü sadece koruyan bir yapı değildir. Metabolik 

olarakta aktiftir. Sitokin, vazoaktif peptid ve büyüme faktörlerinin üretimide mevcuttur. Vazoaktif peptidler 

için endotelin 1 ve parat hormon benzeri protein sentezi örnek oluşturur. Amniotik sıvı dengesinin 

korunmasında da önemli rolü vardır. 

Amniotik sıvı: Fetüsü dışardan mekanik travmalardan koruduğu gibi organ gelişiminde de önemli rol 

üstlenmektedir. Amniotik sıvı 34-35. gebelik haftasına kadar dengeli olarak artış gösterip 800 ml kadar 

olmaktadır. Bu dönemden sonra ise azalmaktadır. Termde 750-1500 ml arası normal kabul edilmektedir. 

Gebelik ilk yarısında amniotik sıvı oluşumunda asıl önemli olan fetal deri ile kaybedilen svıdır. Bunun 

dışında transüdasyon yolu ile uterustan ve fetal membranlardan slınımda katkıda bulunmaktadır. Fetal 

ürinasyon ise 10-12. haftada vardır ancak asıl önemli olan kısmı ise 20. haftadan sonradır. Bu dönemde fetal 

deri ise keratinizasyon nedenile amniotik sıvı oluşumundaki rolünü kaybeder. Amnios sıvısının fetüs 

tarafından yutulması önemli bir azaltıcı mekanizmadır. Buda terme doğru artış göstermektedir. Yine 

amniotik sıvı dinamiğinde fetal solunumun rolü mevcuttur. İşte bu mekanizmaların bozulması klinikte sıvı 

miktarında azalma ya da artma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Amniotik sıvı kompozisyonu maternal ve 

fetal kana benzemektedir. Amnios sıvısı bazik özellikte ve östrogen bakımından zengindir. 

Umbilikal kordon: Makroskopik olarak iki arter ve bir venden oluşur. Arterler daha küçük olup lateralde, 

ven ise daha geniş, ince duvarlı olup ortada yer almaktadır. Ekstraselüler matriksi warton jeli özelliğindedir. 

Gebeliğin erken dönemlerinde kordon içersine herniasyon izlenebilmektedir (fizyolojik herniasyon). Bu 

değişiklik 12. hafta civarında kaybolmaktadır. Umblikal kordonun kalınlığı 0.8-2 cm, uzunluğu 30-100cm 

(ortalama 55) arasında değişmektedir. 

Plasental geçiş: Plasenta fetüsün hem beslenme hemde oksijenizasyonunu sağlar. Villuslar direkt olarak 

maternal kan ile temastadır. Ancak fetal dolaşıma maternal taraftan bir maddenin geçişi için villus yapısını 

aşması, buradan ara dokuyu geçmesi ve sonrada fetal damar duvarını geçmesi gerekmektedir. Bu geçiş 

üzerinde molekülün büyüklüğünden lipid solubl özelliğine kadar birçok faktör rol oynamaktadır. Bu 

maddelerin plasentadan geçişi çeşitli mekanizmalar sayesinde olmaktadır. Pasif difüzyon: konsantrasyon 

gradientine göre bir geçiş vardır. Taşıyıcı bir ara madde ve enerjiye ihtiyaç yoktur. Oksijen transportu buna 

örnek oluşturur. Kolaylaştırılmış difüzyon: burada taşıyıcı bir ara madde vardır. Enerjiye ihtiyaç duymaz. 

Glukoz transportu bu şekilde gerçekleşmektedir. Aktif transport: burada fetal tarafta geçecek olan maddenin 

konsantrasyonu daha yüksektir. Yani geçiş konsantrasyon gardientinin aksi yönde olmaktadır. Bu geçiş 

enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Plasentadan aminoasit geçişi bu şekilde olmaktadır. Pinositoz: burada da 

maddeler vakuol oluşturularak içeri alınmaktadır. 

Plasental fetal bariyer yapısı: Desidua, maternal kan, sinsitiotrofoblast tabakası, sitotrofoblast tabakası, fetal 

taraf. 

Plasentanın üretim fonksiyonu: Plasenta birçok peptid, steroid, büyüme faktörü ve protein yapımını 

sağlamaktadır. Bunların içersinde bazılarının fonksiyonu konusunda bilgi sahibi iken bir kısmınında 

fonksiyonunu henüz bilememekteyiz. Plasental steroid sentezi fetüs ve plasentadaki bazı enzimlerin 

yetersizliği sonucu maternal kısmıda içersine alacak şekilde birbirini tamamlayıcıdır. Fetüs hakkında da bize 

bilgi verebilmektedir (östriol). 1.Plasental ve/veya fetal kaynaklı olanlar: steroid yapıda olanlar 

(progesteron, östradiol, östron, östriol). Peptid yapıda olanlar; hipotalamus benzeri salgılar (GnRH, 

somatostatin, TRH, CRH), hipofiz hormonlarının benzeri yapılar (HPL, ACTH, HCG), büyüme faktörleri 
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(IGF I, II, inhibin, aktivin, follistatin, TGF, EGF), sitokinler (interlökinler, interferonlar), fetal kaynaklı 

olanlar (AFP). Diğerleri; gebelik ile ilişkili plazma proteinleri, gebelikle ilişkili makrogloblinler, gebeliğe 

özgü β-1 glikoprotein. 2. Fetal hormonlar. 3.Maternal kaynaklı olanlar: desidual olanlar (relaksin, 

prolaktin), korpus luteum kaynaklı olanlar (relaksin, prorenin). 

Östrogenler: Östrogenler 18 karbon atomuna sahip siklopentanoperhidrofenantren halkası içeren 

bileşiklerdir. Gebelik dışında en büyük kaynağı kolesteroldur. Bu kolesterolun ana kaynağıda düşük 

dansiteli lipoproteinlerdir (LDL). Ancak steroid biosentezi için 2 karbon atomlu asetil co-A atomundan 

kolesterol yapımı over ve sürrenalde mevcuttur. Gebelikte ise plasentada 17α hidroksilaz/ 17-20 liyaz enzim 

aktivitesi eksiktir. Dolayısı ile 21 karbon atomlu pregnenelon ve progesteronun 17-hidroksi formlarına 

dönüşümü mümkün değildir. Bu sınırlama nedeniyle plasenta östrogen biosentezi için başka yerde üretilmiş 

(fetüs ve anne) 19 karbon atomlu androgenleri kullanır. Fetal kaynak asıl önemli olandır (%90‘nını 

oluşturur). Fetal hayatta bunun ana yapım yeri fetal böbrektir. Embrional hayatta fetal sürrenale bakıldığında 

erişkine kıyasla oldukça gelişmiş ve büyüktür. Fetal adrenalde tek başına östrogenler (östriol) biyosentezini 

tamamlayamaz. Çünkü burada da 3β hidroksisteroid dehidrogenaz Δ5-4 izomeraz enzim aktivitesi eksiktir. 

Ancak bunun tersine oldukça iyi bir sülfotransferaz aktivitesi vardır. Bunun sonucunda C19 steroidlerin 

sülfat esterleri oluşur. Bunlarda fetal karaciğerde 16α-hidroksi formlarına (16α dehidroepiandrostenedion, 

16α hidroksiandrostenedion, 16α hidroksitestosteron)  dönüşerek buradan plasentaya geçer ve orada östriol 

sentezini sağlarlar. Bu hidroksilasyona uğramayanlar ise plasentaya geçerek östradiol sentezinin ön maddesi 

görevini yaparlar. Benzer şekilde az oranda dehidroepiandrostenedion maternal taraftan plasentaya geçip 

östradiol ve  maternal karaciğerde 16α hidroksilasyona uğrayıp plasentada östriol sentezine katkıda bulunur. 

Yine fetal adrenalde az miktarda 16α OH DS sentezi yapılabilmektedir. Sonuçta plasentada major salgılanan 

östrogenler östriol ve östradioldur. Bu ürünler plasental fonksiyona bağlı olarak maternal kanda yaklaşık 

olarak gebeliğin 36. haftasına kadar artar ve sonrada plato çizerler. Bu nedenlerle yıllardan beri östriolun 

plasental ve fetal durum ile bağlantısı iyi bilinen konudur ve daha önceleri fetal intrauterin ölüm için tanı 

testi olarak kullanılmıştır. Ancak biosentezini göz önünde bulundurduğumuzda bunun bir çok faktöre göre 

değişiklik göstereceği açıktır. Maternal kanda östradiol düzeyide artmasına rağmen bu artış östriol yanında 

(100 kat artışa karşın 1000 kat) çok daha düşüktür. Dolayısı ile diyagnostik değeri daha azdır. 

Progesteron: Progesteron 21 karbon atomuna sahip ve gebeliğin devamı için oldukça önemli bir hormondur. 

Başalangıçta ovaryal kaynaklı (corpus luteum) olarak 10. gebelik haftasına kadar salgılanmaya devam eder. 

Daha sonra bu fonksiyonu asıl olarak plasenta üstlenir. Gebelik devamı için hayati öneme haiz olmasına 

rağmen çok düşük düzeylerinde de gebelik devam edebilmektedir. Gebelik esnasında maternal dolaşan 

progesteron plasentada üretilir. Buradaki üretim östrogen üretiminden farklıdır. Çünkü ana kaynak maternal 

LDL‘den elde edilen kolesteroldur. Plasentada  ―de novo‖ üretim (iki karbonlu hidroksimetil glutaril co 

enzim A‘dan) ile kolesterol (27 karbon atomlu) sentezi mümkündür. Ancak trofoblastik hücrelerin bu 

fonksiyonu sınırlıdır. Progesteron düzeyide gebelik ile birlikte artmaktadır. Ancak fetal hayatiyet konusunda 

bize pek yararlı değildir. Progesteronun Maternal tarafa geçiş kısmen kolaydır. Çünkü sinsitiotrofoblastlarda 

üretildikten sonra direkt olarak buradan maternal kana salgılanır. Ancak fetal taraf için sitotrofoblastlar , 

villöz stroma ve fetal damar duvarını geçmesi gereklidir. Plasental üretilen progesteronun yaklaşık olarak 

%15‘i bu yolu izler ve geri kalanı ise maternal dolaşıma geçer. 

HCG: Glikoprotein yapısındadır. Alfa (92 aminoasitli) ve beta (145 aminoasitli) subünitelerinden oluşur ve 

yapısında %30 oranında karbonhidrat bulunmaktadır. LH, TSH ve FSH ile yapısal benzerlik göstererek alfa 

zinciri hepsinde ortaktır. Plasental HCG‘nin yarı ömrü 24 saatir. Plasenta dışında az oranda adrenalde, 

overde ve testiste üretimi mümkündür. Ektopik odak olarak çeşitli genital ve ekstragenital kaynaklı 

tümörlerdende salgılanabilmektedir. HCG‘nin büyük kısmı karaciğerde metabolize olur. Ancak %30‘u 

üriner sistem ile atılmaktadır. İdarar ile atılım bildiğimiz gibi gebelik testlerinin esasını oluşturmaktadır. 

Kanda ise daha sensitif olarak gebelik tespitinde kullanılmaktadır. Gebelikte HCG plazma düzeyi LH 

pikinden 7-9 gün sonra saptanmaya başlar, 8-10 haftada maksimum olur ve daha sonra (10-12. hafta) 

azalarak 20. haftada en düşük düzeye ulaşarak sonrasında plato çizer. Korpus luteumun devamını sağlar, 

fetal hipofiz çalışmadan önce erkek fetüste testisleri uyararak testosteron sekresyonunu sağlar. TSH 

reseptörlerine bağlanıp tiroid dokusunu stimule edebilmektedir (özellikle mol hidatiformda). 
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Human plasental laktogen hormon (HPL): HPL 191 aminoasitten(aa) oluşan polipeptid yapıda bir 

hormondur. Büyüme hormonu ile %96, prolaktin ile %67 oranında yapısal benzerlik gösterir. Bu 

hormonların plasenta dışındaki yapım yeri gonad ve bazı tömoral dokulardır. Maternal plazmada 

konsepsiyondan 2-3 hafta sonra tespit edilir ve gebeliğin 34-36. haftasına kadar artar. Fakat 

sisitiotrofoblastlardaki mRNA düzeyi gebelik boyunca sabittir. Dolayısı ile bu bulgu hormonal yapımın 

plasental kitle ile orantılı olduğu görüşünü desteklemektedir. Yine bu düşünceyi trofoblastik hastalıklarda 

yüksek HCG‘ ye rağmen çok düşük düzeyde HPL olmasıda desteklemektedir. İki tane önemli görevi olduğu 

kabul edilmektedir; lipoliz yapıp serbest yağ asitleri düzeyini artırması, insülin direnci oluşturması. 

Plasental patolojiler: Plasenta bilobata-dublex, plasenta suksentriata (ayrı vaskülarizasyona sahip bağımsız 

bir kotiledon içeren plasentadır) plasenta membranacea (ince membranöz şeklindeki plasentaya verilen 

isimdir), plasenta akreata, plasenta inkreata, plasenta perkreata, plasenta fenestrata, plasenta sirkumvallata, 

plasenta previa-dekolman plasenta, molar gebelikler, kalsifikasyonlar. 

Umbilikal kordon hastalıkları: Kordon normalden uzun (100cm üstü) veya kısa (30cm altı) olabilir. Uzun 

olması durumunda kordon dolanması olasılığını artırmaktadır. Yalancı veya gerçek düğüm olması 

sözkonusudur. Tek arter içermesidir. Bu durum fetal konjenital anomali olasılığını artırmaktadır(%30). 

Diabetik gebelerde, epilepsi, preeklampsi, oligohidramnios ve polihidramniosta olasılığı artmaktadır. 4 tane 

damar içeren kordonda mümkündür. Bu form embriyolojik olarak gerilemesi gereken venin devam etmesi 

durumudur. Klinik önemi bilinmemektedir. Vaza previa. 

Fetal gelişim: Ovumun döllenmesinden sonra oluşan zigottan itibaren sürekli bir çoğalma vardır. 

Organogenez dönemi son adet tarihi dikkate alınırsa 10-12 haftaya kadar olan zaman dilimini 

kapsamaktadır. Bu dönem dışında gelişimine devam eden organlar santral sinir sistemi, genital sistem ve 

iskelet sistemidir. Bunlar dışında overlerde oogenez ve kemik iliğinde hücre çoğalması hızla devam 

etmektedir. Gebelik ürününün konsepsiyon sonrasındaki ilk 8 haftalık dönemi embriyo, daha sonrası ise 

fetüs adını almaktadır. 

Plasental-fetal geçişe etkili faktörler: Maddenin maternal ve fetal konsantrasyonu, lipid solubl özelliği, 

molekül büyüklüğü, plasental maternal ve fetal kan akımı, plasental fetal kapiller difüzyon alanı, proteine 

bağlanma ve depolanma özelliği, elektiriksel yükü, plasentada etkilenme durumu. 
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16 - Servikal Sitoloji 

Bir tarama testidir. Serviksden elde edilen hücreler sitolojik olarak incelenmektedir. İlk olarak 1940‘ larda 

George Papanicolaou tarafından kullanılmıştır. Servikal sitolojinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde 

servikal kanser insidansı dramatik olarak azalmıştır 

Tarama testinin istenen özellikleri: Yüksek sensitivite, yüksek spesifite, genel olarak hastalığın saptanması, 

tedavi edilebilir patolojinin saptanması, yaygın olarak bulunulmalı, düşük morbidite, yüksek güvenlik, 

fiyatının uygun olması. Servikal sitoloji: Sensitivite %55-80, spesifite %90, pap testi için yalancı negatiflik 

%8-50, konvansiyonel sitolojinin invaziv serviks Ca ve HGSIL tanısında spesifitesi oldukça yüksektir,  

LGSIL için spesifitesi daha düşüktür, yanlış negatiflik adenokanserde daha yüksek, çeşitli merkezlerde tanısı 

konmuş preperatlar tekrar değerlendirildiğinde, yanlış negatiflik %7.5, yanlış pozitiflik %8.9 olarak 

bulunmuştur. 

İdeal pap test için: Son 24 saat içinde cinsel ilişki olmamalı ve vajinal duş uygulanmamalı, kuru spekulum 

kullanılmalı, serviks ve yakın bölgeler tam olarak görülmeli, mens anında alınmaz, vajinal ilaçlardan 1 hf 

sonra alınabilir, vajinal muayeneden önce alınmalı, asetik asit uygulanmadan önce alınmalı, ayre spatülü ile 

iki kez çevrilip ardından sitobrush ile örnek alınır. Endo ve ektoserviksten ayrı ayrı örnek alınmalı, örnekler 

ayrı veya tek bir lama eşit ve ince bir tabaka şeklinde yayılır, örnekler hemen fikse edilir ve etiketlenir. 

Fiksatifler; %95 etil alkolde 15 dk tutulmalı, 25-30cm uzaklıktan aerosol şeklinde bir tespit maddesi 

püskürtülerek ve havada kurutularak, sıvı fiksatifler. Hasta hakkında yeterli klinik bilgi içeren form 

olmalıdır. 

Servikal smear: 21 yaşından önce, ilk cinsel ilişkiden itibaren 3 yıl içinde başlanmalı. Konvansiyonel smear 

her yıl. Sıvı bazlı smear ile 2 yılda bir. 30 yaşından itibaren risk faktörü olmayanlarda ardışık 3 normal 

smear sonrası 2-3 yıllık aralar. 70 yaş sonrası son verilebilir. En az 3 adet ardışık normal test. Son 10 yılda 

anormal test yok. Histerektomili olanlar, CIN öyküsü olmayanlar. 

Papanicolaou klasifikasyonu: Klas I: normal. Klas II: atipik (reaktif), malignite yok. Klas III: atipik ama 

malignite için kesin tanısal değeri yok. Klas IV: malignite konusunda güçlü şüphe uyandıran atipik hücreler. 

Klas V: malignite ile tutarlı hücreler 

WHO klasifikasyonu: Displazi; hafif (CIN I), orta (CIN II), şiddetli (CIN III). Karsinoma insitu (CIN III). 

Bethesda sistemi: A) Materyalin Türü (konvansiyonel, sıvı bazlı, diğer). B) Tanısal değerlendirmede 

materyalin yeterliliği. C) Materyalin genel olarak kategorizasyonu; intraepitelyal lezyon veya malignite 

açısından negatif, epitelyal hücre anormallikleri, diğer (40 yaşının üzerindeki bir kadında endometrial 

hücreler). D) Otomize tarama. C) Yardımcı testler. Açıklama/sonuç. 

Epitelyal hücre anormallikleri: Squamöz hücre: atypical squamöz cell undetermined significance (ASCUS), 

ASC-H (HG dışlanamıyor), low grade squamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) (HPV/CIN I), high grade 

squamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) (CIN II-III), squamöz hücreli karsinom. Glandüler hücre: Atypical 

glandüler cells undetermined significance (AGUS). Atipik GC; endoservikal hücreler, endometrial hücreler, 

glandüler hücreler, not othervise specified (NOS). Atipik GC ‗favor neoplastic‘; endoservikal, glandüler 

hücreler. Endoservikal adenokarsinoma in situ. Adenokarsinom (servikal-endometrial-ekstrauterin). Diğer 

malign hücreler. 

Sitolojide yenilikler: Sıvı bazlı sitolojik inceleme; cyto-screen, thinprep, autocyte prep. Kompüterize tarama. 

Tarama sürecini kontrol araçları; ac cell, path finder, cytosafe. 

Servikal sitoloji: Bir kez uygulandığında Pap test CIN olan olguların yaklaşık yarısı atlanacaktır. Son 

yıllarda pap testinin spesifitesini azaltmadan sensitivitesini arttırmak için sitolojide bazı yenilikler söz 

konusu olmuştur. Pap smearin; sensitivitesi %80, spesifitesi %99, yalancı negatiflik oranı %50. Yanlış 
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negatiflik; örnek almada, kan, mukus varlığı, tarama ve yorumlama hataları. ThinPrep testin servikal 

patolojinin saptanmasında konvansiyonelden farkı yoktur. Sıvı bazlı sitoloji konvansiyonelden klinik 

kullanımda daha etkilidir. Sıvı bazlı sitoloji materyalin yeterliliğini arttırarak premalign lezyonların 

saptanmasını arttırır. ThinPrep daha fazla düşük gradeli lezyon tanısını sağlar. Artefaktları azaltarak smearin 

kalitesini arttırır. Servikal sitolojinin sensitivitesini arttırır. ThinPrep sıvı bazlı sitoloji daha spesifik ve 

sensitif. LGSIL ve HGSIL tanısında artış. Erken tanı ile invaziv serviks Ca‘ da azalma ve erken tanı ile 

serviks Ca‘dan ölümlerde azalma saptanacaktır. Cyto-screen sıvı bazlı sistem. Konvansiyonel sistemle 

kıyaslandığında yetersiz materyalde belirgin azalma (%1.3/%0.1). Cyto-screen ile ASCUS saptama oranında 

(%2.5/%1.3). Daha yüksek oranda histolojik doğrulama. LGSIL-HGSIL saptamada fark yok. 

Sıvı bazlı sitolojinin avantajları: Hücre kaybının önlenmesi, yeterli yayma, yetersiz veya suboptimal 

smearde %29 azalma. İnflamasyona bağlı olanda %94.3, kanamaya bağlı olanda %99.8, fiksasyon kusuru 

%99.2. Kaliteli smear, daha az cam slayt, daha az tarama zamanı, ASCUS/SIL oranında azalma (%39.1), 

LSIL (%71.6)-HSIL (%102.5) artar, hücreler uzun süre saklanabilir, HPV analizi yapılabilir. İn situ 

hibridizasyon, DNA ploidi analizleri, immünohistokimyasal testler, diğer sitogenetik çalışmalar. 
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17 - Serviks Kanseri 

Epidemiyoloji: Tüm dünyada (özellikle az gelişmiş ülkelerde) meme kanserinden sonra kadınlarda en sık 

rastlanılan kanserdir. Ortalama yaş 52.2 olmakla birlikte, 35-39 ve 60-64 yaşları arasında iki pik yaşı vardır. 

Bütün dünyada her yıl 500 000 kadın hasta olur ve bunların 250 000 i ölür. Amerikada yılda ölüm 4800. 

Preinvaziv hastalık: Servikal kanser skuamo-kolumnar kavşaktaki metaplazik epitelin malin değişime 

uğraması ile başlar. Bu kavşağa dönüşüm bölgesi adı verilir. Malin hastalık bu sınırda başlar. Burada en 

önemli etken onkojenik HPV infeksiyonudur. HPV genomu kararlı bir şekilde kopyalanır ve invaziv kanser 

hücrelerinde E6 ve E7 transforme edici gen çoğalması görülür ve bu proteinler, tümör baskılayıcı p53 ve 

pRB proteinlerini baskılarlar ve hücre büyüme düzeni bozulur. 

Displaziler: Displazi = CİN denince ―bozulmuş büyüme veya gelişme‘‘ anlaşılır. Sebep çoğunlukla HPV tip 

16-18 ve HSV tip iki. Klinik belirti yoktur, tanı smearla konur, tedavi olmazsa kansere kadar ilerler. CİN ve 

kanser % 80-85 oranda alarm bölgesinden çıkar. 

PAP smear taraması: Bu yöntem taranan kesimlerde serviks kanserinden ölümleri belirgin şekilde 

azaltmıştır. Bu sistemi desteklemek için bethesda sınıflaması geliştirilmiştir. Bu tasnif CİN ve displazi 

terimlerini ortadan kaldırmamıştır. Düşük riskli gurupta 3 yılda bir smear alınmalı. Yüksek riskli grupta, 

smear ve vaginal muayene her yıl yapılır. Yüksek riskli kadın tarifi: 20 yaştan önce koitusa başlayan ve 

hayatı boyunca ikiden fazla seksüel eşi olanlar girmektedir, servikal sitolojinin skuamoz lezyonlar için 

yanlış negatif sıklığı % 20-30, adenokanserler için % 40‘tır, PAP smear yanında meme muayenesi ve 

tansiyon kotrolu da yapılmalıdır. 

Kolposkop kullanımı: Yassı epitel metaplazisi, benign HPV infeksiyonları ve çeşitli derecede CİN‘ler 

kolposkopta asetobeyaz ve anormal kapiller değişimlerle beraberdir. Serviks % 3 lük asetik asit ile yıkanır,1-

2 dakika sonra kolposkopla değerlendirme başlar. Lugol solusyonu kullanarak (% 25 lik), daha az matür 

alanlardaki yüksek grade lezyonlar hardal sarısı renkte tanınırlar. Eğer tecrübeli kolposkopist HSİL izah 

edilemiyorsa konizasyon yapılır. 

Konizasyon endikasyonları: Yeni dönüşüm bölgesi görülmüyorsa, CİN 2-3 saptandıysa, biyopside CİN olsa 

da kolposkopide invazyon düşünülüyorsa, sitoloji ve histoloji uyumsuz sonuç verdiyse, sitolojide adenoca İn 

situ şüphesi varsa, biyopside mikroinvazyon varsa. 

Bethesda sınıflaması: 1.Normal sınırlarda yapı. 2.Önemi bilinmeyen atipik yassı epitel hücreleri. 3.A- Düşük 

dereceli yassı epiteliçi lezyonu düşündüren bulgular-LSİL = CİN 1-2. 3.B- Yüksek dereceli yassı epiteliçi 

lezyon-HSİL = (şiddetli displazi veya karsinoma in situ). 

Tarama ile erken tanı ve sağkalım oranı yüksektir: Preinvaziv dönemi uzundur. Sitoloji programları 

uygulanır. Tek (-) PAPS; riski % 45 azaltır. 9 (-) PAPS; riski % 99 oranında azaltır. Preinvaziv lezyonlar 

etkili bir şekilde tedavi edilebilir. 

CİN tedavisi: krioterapi, lazer, diatermi, loop elektrocerrahi eksizyon prosedür (LEEP), konizasyon, 

histerektomi. 

Serviks CA risk faktörleri: Düşük sosyoekonomik düzey ve kötü hijyen, ilk koitus < 16 yaş, kocası ya da 

kendisi birden fazla partnerli hanımlar, sigara içen ve HIV infeksiyonlu, HPV, genital herpes, kronik 

klamidia infeksiyonu, immunosupresyon, oral kontraseptif kullananlar aktiftir ve kondom kullanmazlar, diet 

faktörü ve DES kullananlarda risk fazladır. 

Etyoloji: HPV; servikal kanserlerin % 80-100 den izole edilmiştir (özellikle tip16-18-31-45-51-53). HPV 

servikal kanser gelişimi için mutlaka olmalıdır ama infekte her kadın kanser olmaz. HPV tip 16-18 bu 

kanserlerin %70 den sorumludur. HSV (%75 den izole edilmiştir) ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar. 



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/49 

 

Korunma: Cinsel yolla geçiş gösteren hastalıklardan korunma. Barier metodları ile gebelikten korunma ve 

kondom geçişi her zaman önleyemez. Sık tarama yapılmalı. Öncü lezyonların tedavisi yapılmalı. Sigaranın 

bırakılması sağlanmalı. 

Aşı yapılabilir mi? Yararlı mı?: Servikal kanserden aşı yoluyla korunmamız çok önemli bir gelişmedir. Eğer 

seksüel aktif olmadan kadınlar aşı olurlarsa servikal kanserolma ihtimalleri % 85 azalır‖dedi, Dr.Christopher 

Crum. Merck, Gardasil adlı aşının (HPV tip 16-18e karşı) erken evre servikal kanser ve prekanseröz 

lezyonları tamamen önlediğini deneysel olarak ispatladı. Glakxo-S-Klein Cervarix adlı aşıyı çalışıyor. 

Klinik belirtiler: Erken dönem: Servikal kanserin erken evresi tamamen asemptomatiktir. Vaginal kanama, 

dokunmakla kanama, kötü kokulu akıntı, vaginal kitle ele gelmesi vardır. Geç dönem semptomları: Kasık 

ve bacak ağrısı, sırt ağrısı, fistüller, hidronefroz, alt ekstremite ödemi, anemi vardır. Patognomonik bulgu 

olmamakla birlikte tanı konulduğunda min evre 1B‘dir. 

Makroskopik görünüm: Ekzofitik (vejetan), endofitik (ülseratif), fıçı şeklinde genişlemiş. 

Tanı - fizik muayene: Dokunma ile kanamalı serviks, bimanuel muayene ile fıçı serviks (endofitik 

gelişimlerde), rektal tuşe ile parametrial tutulum araştırılmalıdır. Ülseratif görünüm vardır. Tanı: Lezyon 

görülebiliyorsa biyopsi, şüpheli alan (anormal vaskülarizasyon, düzensiz yüzey, epitel kaybı, renk farklılığı) 

kolposkopi eşliğinde biyopsi. Tüm dünyada invaziv servix kanserleri % 99 HPV içerir, HPV testi yapılmalı. 

Loop elektrikal eksizyon prosedür ve konizasyon yapılmalıdır. Pap smear tanı için her zaman yeterli 

değildir. İVP, akciger grafisi, sistoskopi, rektoskopi, lenfanjiografi de yapılabilir. 

Mikroinvaziv kanser (MICA): Squamoz hücreli serviks kanseri hemen daima squamo-kolumnar bileşkedeki 

metaplazinin CIN 1-II-III ve mikroinvaziv karsinom sürecine girmesi ile oluşur. MICA; stromaya 5mm den 

az invazyon yapan ve 7 mm den az horizontal yayılım gösteren kanserlerdir. İnvazyon <3mm ise % 0.2 lenf 

nodu metastazı (+) vardır. İnvazyon 3-5mm ise % 6.8 lenf nodu metastazı (+) vardır. Tedavi şeklini ve 

prognozu lenfatik metastaz belirleyeceğinden, tedavi invazyon derinliğine göre değişir. 

Squamoz hücreli serviks kanseri (% 85-90): Tipleri; büyük hücreli-nonkeratinize (en sık), büyük hücreli-

keratinize, küçük hücreli (en malign), verruköz. Büyük hücreli tip daha iyi prognoza sahiptir. Ayrıca 

histolojik differansiasyonuna göre iyi-orta-kötü differansiye olarak da ayrılırlar. Endometrial yayılım 

nadirdir. 

Adenokarsinom (%10-15): Tipleri; müsinöz tip (en sık), endometrioid tip (%30), clear cell CA (%4), 

adenoma-malignum (%1). Adeno CA lokal ve lenfatik yayılım yönünden daha agresif davranır. 5 yıllık 

sağkalım oranı squamoz hücreli tipe oranla daha düşüktür. İnsidansı son yıllarda artış göstermiştir. Diabetik, 

hipertansif, obes, nulliparlarda daha sıktır. Endofitik gelişim geç bulgu verdiğinden daha erken dönemde 

metastaz yapar. Yerleşim açısından kesin tanı için konizasyon gereklidir. Squamöz hücreli tipe nazaran daha 

fazla over metastazı yapar. 

Diğer malign hastalıkları: Adenosqumöz karsinom: Malign glandüler ve squamöz hücreler içerir. Glassy 

hücreli tümör: Tüm serviks kanserlerinin %1 ni oluşturur. Prognoz kötü differensiye karsinom gibidir. 

Sarkom: En önemlisi rabdomyosarkomdur. Çocuk ve genç erişkinde görülür. Malign melanom: Nadiren 

görülür. Prognoz stromal invazyona bağlıdır. 

Servikste sınırlı çıplak gözle görülebilen lezyonlar en az evre 1B‘dir. Uterin korpusa yayılım klinik evreyi 

değiştirmez. Üreterin tümör infiltrasyonuile gelişen hidronefroz ve afonksiyone böbrek durumunda hastalık 

evre III B dir. Sistoskopide büllöz ödem varlığı hastayı evre IV yapmaz, biyopsi ile doğrulanması gerekir. 

Yayılım: En sık direkt invazyon (parametrium, vajen, korpus, rektum, mesane). Lenfatik metastaz (en 

önemli prognostik faktörlerden biridir). Hematojen yayılım (ileri evrede). İntraperitoneal yayılım 
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Evrelendirme: 

Evre 0: İntraepitelyal karsinom 

Evre 1 (%38): Tümör servikse sınırlı 

                        1A: Preklinik karsinom 

                                    1A1: < 3 mm stromal invazyon 

                                    1A2: > 4-5 mm stromal invazyon, < 7mm horizontal yayılım (MICA) 

                        1B: > 5 mm stromal invazyon 

                                    1B1: tümör < 4 cm 

                                    1B2 tümör > 4 cm 

  

Evre 2 (%32): Tümör serviks dışında 

                        2A: 2/3 üst vajinaya yayılmış, parametriumda tümör yok 

                        2B: Tümör parametriuma yayılmış, kemik pelvis salim 

  

Evre 3 (%26): Tümör 1/3 vajende / kemik pelvise yayılmış 

                        3A: Tümör 1/3 alt vajende 

                        3B: Tümör kemik pelviste ve ya hidronefroz 

  

Evre 4 (%4): Tümör kemik pelvis dışında 

                        4A: Rektum ve mesane mukozasına yayılım 

                        4B: Uzak metastaz (+) 

——————————————————————————————————————————- 

Tedavi: 

Cerrahi: Primer cerrahi tedavinin önerildiği durumlar: Seksüel aktivitenin korunacağı genç bayanlar. 

İltihabi barsak hastalığı ve pelvik hastalığı bulunanlar. Daha öncesinde pelvik radyoterapi öyküsü. Eşlik 

eden adneksial kitle varlığı. Squamöz hücreli kanserde over tutulumu %1, adenokarsinomda %13 dür. BSO 

histopatolojik sınıfa göre yapılır. Tedavi modelleri: Evre 0: konizasyon + VS ile takip, TAH. Mikroinvaziv 

CA: konizasyon, radikal trachelectomy veya TAH + BSO. İnvazif CA: radyoterapi, radikal cerrahi (meigs-

wertheim tipi veya egzenterasyon) Adjuvan kemoterapi: cerrahi veya radyoterapi öncesi verilir. Radical 

trachelectomy: Servikal kanser evre 1, tümör 2 cm veya daha küçük, hasta çocuk istiyorsa, önce lenf nodu 
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diseksiyonu (laparoskopik), teyit edilirse ozaman radikal trakelektomi yapılır. 2 yıllık sağkalım oranı % 95, 

12 ay içinde gebelik şansı % 37 oldu. Radikal histerektomiler: Tip 2: TAH + BSO, kardinal ve S-uterinlerin 

1/2si ve lenfadenektomi. Tip 3: pelvik lenf + S-uterin ve kardinallerin çoğu ve vaginanın 1/3‘ü. Tip 4: distal 

üreter ve mesane çıkarılır, radyoterapi daha uygundur. Cerrahi komplikasyonları: mesane fistülü, n örojenik 

mesane, üreter fistülü ve stenozu, lenfokist ve pelvik selülit, tromboz, akciğer embolisi, kanama. 

Radyoterapi: Radyosensitiftir. Eksternal radyoterapi ile hacmi küçültülür, ardından intrakaviter olarak 

yüksek doz verilebilir (brakiterapi). Cerrahi tedavi sonrası pelvik nodu tutulumu varsa, cerrahi sınırda tümör 

varsa, derin stromal invazyon varlığında sekonder tedavi olarak radyoterapi uygulanır. Primer 

radyoterapinin önerildiği durumlar: Genel durumun kötü olması, > 4 cm den büyük tümör varlığı, ileri 

derecede obezite, ileri yaş, cerrahinin kontrendike olması. 

Kemoterapi: Kemoterapinin kullanım alanları: Evre IV, radyoterapi sonrası tümör nüksü, radyoterapi 

etkinliğini arttırmak için (evre II B), cerrahi öncesi indüksiyon kemoterapisi olarak (evre I B2), squamöz 

hücreli serviks CA da en etkin ajan cisplatindir. Evre IV B de ek olarak 5-FU kullanılır. 

Nüks olgularda tedavi: Nükslerin %74 ü ilk 2 yıl içinde gelişir,bu hastaların 1 yıllık yaşam şansı %10-15‘dir. 

Radikal histerektomi sonrası nüks radyoterapi ile, radyoterapi sonrası nüksler pelvik ekzenterasyon ile 

tedavi edilebilir. Pelvik Ekzenterasyon radikal bir girişimdir, palyatif amaçlı yapılmaz. Cerrahi mortalite 

%10 dur. 

Prognoza etki eden faktörler: Lenf nodu tutulumu: (-) % 85-90, ( + ) % 20-74. Tümör hacmi: <2 cm % 90, 

>2 cm % 60, >4 cm % 40. İnvazyon derinliği: <1cm % 90, >1 cm % 63-78. FIGO evresi, histolojik tip, 

histolojik ve nükleer evre, yaş, anemi, eşlik eden hastalıklar. 

En sık ölüm nedenleri: Üremi %50-60, enfeksiyon %40, kanama %7. 

Serviks kanseri ve gebelik: Tedavi, gebelik yaşı ve invazyon derinliğine göre değişir. 20. haftadan önce 

gebelik göz ardı edilip asıl tedavi uygulanır. 20.haftadan sonra fetus matur hale gelir gelmez klasik sezaryeni 

takiben tip III histerektomi. 
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18 - Anormal Uterin Kanamalar 

Menstruel kanamalar dışındaki kanamalardır. Düzensiz aralıklarla ortaya çıkan uzamış kanamalardır. 

Disfonksiyonel uterin kanama (DUK): organik bir nedene bağlı olmayan, normal dışı uterus kanamalarıdır. 

Hipotalamo-hipofizer akstaki hormonlar arası dengesizlikten kaynaklanır. Diğer kanama nedenleri 

dışlandıktan sonra tanısı konulur. 

Normal menstruasyon: 28 + 7 gün. 30ml (20-80ml). 5 + 3/gün (3-8 gün) kanama süresi. Oligomenore > 35 

gün aralıklı menstruasyondur. Polimenore < 21 gün aralıklı menstruasyondur. Hipomenore; miktarın 

azalmasıdır. Hipermenore; miktarın artmasıdır. Menoraji; menstruel kanamanın uzamasıdır. Metroraji; 

irregüler aralıklı kanamadır. Menometroraji; irregüler ve artmış kanamadır. 

Nedenler: 

Organik nedenler: Reproduktif sistem hastalıkları; gebelik komplikasyonları, malignite, enfeksiyon, benign 

pelvik lezyonlar. Sistemik hastalıklar; koagulasyon bozuklukları, hipotroidizm, siroz. İatrogenik nedenler. 

Organik nedenlerin bulunamadığı nedenler (DUK). 

Gebelik komplikasyonları: Ektopik gebelik, abortus imminens, missed abortus, trofoblastik hastalıklar, 

plasental polipler, plasental alanın subinvolüsyonu, anamnez FM, βHCG, USG. 

Maligniteler: Reprodüktif  organların malign tm; endometrium ca (postmenopozal kanamaların %5-10‘u 

endometrium kanseridir), servix Ca, östrojen salgılayan over tm, özellikle perimenopozal ve postmenopozal 

dönem, pap smear, kolposkopi, biyopsi, konizasyon, TV-USG, PC histopatoloji. 

Enfeksiyonlar: Endometrit, salpenjit, Tbc, şistozoma. Klinikte; ateş üşüme titreme pelvik ağrı, uterus 

hassasiyeti, adnexial hassasiyet, servixten gelen pürülan akıntı vardır. Tanıda kültür yapılır. Tedavide Ab 

verilir. 

Benign pelvik lezyonlar: Vaginanın travması, şiddetli vaginal enfeksiyon, yabancı cisim, servikal polipler, 

servikal erozyonlar, submüköz myomlar, adenomyozis, endometrial polip, PM- USG. 

Sistemik hastalıklar: Koagülasyon bozuklukları: Karaciğer hastalığı, böbrek hastalıkları, koagülopatiler, 

trombositopeni, von willebrand hastalığı (menorajili ergenlerin %20‘sinde saptanır), lösemi, faktör eksikliği. 

Endokrinopatiler: Hipotiroidizm (seyrek görülmeyen nedenlerdendir, tiroid hormon replasmanı ile 3-6 ay 

içinde AUK iyileşmektedir), hiperprolaktinemi, PCOS, adrenal yetmezlik, cushing hastalığı. Siroz: Östrojen 

konjugasyonu azaldığı için serbest östrojen miktarı artarak endometrium hiperstimülasyonu yapar. 

Hipoprotrombinemi ve aşırı uterus kanaması vardır. 

İyatrojenik nedenler ve yaşam biçimi: Kontrasepsiyon, HRT, steroidler (hirsutizm, dismenore, PMS, akne ve 

endometriozis nedeniyle kullanılanlar), tranklizanlar, antidepresanlar, dijitaller, fenitoin, antikoagulanlar, 

kortikosteroidler, İUD, nikotin, uyuşturucu madde, yoğun stres, beslenme bozuklukları (obezite, anoreksia 

ve bulimia), aşırı fizik egzersiz. 

Disfonksiyonel Uterin kanamalar (DUK): Üreme çağında görülen ve herhangi  bir organik  nedene  bağlı 

olmayan, hormonal mekanizmalar sonucu oluşan anormal vajinal kanamalardır. Menarş sonrası ilk 2 yıl 

boyunca siklusların çoğu anovulatuardır. Daha çok menarştan hemen sonra ve menopoz öncesinde 

görülürler. DUK‘ların %10‘u ovulatuar, %90‘ı anovulatuardır. Organik nedenin bulunamadığı kanamalar: 

%20 adolesan, %30 reprodüktif, %50 premenopozal, %90 anovulatuar kanamalardır. DUK gelişim 

sebepleri: estrojen çekilme kanaması, estrojen kırılma kanaması, progesteron çekilme kanaması. DUK 

şekilleri: ovulatuar DUK, anovulatuar DUK. Ovulatuar DUK: reproduktif dönemdeki kadınlarda görülür. 

%10 sıklıkta saptanır. Foliküler faz değişimine bağlı oligo veya polimenore şeklindedir. Siklus ortası 

östrojen azalmasına bağlı lekelenme. Luteal faz yetmezliğine bağlı premenstruel lekelenme şeklindedir. 
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Anovulatuar DUK: Menarş sonrası veya menopoz öncesi dönemde sıktır. Hipotalamo-hipofizer sistemin 

tam olarak gelişmemesi menarş sonrası dönemdeki kanama nedenidir. Perimenopozal dönemdeki over 

fonksiyon kaybı ve armış FSH anovulasyona ve kanamaya neden olur. Anovulatuar DUK‘lar armış 

endometrium kanseri riski taşırlar ve mutlaka tedavi edilmelidir. 

AUK‘da tanı: Organik bir nedenin ekarte edilmesi önemlidir. Organik nedenin olmadığı DUK‘ta tedavi 

diğerinden farklıdır. AUK‘ların en sık nedeni olan gebelikle ilgili problemler öncelikle araştırılmalıdır. 

Hastanın yaşına ve şikâyetine uygun tanı testleri seçilmelidir. Şunlar kullanılır tanı için; gebelik testi, USG, 

tam kan ve pıhtılaşma faktörleri, karaciğer fonksiyon testleri, troid fonksiyon testleri ve diğer hormonlar, 

kolposkopi ve biyopsi, endometrial biyopsi, histereskopi, histerosalpingografi, sonohisterografi. 

Tedavi: Adolesanlarda tedavi: Menarş sonrası ilk 2 yılda HPO aksın immaturasyonuna bağlı kanamalar 

görülebilir. Hg >12gr/dl ve minimal kanamalarda demir preparatları ve menstruel takvimin çıkarılması. Orta 

şiddette kanama ve Hg 10-12/gr/dl ise kombine oral kontraseptifler (OKS), progestin ve demir takviyesi. 

Aktif kanama varsa; yüksek doz OKS başlanır sonra azaltılarak devam edilir. Hg < 10 gr/dl ise ve genel 

durumu iyi değilse hastaneye yatırılır ve sıvı replasmanı ve Hg < 7gr/dl ise kan takviyesi yapılabilir. 

Kanama ve pıhtılaşma bozukluklarıda göz önünde bulundurulmalıdır. Reprodüktif dönemde: Radikal 

tedaviden kaçınılmalıdır. Öncelikle OKS ve progestinler yine ilk tercih olmalıdır ve tekrarlayan 

kanamalarda endometrial küretaj yapılır. NSAD‘lar hafif kanamalarda tercih edilebilir. Geç reprodüktif 

dönem (perimenopozal dönem): 40 yaş üzeri kadınların yarısında DUK görülebilir. Düzensiz ve sık aralıklı 

kanamalar araştırılmalıdır. Östrojen tedavisi; vajinal lekelenmesi olanlarda verilebilir, norplant veya depo 

progestin kullananlarda verilebilir. Progestin tedavisi; oligomenore, menometroraji ve polimenorenin 

tedavisinde sıklık olarak 10-14 gün/aylık çekilme kanaması sağlar. OKS tedavisi; hastanın fertilite isteğine 

göre verilebilir, kanama miktarını ve dismenoreyi de azaltır. NSAID; trombosit aggregasyonu ve 

prostaglandin sentezi üzerine etkilidir, menoraji miktarını %40-50 azaltabilir. Progestin salan RİA; menoraji 

miktarını yılda %90 civarı azaltır ve NSAID‘dan daha etkindir, ovulatuar menorajili hastalarda kontraseptif 

etkide sağlar. GnRH analogları; medikal menopoz oluştururlar, pahalı ve menopoza bağlı yan etkileri 

nedeniyle kullanımları sınırlıdır, diğer tedavilerden sonra kullanılır. Danazol; kan kaybını %50 

azaltmaktadır, androjenik yan etkileri ön plandadır, ilk tercih değildir. Antifibrinolitik ilaçlar; traneksamik 

ve mefenamik asit menorajisiolup non-hormonal tedaviyi isteyenlerde kullanılabilir. Endometrial ablasyon; 

diğer tedavi seçeneklerinin cevap vermediği durumlarda histerskopla yapılır. Histerektomi; fertilitesini 

tamamlamış ileri yaş grubu hastalarda tercih edilir. 
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19 - Pelvik Organ Prolapsusu (POP) 

Pelvik taban anatomisi: 2 tabakadır. 1-Pelvik diyafragma: pelvis tabanı destek dokusunun üstte kalan 

kısmını oluşturur. Levator ani ve koksigeus kasları ve bunların fasyalarından oluşur. 2-Ürogenital 

diyafragma: pelvis tabanının ikinci tabakası olup; M. bulbokavernosus, M. transvers perineinin derin ve 

yüzeyel katları ile en dış kısmını eksternal sfinkter kasları oluşturur. En önemli kas levator kasıdır. 

Abdominal fasianın parçaları (camper ve scarpa fasiaları), perineal bölgede colles fasiası olarak devam eder. 

Pelvis organları, pelvis duvarına ligamentler ve fasia ile bağlanır ve bu tabakaya viserofasial tabaka denir. 

Uterus ve vagina pelvis duvarına endopelvik fasia denilen fibröz bir doku ile bağlanır. 

Patogenez: Tam anlaşılamamıştır. Yaş, menopozal durum, gebelik, vaginal doğum, obezite, kronik öksürük, 

kronik kabızlık, iş stresi, genetik faktörler, geçirilmiş histerektomi, ayakta ağır kaldırma işlerinde 

çalışanlarda görülmektedir. Genetik faktörler: pop lu kadınların ailesinde %30 pop var. Kollagen içeriği 

azalıyor. Irk; beyazlarda daha fazla. Çevresel faktörler: Zor doğum, iri bebek doğurma, müdahaleli 

doğumlar, endopelvik fasiada yırtılma ve gerilme ile çatlaklar oluştururve destek azalır. Kronik kabızlık ve 

öksürük bu hasarı artırabilir. Pelvik taban kasının sinir yaralanması da etkendir. 

Tanım ve sınıflandırma: Pelvik organların bir veya bir kaçının normal pozisyonlarından daha aşağıya doğru 

yer değiştirmesidir (herniasyon). Klinik sınıflandırma sarkan veya sarkıyor imajı yaratan organa göre yapılır. 

Başlıca yer değiştiren organlar; mesane, üretra, uterus ve rektumdur. Pelvik relaksasyon vajina referans 

alınarak tarif edilmektedir. 

Pop semptomları: Ele gelen kitle; %100. Bası hissi; %100. Yürümede zorluk; %56. İlişki kurmada zorluk; 

%45. İdrar inkontinansı; %39. İşemede zorluk; %39. Kabızlık; %39. Sık idrara çıkma; %29. Mukozal 

irritasyon; %15. 

POP-Q sınıflaması: Geleneksel sınıflamadan farklı olarak pelvik muayenede spesifik ölçümler 

yapılmaktadır. POP-Q sistemi: son derece hassas ve kompleks bir sınıflama sistemidir. Vagina ve perine 

üzerinde 9 noktanın ölçümünü ve bunun 3×3 lük bir tabloya yerleştirilmesini gerektirir. Bu ölçümlerde 

hymen ‗0‘ noktası, üstü negatif altı pozitif olarak kabul edilir. Cm ile ölçülür ve 0-4arasında sıralanır. 

İnsidans: Her 9 kadından biri pelvik relaksasyon  ve /veya stress inkontinans nedeniyle en az bir kez  

operasyon geçirmektedir. 

Bulgular: Sims spekulumu ile (tek uçlu )muayene yapılırsa bulgular daha iyi şekilde belirlenir. Enteroselin 

rektoselden ayırt edilmesi için rektovajınal  muayene faydalı olabilir. Ayaktada muayene yapılabilir. Tanı 

temelde muayene bulgularına dayanır. Görüntüleme yöntemlerinin tanıda  kullanılmasında fikir birliği  

yoktur. 

POP evreleme: Evre 0: prolapsus mevcut değil. Evre 1: prolapsusun en distal kısmı hymen seviyesinin 1 cm 

üstünden daha yukarıda. Evre 2: prolapsusun en distal kısmı hymen seviyesine 1cm den daha yakın. Evre 

3:prolapsusun en distal kısmı hymenden 1 cm‘den fazla dışarı çıkmış. Evre 4:vajına tamamen veya tamama 

yakını dışarı çıkmış. 

Tedavi: Asemptomatik hafif olgularda tedavi gerekmeyebilir.  Konservatif yaklaşımda pesserler 

kullanılabilir. Temel tedavi cerrahidir. Pelvik taban defektleri onarılır. >40 yaşını  tamamlamış ve çocuk 

isteği olmayan vakalarda vajinal histerektomi uygulanır. Genç hastalarda  Manchester/Fothergill 

operasyonları uygulanabilir. Round ligamenlerinin kısaltılması ve karın ön duvarına fiksasyonu yani klasik 

üteropeksi sonuçları iyi değildir. Uterin descensus ve vaginal kaff prolapsusunda, Son yıllarda sakrospinöz 

ligament fiksasyonu, retro peritoneal  abdominal uterosakropeksi, sakral kolpopeksi ameliyatları yapılır. 

Yaşlı histerektomi uygulanamayacak hastalarda vajınal mukoza çıkarılarak vajen tamemen kapatılır. Le 

Fort. 
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Sistosel: Mesane tabanının sarkmasıdır. Sarkma, idrar şikâyetleri inkontinansı vardır. Tanı: muayene, 

ürodinamik değerlendirme, USG, MR. Tedavi: anterior kolporafi. Retropubik kolposüspansiyon (marchall-

marchetti-kranz (paraüretral doku simfizis pubise), burch kolposüspansiyonu (paravaginal dokular cooper 

ligamentine) ve paravaginal defekt onarılmını (lateral vaginal duvarlar arkus tendineusa asılır) içerir. Bu 

teknikler alt üriner traktı retzius boşluğu ile eleve eder. İğne prosedürü (pereyra ve stamey prosedürü). 

Paravaginal onarım. Eğer intrinsik üretral sfinkter disfonksiyonu varsa CA‘a ilaveten: Sling prosedürü, 

artifisiyel enjeksiyonlar, periüretral enjeksiyonlar yapılır. 

Üretrosel: Üretra alt duvarının sarkması. 

Sistoüretrosel: Mesane ve üretra alt duvarının sarkması. 

Rektosel: Rektum üst duvarının vagene doğru kabarmasıdır. Kolporafi posterior, kolpoperinorafi kullanılır. 

Enterosel (douglasosel): Douglas boşluğunun vajene sarkması. Moschowitz operasyonu; abdominal yoldan 

kul-de-sak daraltılarak bir seri sirküler sütür konur. Halban operasyonu; sütürler sagittal konur. McCall 

kuldoplastiyi; sakro uterin ligamentler yaklaştırılır. 

Uterus sarkmaları: Descensus uteri: uterusun aşağı doğru yer değiştirmesidir. Dessensus koli uteri 

elangasyo: uterusun aşağı doğru yer değiştirmesi ile birlikte serviks uzunluğunda artış olmasıdır. Prolapsus 

uteri parsialis: uterusun kısmen introitus dışına çıkmasıdır. Prolapsus uteri totalis: uterusun tümünün 

introitus dışında olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/56 

 

20 - Abortuslar 

Erken gebelik kanamaları ve abortuslar sık karşılaştığımız problemler arasındadır. Transvajinal USG, serum 

b-hCG ve progesteron düzeyleri bakılarak fizyolojik kanama, ektopik gebelik, trofoblastik hastalık ayrımını 

yapmak ve kesin tanı koymak mümkündür. Abortusların tedavisinde cerrahi seçeneğin yanısıra duruma göre 

tıbbi tedavi veya izleyici tedavi uygulanabilir. 

Tanım: Gebeliğin ilk 20 haftası içinde, 500 gramdan az embriyo veya fetüs ve eklerinin tamamının veya bir 

kısmının uterus kavitesi dışında atılması olayına abortus denilmektedir. İlk 12 hafta içinde oluşan düşükler 

erken abortus, 13-20. haftalar arası oluşanlar da geç abortus adını alır. Abortusların çeşitli aşamalarını ifade 

etmek amacıyla çeşitli terimler kullanılmaktadır. Abortus imminens: 20 haftanın altındaki gebeliklerde, 

vaginal kanama olmasıdır. Anne adaylarının yaklaşık %30-40‘ı gebeliklerinde düşük tehdidi yaşamaktadır. 

Abortus incipiens: gebelik kaybının gerçekleşmek üzere olduğu, serviksin açık olduğu durumdur, kanama 

fazladır, şiddetli kasık ağrısı mevcuttur. İnkomplet abortus: gebelik ürünlerinin bir kısmının dışarı atıldığı 

durumdur. Komplet abortus: gebeliğe ait tüm dokuların dışarı atıldığı durumdur. Missed abortus: 

embryonun canlılığını kaybetmesine rağmen olayın bir kanama ve abortus ile sonuçlanmamasıdır. Blighted 

ovum (unembryonik gebelik): gebeliğin erken döneminde embryonun gelişmediği boş gebelik olarak 

bilinen durumdur. 

Sıklık: Klinik olarak tanınan gebeliklerin %10-12‘si kaybedilir. Bir başka deyişle hamile kalan her 4-6 

kadından birisi o hamileliğinde düşük olayı yaşayacaktır. Abortusların %80′inden fazlası ilk trimester içinde 

yani ilk 13 haftada meydana gelir. Risk ilk 8 haftada en yüksek değerdedir, gebelik 8. haftayı geçtikten sonra 

abortus riski giderek azalmaktadır. Fertilizasyondan sonra ortaya çıkan embryoların bir kısmı implante 

olmadan bir kısmı ise implante olup klinik olarak tanınmadan önce kaybedilir. Gebe kalmaya çalışan ve geç 

lutel fazda b- hCG ölçümleri pozitif çıkan fertil kadınların %8-57 ‗sinde beklenen tarihlerde mensin 

başlamış olması da bunu desteklemektedir. Bu bulgular, kimyasal gebeliklerin sanıldığından daha fazla 

olduğunu ve bunların önemli bir kısmının kaybedildiğini göstermektedir. 

Etyoloji: Kayıp oranını etkileyen en önemli iki unsur maternal yaş ve önceden bir kaybın olup olmadığıdır. 

40 yaşındaki bir kadının gebelik kaybı yaşama olasılığı 20 yaşındaki kadına göre iki kat artmıştır. Kayıpların 

büyük çoğunluğunda ölümcül kromozomal anomaliler rol oynar. Kromozomal anomaliler arasında tek 

başına en sık rastlanan %14,6 ile X (45 X0)‘dir. Trizomiler ise grup olarak %46 dan sorumludur (en sık 

trizomi 16). Maternal nedenler: İleri anne yaşı. Maternal enfeksiyonlar; CMV, HSV, toksoplazma. İlaçlar. 

Çevresel etkenler; sigara, alkollü içecek tüketimi, arsenik, kurşun), Kronik hastalıklar; konturolsuz DM. 

İmmunolojik bozukluklar; antifosfolipid antikoru, lupus antikoagülan, antikardiolipin antikoru. Uterus ve 

serviksin Yapısal anomalileri; leiomyom, intrauterin adezyonlar. Paternal nedenler: Abortuslarla ilişkisi 

açık seçik ortaya konmuş tek paternal faktör, spermatik kromozomal translokasyondur. 

Klinik: Hastaların büyük çoğunluğunda doktora başvuru sebebi vajinal kanama ve buna eşlik eden kasık 

ağrısıdır. Kanama nitelik itibarıyla değişiklik gösterebilir. Lekelenme şeklinde olabileceği gibi, şiddetli 

olabilir, aralıklı veya sürekli olabilir. Klinik seyir bazen bu klasik tablodan farklı olabilir, buna en sık missed 

abortuslarda rastlanır. Septik abortus olarak bilinen tabloda ise kliniğe sepsis bulguları hakimdir. 

Anamnez: Spontan gebelik kayıplarında kardinal semptom vajinal kanmadır. Bu yakınmayla başvuran 

hastanın menstrual, obstetrik ve jinekolojik öyküsü çok iyi alınmalı. Normal olarak görülen son mensin 

başlangıç tarihi, siklusların süresi, en son kullanılan korunma yöntemi, mevcut kanmanın başlangıç zamanı 

ve yapılmışsa mevcut gebelikle ilgili muayene ve laboratuar (özelikle b-hCG ve USG) bulguları 

öğrenilmeye çalışılır. Cinsel ilişki düzeni, sigara, alkol, ilaç kullanımı sorgulanmalı. Ektopik gebeliği 

atlamamak için hastaya geçeirilmiş ektopik gebelik, salpanjit, tubal cerrahi öyküsü, infertilite tedavileri, 

rahim içi araç kullanımı sorgulanmalı. Fizik muayene: Vital bulguların değerlendirilmesi, hastanın baş 

dönmesi, çarpıntı, baygınlık hissi gibi belirtilerde hemodinamik instabilite saptandığında damar yolu 

açılarak serum fizyolojik  verilmelidir. Yüksek ateş saptanan hastalarda septik abortustan şüphelenilmelidir. 

Kanama ile birlikte ağrı olması kötü prognoz işaretidir. Abort materyali servikal kanalda ise şiddetli ağrıya 

yol açabilir. Batın muayenesi iyi yapılmalı, peritoneal iritasyon bulguları varsa rüptüre bir ektopik gebelik 



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/57 

 

ihtimali unutulmamalı. Spekulum muayenesi yapılarak kanamanın intrauterin mi yoksa serviks  ağzında 

bulanan bir patolojiye (erozyon, polip, neoplazi) mi bağlı olduğu ayırtedilebilir. Servikal kanalda abort 

materyali görülebilir, forsepsle alınıp çıkarılır. Pelvik muayene yapılmalı uterus büyüklüğü, adnekslerde 

hassasiyete, posterior fossa dolgunluğuna bakılabilir. Kanamalı hastalarda, anormal olarak sonuçlanan  bir 

transvajinal USG, progesteron veya b-hCG sonucu ile karar verilebilir. Kanamasız hastalarda ise gebeliğin 

devam eden bir gebelik olmadığını açıklamak için, anormal sonuçlanmış en az ki ayrı testle hareket etmek 

gerekir. 

Laboratuar: İlk olarak transvajinal USG ile teyid edildikten sonra serum b-hCG ve progesteron düzeyleri 

faydalı olabilir. Transvajinal USG erken dönemdeki sağlıksız gebeliklerin ortaya konmasında en pratik, en 

maliyeti etkin ve en hızlı sonuç veren yöntemdir. 5.haftada gebelik kesesi ortaya çıkar (düzgün sınırlı, 

yuvarlak), 5,5 haftalıkken yolk ssac görüntülenebilir. Yolk sac embryonik bir yapı olduğundan intrauterin 

bir gebeliğin kesin bulgusudur. 6-6.5 gebelik haftasında embryonun kendisi izlenebilir, 6-8mm boyutuna 

ulaştığında fetal kalp atımı görülebilir. 7 haftadan daha küçük gebeliklerde öykü, fizik muayene, transvajinal 

USG ile gebeliğin  lokalizasyonu ve sağlıklı olup olmadığı anlaşılamazsa serum progesteron ve seri 

kantitatif b-hCG düzeyi ölçümleri yapılarak durum anlaşılabilir. Serum b-hCG düzeyleri, sağlıklı gelişen 

gebeliklerde gebeliğin 8. haftasına kadar her 48 saatte bir %66 oranında artış gösterir. Serum progesteron 

düzeylerinin 5ng/ml ‘den  daha az olması canlı bir gebliğin bulunmadıını öngörebilir, faka ekstrauterin mi, 

intrauterin mi ayırt edemez. 25ng/ml ‗den daha fazla progesteron düzeylerinde ise olguların %95 ‗inden  

fazlasında sağlıklı bir gebelik olduğu söylenebilir. 5-25 ng/ml araso değerler ise şüpheli değerlerdir. Bu üç 

test bir arada kullnıldığında tanısal güç artırılabilir. 

Klinik uygulama: Uterus USG de boş olarak izlenebilir, adneksiyel alanda kompleks bir kitle, embryonik 

kalp atımı, pelvik alanda sıvı olup olmadığına ektopik gebelik açısından bakılmalı. B-hCG düzeyi 1800 

mIU/ml ve üzerinde olmasına rağmen gebelik izlenemiyorsa ektopik gebelikten şüphelenilmelidir. B-hCG 

1800 mIU/ml altında ise tanı hala şüphelidir, ektopik gebelik, tamamlanmamış bir kayıp, USG ile henüz 

görüntülenemeyecek bir yeni bir ıntrauterin gebelik olabilir. Her iki günde bir b-hCG ve 5 günü aşmamak 

şartıyla USG tekrarlarıyla hasta izlenir. Eğer b-hCG değerleri  düşüyor ya da sabit seyrediyorsa gebelik sona 

eriyor demektir. Fakat gebeliğin intaruterin olup olmadığını bilmek mümkün değildir. İntrauterin gebeliğe 

ait bulgu yakalamak amacı ile dilatasyon küretaj yapılabilir, en kötü ihtimalle ektopik gebelik olabileceği 

varsayılarak metotreksat uygulamasına başlanabilir. b-hCG  düzeyleri normale dönene kadarhafatlık aralarla 

takibe devam edilir. Değerlendirmeler sonucunda fetal kalp atımı saptanan, USG bulguları ve b-hCG 

düzeyleri SAT ile uyumlu, serum progesteron düzeyleri 25ng/ml ‗den yüksek olan olan hastalara prognozun 

iyi olduğu söylenmeli, kanama durana kadar haftalık kontrollere çağırılmalı. Bu önerileri destekleyici veri 

olmasa da hastaya yatak istirahati ve cinsel  ilişkiden uzak durması önerilir. USG de fetal kalp atımı 

görülememiş ise, kese çapı 25mm altındaysa 2-3 güne bir b-hCG ve haftalık TV-USG ile durum netleşene 

kadar hasta takip edilir. Kese çapı 25 mm den büyük ise embryo gözlenmeli. Kanamalı hastalarda  gebelik 

kesesinin düzenli olamaması, kese çapı 20-25 mm olmasına rağmen embryo görülmemesi, embryo CRL5-8 

mm ulaştığı halde kalp atımının izlenmemesi, kesenin günlük 1mm büyüme göstermemesi kötü prognozu 

gösterir. 

Tedavi: Abortus tanısı kesin olarak konulduktan sonra; cerrahi tedavi (dilatasyon küretaj), tıbbi tedavi, izleyici 

yaklaşım uygulanır. Gebeliği sonlandırmak için hangi yöntem şeçilirse seçilsin kanama, parça düşürme, ateş karın 

ağrısı gibi olası sorunları bildirmesi açısından hasta bilgilendirilmeli, kan grupları sorgulanmalı, Rh (-) olan olgulara 

anti-D immunoglobulin yapılmalı. Dilatasyon küretaj: Ülkemizde ve dünyada halen en sık kullanılan tedavi şeklidir. 

Genel ve lokal anestezi altında, mekanik vakum aspirasyonu veya küretaj şeklinde yapılabilir. İşlemden sonra kanama 

kontrolunu sağlamak amaçlı her dört saatte bir 0,2 mg metil ergonovin drajeleri kullanılabilir, 24 saatlik uygulama 

yeterlidir, şüpheli olgular dışında rutin antibiotik proflaksisine gerek yoktur. Küretaj materyali patolojij 

değerlendirmeden geçmeli, gerekirse genetik olarak incelenmelidir. Tıbbi tedavi: Cerrahi tedaviden kaçınan, spontan 

rezolusyon için beklemek istemeyen olgular bir seçenektir. Misoprostol, mifepriston kullanılan ajanlardır. Vajinal 

misoprostol oral kullanıma göre daha etkilidir ve olguların büyük çoğunluğunda 48 saat içerisinde gebeliğin 

sonlanmasını sağlayabilmektedir. İzleyici yaklaşm: Hastada cerrahi girişimi zorunlu kılan komplikasyonlardan hiçbiri 

yoksa konservatif kalınabilir. Olguların çoğunda olay 72 saat içinde sonuçlanır. Bu hastalar düzenli olarak kontrol 

edilmeli ve b-hCG düzeyleri normale dönene kadar haftalık aralarla ölçülmelidir. Hastalar karın ağrısı, ateş, fazla 

kanama durumunda kontrole gelmeleri konusunda bigilendirilmelidir. 
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21 - Antepartum Kanamalar 

28. Gebelik haftasından doğumun başlangıcına kadar olan süre içinde genital sistemde oluşan kanamalardır. 

Gebeliklerin % 5-10 unda tıbbi bakım gerekir. 

Antepartum kanama nedenleri: Obstetrik olmayan nedenler: kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, servisit, 

servikal eversiyon, servikal erozyon ve polipler, servikal benign ve malign neoplazmlar, vulvar ve vajinal 

laserasyonlar, varisler, benign ve malign neoplazmlar. Obstetrik nedenler: servikal mukusun atılması, 

plasentanın erken ayrılması, plasenta previa, uterus rüptürü, sirkumvallat plasenta, marjinal sinüs rüptürü. 

Obstetrik olmayan antepartum kanamalar genellikle anne ve fetüse daha az zararlı olmakla birlikte daha az 

kanamaya yol açarlar. Obstetrik nedenler içinde ensık dekolman plasenta ve plasenta previa görülür. 

Plasentaya ait nedenlerle oluşan kanamaların hemen hemen tamamı anneye ait olmakla birlikte plasentanın 

kendisi zarar görmüşse fetal kaynaklı kanamada görülür. 

Dekolman plasenta:  

Fetüsün doğumundan önce plasentanın implantasyon bölgesinden ayrılmasıdır. Yaklaşık 150 doğumda bir 

görülmektedir ve bunların % 10 u fetal kayıpla birliktedir. Tekrarlama riski %5 ile 20 arasındadır. 

Dekolman plasenta nedenleri: Hipertansiyon; en sık, gebeliğe bağlı ya da kronik olabilir. Travma; özellikle 

trafik kazaları. Uterin fibroidler ve Kısa umblikal kord (özellikle submüköz myom). Erken membran 

rüptürü; ani uterin dekompresyon, %6-7 oranında. Çoğul gebelik, hidramnios (aşırı distansiyona bağlı). 

Sigara içimi; günde 10 tane ve daha fazla içenlerde risk 2 kat daha fazla. Koryoamnionit, daha önceden 

dekolman öyküsü, ileri anne yaşı, multiparite, DM, kollojen doku hastalıkları. 

Doku harabiyetinin içeriği yerine ve içerdiği dokulara göre maternal, fetal, fetomaternal veya amniotik 

sıvıya kanama olabilir. Plasenta arkasında sınırlı kanama olduğu zaman myometrium içine kanama oluşarak 

Couvelaire uterus meydana gelir, buda postpartum atoniye neden olabilir. Fetal hipoksi ve fetal kayıp 

ihtimali plasental ayrılmanın büyüklüğüne, geçen süreye ve fetal kan kaybının miktarına bağlıdır. 

Patoloji: Olay desidua bazaliste vasküler rüptür ve kanamayla başlar, ardından hematom oluşur, hematoma 

komşu plasentada harabiyet meydana gelir. Anne ile fetüs arasındaki metabolik alışveriş bozulur. Gizli 

kanama %10 oranında görülür ve Plasenta arkasında santral bir hematom meydana gelir, plasenta 

kenarlarının ve zarlarının desiduaya olan yapışıklıkları bozulmamış olduğundan vajinal kanama görülmez. 

Plasental sınırlar ayrıldığı takdirde belirgin vajinal kanama görülür. Plasenta kenarından kan sızsa da fetüsün 

gelen kısmı ile kanama sınırlanabilir ve vajinal kanama görülmeyebilir. 

Dekolman plasentada bulgu ve semptomlar: Vajinal kanama; %78. Uterin hassasiyet ve sırt ağrısı; %66. 

Fetal distress; %60. Sık kontraksiyon; %17. Hipertonus; %17. Nedeni bilinmeyen erken eylem; %22. Ölü 

fetüs; %15. 

Klinik bulgular: Şiddetli olgularda tanı kolay, hafif olgularda daha zordur. Klinik bulgular plasentanın 

ayrılma derecesi ile ilgilidir. % 30 olguda ayrılmalar küçük olup bulgu vermez ya da çok az bulgu verir. 

Büyük ayrılmalarda karın ağrısı ve uterus hassasiyeti görülür. Ayrılma çok yaygınsa fetal distress, tetani, 

DİK ve hipovolemik şok görülebilir. Marjinal ayrılmalarda minimal irritabilite gözlenip, uterin hassasiyet ve 

fetal distress gözlenmeyebilir. 

Tanı ve ayırıcı tanı: Olguların ancak %25 kadarında USG ile tanı konabilmektedir çünkü taze pıhtının USG 

ile görüntüsü plasenta ile aynıdır. USG de plasenta kalınlığının artması en belirgin özelliktir. Ayırıcı tanıda; 

plasenta previa, uterus rüptürü, koryoamnionit, vaza previa, akut appandisit, pyelonefrit düşünülebilir. 
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Dekolman plasenta ve plasenta previanın farkları: 

            Belirtiler                    P.Previa                     D.Plasenta 

 Başlangıç                    Yavaş                         Ani, Şiddetli 

 Ağrı                            Yok                             Şiddetli 

 Kanama Şekli             Daima Dışarı              Önce içe Sonra Dışa 

 Kanama Şiddeti          Hafif                           Şiddetli 

 Kanama Sayısı            Pek Çok                      Tek 

 Fetal Hareket              Değişmez                    Azalır 

            Bulgular 

 Batın                           Normal                       Gergin, Hassas 

 Uterus                         Yumuşak                     Sert 

 ÇKS                             Duyulur                      Duyulmaz 

 Tuşede Plasenta           Palpabl                       Palpe Edilmez 

  Kanama Rengi             Açık Kırmızı             Koyu Kahverengi 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tedavi: Tedavi anne ve fetüsün sağlık durumu ile gebelik haftası göz önüne alınarak planlanır. Anne hayatı 

daima ön plandadır. İlk olarak maternal vital bulgular daha sonra fetal durum değerlendirilir. Fetüs immatür 

ve canlı ise, bradikardi ve desselerasyon yoksa, maternal kanama ciddi hipovolemiye yol açmıyorsa yakın 

takiple doğum geciktirilebilir. Hasta hastaneye yatırılmalı ve kan hazırlatılmalıdır. Vajinal doğum: Ayrılma 

derecesi sınırlı ve fetal distress bulguları yoksa vajinal doğum olabilir. Vajinal doğumda erken amniotomi 

yapılmalıdır, boşalan amnion sıvısı implantasyon alanındaki kanamayı azaltır böylece maternal dolaşıma 

aktif pıhtılaşma faktörlerinin geçişi engellenir ve DİK olasılığı azalır. Ayrıca zarların yırtılması dogumu da 

hızlandırır. Sezaryen: Bebek canlı ve gebelik haftası bebeğin dışarıda yaşaması için yeterli ise doğum 

sezaryenle olmalıdır. Sezaryen endikasyonları; kalıcı fetal distress bulgusu olan ve yaşama şansı olan  

fetüsde vajinal doğum yakın değilse, şiddetli ve hızlı ilerleyen plasental ayrılma, kontraktil uterusta kontrol 

edilemeyen vajinal kanama, uterusta hızla büyüyen gizli kanama( Fetüs canlı ya da ölü olsada), uterin 

apopleksi (kanamaya sekonder gelişen relaksasyon). 

Komplikasyonlar: Dekolman Plasentada perinatal mortalite %04‘tür. Fetal komplikasyonlar: anoksi, fetal 

kan kaybı, prematürite, ölüm. Maternal komplikasyonlar: DİK: en önemlisidir, %10 görülür, hastaya hızlı 

sıvı, taze kan, taze plazma, trombosit süspansiyonu, fibrinojen verilebilir. Amnion sıvı embolisi: amniotomi 

ile azaltılabilir. Renal tübüler nekroz: hızlı sıvı replasmanı gerekirse periton diyalizi ya da hemodiyaliz 

yapılabilir. Uterin apopleksi: myometrium kanla aşırı infiltre olmuştur, uterin kotraktilite kaybolur, 

histerektomi gerekebilir. 

Plasenta previa:  

Plasentanın internal servikal os üzerinde veya çok yakınında yerleşmiş olmasıdır. Bu durumda plasenta 

serviksin efesman ve dilatasyon bölgesi içinde kalmakta ve fetüsün prezente olan kısmına engel teşkil 

etmektedir. Ortalama 200 doğumda bir görülür. Daha çok gebeliğin 2. yarısına ait bir komplikasyondur. 1. 

ve 2. trimestirde sıklığı %5-30 dur. 24 Haftadan sonra sıklığı 1/200‘dür. Tipleri: plasenta previa totalis 

(%20-30), plasenta previa parsiyalis (%20-35), plasenta previa marjinalis (%35-55), altta yatan plasenta 

(plasentanın kenarı internal osa ulaşmamakta fakat oldukça yakındır). Plasenta Previanın durumu inceleme 

sırasındaki servikal açıklığa bağlıdır. Plasenta ve uterusun büyümesiyle plasenta uterusun yukarısına doğru 

çekilmektedir. 2 cm lik servikal açıklıkta altta yatan plasenta 8 cm lik açıklığa ulaşınca Parsiyel Plasenta 
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Previa durumuna gelebilir. Tersi durumda servikal açıklık olmadan total görünen bir Plasenta Previa 4 cm 

lik açıklıkta parsiyel olarak görülebilir. 

Etyoloji: İleri yaş (20-30 yaş arası 1/300, 35 yaş üstü 1/100, 40 yaş üstü 1/50). Multiparite (5 ve daha fazla 

doğumda 4 kat artar). Çoğul gebelik (2 kat artar), daha önceki abortus, sezaryen, uterin insizyonlar, uterus 

konturunu bozan tümörler, uterin enfeksiyonlar, sigara içimi (2 kat arttırır). 

Klinik bulgular: Ağrısız vajinal kanama, karın ağrısı ve uterin kontraksiyon olmayışı, uterus genellikle 

yumuşaktır ve hassas değildir, ilk gelen kısım oldukça yüksektedir, anormal fetal prezentasyon (%30 

görülür), hipovolemik şok, plasental ayrılma ya da kordon ile ilgili komplikasyonlar olmazsa fetal distress 

görülmez. 

Tanı: Klinik bulgulara bakılır. USG: duyarlılığı %95 civarındadır. Vajinal muayene; kesin tanı vajinal 

tuşede plasentanın ele gelmesiyle konulur. Ancak tuşe ameliyathane koşullarında yapılmalıdır. 

Tedavi: Tedavide göz önüne alınması gereken unsurlar: uterin kanama miktarı, gebelik yaşı, fetüsün 

yaşayabilme olanağı, plasenta previanın derecesi, fetüsün prezentasyonu ve pozisyonu, hastanın gebelik ve 

doğum sayısı, serviksin durumu, doğum eyleminin başlayıp başlamaması. Preterm fetüsü olan ancak aktif 

kanaması olmayan hastalarda: Hasta hastaneye yatırılmalıdır, gerekirse kan transfüzyonu yapılmalı, 

preterm eylemden korunmak için tokolitik ajan başlanmalı, amaç doğumdan sonra prematürite sorunlarını en 

aza idirmek ve 36. haftaya kadar gebeliğin devamını sağlamaya çalışmaktır, son yıllarda aktif kanaması 

olmayan hastaların evde ya da hastanede takip edilmeleri arasında fark olmadığı görülmüştür. Sezaryen: 

bütün plasenta previa tiplerinde tercih edilen doğum yöntemidir, her tip plasenta previada perinatal mortalite 

hızı sezaryende daha düşüktür, cerrahi teknik plasenta lokalizasyonuna ve alt uterin segmentin gelişimine 

bağlı olarak seçilmelidir, bazen plasenta previa plasenta akreata ile komplike olabilir. hemostazı sağlamada 

bilateral uterin veya hipogastrik arter ligasyonu hatta histerektomi gerekebilir. Vajinal doğum: Aşağı 

yerleşimli plasenta ve baş prezentasyonu birlikte ise, fetüsün yaşama sansı yok veya çok azsa, marjinal ya da 

parsiyel plasenta previa durumunda düşünülür, eğer vajinal doğum seçilirse amniotomi yapılmalıdır çünkü 

gelen kısmın plasenta kenarına tampon etkisi yapması kanamayı azaltabilir. Eylem başlamazsa oksitosin 

infüzyonu başlanmalıdır. 

Komplikasyonlar: Plasenta previada perinatal mortalite % 15-20 düzeyindedir. Maternal: kanama, şok, 

renal kortikal nekroz, ölüm. Fetal: prematürite, intrauterin asfiksi, fetal kanama. 

Uterus rüptürü:  

Maternal ölümlerin en büyük nedenidir. Ortalama 1500 doğumda bir görülür. Tam rüptür: Uterus duvarının 

tamamını kapsar ve birçok olguda serozal peritonda olaya karışır. Genellikle eylem sırasında görülür. 

İnkomplet rüptür: Uterusta daha önceden yapılmış olan cerrahiye bağlı bir skarın ayrılmasıdır. Gebelik 

sırasında tam rüptüre dönüşmezse asemptomatik olarak kalır. 

Travmatik rüptür nedenleri: Trafik kazaları, oksitosik ajanların uygunsuz kullanımı, operatif vajinal doğum, 

internal podalik versiyon, zor forceps uygulamaları, omuz distozisinde yapılan manevralar, aşırı fundal 

basınç, eylemi engelleyen durumlar (dar pelvis, makrozomi, yüz-alın geliş, hidrosefali, doğum kanalı 

tümörleri). 

Spontan rüptür nedenleri: Sezaryen kesileri, myomektomi (intramural, submüköz), uterin kornu rezeksiyonu, 

metroplasti operasyonu, travmatik küretaj, sezaryen sonrası vajinal doğum yapan hastalarda yapılan bir 

çalışmada, inkomplet rüptür oranı %4, komplet rüptür oranı %6 oranında bulunmuştur, rüptür riski klasik 

veya T insizyonda alt segment transvers insizyona göre 5 kat fazladır. 



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/61 

 

Klinik bulgular: Artmış suprapubik ağrı ve hassasiyet, yırtılma hissiyle birlikte uterus kasılmalarının aniden 

durması, fetal kalp seslerinin duyulmaması, gelen kısmın geri gitmesi, vajinal kanamayı takiben 

hipovolemik şok, hemoperitoneum bulguları. 

Tedavi: Tam uterin rüptürde; genellikle histerektomi tercih edilir. Hastanın durumuna göre ve rüptürün 

yerine bağlı olarak total veya subtotal histerektomi yapılabilir. Yan rüptürlerde alt uterin segment ve uterin 

arterin kanaması ve hematomun oluşmasıyla operatif sahanın değerlendirilmesi zorlaşır. Bu vakalarda tek 

veya iki taraflı hipogastrik arter ligasyonu gerekebilir. Hasta için doğurganlık önemli ise rüptür tamiri 

denenebilir. 

Komplikasyonlar: Maternal mortalite hızı % 10-40 dır.  Kanama, şok, postoperatif enfeksiyon, üreteral 

zedelenme, tromboflebit, amnion sıvı embolisi, DİK, shean sendromu, ölüm. 

Vasa previa: 

Gebeliğin son döneminde veya eylem esnasında görülebilen bir kanama nedenidir. Umblikal kordun alt 

uterin segmente insersiyonudur. Yaklaşık 3000 doğumda 1 görülür. Fakat en çok ölüme yol açan fetal 

durumlardan biridir. Umblikal damarlar zarlar boyunca desteksiz ilerler ve fetüsün gelen kısmının önünde 

bulunur. Plasental membranlar tarafından korunmayan damarlar özellikle membran rüptürü sırasında hasar 

görürler ve fetal kanamaya bağlı %75 oranında fetal kayıp görülür. Fetal damarlar yaralanmasa dahi 

prezente olan kısmın basısı sonucu fetal kayıp %50-60 civarında olmaktadır. Taze vajinal kanama, tuşede 

damarların palpasyonu veya damarların direkt görülmesi, fetal kalp hızının şiddetli değişken desselerasyon 

göstermesi tanıda yardımcıdır. Acil sezaryen fetüsü yaşatmak için tek yoldur. 

Plasenta sirkumvallata:  

Plasental ayrılmanın seyrek rastlanan bir çeşididir. Bu durum 2. veya 3. trimestirde kanamaya yol açar. 

Kanama parlak kırmızı orta şiddette ve hemen daima ağrısızdır. USG ile plasenta previadan ayırıcı tanısı 

yapılabilir. Kanama şiddetli ise sezaryen, değilse doğum indüksiyonu endikedir. Teşhis doğumdan sonra 

plasentanın inspeksiyonu ile konulur. 
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22 - Dismenore  

Dismenore ağrılı menstruasyon anlamına gelir. İkiye ayrılır; primer dismenore (eşlik eden pelvik bir pataloji 

yoktur), sekonder dismenore (belirgin pelvik patalojilerle birliktedir). 

Primer dismenore: 

En sık karşılaşılan jinekolojik yakınmalardan birisidir. Puberte sonrası olguların yaklaşık %50‘sinde primer 

dismenore görülür. Genellikle genç kadın hastalığıdır (en sık 10‘lu, 20‘li yaşlarda görülmektedir). 

Evlenmemiş kadınlarda daha sıktır. Primer dismenore tanısı koyabilmek için öyküde 3 özellik önemlidir; 

1.Daima ovulatuar sikluslarda oluşur. İlk başlangıcı genllikle menarştan kısa bir süre sonrasına rastlar. 2. 

Ağrı, menstruasyondan bir kaç saat önce veya menstruasyonla birlikte başlar ve genellikle 48-72 saat sürer. 

3.Ağrı kramp tarzındadır ve özellikle suprapubik bölgede yoğundur. Ağrı bele ve uyluğa yayılabilir. 

Etyoloji: Menstrual dönemde oluşan endometrial ve sistemik hormonal değişikler rol oynamaktadır. 

Bunlardan bir tanesi endometriyumdaki prostoglandin üretimi ve salınımındaki değişikliklerdir. Primer 

dismenoreli olgularda, menstruel dönemde endometriumda prostoglandin salınımının (özellikle PGF2alfa) 

arttığı gösterilmiştir. Prostoglandinlerdeki bu değişim sonuçta güçlü uterin kontraksiyonlara, belirgin 

vazokonstruksiyona ve buna bağlı uterin hipoksi ve ağrıya neden olur. Primer dismenoredeki bir diğer 

değişiklik 5-lipooksijenaz sentez yolunun aktivasyonu ile lökotrien sentezinin artmasıdır. Lökotrienler güçlü 

vazokonstrüktör ve uterin kontraksiyonları artıran ajanlardır. 

Bu hormonal değişiklikler sonucu primer dismenoreli olgularda, menstruel dönemde uterin 

kontraksiyonların şiddeti, frekansı artmakta, uterin kan akımı azlmakta, sonuçta uterin iskemi ve hipoksi ile 

pelvik ağrı oluşmaktadır. Arıca uterin kontraksiyonların artması direkt olarak kramp tarzında ağrıya yol 

açmaktadır. 

Tedavi: Primer dismenorenin tedavisi esas olarak medikaldir. En yaygın kulanılan ilaçlar prostoglandin 

sentetaz inhibitörleridir. Nonsteroidal anti inflamatuar özellik taşıyan bu ajanlar menstrusyonun başlaması 

ile birlikte alınmaya başlanır ve en az 48 saat olmak üzere ortalama ilk 3 gün devam edilir. En sık kullanılan 

antiprostoglandinler; naproksen sodyum 275 mgr oral, ibuprofen 400 mgr oral, mefenamik asit 250 mgr 

oral, indometazin 25 mgr oral. Herbiri 4-6 satlik aralıklarla kullanılabilir. Peptik ülser ve hipersensivite 

reaksiyonu başlıca kontredikasyonu oluşturmaktadır. Oral kontraseptifler diğer bir tedavi seçeneğidir. 

Yalnızca kontrasepsiyon isteyen primer dismenoreli olguların tedavisinde kullanılır. Diagnostik laparoskopi; 

antiprostoglandinler veya OKS‘lerle ortalama 4-6 siklus boyunca yapılan tedaviye rağmen sonuç alınamazsa 

yapılır. Çünkü en sık karşılaşılan sekonder dismenore nedeni endometriozistir. 

Sekonder dismenore:  

Primer dismenoreye göre daha ileri yaşlarda ortaya çıkmasına rağmen endometriozisin menarştan hemen 

sonra oluşabildiği unutulmamalıdır. Sekonder dismenorede ağrı menstruasyondan hemen önce başlayabilir 

ve tüm menstrüel periyod boyunca sürer. Genellikle pelvisin daha derininde, künt tarzda hissedilen bir 

ağrıdır ve bele yayılabilir. 

Sekonder dismenore nedenleri: Periton: endometriozis, pelvik konjesyon sendromu. Over: overyan kist 

veya tümörler. Fallop tüpleri: pelvik inflamatuar hastalık (akut veya kronik). Uterus: adenomyozis, uterin 

myomlar, uterin polipler, intrauterin adezyonlar (asherman sendromu), konjenital malformasyonlar (uterus 

bikornus, uterus septus), rahim içi araçlar. Serviks: servikal stenoz. Vajen: imperfore hymen, transvers 

vajinal septum. 

Sekonder dismenore düşünülen olgularda nedene yönelik araştırma yapılmalıdır: Bu araştırma; Pelvik 

inflamatuar hastalıklı olgularda bakteri kültürlerini ve seksüel geçişli hastalık araştırılmasını. Uterin myom, 

ovaryan kistler ve uterin malformasyonlar için ultrasonografiyi (özellikle vajinal USG). Uterusun konjenital 
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anomalileri için histerosalpingografiyi. İntrauterin polip, pediküllü submüköz myomlar ve asherman 

sendromu için histereskopiyi. Endometriozis ile diğer pelvik patolojilerin tanısı için laparoskopiyi 

içermelidir. 

Tedavi: Sekonder dismenorede tedavi nedene yöneliktir. RİA kullanan olgularda ağrının tedavisinde 

antiprostoglandinler yararlıdır. Bu NSAİ ajanların RİA‘ya bağlı olarak gelişen menorajinin tedavisinde de 

etkili oldukları gösterilmiştir. Özellikle flufenamik asit, ibuprofen ve naproksen‘in, RİA‘ya bağlı olarak 

gelişen bu iki ana komplikasyonun tedavisinde etkili oldukları bilinmektedir. 
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23 - Endometriozis 

Endometrial yüzey epitelinin ve/veya endometrial bez ve stromanın uterin kavite dışında bulunmasıdır. 

Görülme sıklığı: En çok 24-44 yaş arası kadınlarda, jinekolojik şikâyeti olanların % 10-15‘inde, 

histerektomilerde % 10, LS‘de % 16-31‘de, şiddetli pelvik ağrısı olanlarda % 53 oranında, infertillerde % 

25-50, fertillerde % 5,2 oranında, ilk doğumunu 30‘dan sonra yapanlarda, en çok beyaz ırkta görülür. 

Epidemioloji: Östrojen bağımlı bir hastalıktır, birinci derece yakınlarda % 7-8 oranında vardır. Anormal 

uterusu olan kadınlarda rastlanır. Yavaş gelişir, semptom vermesi için yıllar geçer ve 30 lu yaşlarda tanı 

konulmaya başlar. 

Etyoloji: Kesin etyoloji bilinmiyor, ilk defa 1921 de Sampson tarafından genişçe bahsedildi. Patogenezde 

birçok teori ileri sürüldü. EM odaklarında normalden daha az E2 ve progesteron reseptörü bulundu. 

Patogenez: Retrograd Menstruasyon ve implantasyon teorisi, çölemik epitelin transformasyonu, genetik ve 

immunolojik faktörler, integrin ve hücredışı matriks proteinlerindeki anomaliler (hücresel yapışma 

faktörleri), vasküler ve lenfatik yayılım, müller kanalı artıkları, kombinasyon teorisi vardır. 

Patoloji: Ameliyatta EM görünümü tecrübeli bir cerrah için yeterlidir. Periton yüzeyinde kırmızı ,peteşi 

tarzında implantlar bulunur. İçlerine kanama olur ve ona kistik, koyu kahve rengi bir yapı sağlar. Peritoneal 

yüzeyin etrafı kalın ve skatrize olur. Lezyonlar 5-10 mm ye ulaşır,sayı ve çapları artar. Yapışmalar meydana 

gelir. 

Mikroskopik yapı: Erken evrede endometrial bez ve stromal yapılar görülür. Hastalık ilerledikçe implant 

duvarı tek tabaka hücreden oluşur. Kist içinde kanve duvarında hemosiderin yüklü makrofajlar yer alır. Bu 

odaklarda hormonlara karşı tam olmayan cevap görülür, progestine cevap zayıftır. 

Risk faktörleri: Irk, heredite, hormonal bağımlılık ve doğum kontrol hapları, çevre, sosyal durum, adetlerin 

durumu, boy, kilo. 

Klinikte en çok görülen şikâyetler: Dismenore, pelvik ağrı, infertilite, disparoni, adet düzensizliği. Genital 

sistemle ilgili şikâyetler: dismenore, alt karın ve pelviste ağrı, disparoni, endometriomada rüptür veya 

torsiyon olması, sakruma vuran ağrı, infertilite. Üriner sistem belirtileri: siklik hematüri, dizüri, üreter 

tıkanması. Diğer şikâyetler: siklik rektal kanama, ileus, ağrılı barsak hareketleri, cerrahi skarlarda siklik ağrı 

ve kanama, siklik hemoptezi, sebepsiz ateş. 

Pelviste yerleşme yeri: Utero-sakral ligament %63, overler (yüzey %56, derin %19), ovarial fossa %32, ön 

mesane poşu %21, douglas %18, tuba %3-4,5. 

EM ve infertilitedeki yeri: EM li hastaların %25-50‘si gebe kalamaz. Doğum yapan kadınlarda LS ile %18 

de görüldü. EM lerde % 40 a varan spontan abortus oranı bildirildi. 

İnfertilitede muhtemel mekanizmalar: Over fonksiyonlarına etki: PRG‘lerin sebep olduğu lüteolisis, folikül 

gelişim kusuru, oosit olgunlaşma defektleri, LUF sendromu, PRL salınımında artış, anovulasyon. Periton 

sıvısındaki değişiklikler: sıvıda artış, İL ve TNF artışı, prostoglandin seviyesinde artma, makrofaj 

miktarında artış. Tubal fonksiyona etkiler: fimbriaların oosit yakalamasının bozulması, tubal motilitede 

değişmeler. İmplantasyon anomalileri: integrinlerde azalma sonucu reseptivite defekti oluşur ve 

fekondasyon azalır, bunlarda granüloza hücreleri HCG hormonuna karşı normalden daha az duyarlıdır. Bu 

sebeple daha yavaş folikül gelişimi, daha az oosit eldesi görülür ve daha çok HMG hormonu gerekir. Diğer 

etkiler: derin disparoniye bağlı koitten kaçış, antikorların spermleri inaktive etmeleri, spermlerin fagositozu, 

PRG e bağlı erken düşük, immün reaksiyona bağlı düşük, LF yetmezliği. 
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Teşhis: Anamnez ve fizik muayene: Reglde pelvik muayene, uterus retrovert olabilir, douglasta hassasiyet 

veya utero-sakral nodüller % 35 hastada, kollum asimetrik görülür, kist varsa USG de buzlu toprak 

görünümü, MRİ yalnız adenomiyozis‘te, CA-125 ve PP-14 çok duyarlı değil. Hastalığın yaygınlığını 

değerlendirmek: AFS nin modifiye puanlama sistemi kullanılmaktadır. Periton ve over yüzeyine yayılım 

derecesi, douglas çukurunun kapanması, over ve tubalardaki yapışıklıklara göre, bir tubanın fimbriaları 

kapalı ise 16 puan sayılmaktadır. Laparoskopi ve LT: tanıda altın standarttır. LS ile hastalığın yaygınlığı 

saptanır. Tecrübesiz kişiler çok aşikâr olmayan, atipik lezyonları, pelvisi ve bilhassa arka fossayı yetersiz 

görme sonucu tanıda yanılırlar. LS ile gözlem bulguları: Peritonda tipik barut yanığı lezyonlar (bunlar 

siyah, kahverengi, mavimsi nodüllerdir). Gençlerde pigmentsiz lezyonlar yaygındır, yaşlandıkça koyu, barut 

yanığı görüntüsü verir. Fibrozisle çevrili hemorajik küçük kistler. Kırmızı implantlar (peteşial, veziküler, 

hemorajik, aleve benzer). Seröz veziküller, beyaz plak ve skarlar. Sarı kahve renkli peritoneal renk kaybı. 

Overlerde yapısıklık, kist, retraksiyon vardır. LT de over kisti olanlarda görsel tanı kriterleri: Kist çapı 12 

cm den küçük olmalı, pelvis yan duvarı ve ligamentum latum arka yaprağına yapışmalı, barut yanığı lekeler 

olmalı, over yüzeyinde buruşuk EM odakları bulunmalı, çikolata benzeri sıvı görülmeli. 

Tedavi kuralları ve amaç: Tedavinin standard formülü yoktur. Tedavi kişinin yaşı, belirtileri, hastalığın 

yaygınlığı ve gelecekteki çocuk arzusuna göre yapılır. Amaç: ağrıyı azaltmak, gebelik şansını artırmak, 

pelvik kitleyi düzeltmek, nüksü mümkün olduğu kadar geciktirmek. Tedavi yöntemleri: gözlem altında 

tutmak ve analjezik vermek, hormon tedavisi, cerrahi, kombine tedavi, destek tedavileri. İnfertilitede tıbbi 

tedavi: Hafif EM de tıbbi veya cerrahi tedavinin fertiliteyi arttırdığı ispatlanamadı. Tıbbi tedavi, tedavi 

süresine bağlı olarak EM yi hafifçe baskılar, hastalığın ilerlemesini engellemez. Gözlemde tutmak: Hafif 

vakalarda düzenli kontrollarla ağrıyı önlemek için ibuprofen, mefenemic asit kullanılır. Hormon tedavisi: 

Danazol, overlerden E2 salınımını azaltır, yan etkileri pek çoktur, 400-800 mg-gün verilir. Gestrinon, 

sentetik bir hormon olup endometriumu inaktif yapar, 2,5 mg-haftada 2 defa verilir. Didrogesteron, 

MPAsetat, v.b gestagenler ve anti- progestinler verilir. Oral kontraseptif pill verilir. GnRH-a, FSH ve LH 

salınımını hipofizden baskılarlar. Hormonların etkililiği: GnRH-a ve Danazol EM yi geriletmekte vakaların 

% 25 de remisyon sağlamakta eşdeğer etkilidir. Aktif EM varsa GnRH-a ile İVF öncesi 2-3 ay 

baskılanabilir. MPA ve gestagenler önce desidualizasyon ve sonra atrofiye sebep olurlar. 30 mg/gün 

amenoreye neden olur. Cerrahi tedavi: Operatif laparoskopi/laparotomi. Cerrahi tedavi tanısal LS esnasında 

yapılabilir. Ağır EM de preoperatif tıbbi tedavi damarlanmayı azaltarak cerrahiyi kolaylaştırır. Derinlere 

infiltre ve çikolata kistlerinin agresif tedavisi 12 ayda gebelik oranını %6 artırır. Geniş lezyonlar sıkça LT 

gerektirir. Histerektomi veya TAH + BSO. 

Tedavi (devam): Kimlere LS cerrahi yapılmalı: Bir yıldan fazla infertilite süresi olanlar, tıbbi tedaviye 3-6 

aydır cevap vermeyen pelvik ağrılı kadınlar, adneksiel kitle düşündüren hastalar. Hafif EM da cerrahi 

tedavi: Evre 1-2 EM de rezeksiyon veya ablasyon yapmak gebelik şansını artırır. Tanısal LSkopi esnasında 

tedavi edilenlerde daha fazla gebelik oranı vardır. Tedavi öncesi kistlerin boşaltıması gebelik oranını 

yükseltir. Orta ve şiddetli vakalarda çikolata kisti de varsa, periovarial ve peritubal yapışmaları azaltmak için 

dikkatli hazırlık ve sonra cerrahi yapılır. TAH veya TAH + BSO kimlere yapılmalı: Çocuk isteği yoksa, 

şiddetli hastalığı varsa, şiddetli belirtileri mevcutsa yapılır. Destekleyici tedavi: akupunktur, geleneksel Çin 

tıbbı, herbal terapi, immünoterapi, yoga, meditasyon, hipnoz. Gebeliğin tedavi ediciliği: bazı kadınlarda 

belirtiler artar, bazılarında ise iyileşme görülür. Gebelikte ovulasyon durur, adetler ise olmaz. Bu olaylar 

şikayetlerin tetiğini çekerler. 

EM‘de anahtar noktalar: Hafif ve minimal EM fertiliteyi etkiler veLS esnasında tedavi olmalı. Orta ve 

şiddetli EM infertilite ile sonlanır,ileri tedavi gerekir. Over korteksi çok iyi korunmalı, bipolar koter 

kullanmalı ve askı prosedürü uygulanmalı. Cerrahi tedavi fertiliteyi artırır, GnRh-a ile kombine edilmeli. 

Kist sıvısı batına akarsa ciddi enfeksiyon yapabilir. 

EM ve yardımcı üreme teknikleri: Şiddetli vakalarda YÜT ekseriya gerekir. Cerrahi + İVF hastalara çok 

büyük şans sunuyor. 

Yeni tedavi beklentileri: GnRH-analogları GnRh reseptörlerine bağlanır ve LH ve FSH salınımını önler. 

Ovulasyon durur, E2 ve progesteron azalır, tedaviye daha erken cevap alınır. İmmün sistemin EM‘de ne 
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yararı olabileceği araştırılıyor. İnterferon EM yi suprese eder. EM genetik bir hastalık olmalı düşüncesi ile 

araştırmalar yapılıyor. 

Pelvis dışı EM: Pelvik hastalıklı kadınların % 10 da pelvis dışı hastalık tahmin ediliyor. Barsaklar, üriner 

sistem, toraks ve akciğerler, diafragma, deri, sinir sistemi olabileceği yerlerdir. 

Adenomiyozis: Hastalık myometriumun derinlerinde yer alır. Lokalize kapsüllü haline adenomyoma denir. 

Hasta 35-45 yaşlar arasındadır. Spazmodik dismenore ve menoraji vardır. Kanamaları gestagenlere cevap 

vermez. Adet sonrası pelvik ağrı devam eder, PMs bulguları vardır. Teşhis: 14 haftaya kadar büyüyen bir 

uterus vardır. USG de heterojen yapı görülür, kan birikimlerine bağlı myometriumda kistik boşlukların 

saptanmasına yarar. Myometrial biyopsi yapılabilir. MRİ ile daha iyi tanı konulur. Tedavi: Kesin tedavi 

cerrahidir; endometrial ablasyon, histerektomi. Medikal tedavi; danazol, gestrinon ve GnRH a ile geçici 

iyilik elde edilir, 6 ay GnRH-a verilerek pelvik ağrı kaybolur, tedavi sonunda dismenore ve kanamalar tekrar 

döner, NSAİD kullanılır, hormon taşıyan RİA‘lar. 
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24 - IVF’te Hasta Seçimi 

İnfertilite: Genellikle, korunmasız bir yıl süreli cinsel ilişkiden sonra gebe kalınamaması olarak tarif edilir. 

Çiftler; %90 oranında birinci yıl sonunda, %95 oranında da ikinci yıl sonunda gebe kalabilirler. Sonuçta, 

infertilite problemi toplumun %8-10‘luk bir kısmını kapsamaktadır. Bu oran son 20 yılda değişmemesine 

karşın, gelişen teknoloji ve iletişim olanakları ile infertilite tedavisi amacıyla başvuran hasta sayısında 

önemli bir artış olmuştur. Günümüzde infertilite uzmanlarının ve IVF Merkezlerinin artışıyla, tedavi daha 

yaygın hale gelmiştir. Louise Brown‘un 1978‘de doğumundan beri Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) nin 

kullanım alanları, başarı oranları ve endikasyonları giderek genişlemiştir. Ancak bu hastaların üçüncü 

merkezlere ulaşmadan önce bir takım ön araştırmalardan geçmeleri gerekmektedir. YÜT‘de başarılı sonuçlar 

elde etmek için bu tedavi yöntemlerine uygun hastaların ve endikasyonlarına göre uygun tedavi 

modalitelerinin seçimi ön koşuldur. 

YÜT ile tedavi endikasyonları: Tubal-peritoneal faktör: IVF, tubal blokajı by-pass etmek amacıyla 

geliştirilmiştir. İnfertilitenin yaklaşık %14‘ünden sorumludur. Tubal faktörlerin çoğunluğunu gebelik sonrası 

veya seksüel geçişli enfeksiyonlar oluşturur. Tubal veya peritoneal adheziv olan olgularda mikro cerrahi 

teknikler ilk olarak kullanılabilir. Ancak, distal tubal tıkanıklığı olanlar, bilateral salpenjektomili vakalar 

veya cerrahi müdahaleye rağmen gebe kalamayan hastalar için IVF tek seçenektir. HSG, kontrast (salin) 

sonografi ve laparoskopi tüplerin geçirgenliği hakkında, tanısal amaçlı kullanılmaktadır. Endometriozis: 

İnfertil hastaların %20-40‘ında tespit edilmiştir. Teşhis için invaziv bir prosedüre ihtiyaç vardır. Periton 

sıvısındaki artmış prostanoid içeriği ve makrofaj aktivitesi, sperm fonksiyon bozukluğu ve tubal motilite 

değişikliğine neden olabilir. Ayrıca, immun sistemdeki etkileri de, bu hastalarda over cevabını kötüleştirir, 

daha az ve kalitesiz oosit oluşmasına ve sonuçta fertilizasyon ve implantasyon oranlarının düşmesine neden 

olur. Başarısız medikal ve cerrahi tedaviyi takiben birinci yılın sonunda, ileri evre endometrioziste ve 

multifaktöryel infertilitede IVF uygulanabilir. Evre I-II‗de başarı oranı %33 iken, evre III-IV‘te %10‘lara 

düşmektedir. Sebebi açıklanamayan infertilite: 2-5 yılık düzenli seksüel ilişkiye rağmen üreme sistemleri 

ve hormon parametrelerinde infertiliteyi açıklayacak belirli anormallik saptanmayan çiftler için kullanılır. 

Normal spermiyogram, yeterli folikül gelişimi (>12 mm), normal luteal progesteron seviyesi, normal HSG, 

pozitif post-koital test vardır. İnfertil çiftlerin yaklaşık %15‘i bu gruba dâhildir. Tedavide sırasıyla 

ovulasyon indüksiyonu, Oİ + İUİ ve IVF denenmelidir. İUİ: CC + İUİ = %8.3, Gnd + İUİ = %17.1 başarı 

sağlar. Ovulatuar disfonksiyon: İnfertil çiftlerin yaklaşık %21‘inde anovulasyon vardır ve bununda önemli 

bir kısmını PKOS oluşturur. Prematür menapoz istisna olmak kaydıyla, ovulasyon indüksiyonu ile %90 

oranında başarılı sonuçlar elde edilebilir. FSH >18IU/L, E2 >60 pg/ml olduğunda IVF başarısı düşüktür. 

Artmış LH ve prolaktin seviyesi, tedavide göz önünde bulundurulmalıdır. Oİ + İUİ sonrasında IVF 

denenebilir. Servikal faktör: İnfertil çiftlerin %10‘undan sorumludur. Servikal mukusun konsepsiyon 

döneminde istenilen özellikte olmaması neden olarak gösterilmektedir. Post-koital test ile fikir edinmek 

mümkündür. Çoğunlukla İUİ sorunu by-pass etmek için yeterlidir. Ancak, başarısız durumlarda IVF 

denenebilir. Erkek faktörü: İnfertil çiftlerin yaklaşık %35‘inde erkek faktörünün rol oynadığı bilinmektedir. 

1992 yılında ICSI‘nin rutine girmesi ile tedavide başarı şansı artmıştır. ICSI ile ejekulat spermin yanı sıra 

testikülar ve epididimal spermler başarıyla kullanılabilmektedir. Ancak fertilizasyon ve gebelik oranları 

azospermik vakalarda daha düşük seviyelerde olmaktadır. ICSI; normal oosit varlığında ve daha önceki IUI 

ve IVF fertilizasyon başarısızlığı olan düşük semen parametreli olumsuz akrozom reaksiyonu ve 

fertilizasyon problemi olan ve yüksek titrede antisperm antikoru olan çiftlerde tek seçenektir. 

Tedaviyi etkileyen faktörler: YÜT‘deki tüm gelişmelere karşın, ortalama eve bebek götürme oranları henüz 

istenilen düzeylere ulaşmamıştır: iyi prognozlu hastalarda %35, kötü prognozlu hastalarda %5-10. Kötü 

prognoz kriterleri; maternal yaş >38, primordial follikül sayısının azlığı, matür oosit kalitesinin bozulması, 

endometrium reseptivitesinin bozulması, fertilitenin olumsuz etkilenmesi, kromozomal anomali insidansının 

artması. Uygun tedavi yöntemini seçmek için: hasta yaşı, infertilite nedeni, infertilite süresi, kullanılan 

teknoloji (YÜT), maliyet/etkinlik oranı, çiftin tercihi, kümülatif gebelik başarısı. 

IVF öncesi değerlendirme - kadın: Genel: BMI (20-30 kg/m2), HIV, hepatit B, C, HB (>10 gr/dl). 

Ovulasyon: USG, mid luteal progesteron.  Over rezervi: 2-3 gün FSH, E2, inhibin B, over volümü. Tubal-

peritoneal: HSG, LS. Uterus: HSG, USG, histeroskopi. 
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IVF öncesi değerlendirme - erkek: 

Spermiyogram (en az 2). İmmunolojik 

testler (MAR, immunobead). Şiddetli 

erkek faktörü; azospermi, FSH, LH, 

testosteron, prolaktin, genetik inceleme, 

testis biyopsisi (TESA, MESA). 

IVF öncesi yapılması gereken tetkikler: 

Birkaç kez spermiyogramın yapılıp erkek 

faktörünün değerlendirilmesi, post koital 

test yapılması. Bazal hormon seviyelerinin 

ölçümü (siklusun 2. veya 3. günü FSH, 

LH, E2, inhibin B, PRL). Menstruel 

siklusun 21. günü progesteron seviyesinin 

ölçümü, endometrial örnekleme yapılması. 

Transvajinal USG, salin sonografi, HSG 

ve gerekirse diagnostik histeroskopi ve 

laparoskopinin yapılması. 

 

IVF-ICSI: 

Avantajlar                                                  Dezavantajlar 

Hemen sonuç alınması                                 Çoğul gebelikte artış 

Fertilizasyonun test edilmesi                        OHSS 

PGD şansı                                                  Psikolojik baskı 

Multifaktöryel infertiliteye çözüm                Over ca risk artışı (?) 

Daha az ektopik gebelik olasılığı                  Maliyet 

——————————————————————————————————————————— 

Sonuç: IVF bazı çiftlerde çocuk sahibi olmanın tek şansı iken, birçok çiftte konvansiyonel tedavi 

başarısızlığında endikedir. IVF ve diğer tedavi alternatiflerinin seçiminde kümülatif gebelik oranlarının 

yanında diğer faktörler (hasta yaşı, infertilite süresi ve nedeni, multifaktöryel infertilite, maliyet) de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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25 - Kontraseptif Yöntemler 

A grubu yöntemler: 1-Doğal aile planlaması. 2-Emzirme. 3-Bariyer yöntemler: kondom, diyafram, 

spermisit. 4-Oral kontraseptifler: KOK, minihaplar, ertesi gün hapı. B grubu yöntemler: 1-Deri altı 

implantlar. 2-Enjekte edilen kontr. 3-RİA. C grubu yöntemler: gönüllü cerrahi sterilizasyon. 

Deri altı implantlar: 3.4 cm uzunluğunda, 2.4 mm çapında ve ortalama 36 mg kristal formda bir sentetik 

progesteron olan, levonorgestrel içeren 6 adet, silikondan yapılmış deri altı kapsüllerinden oluşur. Üst kolun 

iç kısmına, derinin hemen altına lokal anestezi kullanılarak yerleştirilir. Deri altı implantların etki 

mekanizması: ovülasyonun baskılanması, tübal motilitenin azalması, endometriumun incelmesi, servikal 

mukusun kalınlaşması. Olumlu yönleri: son derece ekilidir (beş yıllık sürede yıllık ortalama gebelik hızı 

%1‘den azdır), hemen etkilidir, kullanımı kolaydır, 5 yıl süreyle korunma sağlar. Kullanışlıdır; günlük 

aktivitelere, cinsel isteğe ve ilişkiye engel değildir. Geri dönüşümlüdür, rahattır, yan etkileri azdır, 

emzirmeyi etkilemez. Yan etkileri: eğitilmiş personel gerektiren küçük bir cerrahi işlemle yerleştirilir ve 

çıkarılır, her küçük cerrahi girişimin ortak risklerini taşır (enfeksiyon, kanama, hematom), derinin altında 

farkedilebilir, menstrüel siklus değişiklikleri yapabilir (periyotlar arasında kanama, lekelenme, uzamış 

kanama, amenore), nadiren başağrısı, kilo değişikliği, depresyon gibi ye yapabilir. Kimlerde 

kullanılmamalı: gebeler, nedeni belirlenmemiş vajinal kanaması olanlar, meme kanseri ya da kuşkusu 

olanlar, aktif tromboembolik hastalığı olanlar, sarılık, aktif karaciğer hastalığı olanlar, epilepsi ve tüberküloz 

ilaçları kullananlar, depresyon, hipertansiyon ve sigara. 

Enjekte edilen kontraseptifler: DMPA ve NET-EN iki ilaç türüdür. Olumlu yönleri: son derece etkilidir 

(100 kadın yılı için başarısızlık oranı 0.1‘den azdır), uygulaması kolaydır, bir sonraki injeksiyon normal 

zamanından DMPA için 3 hafta, NET-EN için 2 hafta önceye veya sonraya kaydırılabilir, emzirmeyi 

etkilemez, pelvik enfeksiyon ve over kanserine karşı koruyucu etkisi vardır, ektopik gebelikleri ve demir 

eksikliği anemisini önler. Yan etkileri: adet düzensizliğine neden olabilir, yöntem bırakıldığında 

doğurganlığa dönüş 5-7 ay sürebilir, kilo artışına ve baş ağrısına neden olabilir, memede duyarlılık yapabilir, 

iğneleri yaptırmak için kliniğe gelmek gerekir. Kimlerde kullanılmamalı: gebeler, nedeni belirlenmemiş 

vajinal kanaması olanlar, meme kanseri ya da kuşkusu olanlar, aktif tromboembolik hastalığı olanlar, sarılık, 

aktif karaciğer hastalığı olanlar, epilepsi ve tüberküloz ilaçları kullananlar, depresyon, hipertansiyon ve 

sigara. 

RİA: 1-Bakırlı RİA‘lar: TCu 380A (en yaygın olanı). 2-Progestin salan RİA‘lar: progestasert. 3-İnert 

RİA‘lar: lippes loop (plastik), paslanmaz çelikten (Çin halkası). Etki mekanizması: spermin üst genital 

yollara ulaşmasına engel olur, servikal mukusu kalınlaştırır, endometrial tabakayı değiştirir, ovumun 

transportuna engel olur. Olumlu yönleri: etkinliği yüksektir, uzun süreli koruma sağlar, çıkarılınca 

doğurganlık hemen geri döner, emzirmeyi etkilemez, cinsel ilişkiyi engellemez, sorun olmadığı sürece yılda 

bir kez kontrol yeterlidir, güvenlidir, kullanışlıdır, iplerin ayda bir kez kontrolü yeterlidir. Yan etkileri: 

uygulanması ve çıkarılması ağrılı olabilir, bazı kadınlarda karnın alt bölgelerinde rahatsızlık, ağır adet 

kanamaları, adet dönemleri arasında lekelenme ve kramplar olabilir. bu yakınmalar 3. adet dönemiyle 

birlikte azalır, nadiren uygulama sırasında uterin perforasyon gelişebilir (<1/1000 vaka), araç uterustan 

servikse doğru kayabilir ve vajinaya atılabilir, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olan ve birden fazla kişi 

ile cinsel ilişkisi bulunan RİA kullanıcılarında PID riski yükselir, böylelikle infertiliteye neden olabilir. 

Kimler kullanmamalı: gebeler, nedeni belli olmayan ve tedavi edilmemiş vajinal kanaması, anormal 

servikal smear veya diğer genital kanser belirtileri olanlar, yeni geçirilmiş, aktif veya tekrarlayan PID, aktif 

genital enfeksiyonu olanlar (vajinit, servisit), ektopik gebelik öyküsü olanlar, derin anemisi olanlar. 

Kombine oral kontraseptifler: 28 haplık kutular (ara verilmez), 22 haplık kutular (6 gün ara verilir), 21 

haplık kutular (7 gün ara verilir). Etki mekanizması: ovulasyonun baskılanması, fallopian tüplerde ovum 

transportunun yavaşlaması, implantasyonun engellenmesi, servikal mukusun kalınlaşması. Olumlu yönleri: 

son derece etkilidir (ilk yıl başarısızlık oranı 100 kadın yılı için 1-3), kullanılması kolaydır, adet kanamaları 

miktarca daha az, daha kısa ve düzenli hale gelir. dea‘ni azaltır, adet kramplarını, adet öncesi gerginliği 

azaltır, yumurtalıklarda kist oluşumu azaltır, akneye iyi gelir, endometrial ve over kanseri oluşumunu azaltır, 

bazı PID nedenlerine karşı koruyucudur, iyi huylu meme hastalıklarını (kist ve fibroadenom gibi) azaltır, 
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ektopik gebeliği önler, osteoporoz riskini azaltır. Yan Etkileri: Her gün hap almanın hatırlanması gerekir. 

Özellikle kullanımın ilk 3 ayında; bulantı-kusma, baş ağrısı, ara kanaması-lekelenme, amenore, kilo artışı, 

göğüslerde gerginlik. Bazı kadınlarda depresyon, cinsel istekte azalma gibi ruhsal değişikliklere neden 

olabilir. Barbitüratlar, fenitoin, fenilbutazon, rifampisin ve diğer bazı antibiyotiklerle ilaç etkileşimi vardır. 

Hipertansiyonlularda, 35 yaş üzerindekilerde, günde 20 sigaradan fazla içenlerde derin ven trombozlarına, 

inmeye, kalp krizine neden olabilir. Kan basıncını yükseltebilir, klamidya enfeksiyonu riskini artırır. KOK 

kullanımı için uyarılar: A-Geçmişte ya da halen meme kanseri tanısı almış olanlar veya meme kanseri 

olduğundan kuşku duyulanlar; yapılan araştırmaların çoğu OK‘lerin meme kanserine neden olmadığını veya 

meme kanserini önleyici bir etkisinin olmadığını göstermektedir. KOK, meme kanseri oluşumunu 

artırmaktan çok, önceden var olan meme kanserinin seyrini hızlandırabilir. B-Geçmişte ya da halen 

tromboembolik ya da diğer vasküler hastalık kuşkusu bulunanlar; östrojen kan pıhtılaşmasını arttırabilir. 

Aşırı pıhtılaşmaya neden olan diğer risk faktörleri taşıyan, özellikle 35 yaş üzerinde ve sigara içen kadınlar 

KOK kullandıklarında, gelecekte pıhtılaşma ile ilgili sorunlarla karşılaşma riski taşırlar. Kimler 

kullanmamalı: gebeler, emzirenler (bebek 6 aydan küçükse), sarılığı, aktif karaciğer hastalığı olanlar, 

iskemik kalp hastalığı ya da inme hikayesi olanlar, pıhtılaşma sorunları olanlar (DVT, pulmoner emboli), 

≥35 yaş ve sigara içenler, 40 yaşından büyük ve DM‘u olanlar, başağrısı olanlar (migren), yüksek tansiyonu 

olanlar (>180/110 mmhg), meme kanseri olanlar, sonrasına uzun yatak istirahati olan majör cerrahi 

operasyon geçirecekler, anti-epileptik (fenitoin, barbitürat) ve tüberküloz (rifampin) ilaçları alanlar. Hap 

unutulması durumunda: 1 hap unutulduğunda; hatırlanınca hemen alınmalı + o günün hapı da saatinde 

alınmalı. 2 hap unutulduğunda; üst üste iki gün ikişer hap alınır, bir hafta süre ile ek yöntem kullanılır. 2 ya 

da daha fazla menstrual period kaçarsa hamilelik testi için bir kliniğe baş vurulması gerekir. 

Mini haplar: Yalnız progestin içeren O.K‘lerdir. Bütün haplar aynı oranda progestin içerir. Bir kutu bitince 

hemen diğer kutuya başlanılır. Etkinliği yüksektir. İlk yıl başarısızlık oranı 100 kadın yılında 3-6. Etki 

mekanizması: ovulasyonun baskılanması, servikal mukusun kalınlaşması, implantasyonun engellenmesi, 

fallopian tüplerde ovum transportunun yavaşlaması. Olumlu yönleri: kanser ya da KVH riskini arttırdığını 

gösteren bir veri yoktur, anne sütünün niteliğini değiştirmez, kan basıncını yükseltme, başağrısı ve 

depresyona neden olma riski kok‘lere oranla daha azdır, pıhtılaşma riskini arttırmaz, metabolizma (özellikle 

karbonhidrat metabolizması) üzerinde etki yapma olasılığı azdır. Olumsuz yönleri: KOK‘lerden birinin 

unutulmasına oranla minihaplardan birinin alınmaması durumunda gebe kalma olasılığı daha yüksektir. Bu 

nedenle minihaplar hergün aynı saatte hap alabilecek durumda olan kadınlar için uygun bir yöntemdir. 

Ertesi gün hapı: Korunmasız cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içinde kullanılmalıdır. 50 mcg etinil östradiol 

içeren KOK‘lerden 2 ya da 30 mcg etinil östradiol içerenlerden 3 hap alınır. 12 saat sonra aynı doz 

tekrarlanır, uygun kullanımda etkinliği %98‘dir. 

Erkek kondomu: Tipleri: latex (normal, kayganlaştırıcılı, spermisidli), plastik (vinyl), doğal (hayvan 

ürünleri). Olumlu yönleri: doğum kontrolüne erkeklerin de katılımını sağlar, kolay bulunur, pahalı değildir, 

AIDS ve PID dâhil CYBH‘lara karşı koruma sağlar, tıbbi bir denetim gerektirmez, doğru kullanıldığında 

etkinliği yüksektir (ilk yıl başarısızlık oranı 100 kadın yılında 2-5), hiçbir yan etkisi yoktur, erken 

boşalmanın önlenmesine yardımcı olabilir, servikal kanserin önlenmesine yardımcı olabilir. reçete veya tıbbi 

muayene gerekli değildir. Olumsuz yönleri: bazı çiftlerde duyarlılığın azalmasına neden olabilir, cinsel 

ilişkiyi kesintiye uğratabilir, ereksiyonu güçleştirebilir, her cinsel ilişkide yeni bir kondom kullanılması 

gerekir, ereksiyon durumundaki penise vajinal temas öncesinde takılır, kondomun ucunda bir rezervuar 

yoksa boşalma için 1-2 cm lik boşluk bırakılmalı, ilişki sonrası semenin vajinaya dökülmemesi için 

ereksiyon kaybolmadan önce, kondom parmaklarla tutularak, penis çekilmelidir, kayganlaştırmak için 

vazelin, bebek yağı gibi maddeler kullanılmamalı. 

Kadın kondomu: İki poliüretan plastik halka arasında poliüretan plastikten yapılmış şeffaf kılıf. İlişkiden 

önce kapalı taraftaki küçük halka vajina içerisinde olabildiğince derine yerleştirilir. Açık taraftaki büyük 

halka vajinanın dışında kalır. İlişkiden 8 saat öncesine kadar yerleştirilebilir. 

Diyafram: Serviksi örten, yuvarlak, kenarları daha sert, kauçuk bir araçtır ve sevikal açıklığa uygulanan 

spermisid jel veya kremle birlikte kullanılır. Spermisid madde diyafram tarafından fiziksel olarak 
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engellenemeyen spermleri öldürür. Jel ve kremlerin etkinliği aynıdır. Doğru kullanıldığında etkinliği 

oldukça iyi olmakla birlikte bariyer yöntemlerin etkinliği RİA ve hormonal yöntemlerden daha düşüktür. 

Spermisidler: Spermi servikse ulaşmadan inaktive eden ya da öldüren kimyasallardır (genellikle nonoxynol-

9). Tipleri; kontraseptif köpük (aerosoller), vajinal tablet, çözünebilen film, krem, jel. Cinsel yolla geçen 

bazı hastalıklardan korunma sağlar, kayganlaştırıcı etkisi vardır, emziren kadınlar kullanabilir, pahalıdır, 

etkinliği daha düşük. Tüm vajinal spermisidlerin etkinliklerini korumaları için ilişkiden 6-8 saat sonraya 

kadar vajina içinde kalmaları gerekmektedir. Kullanım kuralları: 1-Köpüren tablet: ilişkiden 10 dakika 

önce vajen derinine yerleştirilir. Etkinliği 1 saattir. Her ilişki için yeni bir tablet açılmalıdır. 2-Krem/jel: bir 

uygulayıcı içine dolana kadar sıkılır. Uygulayıcı, ucu sevikse değene kadar vajinaya sokulur. Piston sıkılarak 

boşaltılır. Beklemeye gerek yoktur. 3-Köpük: kullanmadan önce 20-30 kez çalkalanır. Tüp dik tutularak 

uygulayıcı tüpün ağzına yerleştirilir. Uygulayıcıya bastırınca köpükle dolacaktır. Uygulayıcıdaki köpük 

yukarda anlatıldığı gibi sıkılarak uygulanır. 4-Film: ilişkiden 5 dakika önce orta parmakla vajen derinine 

yerleştirilir. Film kendiliğinden absorbe olur 

Doğal kontraseptif yöntemler: 

Olumsuz yönleri: Kurallara uyulmadığında başarısızlık oranı yüksektir. (İlk yıl gebelik oranı her 100 kadın 

yılı için 10-30‘dur). Yöntemlerin öğrenilmesi 2-3 siklus sürer. Uzun süre vajinal ilişkide bulunmama 

zorunluluğu. Vücut ısısını, servikal mukusu, menstrüel siklusu değiştiren herhangi bir olay yöntemi 

güvensiz kılar. 

Takvim yöntemi: Takvim yönteminin dayandığı esaslar şunlardır: düzenli menstrüel siklus. Ovulasyonun, 

bir sonraki menstrüel perioddan önceki 14. günde olacağı varsayımı. Normalde yumurtanın ovülasyondan 

sonraki 14-24 saat arasında döllenebileceği varsayımı. Spermin, kadının vajinal kanalı ve/veya uterusunda 

sadece 24-72 saat canlı kalabileceği varsayımı. Olumsuz yönleri: Cinsel perhiz süresinin hesaplanması için 

daha önceki 6 menstrüel siklus süresinin bilinmesi gerekmektedir. T.Y fertil dönemi normalden uzun kabul 

eder. Bu da insanları riske girmeye yönlendirir. Kadının siklus uzunluğunu etkileyebilecek faktörler 

hesapların hassas olmamasına sebep olur. Çok genç yaştaki kadınlara, düşük ve doğum sonrasında, 

menapoza yakın dönemlerde asla önerilmez. 

Bazal vücut ısısı yöntemi: Termal kayma. Mentrüel siklusun ilk gününden başlayarak, kadın her sabah aynı 

saatte oral olarak vücut ısısını ölçer. İlk 10 günde ölçülen ―normal‖ ısıların en yüksek olanının 0.1 
o
C 

üstünden bir çizgi çeker. Buna ―ısı çizgisi‖ denir. İnfertil dönem, ısı çizgisi üzerinde ardarda gelen 3. ısının 

kaydedilişinin akşamında başlar. Servikal mukus yöntemi: Sekresyonların farkedildiği günden itibaren 

ilişkide bulunulmaz. Sekresyonların en kaygan, uzatılabilir ve ıslak olduğu gün doruk kabul edilir. Bu 

günden 4 gün sonraya kadar ilişki kurulmaz ya da bariyer metodu kullanılır. 

Cerrahi sterilizasyon: 

Tüp ligasyonu: Her iki fallop tüpünün mekanik şekilde kapatılarak döllenmenin engellenmesi esasına 

dayanır. Olumlu yönleri: gebeliği önlemede etkisi hemen başlar, başarısızlık oranı düşüktür (1000‘de 1), 

kontrasepsiyon sorununu ortadan kaldırır, cinsel ilişkiyi etkilemez, adet düzenini etkilemez. Olumsuz 

yönleri: işlemden sonraki birkaç gün ağrılıdır, insizyon bölgesinde enfeksiyon ve kanama oluşabilir, gebelik 

gerçekleşirse ektopik gebelik olma olasılığı kontrasepsiyon kullanmayanlara oranla çok yüksektir, geri 

dönüşümü zordur. 

Vazektomi: Vaz deferens, skrotumun üst kısmından bulunur, kesilir ve bağlanır. Sperm daha ileriye 

geçemez, erkek semen üretmeye devam eder, cinsel işlev aynı kalır. Olumsuz yönleri: 2-3 gün rahatsızlık 

olabilir. Skrotumda ağrı, şişme, morarma, enfeksiyon ve skrotum içerisine kanama olabilir. Hemen etkili 

değildir. İlk 20 ejakülasyonda sperm bulunabilir. İlk 20 ejakülasyon süresince ya da 2 ay boyunca başka bir 

yöntem kullanılmalıdır. Geri dönüşümü yoktur. Vazektomi, testislerin alınması ya da çalışmaz duruma 

gelmesi demek olan kastrasyonla karıştırılmamalıdır. 
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26 - Rh İsoimmunizasyonu 

Bu olayın gerçekleşebilmesi için annenin Rh negatif olmasının yanında babanın homozigot pozitif olması 

gerekir eğer baba heterozigot pozitif ise %50 fetüs de negatifdir. 

Kan grup antijenleri ilk olarak 7 haftalık fetüsde belirirler, bu bize erken düşük veya ektopik gebelikte de 

isoimmunizasyon oluşabileceğini gösterir. 

Rh isoimmunizasyonu etkileyen 3 faktör vardır: plasental antijen (fetal eritrosit) geçirgenliği, annenin 

immun cevap yeteneği, plasental antikor (anti D) geçirgenliği. 

Anti D IgG yapısında olup plasentayı geçebilmekte ancak plasentalar arası geçirgenlik farkı bulunmaktadır. 

Plasental geçiş en fazla doğum esnasında olmaktadır, dolayısıyla Rh isoimmunizasyonunda klasik bilgi 

olarak ikinci ve daha sonraki fetüslar tehlikededir 

Eritrosit antijenleri erken yapılmaya başlandığından ilk gebelik bile olsa fetüsdan anneye gebeliğin muhtelif 

zamanlarında da geçiş olabilir ve bizim kaçıncı gebelik veya gebeliğin hangi safhası olursa olsun bilinçli 

olmamızı gerektirir. Antijen antikor reaksionu sonucu parçalanan fetal eritrositlerden hemoglobin açığa 

çıkması sonucu fetal kanda indirekt bilirubin yükselmeye ve fetal hematokrit ve eritrosit sayısı düşmeye 

başlar. 

Matür anne karaciğeri belli bir seviyeye kadar indirekt bilirubini direkt bilirubine çevirmek suretiyle 

kompensasyon yapar ancak indirekt bilirubin imalatının fazla olduğu durumlarda kompensasyon 

mekanizması pek işe yaramaz. Fetal eritrosit sayısının düşmesi sonucu fetüsde retiküloendotelial sistem olan 

karaciğer ve dalak aşırı çalışır ve hepatosplenomegali ve hidrops fetalis olur. 

Rh ve grup isoimmunizasyonunda hasta araştırması: 1)Kan grubu ve Rh faktör belirlenmesi. 2)İndirekt 

coombs testi yapılması (Fetüsden anneye olan kanama neticesi annede oluşan anti D antikor titresi). 

3)Amniosentez ve optik dansite ölçümü. 4)Kordosentez ve fetal kan grubu, direkt coombs testi, fetal 

hematotrit ve indirekt ve direkt bilirubin ölçümü. 

Rh negatif olan bir anne adayında indirekt coombs testi titresinin 1/16 veya üzerinde olması bizi hemen 

alarme etmelidir. Bu gibi durumda amniosentez veya kordosentez yapılmalıdır. Bilirubin seviyesinin amnion 

mayinde yükselmesi sonucu renk değişikliği olmaktadır, optik dansitenin üst zonda 450 milimikronluk piki 

acil transfuzyon veya 35 haftanın üzerinde ise doğurtulmasını gerektirir, eğer 450 milimikronluk pik orta 

zonda ise birkaç hafta takip edip tekrar amniosentez yapılmasını gerektirir. Fetal intraperitoneal kan 

transfuzyonu artık tamamen terkedilmiş onun yerini kordosentez ve kan trasfuzyonu almıştır. 

Rh isoimmunizasyonunda profilaksi: Standart olarak 300 mikrogram anti D antikoruyla yapılır. 300 

mikrogram anti D 30 ml Rh pozitif fetomaternal tam kanamanın nötralizasyonu için yeterlidir. Anti D 

immun globulinin hem 28. hafta gebelik sırasında hemde doğumdan sonra ilk 72 saatte olmak üzere iki 

şekilde anneye uygulaması vardır. Doğumdan sonra olan uygulamalarda direkt coombs testinin bebekte 

negatif olmasına dikkat edilmelidir. Eğer 30 ml nin üstünde fetomaternal kanama olmuşsa tek doz 300 

mikrogram anti D yetmez, bu fazla kanama Kleihauer-Betke tekniği ile ortaya çıkarılabilir. 

Rh uygunsuzluğundan etkilenmiş ve indirekt coombs testi pozitif ancak gebe olmayıp ilerde gebeliği 

düşünen hastalar için plasmaferez yöntemi ile anti D antikorlardan arındırma işlemi uygulanabilir , yöntemin 

mantığı esasta protein yapısında olan anti D antikorlarını antijen gibi kabul edip onlara karşı geliştirilmiş 

antikor kullanmak suretiyle yapılabilir bu yöntemin hem uygulama sırasında tam başarılı olamaması veya 

başarılı olsa bile gebe kaldıktan sonra hafıza lenfositlerinin tekrar antikor üretmesi gibi sakıncaları olabilir. 

Onun için Rh uygunsuzluğundan etkilenen gebelere beş yıl veya daha fazlası tekrar gebe kalmamaları da 

tavsiye edilebilir. 
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ABO grup uyuşmazlığı: Bu uyuşmazlık gebeliklerin yaklaşık %20 kadarında görülmektedir. Görüldüğü gibi 

Rh uygunsuzluğuna göre çok fazla sıklıkta görülmesine rağmen daha az tehlikelidir. Annenin O grup 

babanın ise A veya B grubunda olması gerekir. ABO hemolitik hastalığında Rh hastalığında ki direkt 

coombs testi gibi belirleyici bir test yoktur. ABO antikor testi kesin tehlikeyi belirleme de yetersizdir. ABO 

uyuşmazlığı intrauterin dönemde Rh kadar tehlikeli değildir ve annenin koruyucu mekanizmaları sayesinde 

hemen hiç intrauterin fetal ölüm görülmemiştir. Annede hem Rh ve hemde ABO uyuşmazlığı varsa, ABO 

uyuşmazlığı, Rh uyuşmazlığından etkilenmeyi azaltır. 

ABO Uyuşmazlığı teşhisi: Rh da olduğu gibi burada spesifik bir test yoktur. Ancak pratikte her O grup 

anneye aşağıdaki durumlarda antepartum tetkikler yapılabilir: 1)Daha önceki çocuk ABO dan etkilenmişse, 

2)Hem O grup hem de yaşlı primigravida ise, 3)Annenin grubu O ve rekurren abortusları varsa düşünülür. 

ABO uyuşmazlığında yenidoğan dönemindeki takip Rh uygunsuzluğundakinden farklı değildir, indirekt 

bilirubinin çok kısa sürede hızlı artışı söz konusu değilse, fototerapi bunun dışında exchange yapılmalıdır. 
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27 - Adneksial Kitlelere Yaklaşım 

Teşhis: Jinekolojik muayene, ultrason, tümör markerları, laparaskopi, BT. 

Benign kitleler: Over kistleri, over tümörleri, paraovarian kistler, tubal kitleler, subseröz myomlar, dış 

gebelik. 

Malin kitleler: Over tümörleri, tubal tümörler. 

Benign malin ayırımı: Benignler genellikle unilateraldir. Benignler genellikle tamamen kistiktir. Malinde 

solid alan ve septalar vardır. Malinde rekli doplerde damarlanmada artış vardır. 

Kitle belirtileri: Belirti vermeyebilir, kitle ve bası belirtileri, ağrı (torsiyon), ileus (distansion), bulantı ve 

kusma. 

Tedavi: Pür kistik vakalara oral kontraseptifler ve takip, benign malin ayırımı yapılamayan vakalara 

laparaskopi vs laparatomi yapılır. Tedavi modelleri: 1)laparatomi, total histerektomi, bilateral 

salpingoooferektomi. 2)laparatomi, frozen section, kistektomi. 3)radikal operasyonlar. Nüks takibinde şunlar 

kullanılır; ultrason, tümör markerları, BT. 
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28 - Diyabet Ve Gebelik 

Pregestasyonel ve gestasyonel (gebelik sırasında ortaya çıkıp gebelikten sonra biten) olmak üzere ikiye 

ayrılır. Gestasyonel diyabeti olanların gebelik sonrası 20 yıl içinde aşikâr diyabet olma riski %50‘dir. 

Gebelikte diyabet riski ve tarama kriterleri: 1)Düşük riskli: birinci derece akrabalarında diyabet yoksa, <25 

yaş, gebelikten önce normal ağırlıkta ise, anormal glikoz metabolizma anamnezi yoksa düşük riskli denir. 

2)Yüksek riskli: Obezite, aile anamnezinde tip2 diyabeti olanlar, gebeliğin herhangi bir zamanında 

hiperglisemi tespit edilenler yüksek risklidir denir. Bu hastalarda 24-28 haftada ogtt yapılmalı. 

OGTT anlamlılığı: açlık 105 mg/dl 100 g oral glikoz alımını müteakiben 2. saat 165 mg/dl ve/veya üzeri ise 

diyabet yönünden anlamlıdır. 

Neden riskli gebeliktir: 1) diyabet sistemik hastalıktır, özellikle damarları tutar plasental geçişi bozar. 2) 

endokrin bozukluk oluşturduğundan gh fazla salgılanmasına bağlı makrosomi, kongenital anomali ve 

polihidramnioz. 

Gebeliğin diyabete etkisi: Gebelikte insulin intoleransı olur, çünkü1) placental laktogen, estrogen ve 

progesteron artar, 2) placental insulinaz artışına bağlı insulin tahribinde artış olur. 

Diyabetin gebeliğe etkisi: 1)preeklamsi-eklampsi riski 4 kat artar. 2)enfeksiona eğilim artar. 3)makrozomi 

sebebiyle doğum kanalı yırtıkları olabilir. 4)makrozomi sebebiyle bebek yaralanmaları artar. 

5)polihidramnioz riski artar. 6)postpartum hemoraji riski artar. 7)kongenital anomali riski artar. 8)abortus 

riski artar: özellikle ilk trimestr kan şeker seviyesini tam ayarlayamayanlar ve hb a1 konsantrasyonu %12 

üzerinde olanlar. 9)preterm eylem riski artar. 

Diyabetin neonatal etkileri: 1)respiratuar distres. 2)hipoglisemi. 3)hipokalsemi. 4)hiperbilirubinemi. 

5)kardiak hipertrofi. 

Diyabet ve gebelik takibi: Gebelik öncesine göre zordur çünkü diet regulasyonu gebedeki artmış 

metabolizma sebebiyle zorlaşır ve diyabetin şiddetine göre sık sık hipoglisemi ve hiperglisemi komasına 

girebilir. 

Risk değerlendirmesi doğum şekli: 1)biofizik profil. 2)renkli dopler. 3)sezaryen vs indüksion. 4)neonatal 

yoğun bakım. 
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29 - Gebelik Ve Anemiler 

Gebelikte min HB konsantrasyonu 12 g/dl‘dir. 

Gebelikteki anemiler: Akkiz: 1)demir eksikliği anemisi, 2)akut kan kaybına bağlı, 3)enflamasyon veya 

malinite, 4)megaloblastik anemi, 5)akkiz hemolitik anemi, 6)aplastik veya hipoplastik anemi. Herediter: 

1)talasemiler, 2)sickle cell hemoglobinopatiler, 3)diğer hemoglobinopatiler, 4)herediter hemolitik anemiler. 

Demir eksikliği anemisi: Etyoloji; beslenmede demir eksikliği veya kan kaybı. Gebelikte görülen en sık 

anemidir. Plazma volumune oranla maternal hemoglobin kütlesi aynı derecede artmaz. Plazma ferritin 

değeri de normalin altındadır, hipokrom mikrositerdir. Tipik kliniği bütün anemilerdeki gibi soluk renk ve 

halsizliktir. Gebede mide pH değişiklikleri demir emilimini bozar. Tedavi; oral demir preparatları 100-

200mg/gün ferröz sulfat, fumarat veya glukonat formunda olabilir. 

Akut kan kaybına bağlı anemiler: Etyoloji: 1)abortuslar, 2)mol hidatiform, 3)plasenta previa, 4)ablatio 

plasenta. Takip ve tedavi; gebeliği sonlandırma ve gerekirse kan transfuzyonu. 

Kronik hastalıklara bağlı anemiler: Etyoloji: 1)böbrek hastalığı, 2)supurasyon, 3)iltihabi barsak hastalıkları, 

4)SLE ve granülomatöz hastalıklar, 5)malin hastalıklar, 6)romatoid artrit. 

Megaloblastik anemi: Etyoloji: gebelikte görülen folik asit eksikliğine bağlıdır. Taze sebze ve meyve 

yemeyenlerde görülür. Folat eksikliği nötrofillerde hipersegmentasyon, kemik iliğinde megaloblastik 

eritropoez vardır. Anemi derinleştikçe trombositopeni ve lökopeni de beraberinde görülür. Tedavi: günlük 

ihtiyaç 50 mikrog dan 300 mikrog‘ a çıkar. Önceki gebeliğinde MA olanlar daha sonraki gebeliklerin de de 

aynı riskle karşı karşıyadır. 

Akkiz hemolitik anemiler: 1)Gebeliğin indüklediği hemolitik anemi. 2)Paroksismal nokturnal 

hemoglobinüri. 3)İlaçların indüklediği hem anemi kinin. 

Aplastik veya hipoplastik anemi: Trombositopeni, lökopeni ve hiposellüler kemik iliği görüldüğünde 

düşünülür. Eritropoetik ajanlar etkili değildir. Kortikosteroid ve androgenler verilebilir. Ama gebelikte (?). 

Sickle cell hemoglobinopati: 1)Sickle cell anemi. 2)Sickle cell-hemoglobin C hastalığı. 3)Sickle cell beta 

talasemi. 

Talasemiler: 1)Alfa talasemi: bozulmuş alfa zinciri. 2)Beta talasemi: bozulmuş beta zinciri. 

Polisitemiler: Kronik hipoksi: kongenital kardiak veya pulmoner hastalıklar veya sigara kullanımı. 

Koagulopatiler: 1)Hemofili A: faktör 8 eksikliği. 2)Hemofili B: faktör 9 eksikliği. 3)Von-Willebrand 

hastalığı: trombositlerin subendotelyal kollegene yapışması ve primer hemostatik plak oluşumu. 4)Faktör 11 

eksikliği. 
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30 - Genital Yol Enfeksionları Ve Tedavisi 

Önemi: Kadın genital traktı bir ucu dışarı diğer ucu periton boşluğuna açıldığından enfeksionlara eğilim 

vardır. Vaginal pH ve servikal müküs tıkaç enfeksion kontrolünde önemlidir. 

Vaginitler: Vaginal kaşıntı, pis kokulu akıntı ve yanma ile karekterizedir. ph ın alkaliye kaydığı durumlarda 

(diabet, gebelik, koit, adet zamanı) enfeksiona eğilim artar. 1)Trikomonas vaginiti: t. vaginalis amilidir. 

vaginit yanında üretrit ve kr servisit ve servikal malinitelerle ilişkisi vardır. 2)Candida vaginiti: en sık amil 

c. albikans. Peynir kesiği akıntı ile karekterize. 3)Bakteriel vaginit: en sık e.koli. Vaginit tedavisi: 1)pH ı 

asit tarafa kaydırıcı ve vaginal antiseptik uygulaması. 2)Trikomonasda metranidazol. 3)Candidada 

ketokanazol ve/veya itrakanazol. 4)Bakteriel vaginitte kültüre göre antibiogram ve uygun antibiotikler gram 

neg lere gentamisin anaeroplara clindamisin. 

Servisitler: Akıntı kasık ağrısı ve bazen ateş yükselmesi ile seyreder. 1)klamidya servisiti. 2)gonore servisiti. 

3)herpes simpleks servisiti 

Pelvik enflamatuar hastalık (PID): Üst genital yol enfeksionudur. endometrit, salpenjit, peritonit ve 

tuboovarian abse bir veya birkaçı PID sebebi olabilir. Teşhis: vaginal kültür ve laparaskopi/histeroskopiyle 

konur. PID risk faktörleri: 1)seks partnerinin fazla olması. 2)ilk koitin erken yaşta olması. 3)sık koit. 4)ria 

kullanımı. 5)adet hijyeninin uygulanmaması. PID tedavisi: Seftriakson + tetrasiklin. Seftriakson + 

doksisiklin. Gentamisin + klindamisin. Antiinflamatuar, analgezikler, vaginal antiseptikler. 
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31 - Kongenital Genital Anomaliler 

Anormal seksüel gelişme tasnifi: 

1) Normal seksüel kromozomlu anormal seksüel gelişme: A)Dişi pseudohermafrodizmi: kongenital adrenal 

hiperplazi, annenin gebeliğinde progestinlerle tedavi edilmesi, gebelikte virilizan tümörler. B)Erkek 

pseudohermafrodizmi: PR merkezi sinir sistem defekti (gonadotropin yapım kusuru), PR gonadal defektler. 

end organ defektleri (androgen insensivite sendromu), testiküler feminizasyon, 5-alfa redüktaz enzim 

defekti. 

2) Anormal seks kromozomlu anormal seksüel gelişme: klinefelter, turner. 

Kongenital genital anomalilerin teşhisi: 1)Enspeksionla. 2)Bimanuel muayene ile. 3)Ultrasonla. 

4)Laparaskopik histeroskopiyle. 5)Histerosalpingografiyle. Histeroskopi rahim ağzı ve rahim boşluğunun 

vajinal yoldan rahim içerisine optik bir cihaz yerleştirilerek izlenmesidir. Bu işlem yapılırken kullanılan alet 

veya aletlere histeroskop denir. 

Kongenital genital anomalilerin kliniği: Hiç belirti vermeyebilir, menstrüel siklus düzensizliği, infertilite, 

rekürren abortus, geliş anomalileri, erken doğum. 
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32 - Jinekolojide Anamnez Ve Muayene Usulleri 

Anamnez özellikleri: yaş, yaşadığı yer, ilk adet tarihi, son adet tarihi, evlenme yaşı, adet düzeni, doğum 

sayısı, doğum şekli, doğum tarihleri, düşük haftası zamanı, kısa hikaye, geçirdiği operasyonlar ve tarihleri, 

infertilite anamnezinde eşinin özellikleri. Anamnez alınma özellikleri; eşiyle beraber olmalıdırlar yabancı 

kişiler negatif etkiler, eğitim durumu göz önüne alınmalı, hastanın heyecan ve psikolojisine dikkat etmeli, 

yapılacak işlemler tafsilatlı olarak anlatılmalıdır. 

Jinekolojik muayene nasıl yapılır: hastanın mesanesi boş olmalıdır, jinekolojik muayene masasına 

jinekolojik pozisyonda yatırılır. Jinekolojide muayene usulleri; enspeksion sistemik, sistemik muayene, 

jinekolojik muayene (enspeksion, spekulumla muayene vagina, serviks). 

Tuşe vaginal: serviks, uterus (kıvam, pozisyon, anatomi), adneksler, diğer pelvik yapılar incelenir. 

Tuşe rektal: virgolarda, kitle lokalizasyonunda yapılır. 

Jinekolojide yardımcı muayene usul ve aletleri: kolposkopi, smear, laparaskopi, histeroskopi, salpingoskopi. 
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33 - Menopoz 

Menstrüel siklus: Intra uterin 20. haftada 6-7 milyon primordial follikül vardır. Yenidoğan kız çocuğunda 2 

milyona düşer. Puberte de 300000 folliküle düşer. Kadın hayatında ortalama 400 siklus oluşur. Her ay 

ortalama 1000 primer follikül gelişmeye katılır 1 tanesi graff follikülü olur diğerleri gelişmenin muhtelif 

safhalarında atreziye gider. 

Menopoz, kadının üreme devresinin biterek bir takım vucut değişiklikleriyle seyreden yeni bir dönemin 

başlamasıdır. Endokrin, somatik ve psikolojik değişiklikler oluşur. Menopozda hormonal değişme; üreme 

çağında yumurtalıkta imal edilen östrogen yani kadınlık hormonu menopozda artık cilt ve ciltaltı yağ 

dokusunda ve böbreküstü bezinde ve üreme çağındakinden farklı üretilir. 

Östrogenler: Estradiol (E2). Estriol (E3); placenta. Estron (E1); menopozda özellikle ciltaltı yağ dokusunda 

üretilendir ve kanser riskini artıran hormondur. Endometrial hiperplazi (rahim içini döşeyen hücrelerde 

bozulma), endometrial malinite, meme malinitesi olabilir. 

Over tükenmesinin sonuçları: 1)Vazomotor etkiler: menopozda ilk ve en çok görülen belirtidir. Sıcak 

basması ve yüzde kızarıklık 2-5 dakika sürebilir. 2)Ürogenital atrofi: mesane trigonu ve uretra estrogen 

bağımlıdır. Estrogen eksikliği sık idrara çıkma ve idrar yanmasına sebeb olabilir. 3)Kemik kütle kaybı 

(osteoporoz): Osteoporoz için risk faktörleri; uzun süreli immobilizasyon, ailede osteoporoz hikâyesi, erken 

menopoz, fizik egzersiz azlığı, süt, yoğurt gibi kalsiumdan fakir beslenenler. Alkol tüketimi, sigara, 

kortikosteroid veya heparin kullanımı. Hikâyede hipertiroidi, hiperparatiroidi, cushing, malabsorbsion, 

kronik renal yetmezlik, kronik hepatik yetmezlik, romatoid artrit, hipogonadizm bulunanlar. 4)Ateroskleroz 

ve kalp damar hastalıklarına eğilim artması. 5)Gastroentestinal sistem değişiklikleri: barsak mukoza 

atrofisi, mide sekresyonlarında azalma, safra taşına eğilim. 6)Cilt değişiklikleri: Elastisitede azalma, frajil 

hale gelme, çene ve dudaküstü kıllanma. 7)Kas ve iskelet sistem değişiklikleri: Eklem yüzeylerinde 

dejenerasyon, fibrosit ve myosit. 8)İmmun sistem değişiklikleri: Kemik iliği stem hücrelerinde azalma, 

dalak ve lenf nodu B hücrelerinde artma. 9)Hematolojik değişiklikler: Faktör 5 ve 7 de antitrombin 3 düzeyi 

sabit kalır. 

Erken menopoz: 40 yaşının altında görülen menopoza denir. Erken menopoz sebebleri: radyoterapi ve 

kemoterapi görme, genetik, oto immun sebebler (vucudun kendi dokularını kendisinin devre dışı bırakması), 

psişik travma, bilinmeyen. Menopoza girmeden üreme kabiliyetinin muhafazası: yumurtalık dokusunun 

dondurulması, spermlerin dondurulması, embryonun dondurulması, kök hücreden veya vucudun herhangi 

bir hücresinin üreme hücresi gibi kullanılması. İstenecek tetkikler: FSH, LH, TSH, prolaktin, rutin 

biokimya, kemik dansitometre, mamografi, vaginal smear, psikiatri konsültasyonu. 

Menopozda sağlıklı yaşam: psikolojik olarak menopoza hazır olma ve menopoz hakkında bilgilenme, 

menopozda ekzersiz, menopozda beslenme (kesinlikle yağlı, unlu ve şekerli gıdalardan uzak durma), 

menopozda ilaç kullanımı, menopozda cinsel hayat. 

Hormon replasman tedavisi (HRT): menopoza yeni girenlerde siklik kanamalı tedavi, uzun süreli tedavide 

kanamasız tedavi (düşük doz östrogen ve progesteron), cerrahi menopozda sadece östrogen tedavisi. 

HRT kontrendikasyonları: Kesin: Mİ, geçirilmiş serebrovasküler olay, geçici iskemik atak, akut karaciğer 

hastalığı, östrojen bağımlı tümörler (meme, endometrium). Rölatif: İskemik kalp hastalığı, HT, kronik 

karaciğer hastalığı, safra kesesi hastalıkları, diyabet, hiperlipidemi. 
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34 - Postmenopozal Kanamalar (PMK) 

>40 yaş en az 6 aylık kanamasız dönemi takiben olan vaginal kanamalardır. PMK %30 endometrial 

malinitelerle beraberdir, aksi ispat edilene kadar malin kabul edilirler. 

Etyoloji: atrofik vaginit, vaginal maliniteler, vaginal intraepitelial neoplazmalar, servikal polipler, servikal 

maliniteler, servikal erozyonlar, endometrial polipler, endometrial maliniteler, endometrial hiperplaziler 

(hormon salgılayan over tümörleri). 

Teşhis: vaginal smear, lezyondan biyopsi, probe curettage, kolposkopik biyopsi, histeroskopi/biyopsi, LS. 

Yaklaşım: lezyonun yeri, hastanın yaşı, sosyoekonomik durum, genel durum. 

Atrofik vaginit: Teşhis konuldukdan sonra estrogen ihtiva eden kremlerin vaginal uygulanması yeterlidir. 

Vaginal maliniteler: İleri evrede yakalanırsa sadece radyoterapi, erken evrelerde radikal cerrahi ve 

radyoterapi. 

Servikal polipler: Postmenopozal devrede görülmesi pek olağan değildir, genellikle estrogen fazlalığında , 

over tm veya şişmanlıkta oluşabilir. 

Servikal maliniteler: Perimenopoz ve postmenopozda görülme oranı artar, tarama smearleri bu yaşlarda daha 

sık yapılmalıdır. 

Endometrial polipler: Estrogen fazlalığının bir belirtisidir, myom ve hiperplazilerle beraber olabilir. 

Tedavi: Etyolojiye yönelikdir. Özellikle malin vakaların atlanmaması ve hemen cerrahiye alınması gerekir. 

Myomlar menopozda spontan küçülürler ve ilave tedavi gerekmeyebilir. 
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35 - Postpartum Kanamalar 

Postpartum dönemde 500ml e kadar olan kanamalar normaldir. Miaddaki bir gebede kan volumu %40 artar. 

Etyoloji: Doğum yolu yırtıkları: uterus alt segment, serviks, vagina, perine. Uterus atonisi: 1) Aşırı gerilmiş 

uterus; multipl gebelik, polihidramnioz, geliş anomalileri. 2) Anestezi; halogenli anestetikler. 3) 

Myometriuma ait sebebler; çok hızlı doğum, uzamış doğum, oksitosin ve prostoglandinlerle aşırı 

stimulasyon. 4) Daha önceki doğumlarda geçirilmiş atoni. Koagulopatiler. 

Uterus rüptürü: 

Gebe uterusda mevcut gebelik veya daha önceki gebelikle ilgili sebeblerle oluşan uterus yırtıklarına denir. 

En çok istmus hizasından olmak üzere her tarafında oluşabilir. 

Uterus rüptürü tasnifi: Mevcut gebeliğinden önceki sebepler: geçirilmiş uterus ameliyatları (metroplasti, 

önceki sezaryen, geçirilmiş myomektomi, derin küretajlar), uterus yaralanmaları (kurşun ve bıçak 

yaralanmaları, önceki rüptürler). Şimdiki gebeliği ile ilgili sebepler: Uzun süreli ve aşırı uterus 

kontraksionları, geliş anomalileri (makat ve oblik), internal ve eksternal version denemeleri, plasenta 

inkreata ve akreata halası sırasında. 

———————————————————————————————————————————- 

Postpartum kanama kliniği: Doğum sonrası hastayı mutlaka 4 saat gözlem altında tutmalıdır. Kanama 

abondan olup ilk atakta bile şoka sokabilir. Myometrial lifler file tarzında olup damarlar bu liflerin arasından 

geçerler. Doğum eylemi sırasında olan myometrial kasılmaların plasenta halasında ve sonrasında da devam 

etmesi gerekir. 

Postpartum kanama takip ve tedavisi: Hemen ve emniyetli şekilde damar yolu açılır. İzotonik ve damar içine 

sıvı çekici mayi replasmanına başlanır. Metil ergobasin ve oksitosin gibi uterotonik uygulanır. Elle uterus 

masajı yapılır, bilateral hipogastrik arter (A. iliaca interna) ligasyonu yapılır, supraservikal histerektomi 

yapılır. 
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36 - Endometrium Kanseri 

Kadınlardaki kanserlerde 4., jinekolojik kanserlerde 1. Sıklıkta. Kadınlarda kanserden ölümlerde 6. sırada. 

Yaşamboyu risk % 2.7. Ortalama tanı yaşı 65. Olguların ¾‘ü tanıda uterusa sınırlı. Yıllık yaşam: Tüm 

olgularda % 86, uterusa sınırlı olgularda % 97. Gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan jinekolojik kanserdir. 

Ortalama 60-61 yaşlarında görülür. % 5 i 40 yaş altında görülür, % 20-25 i menopoz öncesi görülür, % 75-

80 i postmenopozda görülür. 

Risk faktörleri: Geç menopoz, unopposed eksojen estrojenler, obezite (diabet, hipertansiyon), düşük parite, 

nulliparite, anovulatuar infertilite, hayvansal yağ kullanımı, östrojen salgılayan tümör. 

Endometrium ca yı azaltan faktörler: oral kontraseptif kullanımı, sigara kullanımı, fazla doğum sayısı. 

Prognostik faktörler: yaş, evre, histolojik grade, myometrial invazyon, lenfovasküler alan tutulumu, 

histolojik tip, lenf nodu metastazı, adneks tutulumu, ploidy, hormon reseptör durumu, LVSI, tümör 

büyüklüğü, periton sitolojisi, DNAploidi, tedavi (cerrahi/radyoterapi). 

Kimlerde tarama yapılabilir: Östrojen alan postmenopozal hastalar, obez postmenopozaller, ailede 

endometrium, over, meme ca öyküsü olanlar, geç menopoz (>52 yaş) premenopozal anovulatuar hastalık. 

Endometrium kanserinde tarama: Progestin çekilme kanaması testi, sitoloji, endometrial biyopsi, 

histeroskopi, transvajinal USG. Servikal sitolojide endometrium ca için riskli bulgular; histiositlerin varlığı, 

atipik hücrelerin varlığı, normal endometrial hücrelerin varlığı. 

Endometrial hiperplazi: Uterus kavitesini döşeyen endometrial bez ve stromal yapıların hiperplastik 

değişiklikleri ile karekterize patolojik bir antitedir. Histopatolojik inceleme ile tanı konabilir. Klasifikasyon 

(FIGO): basit, kompleks, basit atipili, kompleks atipili. Malignite potansiyeli; basit %1, kompleks %3, basit 

atipili %8, kompleks atipili %29. Endometrium kanserine progresyon genellikle yavaş. Progresyon zamanı 5 

yıl veya daha uzun. Atipi gözlenmeyen hiprplaziler preinvaziv kabul edilmemektedir. Endometrial 

hiperplaziye eşlik edebilen patolojiler: granulosa hücreli tumör, overyan tekoma, PCOS, adrenokortikal 

hiperplazi. 

Endometrial metaplazi: normal endometrial glanduler epitelin başka bir epitelle yer değiştirmesidir. 

Squamoz, papiller, sinsityal, silialı, eozinofilik, musinoz, berrak hücreli, çivi (hobnail) olabilir. Genellikle 

genç kadınlarda görülür ve AUK, anovulasyon, RİA kullanımı, ekzojen östrojen kullanımı ile beraber 

olabilir. 

Transvajinal USG: Asemptomatik poastmenopozal dönem kadınlarında 5 mm cut-off değeri olarak 

alındığında, 5 mm nin altında endometrial kalınlığı olan kadınlarda endometrium kanseri son derece 

nadirdir. Bu nedenle TV-USG umut vaat eden bir yöntemdir. Endometrium kalınlığı >5 olan hastalara 

endometrial biyopsi yapılır. 

Tanısal yöntemlerin hassasiyeti: Endometrial biyopsi %90-95, brush smear %76, brush + biyopsi %91, pap 

test %67. 

Endometrium ca histolojik tipleri: endometrioid adeno Ca, adenosquamoz karsinom, seröz papiller 

karsinom, clear cell karsinom, musinoz adenokarsinom, squamoz adenokarsinom, indiferansiye. 

Yayılım yolları: Direkt. Eksfolie hücrelerin transtubal yayılımı. Lenfatik yayılım; paraservikal, parametrial, 

ovarian, round ligament. Hematojen. 

Semptomlar: % 90 AUK, çoğunlukla postmenopozal kanama, pmk sı olan her hastaya mutlaka biyopsi 

yapılmalıdır. 
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PMK nedenleri: Dışardan alınan östrojen %30, atrofik endometrium %30, endometrium kanseri %15, polip 

(endometrial/endoservikal) %10, endometrial hiperplazi %5, diğer (serviks Ca, sarkom) %10. 

FIGO evrelemesi:  

IA       : Tm sadece endometriumda 

IB        : Tm < 1/2 Myometrial invazyon 

IC        : Tm > 1/2 Myometrial invazyon 

IIA      : Endoservikal glanduler invazyon 

IIB      : Endoservikal stromal invazyon 

IIIA    : Peritoneal sitoloji + adneksiyal metastaz 

IIIB     : Vajinal metastaz 

IIIC     : Retroperitoneal lenf nodu tutulumu 

IVA    : Mesane ve rektum mukozası 

IVB     : Uzak metastaz (intraabdominal yayılım ve/veya inguinal lenf nodu tutulumunu içerir) 

——————————————————————————————————————————— 

Tedavi: Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, kombine tedavi, destekleyici tedavi. 

Cerrahi: Evre I ve occult evre II olgularda uygulanan cerrahi işlem; vertikal insizyon, peritoneal sitoloji, 

abdominal explorasyon. TAH + BSO ve uterus frozen için patolojiye gönderilir. Sitoloji, eksplorasyon, 

omental biyopsi, lenfadenektomi, TAH + BSO. İleri evrelerde debulking cerrahisi yapılması tartışmalıdır. 

Frozen incelemede: Grade, histolojik tip, myometrial invazyon, alt segment tutulumu, batın sitolojisi 

değerlendirilir. 

Şu durumlarda full cerrahi evreleme yapılır: Histolojik tip adenosquamoz, clear cell, papiller seröz ise. 

Grade III. 2 cm den büyük tm olan grade II hastalar. Myometrial invazyon > ´. Servikal tutulum. 

Lenfadenektomi: Pelvik nod metastazlı olgulara paraaortik lenfadenektomide yapılırsa toplam sağkalım 

artıyor. Nod negatif olgularda paraaortik lenfadenektominin yapılmasının sağkalımı arttırabileceği 

konusunda yaygın bir inanış var. Lenfadenektominin prognostik değeri yanında terapötik değeride olabilir. 

Evre 1 olguların % 38 inden fazlasında, yalnızca immünohistokimya ile saptanabilen mikrometastatik 

lenfatik hastalık varlığı bu inanışı kısmen açıklayabilir. Terapötik potansiyeli ve bazı olgularda intraoperatif 

grade ve invazyon değerlendirmesindeki hatalar nedeniyle bazı gruplar tüm olgularda pelvik ve paraaortik 

lenfadenektomiyi öneriyorlar. 

Laparoskopi: Laparoskopinin genel yararları; daha kısa hospitalizasyon, daha az postoperatif ağrı, daha hızlı 

iyileşme, daha az adhezyon formasyonu. Cerrahiyi takiben evre I haricindeki olgulara adjuvan tedavi verilir. 

Genellikle radyoterapi verilmektedir. Adjuvan tedavi tartışmalıdır. Pelviste tumor kontrolunu 

sağlayabilmekte ancak 5 yıllık yaşama bir katkısı olmaz. 
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Postoperatif tedavi modaliteleri: Gözlem, vajinal kaf radyasyonu, external pelvik radyoterapi, extended field 

RT, WAR (tüm abdomen ışınlanması), intraperitoneal p32. 

Radyoterapi: Primer radyoterapi: Medikal inoperabl. Evre IA Gr I-II: brakiterapi. Evre IA Gr III ve diğer 

tüm evreler: eksternal RT + BRT. Pre-operatif radyoterapi: Evre II bulky endometrium Ca, Evre IIIB. 

Uterus sarkomları: MMT %50, LMS %30, ESS %15-25. İnsidans 20 yaş ve üzeri 1,7/100.000. Total uterus 

tumorlerinin %3-5. En önemli predispozan faktör; pelvik radrasyon hikâyesi (%5-10 kadında hikayesi 

vardır). Yayılım yolları: direkt, hematojen (kemik, akciğer), lenfatik. Semptomlar: abdominal kitle, ağrı, ani 

büyüyen kitle, menoraji ve perimenopozal kanama, vajene doğan frajil kanlı kitle. Tanı:  sitolojinin yeri 

oldukça sınırlı. Serviksden sarkan kitle tanıda kolaylık sağlar. ESS ve MMT olgularında endometrial biyopsi 

ile tanı konabilir. LMS olgularında tanı genellikle post-op histerektomi materyalinin incelenmesi ile konur. 

LMS: Genellikle uterus adelesinden, nadirende mevcut myomdan köken alabilir. Tüm LMS lerin % 5-10 u 

myom nodülünden gelişir. Ağrı ve anormal uterin kanama %60‘a yakın oranlarda bulunur. Komşu 

organların basısına bağlı disfonksiyon %30. Ani büyüyen kitle %10. Dilatasyon ve küretajla ancak %10-20 

tanı konur. Tanı genellikle post-op konur. Mitotik sayı ve ve histolojik atipi uterus mezenkimal tümörlerinin 

davranışını belirlemede en önemli kriterlerdir. Endometrial stromal sarkom: Uterus sarkomlarının % 15-35 

ni oluşturur. 42-54 yaşlarında görülür. En sık semptom irregüler vajinal kanamadır. Uterusda hızlı büyüme, 

pelvik ağrı ve kitle diğer semptomlardır. Dilatasyon ve küretaj % 75 hastada tanı koydurur. MMT: En sık 

görülen uterus sarkomudur. Çoğu hasta postmenopozal. Agresif tümörlerdir. Mitotik sayı prognoz ile korele 

değildir. AUK, kitle, ağrı başlıca semptomlardır. Tedavi: Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, kombine tedavi. 
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37 - Preeklampsi - Eklampsi 

Gebelikte hipertansif hastaliklar tüm gebeliklerin %5-7‘sinde gözlenir. EPH sendromu, toksemia, gebeliğin 

oluşturduğu HT olarak da isimlendirilir. 

Preeklampsi: 

Gebelikte; HT, proteinüri, ödem bulunmasıdır. Gebeliğin 20. haftasından sonra görülür. Daha erken 

görülmesi mol hidatiformun habercisi olabilir. 

Gebelikte hipertansiyon: Tansiyon arterialin >140/90mmHg. Diastolik tansiyon en az >15mmHg. Sistolde 

en az >30mmHg. Ölçümler 6 saat ara ile olmalı ve 2 defa tansiyon yüksekliği tesbit edilmelidir. En önemli 

kriterdir. Kronik hipertansiyon: Molar değişim yokken gebeliğin 20. haftasından önce T.A. >140/90mmHg. 

Doğumdan 6 hafta sonrasında da hipertansiyon devamı. Geçici hipertansiyon: Gebeliğin erken haftalarında 

veya erken puerperiumda izole hipertansiyon gelişimini ifade eder. 

Gebelikte tansiyonu etkileyen faktörler: RAA: Endojen artmış anjiotensin II‘ye karşı reseptörlerin tutulmuş 

olmaları. Vazodilalatif prostaglandinlere direnç gelişmesi. Dolaşımdaki angiotensinaz düzeyindeki artış ve 

arterioler damar duvarındaki Na değişikliklerin olması. Prostaglandinler: Metabolizmaları son derece kısa 

hormonlardandır. Gebe idrar ve plazmalarında 6-Keto-PGF1 alfa ve PGI artar. PGI kan basıncı azaltmada 

rol oynar. Siklooksijenaz inhibütörleri anjiotensin II‘ye duyarlılığı artırır. Hormonlar: Vasküler reaktiviteyi 

direkt ve indirekt olarak etkilerler. Bunlar; östrojen, progesteron, prolaktin, vazopressin, aldosteron. 

Nörojenik kontrol: Katekolaminlerin infüzyonu gebe ve gebe olmayanlarda aynı neticeleri vermiştir. 

Proteinüri: 24 Saatlik idrarda 300mg/litre veya fazlası ya da iki ölçümde 1g/Litre veya fazla olması 

durumunda proteinüri‘den bahsedilir. En son gelişen bulgudur. %29 vakada proteinüri bulunmaz. 

Ödem: Generalize sıvı toplanmasıdır. 12 saat yatak istirahatından sonra +1 ödem ya da bir haftada 2.5 kg 

dan fazla sıvı almaktır. %39 vakada ödem bulunmaz. 

Superpoze preeklampsi veya eklampsi: Kronik hipertansif vaskuler veya böbrek hastalığı zemininde 

preeklampsi veya eklampsinin ortaya çıkmasıdır. 

Şiddetli preeklampsinin özellikleri: Serebral ve görme şikâyetleri, epigastrik ağrı, pulmoner ödem veya 

siyanöz, bozulmuş karaciğer fonksiyonları, trombositopeni vardır. Tansiyon: En az iki defa yatakta ve 6 saat 

ara ile ölçüm yapılmalıdır. Sistolik T.A. >180mmHg veya diastolik tansiyon >110mmHg. Proteinüri: 24 

saatte 0.5 gr. veya kalitatif olarak 3+/4+ olması. Oligüri; 24 saatte 400ml veya idrar olması. 

Preeklampsi ile birlikte sik görülen haller: Multiparite, artmış trofoblastik kitle, başka bir partnerdan gebelik, 

önceden barier kontraseptif kullanımı, oosit vermeden sonra görülen gebelikler. 

Preeklampsi ile beraber az görülen durumlar: Önceden düşük, seminal sıvıya sık maruz kalma, akraba 

evliliğinden oluşan gebelikler, önceden kan nakli ve lökosit immünizasyonu sonrası gebelik. 

Patogenez: Endotel hücre hasarı, rejeksiyon fenomeni, yetersiz plasental perfüzyon, vasküler reaktivitede 

değişiklik, PI2/TXA2 arasındaki dengesizlik, azalmış intra vasküler volüm, DİC, uterus düz kas iskemisi, 

diet faktörleri, genetik faktörler. Sebep belli değildir. Hipertansiyon preeklampsinin ayırtedici özelliğidir. 

Hipertansiyon preeklampsi- nin ne sebedir, ne de ilk belirtisidir. Bütün organ sistemlerini içine alan 

kompleks bir klinik sendromdur. Anne kan volümü, gebelik öncesine göre %50 kadar artar. Kardiak artış 

%40-50 oranında ikinci yarı ortalarına kadar artar ve öylece sona kadar devam eder. Erken gebelikte kan 

volumündeki artışlara rağmen T.A. azalması, periferik damar direncindeki azalmaya sekonderdir. 

Preeklamptiklerde; angiotensin II‘nin pressör etkisine karşı direnç kaybı vardır. Vazospazm patolojik 

bulguların çoğunu izah eder; vasküler endotel hasarı yapar, trombosit yapışkanlığı artar, fibrin depozisyonu 
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artar, fibrin tıkaçlara yol açar, eritrositlerin parçalanmasını kolaylaştırır, trombositopeniye neden olur, 

fibronojen azalır, FYÜ artar. Trombositopeni, fibrinojen azlığı ,FYÜ artışına sekonder olarak kanama 

zamanı uzar. DİC genel özellik değildir. 

Organ tutulumları: Böbrek: Glomeruloendoteliozis, tam veya kısmi tıkanmalı endotel hasarı olur, proteinüri, 

ürik asit klirensinde azalma, şiddetli vakalarda kreatinin klirensinde azalma, oligüri. Karaciğer: 

Subendotelyal fibrin depolanması, karaciğer enzimlerinde yükselme, hiperbilüribinemi. Göz: Retinal 

kanama, eksuda, papill ödemi. Bunlar hipertansif ensafalopatinin belirgin özelliğidir. Eklampside nadiren 

görülür. 

Eklamptik kasılma sebepleri: Vazospazm, iskemik kanama, serebral ödem, kasılma patofizyolojisi 

tartışmalıdır. 

Teşhis: Kolaydır. Kronik HT preeklampsi için risk faktörü olarak bilinir. Kronik HT de 2. trimestrde 

tansiyon. Feokromositomada akut episod sözkonusudur. Kronik böbrek hastalığında akut HT krizi ve 

kreatinin. SLE alevlenmelerinin preeklampsiden ayırımı zordur. Tirotoksikoz HT yapar. Ürik asit böbrek 

hastalığı ve preeklampside ayırııcı tanı sağlar. 

Eklampsi: 

Preeklampsi + tonik-klonik tarzda kasılmalar. 

Eklampsi etyolojisi: Vazospazm (erken ve önemli bir özelliktir), mikro infarktüsler, ödem. PGI2 ve TXA2 

arasında dengesizlik: Her ikiside gebelikte artar. Preeklamptiklerde 7 kere fazla TXA2 yapılır. PGI2 azalır. 

Anne idrar,serum ve amnios mayii‘nde bu fark gösterilmişitir. Bu olay endotel hasarına sekonder bir olaydır. 

Sebepleri: 16-22 gebelik haftalarında spiral arteriollerin myometriumu geçmelerinde başarısızlık, uterus-

plasental kan akımı azalır, plasental perfüzyon azlığı ise endotel hasarına neden olur, neticede TXA2/PGI2 

dengesizliği ve sonuçları ortaya çıkar. 

Feto-Maternal riskler: Anne ölümü, plasental dekolman, SSS komplikasyonları (eklamptik koma, kafa içi 

kanama, serebral ödem, Baş ağrısı). Genç primigravidalarda 110/70 mmHg da bile konvülsiyon olur, kronik 

hipertansiflerde 180/120 mmHg de baş ağrısı olur. Serebral hasarın sebebi kesin belli değildir. 

Hipertansifensefalopati (vazospazm, kanama, iskemi, ödem). DİC. Kafa içi kanama: Yaşlı kadınlarda sıktır. 

Yüksek tansiyon ve hemostatik denge bozukluğundan ileri gelir. Hafif kafa içi kanamalarında uyku hali, 

sinek uçuşması olur. İleri derece kafa içi kanamalarda hemipleji, ağır koma gözlenir. 

Renal komplikasyonlar: Temel bozukluk renal vasküler spazmdır, renal kan akımı azalır, glomerüler 

filtrasyon azalır, idrar atılımı azalır, renal yetmezlik, akut tübüler nekroz, plasenta dekolmanı, DİC, 

hipovolemiada daha önce böbrek yetmezliği olur. 

HELLP sendromu: Hemoliz; anormal periferik smear, bilirübin, LDH artar. Yüksek karaciğer enzimleri; 

SGOT, SGPT, LDH. Trombositopeni; <100.000. Sıklık %12 oranda. Multigravidalarda 2 misli sıktır. 

HELLP ile DİC, dekolman, fetal ölüm, assit, karaciğer rüptürü beraber olabilir. Bulantı, kusma, epigastrik 

ağrı gözlenebilir. HELLP sendromu; trombotik trombositopenik purpura, hemolitik üremik sendrom ile 

karışabilir. Termden uzak dönemde de(31. Hafta) gözlenebilir. Kan basıncı yüksek olmadanda olabilir. 

Kliniğimizde yatan hastalarda ise %4.9 oranında HELLP sendromuna rastlanmıştır. 

Hematolojik komplikasyonlar: Trombositopeni en sık görülendir (periferik yıkıma bağlı). Mikroanjiopatik 

hemolitik anemi, yenidoğanlarda nötropeni olabilir. Sebebi belli değildir. 

Hepatik komplikasyonlar: Karaciğer yetmezliği (direkt sonuç değil). Karaciğer fonksiyon bozuklukları; 

hepatik konjestion ve perfüzyon azalmasından olur. Hepatik kapsül yırtılması %60 ölümle sonuçlanır. Sağ 
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üst kadran ağrısı veya epigastrik ağrı ve kusma olur. Sonradan olan hipovolemik şok, batın içi kanamadan 

gelişir. 

Akciğer komplikasyonlari: %2 Vakada gözlenir. Multifaktöryel ve iatrojenik sebeplerle olur. Hastaların 

%80‘inde akciğer ödemi postpartum dönemde olur. Kapiller sızıntı; vazospazm ve endotel hasarı sonucu 

olur. 

Kardiyovasküler komplikasyonlar: Bu komplikasyonlar maternal morbiditeyi etkiler. Sistemik vasküler 

direnç artışı hiperdinamik durum ile beraberdir. Preeklampsi sonucu kronik hipertansiyon tartışmalıdır. 

Endokrin sistem: Normal ve hipertansif gebelerde açık olarak tanımlama yapılamamıştır. ANP artar. 

Katekolaminler. DHEA-SO4 preeklampsi olmadan evvel metabolik klirensi azalır. PGI2 azalır. EDRF 

azalır, septik şokta hipotansiyon mediatörü olarak rol oynar. Endotelin-1 artar, anjiotensin II den 10 kat daha 

potenttir. Doğumdan sonra plasental damarların konstrüksiyonunda rol alır. 

Fetal ölüm: Perinatal ölüm artar. Sebepleri; erken doğum artar, uteroplasental yetmezlik, fetal gelişme azalır, 

amnios sıvısı azalır. Plasenta dekolmanı; şiddetli preeklampsi, HELLP sendromu ve süper impoze 

preeklampside görülür. Sebebi bilinmeyen fetal ölüm. 

Preeklampsi tahmini: Roll over testi; (20yıl önce) 28-32. haftalarda kullanılır. Yüksek plazma sellüler 

fibrinonektin. Uterin ve umblikal damar doppler velosimetri (18. haftada preeklampsiyi tahmin eder). 

Bunların pratik kullanımı yoktur. Spesifite ve sensivite. 

Korunma: Diyetle destekleme, diüretikler, antihipertansifler, düşük doz aspirin, Na, Mg, Ca alımı. 

Tedavi prensipleri: 

3 adımdır: konvülsiyon kontrolu, hipertansiyon kontrolu, doğumun yönetimi. 

Konvülsiyon kontrolü: MgSO4: 10 mg/dl DTR kaybı, 15mg/dl solunum paralizi, 25mg/dl kardiak arrest 

gelişir. Yükleme dozu IV olarak 6 gr/20 dk dan daha uzun sürede verilmelidir ve idame dozu saatte 1.5-2 gr 

sabit dozda verilmelidir. Phenytoin: 10mg/kg yükleme dozu ve 50mg/dk dan fazla verilmemelidir. 

Diazepam: Yenidoğanda solunum depresyonu, hipotoni, zayıf beslenme, termoregülatör problemlere yol 

açar. Sodium benzoat: Yenidoğanı kern ikterusa predispoze eder. 

Hipertansiyon kontrolü: hidralazin, labetolol, nifedipin, diazoksid, sodium nitroprussid, trimetafan, 

nitrogliserin. Hidralazin: en seçkin ilaçtir. Arterioler vazodilatatör ve sempatik deşarj, taşikardi ve kardiak 

output artar. Uterin kan akımını artırır ve hipotansif yanıt yapar. 15-20 dk da 5mg verilir. Preeklamptik 

hastaların %95‘inde etkilidir. Diazoksid: Arterioler vazodilatatör, hidralazinden sonra hipotansiyon yapar. 

Sodium nitroprussid: Fetusta tiyosiyanat zehirlenmesi yapar. Trimetafan: Mekonyum ileusuna yol açar. 

Labetolol: Uteroplasental kan akımını etkilemez. Henüz çalışmalar yeterli değildir. Metil dopa: Total 

periferik direnci azaltır, anne ve fetus için güvenirliliği kanıtlanmış tek ilaçtır. Tiazid diüretikler: Zararlı 

maternal ve fetal yan etkiler bildirilmiştir. Plazma volümünü %5-10 azaltır ve tedavi öncesine dönemez. Saf 

Preeklampside Tiazid grubu kontrendikedir. Prazosin: Çok güçlü bir ajan değildir. Nifedipin: Kombine 

kullanılır, FDA onayı yoktur. Gebelikte kontrendike antihipertansifler: guabenz, kaptopril, guanetedin. 

Doğumun yönetimi: Hafif preeklampsi ve prematür fetus varlığında, servikste dilatasyon yoksa travay 

denenmez. Diğer vakalarda travay denenebilir. Fetal sıkıntı durumlarında S/C tercih edilebilir. Termde 

doğum şarttır. Bütün tedaviler palyatiftir. Yatak istirahatı, T.A. ölçümleri, fetal monitörizasyon, hastalığın 

gelişim takibi yapılır. Sıvı ve Na kısıtlaması sonucu etkilemez. Diüretiklerin çok az yeri vardır. 

Antihipertansifler annenin riskini hastalığın iyiye gidişini etkilemez ve hastalığın gelişimini maskeler. 
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Laboratuar: 24 saatlik idrarda kreatinin klirens tayini, total protein, trombosit, serum fibronojen tayini, 

amnios sıvısı tetkikleri, NST, USG. Doppler‘in değeri net değil. Preterm doğum, düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde steroid yapılır. 

Kronik hipertansiyon: Gebelik öncesi: Hipertansiyonun şiddeti ve mümkünse etyolojisi tesbit edilmeli, renal 

fonksiyonlar değerlendirilmelidir. Hafif ve orta vakalarda; fetal risk yoktur veya azdır. Şiddetli 

hipertansiyonu olanlarda fetal riskler mevcuttur. Prenatal: Fetal ve maternal sonuçları optimize etmek için 

sık kontrol yapılmalıdır. Maternal diastolik basınç 100-110 mmHg antihipertansif başlanır. Laboratuar: 24 

Saatlik idrarda protein ve kreatinin klirens, ürik asit, kan şekeri, elektrolitler, ANA, serum kompleman, 

antifosfolipid antikorlar. Fetal değerlendirme: Komplike olmayan Hipertansif durumlarda 34. hafta 

dolayında, şiddetli vakalarda ve komplike hipertansif durumlarında ise 26. haftadan itibaren antepartum 

testler yapılır. Kronik hipertansif halinde superimpoze preeklampsi gelişimi olup olmadığı dikkatlice 

değerlendirilir. Doğum: Sürekli monitorizasyon. Sistolik 160 mmHg ve diastolik 100- 110mmHg ve halinde 

antihiertansif tedavi. Postnatal: Doğum sonrası ilk 48 saatte ensefalopati, pulmoner ödem veya renal 

yetmezlik açısından değerlendirilmelidir. Hipertansiyon kontrolu için metil dopa, hidralazin veya labetolol 

kullanılır. Postpartum peryodda kardiak ve renal durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Tiazid grubu dışında 

çoğu antihipertansifler kullanılabilir. 
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38 - Stress İnkontinans 

Mesane: Kapasitesi400-500ml. Mesane kubbesi. Mesane tabanı: üreteral orifisler, mesane boynu, trigon. 

Mesanenin doluşu sırasında idrar volümü çok artmasına rağmen intravezikal basınç ya çok az artar veya hiç 

artmaz (akkomodasyon). Kritik intravezikal basınç artar > detrüsor adalesi kontraksiyonu inhibe edilir 

(spinal sempatik refleks aktivasyonu). Parasempatik gangliyon iletiminin inhibisyonu ve mesane korpusunda 

―beta adrenerjik reseptör‖ stimulasyonuyla sonuçlanır. 

Üretra: Uzunluğu 4cm, çapı 6mm dir. Kontinans mekanizmasında önemli rolü olan fibromüsküler bir 

yapıdır. Sadece miksiyonda ve anormal durumlarda açılır. 

Posterior üretrovezikal açı = 90-120°. Üretranın vücudun vertikal ekseni ile olan açı = 30° (inklinasyon 

açısı). Bu açıların kaybolmasının gerçek stres inkontinansın patogenezinde rol oynayabileceği ve bu açıların 

cerrahi olarak düzeltilmesinin tedavinin ana amacı olduğu ileri sürülmektedir. 

Tipleri: Tip 0: objektif olarak gösterilemeyen. Tip I: minimal urethral mobilite. Tip II: sistourethrosel. Tip 

III: intrinsek sfinkter yetmezliği. 

Ürojinekolojik değerlendirme: 

Anamnez, fizik muayene, idrar tetkiki, kültürü, sitolojik inceleme, rezidü idrar tayini, üriner günlük, mesane 

doldurma testi, stres test, ped testi, marshall-bonney testi, Q-tip test, tampon testi, sistoüretroskopi, İVP, 

basit sistometri, tek kanallı ürodinami, çok kanallı ürodinami, videoürodinami (videoüretrosistografi), 

üroflovmetri, EMG, lateral sistoüretrografi, USG, MRI. Üriner inkontinans başlangıç değerlendirilmesi: 

anamnez, idrar günlüğü, fizik ve pelvik muayene, idrar analizi ve diğer temel testler. 

Alt üriner sistemi etkileyen ilaçlar: Benzodiazepinler, alkol. Antikolinerjikler; antihistaminikler, 

antidepressanlar, antipsikotikler, antispazmodikler, opioidler ve anti parkinson ilaçlar. Alfa adrenerjik 

ajanlar, alfa blokerler (prezolin, terazolin gibi), kalsiyum kanal blokerleri. 

Rezidü idrar: Total idrar volümü >200cc olmalıdır. Doğru ölçüm; kateterizasyon, USG. Rezidü idrar < 50cc 

olmalıdır. 

Marshall-Bonney testi: Stres testi (+) ise, operasyon başarısını öngörmede; iki parmak ya da klemp uçları ile 

mesane boynu ve proksimal üretranın pelvise elevasyonu sonrası stres testinin tekrarlanması ile yapılır. 

Q-tip test: Mesane boynu ve proksimal üretranın mobilitesini değerlendirir. İstirahat ve ıkınmada çubukla 

horizontal düzlem arasındaki açı >30° ise mesane boynu desteği azalmış ve mobilitesi artmıştır. 

Ped testi: Ağırlık farkı: <2gr ise normal, 2-10gr ise hafif, 10-50gr ise orta, >50grise ağır. 1 saatte çeşitli 

aktivitelerle kaçan idrar miktarı hesaplanır. 

Sistometri: Mesane basınç/volüm ilişkisi ölçülür. Mesanenin artan volümlere karşı akkomodasyonu, 

kompliyansı, mesane kapasitesi, detrusör kontraksiyon bilgileri elde edilir. 

Üretral basınç profili: Gerçek stres inkontinans (GSİ) tipini belirler. Tedavide anti-inkontinans operasyon 

seçiminde kullanılır. Maksimal üretral basınç <20cm H2O ise: internal sfinkter hasarı (Tip III-GSİ). 

Ikınma kaçak noktası basıncı (valsalva leak-point pressure): >90cm H2O ise: hipermobil üretra. <60cm H2O 

ise: internal sfinkter yetmezliği (Tip III-GSİ) lehinedir. 

Üroflowmetri: Birim zamanda boşaltılan idrar miktarını ölçer. Parametreler; maksimum akım hızı, ortalama 

akım hızı, maksimum akım süresi, miksiyon süresi. Ortalama akış hızı 25-30ml/sn. 
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Elektromiyografi: Çizgili üretral sfinkter kasının elektriksel aktivitesini gösterir. Dolum fazı 

disfonksiyonlarının araştırılmasında kullanılır. Doğum travmasına bağlı üretral sfinkter denervasyonlarında 

ve distal üretral obstrüksiyon ve fonksiyon bozukluklarında bilgi verir. 

——————————————————————————————————————————- 

Stres inkontinans patofizyoloji: Hamak hipotezi: Üretranın açılıp kapanmasında; endopelvik fasyanın, vajen 

ön duvarının ve pelvik taban kaslarının rolünü açıklamıştır. Streste, üretra bu subüretral destek tabakasının 

rezistansı ile artmış intraabdominal basıncın aşağıya doğru oluşturduğu kuvvetler arasında sıkışmaktadır. 

Stres anındaki üriner kontinansı belirleyen, bu tabakanın stabilitesidir. İntegral teori: Stres inkontinansın, 

detrüsor instabilitesinin, miksiyon disfonksiyonu ve fekal inkontinansın etyolojisini genelleştiren tek bir 

teori olarak ortaya konmuştur. Stres ve urge semptomlarının sebebi aynı anatomik bozukluktur > gevşek 

vagina. Detrüsor instabilitesi > dolmakta olan mesaneyi yeterince destekleyemeyen endopelvik bağ dokusu 

varlığında, mesane tabanındaki gerilme reseptörlerinin prematür tetiklenmesine bağlıdır. 

Mobil mesane boynunun saptanması: Q tip test: immobil < 30°, mobil > 40° ıkınmayla, belirsiz  31-40°. 

Vagina ön duvarının değerlendirilmesi; skarlı ve immobil / düz ve mobil. Görüntüleme yöntemleri; perineal 

US, MR, sistoskopi. 

İntrensek sfinkter yetmezliği: İSY bir tanı değil, bir kavramdır. İSY tanısı için bir ―altın standard‖ yoktur. 

Tek bir parametre İSY‘yi açıklamada yetersizdir. Maksimum urethra > sensitivite %20. Kapanma basıncı > 

prediktivite %40. Subjektif yakınmalar çok şiddetli. Öykü; geçirilmiş başarısız inkontinans operasyonu. 

Pozitif stress test. LLP < 60cm H2O. MUCP < 20 H2O. Endoskopi; idrar tutma ya da stress manevralarına 

yanıt vermeyen zayıf fonksiyonlu mesane boynunun görüntülenmesi. 

Operasyon seçimi: 

Mobil / İmmobil urethra ve normal / anormal urethral sfinkter fonksiyonu (İSY) seçeneklerine göre yapılır. 

The tension-free vaginal tape: Etkin. 

Lokal anestezi ile yapılabilir. 

Retropubik disseksiyon yok-düşük 

morbidite. Post-op işeme zorluğu az. 

Transobturator tape (TOT): İğne ve 

Mesh‘in izlediği yol; obturator sinir 

trasesi and arteri, deri insizyonu, 

vaginal insizyon. 

Aşırı aktif mesane (AAM): 

Üriner inkontinans sosyal ve hijyenik 

bir problem olarak istemsiz idrar 

kaçırma olarak tarif edilir ve bu durum 

objektif olarak gösterilmelidir (ICS). 

Depolama fazının bozukluğu; detrusor 

overaktivitesi (sıkışma + sıkışma inkontinansı + polakiüri + noktüri). İşemek istememesine rağmen, spontan 

ya da uyarılma ile mesane dolum fazında iken, detrusör kasının objektif olarak kasılması. İşeme fazının 

bozukluğu; stres inkontinans (geçici intraabdominal basınç artışı ile istemsiz olarak idrar kaçırma). 

Değerlendirme; lokal patolojik ve metabolik faktörlerin dışlanması, diğer tedavi edilebilir ve ortadan 

kaldırılabilir faktörlerin belirlenmesi, aşırı aktif mesaneyle ilgili durumların belirlenmesi. AAM hastaları; 

psikososyal, mesleki, fiziksel, seksüel yönden etkilemektedir. 
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Faktörler: Lokal patolojik faktörler: infeksiyon, mesane taşı, mesane tümörü, intersitisiyel sistit. Metabolik 

faktörler: DM, proteinuri, polidipsi. Diğer faktörler: hamilelik, kullanılan ilaçlar, psikolojik rahatsızlıklar. 

Aşırı aktif mesane başlangıç değerlendirme: öykü, fizik muayene, idrar tahlili, işeme günlüğü, işeme sonrası 

rezidü tayini, böbrek-mesane USG, kreatinin düzeyi, kan şekeri. 

 

Ayırıcı tanı: AAM ve stres inkontinans: 

Semptomlar                                                                   AAM    Stres İnkontinans 

- Sıkışma hissi (güçlü, ani işeme isteği)                             : Var                    Yok 

- Sıkışma hissi ile birlikte sık idrara çıkma                         : Var                    Yok 

- Fiziksel aktivite esnasında idrar kaçırma 

(öksürme, hapşırma, ağır kaldırma gibi)                               : Yok                            Var 

- Her inkontinans atağından sonra idrar kaçırmanın miktarı: Çok (varsa)            Az 

- İşeme için sıkışma sonrasında tuvalete yetişebilme          : Çoğunlukla yok         Var 

- Gece idrar yapmak için uyanma                                     : Genellikle            Nadiren 

—————————————————————————————————————————— 

Elektrostimülasyon: mesaneye motor çıkışın refleks inhibisyonu, inhibitör sempatik liflerin aktivasyonu, 

standardize değil, iyileşme net değil. 

M1, M2, M3 muskarinik reseptörleri: Bu reseptörlerin idrar inkontinansındaki rolü, olası klinik 

uygulanımlar; idrar inkontinansının ideal tedavisi depolama fazında detrusor aktivitesini azaltıp, işlevsel 

mesane kapasitesini arttırmalı, halbuki işeme fazında detrusor kasılmasını azaltmamalıdır. Klinik 

uygulamada maalesef böyle bir ilaç bulunmamaktadır. Idrar ınkontınansı‘nin seçkin tedavi yöntemi olan 

antimuskarinikler hem depolama hem de işeme fazında detrusor aktivitesini bloke etmektedirler. Dolayısıyla 
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idrar ınkontınansı‘nin depolama tipindeki yakınmaları ortadan kalkarken hastalarda sıklıkla işeme (tıkanıklık 

tipinde) yakınmaları ortaya çıkmaktadır. 

Farmakolojik tedavi: Antimuskarinikler; tolterodin, oksibutinin, trospium. Antispazmodikler; flavoksat. 

Trisiklik antidepresanlar. Östrojenler. 

Tedavi: 

İntravezikal tedaviler: Antikolinerjikler; 

oxybutynin. Anestezikler; lidokain. 

Analjezikler. Antiinflamatuarlar. Mesane 

desensitizörler; capsaicin, botilinum 

toksini. 

Üretral sfinkterik yetmezlikte cerrahi dışı 

tedavi yöntemleri: İlaç tedavileri: Alfa-

adrenerjik agonist; phenylpropanolamine 

ya da pseudoephedrine, başarı oranları 

düşük (%40-50), yan etkileri de yüksek. 

Estrojen replasman tedavisi (ERT); atrofi 

geri döner, perfüzyon düzelir, cerrahi ve 

konservatif tedavilerin başarısı artar, 

kontrendikasyon yoksa sistemik, varsa 

lokal ERT önerilir. İntravajinal mekanik 

aletler: Pesser / Özel destek protezleri; 

MB - proksimal üretra alttan desteklenir / direnç artırılır, başarı oranları düşük %50-60, üretral obstrüksiyon, 

bası nekrozu ve enfeksiyon riski var, geçici olarak kısa süreli önerilir. Pelvik ve periüretral kas 

rehabilitasyonu (fizyoterapisi): Amaç; levator ani kası ve ürogenital sfinkterin kasılma gücünün 

artırılmasıdır. Biofeedback tedavi, vajinal konlar, FES, kegel egzersizidir. Cerrahi tedavi istemeyen / 

uygulanmayan hastalara ilk tercih tedavi olarak önerilmektedir. İyi hasta kompliansı ve uzun süre gerektirir. 

Tedavi bırakıldığında etki azalır, üriner inkontinans tekrarlar. 

Üriner inkontinansta estrojen tedavisi: Estrojen tedavisi üriner inkontinansta kür ya da iyileşme 

sağlayabilmektedir. Kanıtlar özellikle Urge İnkontinansta etkin olduğunu düşündürmektedir. Kombine 

progesteron tedavisi etkinliği azaltmaktadır. Uzun dönemdeki etkileri konusunda veriler yetersizdir. Estrojen 

tipleri, dozları ve kullanım yolu konusunda veriler yetersizdir. 

Konservatif/davranış tedavileri: Mesane eğitimi: AAM‘si olanlara şiddetle önerilir. Amaç 3-4 saatlik 

semptomsuz periodlara ulaşmak. Başarı %50-80, relaps %40-50. Pelvik taban (kegel) egzersizi: Mesane 

eğitimi ya da biofeedback yöntemlerle mesane inhibisyonu ile beraber AAM‘si olanlara önerilir. Başarı 

%54-87. Fonksiyonel elektriksel stimülasyon: AAM (DO) ve MI olanlara önerilir. Başarı %48-94. 

Pelvik taban kas egzersizleri: Genelde pelvik taban kas egzersizleri stres, urge ve mikst tip inkontinansı 

olanlarda ilk tercih konservatif tedavi olarak önerilmektedir. Bu öneriyi destekleyecek bazı kanıtlar olsa da; 

çalışmalardaki heterojenite yorum yapmayı güçleştirmektedir. Tedavinin etkinliği genç (40-50 yaş), stres 

inkontinansı olanlarda en az 3 ay formal eğitim programına katılanlarda daha belirgin. 
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39 - Amenore 

Adet kanamasının hiç olmaması veya adetlerin başladıktan sonra herhangi bir nedenle kesilmesine amenore 

denir. Amenore bir semptomdur. Klinikte 2 şekilde görülür; primer amenore, sekonder amenore. Görülme 

sıklığı; primer amenore %0.1-2,5, sekonder amenore oranı %1-5‘tir. Aşırı stress altında olanlarda daha 

fazladır. 

Primer amenore: Sekonder seks karakterleri oluşmamış bir kız çocukta 14 yaşına kadar adet kanamasının 

başlamaması, sekonder seks karakterleri oluşmuş bir kızda 16 yaşına kadar adet kanamasının başlamamasına 

veya sekonder seks karakterlerinin başlamasından sonraki 3 yıl içinde adet kanamalarının olmamasına 

primer amenore denir. 

Sekonder amenore: Adet gören bir genç kadında kanamaların en az 3 ay süre ile kesilmesine veya, daha 

önce adet gören bir kişinin 3 adet siklusu uzunluğu kadar süre adet görmemesine de sekonder amenore 

denir. Sekonder amenoreyi 6 ay süre ile adet görülmemesi olarak da tarifleyenler var. 

Fizyolojik amenore: Amenore daima bir hastalık bulgusu olmayıp, fizyolojik de olabilir. Bu nedenle 

amenoreler fizyolojik ve patolojik olmak üzere de 2‘ye ayrılır.Fizyolojik amenoreler; puberte öncesinde, 

menarş sonrası ilk yıl, gebelik sırasında, laktasyon döneminde, menopoz sonrasında, görülen amenorelerdir. 

Kriptomenore veya yalancı amenore: Menstruasyonun olmasına rağmen uterustaki kanamanın konjenital bir 

atrezi veya septum nedeniyle dışarı akamamasına kriptomenore veya yalancı amenore denir. 

Adet kanamasının olabilmesi için: 1. Hipotalamustan pulsatil olarak GnRH salgılanmalıdır. 2. Hipofiz 

overleri uyarabilmek için yeterli miktarda gonadotropin (FSH, LH) salgılamalıdır. 3. Overlerde follikül 

olmalı ve bu folliküller gonadotropin uyarısı ile östradiol salgılayabilmelidir. 4. Endometrium over 

steroidlerine cevap vermelidir. 5. Endometriumdan vajen dışına kadar genital kanalda menstrüel kanın dışarı 

akmasını engelleyecek anatomik bir engel olmamalıdır. 

Adet oluşumunda temel prensipler: Sağlıklı çıkış yolu, kanayabilen bir endometrium, yeterli ovaryal 

steroidlerin varlığı, fonksiyonel hipofiz ön lobu, yeterli GnRH salınımı. 

Primer amenore:  

Başlıca 3 ayrı etkenden kaynaklanabilir. 1. Hipotalamus, hipofiz veya over yetmezliği. 2. Seks steroidlerinin 

yapımındaki bozukluklar. 3. Reprodüktif sistemdeki anatomik bozukluklar. 

Normogonadotropik primer amenoreler: Konjenital alt genital sistem anomalileri: transvers vajinal septum, 

imperfore hymen. Müller kanalının gelişim anomalileri: testiküler feminizasyon, müller kanalı agenezisi. 

Müller kanalı gelişmiş olanlar: interseksüalite, PCOS, adrenal veya tiroid hastalıkları. 

Hipergonadotropik primer amenoreler (hipergonadotropik hipogonadizm): Seks kromozom anomalileri: 

gonadal disgeneziler; turner sendromu, X kromozomu parsiyel delesyonu, mozaisizm. Seks kromozomu 

normal olanlar: 46 XX saf gonadal disgeneziler, 46 XY gonadal disgeneziler (swyer sendromu), rezistan 

over send (savage sendromu). 

Hipogonadotropik primer amenoreler (hipogonadotropik hipogonadizm): Hipotalamik nedenler: gecikmiş 

menarş (en sık), hipotalamik hipogonadizm (kallman sendromu), psikolojik ve kilo kaybına bağlı olanlar. 

Hipofizer nedenler: neoplazmlar (prolaktinomalar), hipopituitarizm. Ağır sistemik hastalıklar. 

Tanı için kompartmanlara göre değerlendirme: 1-Uterus veya çıkış kanalı arızaları. 2-Over bozuklukları. 3-

Ön hipofiz problemleri. 4-Hipotalamus bozuklukları. 
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Klinik değerlendirme: Anamnez ve sekonder seks karakterlerinin değerlendirilmesi çok önemli. Anamnezde 

periyodik abdominal ağrı sorulmalı. Sekonder seks karakterleri (meme gelişimi, pubis ve aksiller kıllanma). 

Hirsutizm ve virilizm bulguları, jinekolojik muayene (uterus ve vajina gelişimi), FSH, LH, PRL, TSH ve 

gerekirse androjenlerin ölçümü. Gerekirse karyotip tayini, USG, gerekirse MRI, sekonder seks 

karakterlerinin gelişimi seks steroidlerinin varlığını gösterir. Memelerin gelişimi için overden östrojen 

salgılanmalı, pubik ve aksiller kıllanma androjen yapımını gösterir. Androjen hem over hemde adrenallerden 

salgılanır. Kıllanmanın olmayışı andr. Eksikliğinden ziyade adrojenlere karşı hedef dokunun 

cevapsızlığından kaynaklanır. FSH 40 mIU/ml üzerinde ise kromozom analizi yapılmalı. FSH düzeyine göre 

normo-hipo-hipergonadotrop olarak ayrılır. 

Normogonadotropik primer amenoreler: gonadotropin düzeyi normal, meme gelişimi genellikle normal, 

östrojen salgılanmakta, uterus vardır veya yoktur, primer amenorelilerin yaklaşık 1/5 inde Müller Kanalı 

gelişim bozuklukları görülür. 

Konjenital alt genital sistem anomalileri: Vajinayı, müller kanalı ve ürogenital sinüs ortaklaşa oluşturur. 

Vajina gelişimine bağlı amenoreler 2 şekilde; transvers vajinal septum, imperfore hymen. Bu hastalarda tüm 

sekonder seks karakterleri ve hormonlar normaldir. En belirgin şikâyet puberte döneminde başlayan 

periyodik abdominal ağrılardır. İleri vakalarda kapalı hymen dışa doğru bombeleşir ve mavi röfle verir. 

Tedavi cerrahi; septum veya kapalı hymen açılır. Tanının zamanı önemlidir. Zaman geçtikçe biriken kan 

hematometra ve hematosalpinkse neden olabilir, oluşan harabiyet ve adezyonlar ilerideki gebelik şansını 

azaltabilir. Gebelik şansı %25-100 arsında değişir. 

Müller kanalı gelişim anomalileri: Bunlarda uterus veya müller kanalı gelişim anomalileri var. En sık 2 

durum; testiküler feminizasyon (androjen insensivite sendromu), müller kanalı agenezisi (uterus yokluğu). 

Testiküler feminizasyon: fenotip olarak kadın fakat kromozom yapısı erkek, yani genotip 46XY‘dir. 

Maternal X‘e bağlı resessif geçiş, % 25 taşıyıcı riski, %25 tutulmuş çocuk riski. Gonadlar testistir, 

testosteron yaparlar. MİF normal erkeklerdeki gibidir, müller kaynaklı yapılar yoktur, seksüel kıllar seyrek 

veya yok, testosteron normal. Bu hastalarda hedef dokularda androjen reseptörleri veya testosteronu 

dihidrotestesterona dönüştüren enzim yokluğundan dolayı androjen etkisi olmaz ve dış genitaller dişi 

yönünde gelişir. Yaklaşık %5 maligniteye dönüşme riski nedeniyle gonadlar püberteyi takiben cerrahi olarak 

çıkarılmalıdır. Müller kanalı agenezisi: bu hastalarda sekonder seks karakterleri normaldir. Gonadlar 

overdir, genotip 46XX tir. Bu durumda kapalı himen, transvers vajinal septum gibi Müller kanal 

agenezisinden başka uterus yokluğu söz konusudur. Eğer hastada tam bir müller kanal agenezisi varsa, yani 

uterus ve vajina yok ise ya da vajen çok kısa hipoplazik, uterus rudimenter veya sadece 2 horn oluşmuşsa 

buna Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu denir. Ovulasyon vardır, bunlarda seksüel fonk için vajina 

oluşturulmalıdır. 

Müller kanalı gelişmiş olanlar: Uterus vardır. Ancak primer amenorelilerde normal gonadotropin ve uterus 

olması nadirdir. Nadiren bazı PCOS lularda, KAH‘lerde ve tiroid disfonksiyonlularda primer amenore 

görülebilir. Bunlar progesteron testine cevap verir. Bunlarda androjenik bulgu varsa (hirsutizm, akne, 

obesite, klitoral hipertrofi) androjen ölçülmeli. 

Hipergonadotropik primer amenoreler: Primer amenorelerin çoğunluğunu oluşturur. Genellikle over 

yetmezliği vardır. Bunlarda overlerde follikül yok, östrojen yapamazlar ve östrojen baskısı olmadığından 

gonadotropinler yüksek (FSH >40, E2 <25 pg/ml). Bu hastalarda gelişme eksiktir. Müller kanalı ve seksüel 

gelişimleri püberte öncesi gibi. Sekonder seks karakterleri gelişmemiş. Progesteron testi sonucu kanama 

oluşmaz. Bu grupta gonadal disgenezi (Turner sendromu) major etken olduğundan tüm hastalara kromozom 

analizi yapılmalı. Gonadlar genellikle fibröz bant şeklinde ve follikül içermez. Karyotipe göre kabaca 3 

gruba ayrılır 45X, 46XX ve mozaikler. Mozaisizm olanlarda Y kromozomu varsa malignite olasılığına karşı 

gonadlar çıkarılmalı. Bunlarda seksüel gelişimin sağlanması için yaş ve klinik bulgulara göre östrojen ve 

siklik progestoren tedavisi verilmeli. 

Gonadal disgeneziler: Primer amenoreli hastaların %30-40‘ında gonadal disgenezise bağlı gelişmemiş 

gonadlar (streak gonad) var. Bunların %50 si turner sendromu, %25 mozaik, %25‗i ise 46XX karyotipe 
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sahiptir. 46 XY Gonadal disgenezi (swyer sendromu): Bu hastalarda reseptör sorunu mevcuttur. Amenore, 

infantil tipte internal ve eksternal dişi genital organlar mevcuttur. Hastaların 1/3 ünde kardiyovasküler ve 

renal anormallikler görülebilir. Rezistan over sendromu (savage sendromu): Nadir görülen bir durumdur. 

Over biyopsisinde primordial follikül vardır. Ancak folliküllerde FSH/LH reseptör düzeyinde bir direnç 

veya postreseptör mekanizma bozukluğu vardır. Gonadotropinlere cevap yoktur. Karyotip 46 XX‘dir. 

Nedeni tam olarak bilinmemektedir. 

Hipogonadotropik primer amenoreler: Bu hastalarda hipotalamik, hipofizer veya ağır bir sistemik hastalık 

sonucu oluşur. Hipogonadizm ve hipoöstrojenizm vardır. Serumda gonadotropin veöstradiol seviyeleri 

düşük. Seksüel gelişimleri geri kalmış. Uterus ve overler küçük. Progesterona cevap vermezler. Hipotalamus 

ve/veya hipofiz lezyonları ve transmitter salgı bozukluğu ve nadiren hiperprolaktinomaya bağlı GnRH 

sentez bozukluğu ile oluşur. İzole GnRH eksikliği (kallman sendromu): Hipotalamik amenorenin en sık 2. 

nedenidir. Hastalarda hipotalamustan GnRH salınımı olmaz. Diğer klinik önemli bir özelliği ise anosmi veya 

hiposmi (koku alamama) nın hastalarda görülmesidir. Ağır kilo kayıpları (anoreksia nervoza), aşırı stress, 

ağır egzersiz, hipofizer yetmezlik. Tüm primer amenorelilerin %1-2 sinin nedeni kraniofaranjioma, 

prolaktinoma, granülamatöz lezyonlar gibi neoplazmlardır. Tedavi; çocuk istemiyorsa siklik östr-prog, 

çocuk isteyenlerde gonadotropinlerle veya pulsatil GnRH pompaları ile ovulasyon indüksiyonu. 

Neoplazilerde cerrahi veya medikal tedavi. 

Primer amenorede tanı: Her şeyden önce iyi bir anamnez alınmalıdır. Hastalar sistemik olarak 

değerlendirilmeli. Primer amenore tanısı konulan hastada sekonder seks karakterlerinin gelişip 

gelişmediğine bakılmalı. Sekonder seks karakterleri olmayan hastalarda gonadotropin düzeylerine bakılır. 

Gonadotropin düzeyleri yüksek olan hastalarda genetik tahlil istenmelidir çünkü sıklıkla neden Turner send. 

veya gonadal disgenezilerdir. Gonadotropin düzeyi düşük olan hastalarda ise fizyolojik gecikme (en sık 

neden) diğer nedenler ekarte edildikten sonra konulmalıdır. Diğer nedenleri ekarte etmek için santral sinir 

sistemi lezyonlarının olmadığı gösterilmeli ve direkt el grafisi çekilerek kemik yaşı tayini yapılmalıdır. 

Gonadotropin düzeyi normal olan hastalarda ise genetik tahlil yapılmalı (testiküler feminizasyon için), 

pelvik organlara yönelik MRI gibi görüntüleme yöntemleri istenmeli ve ayrıca bu hastalarda rektal tuşe ile 

pelvik muayene ve vajen derinliği tespit edilmelidir. Primer amenoreli hastalarda ayrıca tanıda cerrrahi 

girişim olarak laparoskopiden de faydalanılır. Böylece overlerin durumu incelenir biopsiler alınır, uterusun 

varlığı incelenir. 

Primer amenorede tedavi: Hipergonadotropik primer amenoreli hastalarda seksüel gelişimin sağlanması için 

yaş ve klinik bulgulara göre östrojen tedavisi uygulanmalıdır. Hipogonadotropik primer amenoreli 

hastalarda tedavi hastanın çocuk isteğine göre uygulanır. Çocuk isteği olmayan hastalarda siklik östrojen ve 

progesteron tedavisi verilir. Çocuk isteği olanlarda ise gonadotropinlerle veya pulsatil GnRH ile ovulasyon 

indüksiyonu uygulanabilir. Normogonadotropiklerde ise alt genital yolda patolojisi olanlarda tedavi 

cerrahidir. Bunların dışında sistemik hastalığı olanlarda tedavi hastalığa yönelik olmalıdır. 

Sekonder amenore:  

Klinik olarak sekonder amenore ile başvuran hastalarda en sık (%70) rastlanan neden gebeliktir. 

Gebelik dışındaki görülen diğer nedenler: Hipotalamusa bağlı olanlar (%55): kilo kaybı ve beslenme 

bozukluğu (%25), egzersiz (%15), stress (%15), neoplazmlar (%1). Hipofiz kaynaklı olanlar (%20): 

hiperprolaktinemi ve PRL salgılayan tümörler (%17), empty sella sendromu (%2), sheehan sendromu (%1), 

ACTH salgılayan tümörler (%1). Over kaynaklı nedenler (%20): over yetmezliği (%17), PCOS (%5), over 

tm (%1). Uterus kaynaklı nedenler (%5): asherman sendromu (%5). 

Sekonder amenore sık görülen sebepleri: Gebelik, hipotalamik amenore, androjen bozuklukları (PKOS, 

konjenital adrenal hiperplazi), galaktore-amenore sendromu, erken over yetmezliği, asherman sendromu, 

sheehan sendromu. 



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/97 

 

Sekonder amenore seyrek görülen sebepleri: diabet, hiper veya hipotroidizm, cushing sendromu, addison 

hastalığı, siroz, Tbc, yetersiz beslenme, kemoterapi, cerrahi. 

Kilo kaybı ve beslenme bozukluğu: Gençlerde önemli bir psikiyatrik bozukluk.Genelde 10-25 yaş sık. Kilo 

normalden %15 azalmış. Bunlarda gonadotropin, öströjen, progesteron, prolaktin, ve tiroid hormonlarında 

azalma. Kortizol ve büyüme hormonunda artma görülür. 

Spora bağlı amenore: Ağır sporlarda (koşucularda) sıktır. Neden tam belli değil. GnRH pulsatilitesinin 

bozulmasının etkili olduğu düşünülüyor. 

Destrüktif lezyonlar: Kraniofaringioma, histiositozis, glioma ve sarkoidoz, hipotalamik radyasyon 

maruziyeti veya travması, hipotalamik enfeksiyonlar. 

Hipofizer amenoreler: Hipofiz tm leri, travmaları, radyasyon maruziyeti. Hipofiz yetmezliği için %70 inden 

fazlası tahrip olmalı. Sonuçta hipogonadotropik - hipoöstrojenemik amenore olur. 

Hiperprolaktinemi: Sekonder amenorede sık sebeplerden. %25 sekonder amenoreye, %8 oligomenoreye, %5 

primer amenoreye neden olur. Hiperprolaktinemilerin %33 ünde galaktore görülür. Prolaktini dopamin 

inhibe eder. Hiperprolaktineminin sık nedenleri; gebelik, PRL salgılayan hipofiz tm, psikotrop ilaçlar, renal 

yetmezlik, hipotiroidizm, hipotalamusun destrüktif hastalıkları. 

Empty sella sendromu: Normalde hipofiz sapı diyafragma selladaki delikten yukarı, hipotalamusa uzanır. Bu 

perforasyon bölgesinin geniş olması halinde piamater ile birlikte serebrospinal sıvı hipofizer fossaya 

herniasyon oluşturur. Bu da hipofizde kompresyona bağlı olarak atrofi ve hipopituitarizme ve amenoreye 

neden olur. Kadınlarda %5 oranında radyolojik olarak sellanın tamamen veya kısmen boş olduğu görülür. 

Bunların çoğunda herhangi bir endokrin anomalisi görülmez. 

Sheehan sendromu: Postpartum amenore ile karakterizedir. Doğum sırasında fazla kanama ve hipotansiyon 

sonucu hiofizer nekrozun neden olduğu hipopituitarizme bağlı olarak görülen bir durumdur. 

Postpill amenore (OKS sonrası): OKS kullnanların %80 inde ilaç kullanımından 3 ay sonra normal ovarial 

fonksiyon başlar. 1 yıl içinde %95-98 inde adetler normale döner. Oral alımı kestikten 6 ay sonra adetler 

yoksa. MPA 150 mg depo-ampulden 12 ay sonra adet olmazsa postpill amenore denir. 

Erken (prematür) over yetmezliği: 40 yaşından önce over fonksiyonlarının durmasıdır. Kadınların %1 inde 

görülür. Primer amenorenin %20 si, sek a. in %15 inde etken. Etiyoloji tam belli değil. Genetik, otoimmün, 

cerrahi, radyasyon, infeksiyon ve kemoterapi sonrası görülür. Artmış FSH, LH ve azalmış E2 vardır. HRT 

ve OKS ilaçlar verilir. 

Asherman sendromu: Özellikle doğum, abortus veya küretajı takiben ortaya çıkan sekonder amenorelerde 

düşünülmelidir. Hastalık, tabloyu ilk kez 1948 yılında ―travmatik amenore‖ ismiyle tanımlayan Dr. Joseph 

G. Asherman‘ın anısına ithafen asherman sendromu olarak adlandırılmaktadır. Postpartum derin kürtaj, 

sezaryen, myomektomi, metroplasti, tuberküloz endometrit, RİA ya bağlı enfeksiyon, PİD sebep olabilir. 

Burada endometrial kavite tahribatı, intrauterin skar sonucu endometrial kavitenin birbirine yapışması söz 

konusudur. Belirtileri: Adet kanamalarının kesilmesi (amenore) (%42 olguda), adet kanaması miktarının 

azalması, infertilite (%63 olguda), tekrarlayan düşükler. Tedavi: Histeroskopik rezeksiyon, foley sonda 10 

gün, antibiyotik, iki ay östrojen + progesteron (siklusun son 10 günü) verilir. Histeroskopiye bağlı kanama, 

rahimde delinme ve pelvik enfeksiyon görülebilir fakat çok nadirdir. Tedavinin başarısını değerlendirmek 

için 1-2 ay sonra yeniden HSG çekilmesi uygun olur. Küretaja bağlı Asherman sendromunda tedavinin 

başarılı olma şansı %60-90 iken tüberküloza bağlı olgularda bu oran çok daha düşüktür. 

Sekonder amenorelerde tanı: Sekonder amenore şikayeti ile başvuran bir hastada anamnez çok önem taşır. 

Anamnezde sorulması gerekenler; pübertal gelişim, büyüme ve gelişme bozukluğu, beslenme şekli, spor 
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yapıp yapmadığı, kilo değişikliği olup olmadığı, stres faktörü, ilaç kullanıp kullanmadığı, sistemik hastalığı 

olup olmadığı, hiperandrojenemi belirtileri, galaktore jinekoljik müdahaleler, soy geçmişte genetik sorun, 

endokrinopati bulguları. Sekonder amenoreli bir hastada ilk yapılması gereken gebeliğin ekarte edilmesidir. 

Hastanın fizik ve jinekolojik muayenesi yapılmalıdır. Daha sonra PRL, FSH, LH ölçümleri ve progesteron 

testi çoğu olguda tanıda yeterli olur. Hiperandrojenemi bulguları olanlarda androjenlerin ölçümü (testosteron 

ve DHEAS) ve tümör düzeylerinde yüksek androjenlerin varlığında ise USG ve tomografi (over ve surrenal 

glandlar açısından) tetkikler gerekebilir. Amenore nedeni olabilen hipo ve hipertiroidilerde TSH 

ölçülmelidir. Gebelik ekarte edildikten sonra PRL ve TSH normal olan hastalarda progesteron testi ile pek 

çok hastalığın ayırıcı tanısı yapılabilir. Progesteron testi overlerin östrojen yapıp yapmadığının en önemli 

göstergesidir. Progesteron testine cevap vermeyen hastada asherman ekarte edildikten sonra 2 olasılık söz 

konusudur. Hipotalamik veya ovarian bozukluk. Bu da FSH ölçümü ile ayırt edilir. FSH>40 mIU/ml den 

fazla oluşu ovaryal yetmezlik, FSH<40 mIU/ml den az oluşu da hiptalamik-hipofizer bozukluğun olduğunu 

gösterir. 

Sekonder amenorede tedavi nedene göre yapılır. 

Komplikasyonlar: infertilite, seksüel gelişmede geriliğe bağlı psikososyal gelişme geriliği, osteoporoz ve 

kırıklar, endometrial hiperplazi ve karsinoması. 

Prognoz: Genellikle iyidir. Tümörler erken tanınabilir. Hipotalamik vakaların bir kısmı spontan adetlere 

dönerler. Erken over yetmezliği  dışındaki hastalarda bromokriptin, klomifen sitrat (CC), hipoglisemik 

ajanlarla beraber ve gonadotropinlerle  ovulasyon sağlanmaktadır. 
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40 - Cinsellik Ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları 

Seksüel sağlık: fiziksel veya duygusal bir zarar vermeksizin veya yaşamaksızın kişinin tercih ettiği cinsel 

aktiviteden hoşlanmasıdır. Cinsellik kadın yaşamının önemli bir parçasıdır. Cinsel sağlığın esas özellikleri: 

üreme sağlığı, cinsel hastalıklar veya bozuklukların olmayışı ve psikoseksüel iyilik halidir. Seksüel 

fonksiyon bozukluğu: cinsel istekteki ve cinsel cevap siklusundaki emosyonel ve fizyolojik değişikliklerdeki 

bir düzensizlikten kaynaklanan sıkıntı ve bozukluktur. 

Seksüel fonksiyon bozukluğu nedenleri: 1.Psikojenik faktörler: seksüel suistimal, depresyon, ilaç 

bağımlılığı, evlenmeyle ilişkili çelişkiler, stress, kişilik problemleri, vücut görünüm problemleri. 

2.Endokrinolojik faktörler: menopoz, endokrinopatiler, postpartum hormon eksikliği, diyabet. 3.İlaçlar: 

antihipertansifler, OKS‘ler, antikonvulsanlar, antidepresanlar, antiülserler, nöroleptikler, sedatifler, 

kemoterapotikler. 4.Nörojenik faktörler: alkolizm, spinal kord lezyonları, histerektomi, diyabet, pelvik 

travma. 5.Vasküler faktörler: koroner arter hastalıkları, diyabet, hiperkolesterolemi, sigara, HT. 

6.Ürojinekolojik problemler: sistit, endometriozis, myoma uteri, pelvik prolapsus, vulvovajinit, kronik 

vulvit. 

Cinsel problem yaşama sıklığı yaklaşık %60‘dır. Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Seksüel fonksiyon 

bozukluğu her 3 kadından 1‘ini etkiler. Kadın yaşamının tüm basamaklarında bu sorunlar gündeme gelebilir. 

Puberte ile başlayan bu süreç menapoz dönemi değişiklikleri ve yaşlanma ile devam eder. Hekim öykü 

alırken cinsellik konusundaki sorunları da araştırmalı çocukluğunda cinsel baskı, taciz, tecavüz gibi özel 

durumlar gerekli görülürse sorulmalıdır. Hekim cinsellik konusunda da bilgi sahibi olmalı ve gerekli 

durumda danışmanlık verebilmelidir. 

Sık karşılaşılan sorunlar: cinsel istekte azlık veya azalma, zevk alamama, ağrılı cinsel ilişki, uyarılma 

sorunları, orgazm olamama. Özellikle menopoz sonrası bu tür problemler sıklaşır fakat hastalıklara ve 

ilaçlara bağlıda olabilir. Cinsellik ve cinsel kimlik: Cinsel kimlik kişinin kendini kadın ya da erkek olarak 

hissetmesini sağlar. Cinsel kimliği oluşturan faktörler; biyolojik etkiler, genetik yapı, ailesel yaklaşım, 

koşullandırma. Çocukların bazılarında cinsel kimlik bocalaması görülmekle birlikte %90‘ında biyolojik 

cinsiyeti ile uyumlu bir cinsel kimlik gelişmektedir. 

Cinsel hikâye alma: Görüşme özel bir mekanda yapılmalı. Hastanın konuşmanın gizliliği yönünde güveni ve 

rahat olması sağlanmalıdır. Doktor iyi bir dinleyici olmalı. Hasta ile konuşulurken açık ifadelerle 

konuşulmalı. Hastanın seksüel hikâyesi açık uçlu sorular ile öğrenilebilir. Seksüel hikaye almada sorular: 

cinsel olarak aktif misiniz, siz veya partneriniz cinsel sorun yaşıyor musunuz, cinsel aktivitelerinizde 

değişiklik oldu mu, istenmeyen veya zarar verici bir cinsel deneyim yaşadınız mı. Bu sorulara alınan 

cevaplara göre soruşturma derinleştirilir: Yeterli seksüel uyarılma yaşıyor musunuz? İlişki sırasında 

vajinal kuruluk oluyor mu? Orgazm yaşıyor musunuz? Cinsel ilişkinizden memnun musunuz? İlişki 

sırasında ağrı oluyor mu? Problemler son zamanlarda mı oluştu? Sorunlar bir partnerle ilgili mi? Sorun her 

zaman oluyor mu? Cinsel soruna sizce ne sebep oluyor? Hiç tedavi aldınız mı? Tedaviden beklentileriniz 

nelerdir? 

Cinsel uygulamalar: Cinsel rol kişinin davranışlarına bağlı olarak karşısındakine hissettirdiği erkeklik ya da 

kadınlık durumudur. Heteroseksüel kişiler karşı cins tarafından, homoseksüeller kendi cinsleri tarafından, 

biseksüeller ise her iki cins tarafından uyarılırlar. Homoseksüalite için fetal hayattaki biyolojik, 

kromozomal, gonadal, hormonal etkilerin rolleri olabileceği tartışmaları vardır. Seksüel yönlendirilmeyi 

belirleyen en önemli faktör cinsel kimlik oluşumunda karşılaşılan sosyal etkilerdir. 

Cinsel cevap siklusu ve evreleri: Cinsel yanıt siklusunun ilk evresi istektir. Bunu uyarılma, plato, orgazm ve 

rezolusyon fazları takip eder. Bu sikluslar psikolojik, çevresel ve fizyolojik faktörler tarafından belirlenir. 

Tüm fazlar yaş, hastalık, ilaçlar, alkol, uyuşturucular ve ilişkinin durumu gibi çok sayıda faktörden etkilenir. 

Kadınların çoğunda klitoris en seksüel duyarlı anatomik bölgedir. Diğer bölgeler, meme, labia ve vajinadır. 

Vajina 1/3 dış kısmı dokunmaya, 2/3 üst kısmı basınca duyarlıdır. İstek fazı: Olaylar ve değişiklikler önce 

beyinde olur. Seksüel istek; seksüel aktivitenin başlaması için gerekli internal veya eksternal (partner ilgisi) 
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değişkenlere bağlı sağlıklı nöroendokrin fonksiyonları içeren duyguları tarif eder. Hipotalamus çok sayıda 

östrojen, androjen ve progesteron reseptörleri içerir. Ruh durumu, seksüel proses ve cevabı kontrol eder. 

Testosteron erkek ve kadında istek ve uyarılma için gerekli bir hormondur. Uyarılma fazı: Beyin cevabı 

yüksek östrojen cevabı ile sonuçlanır. Taktil, görsel veya psişik uyarılarla vajinal lubrikasyon oluşur. 

Vasküler transudasyonla oluşan lubrikasyona Bartholin bezleride katkı yapar. Vasküler angorjmanla klitoris 

iki katına çıkar. Meme başında ereksiyon ve memede total olarak büyüme olur. Birleşik duran labia 

majoralar yanlara doğru açılır. Labia minoralar şişer. Vajen üst 2/3 alan genişler. Sistemik olarak taşikardi, 

kan basıncında yükselme görülür. Hızlı nefes alma, genel bir ısınma hissi, göğüslerde gerginlik, generalize 

kas gerginliği, batın ön duvar ve göğüslerde makulopapuler döküntü (seks flush) gözlenir. Plato evresi: 

Uyarılma ve plato evreleri iç içe girmiştir. Seksüel duygular yoğunlaşır ve vazokonjesyon maksimuma 

ulaşır. Uterus pelvisden dışa doğru yükselir. Yeterli uyarıyla orgazm noktasına ulaşırlar. Orgazm evresi: 

Sempatik sinir sistemi ile oluşturulan myotonik bir cevaptır. Vajinal kas, uterus ve levator anide oluşan 

ritmik kasılmalar (8-10/dk) orgazma neden olur. Başlangıçta kuvvetlidir sonra şiddetini azaltır. Orgazm 

sırasında çoğu kadın ayrıca uterus kontraksiyonlarını da hissedebilir. Bir seksüel siklusda çoklu orgazm 

olabilir. Resolusyon fazı: Kas tonusu geriler ve genital organlardaki angorjman kaybolur. Seks flush söner. 

Klitorisin eski haline döner (5-10 dak). Vajende balonlaşma azalır, uterus küçülür ve serviks normal konuma 

döner. Uyarılma öncesi evreye dönme yaklaşık 30 dakikayı bulur. 

Cinsel fonksiyon bozuklukları 4 sınıfa ayrılmıştır: Cinsel istek bozuklukları; hipoaktif veya inhibe cinsel 

istek, seksüel nefret. Cinsel uyarılma bozuklukları. Orgazmik bozukluklar. Cinsel ağrılı hastalıklar; 

vajinismus, disparoni, nonkoital seksüel ağrı. Bu bozukluklar; primer veya sekonder, generalize veya 

durumsal, psikolojik, organik, mikst veya bilinmeyen olabilir. 

Seksüel cevabı etkileyen faktörler: Yaşlanma: Yaşlanma ile over fonksiyonları azalır, menopoz, cinsel 

cevap evrelerinde değişiklikler oluşur. Kadın yaşlandıkça cinsel istek ve ilişki sıklığı azalır. Genellikle 

seksüel potansiyel ve sekse ilgi devam eder. Kadınların seksüel fonksiyonları; sağlık durumları, partner 

varlığı, gençlikteki seksüel yaşamları ile ilgilidir. Menopozda gebelik korkusunun kalkması cinsel hayatı 

olumlu yönde etkileyebilir. Yaşlanma ile birlikte testesteron dereceli olarak azalır. Östrojen ile veya yalnız 

testesteron replasmanı libido, uyarılmaya cevap, klitoral hassasiyet ve orgazm frekansını artırır. Ayrıca kas 

tonusu, fizik enerji, mood, iyilik hali ve genital atrofide düzelme görülür. En az yan etki gösterecek dozda 

verilmelidir. SSRI kullanan kadınlarda oluşan seksüel disfonksiyonun düzeltilmesinde sildenafil 

kullanılabilir. İlaçlar: Reçeteli veya reçetesiz birçok ilaç, alkol, uyuşturucu normal seksüel cevabı değiştirir. 

Hastalıklar: Akut (örn: M I) veya kronik (örn: KBY, artrit) hastalıklar, depresyon, değişmiş vücut algısı, 

fiziksel rahatsızlık, hormonal, vasküler ve nörolojik değişikliklerle seksüel fonksiyonları bozabilir. 

Nörolojik olarak multiple skleroz, alkolik nöropati, spinal kord zedelenmeleri seksüel fonksiyonu bozabilir. 

Diabetes mellitus, hiperprolaktinemi, testosteron eksikliği ve hipotiroidizm gibi endokrin problemler seksüel 

cevabı değiştirebilir. İntertilite kişinin kendine güven duygusunu ve kendine değer verme derecesini 

değiştirerek etkileyebilir. İnfertil kadın kendini değersiz, yardıma muhtaç, çekiciliğini kaybetmiş olarak 

hissedebilir. Meme kanseri tanısı ve tedavisi seksüaliteyi değiştirebilir. Birçok çalışmada abdominal 

histerektominin seksüel fonksiyonları bozmadığı bildirilmiştir. Birçok kadın histerektomiden sonra 

disparonide azalma, libido artışı, ilişki sıklığında artma rapor etmiştir. Bazı jinekologlar seksuel fonksiyonu 

korumak için supraservikal histerektomiyi tercih etmektedirler, ancak bunu destekleyen yeterli bilgi yoktur. 

Seksüel disfonksiyon: Seksüel isteğin baskılanması: Primer ya da zaman içinde gelişebilir. Primer libido 

azlığı olanların çoğu cinsel baskının fazla olduğu çevrelerden gelir. Çocukluk döneminde cinsel taciz 

yaşamıştır veya eşiyle ilişkileriyle sorun yaşamaktadır. Tedavide psikolojik yöntemler ve davranış terapileri 

önerilir. Cinsel isteğin sonradan kaybolması genellikle eş ile olan sorunlara, fiziksel veya duygusal 

travmalara, hastalıklara, ilaç ya da alkol bağımlılığına veya psikolojik depresyona bağlıdır. Dikkatli bir öykü 

ile yaşamdaki değişiklikler, ilaç ya da alkol alışkanlığı anlaşılabilir. İstek azlığı; azalmış kişisel bakım, 

seksüel tecrübesizlik, evlilik problemleri gibi durumlarda görülebilir. Maddi problemler, çocuk korkusu, 

evlilikte güç ve kontrol konuları cinsel yaşamı etkiler. İstek eksikliğinde tedavi bireysel terapi ve evlilik 

terapilerini içerir. Bu terapi ile seksüel anksiyete azalır. Çift için stres, rahatsızlık ve endişe duygusu yaratan 

ortam ortadan kaldırılır. Orgazmik disfonksiyon: Normal bir seksüel istek ve uyarılmayı takiben kalıcı ve 

tekrar edici şekilde orgazm yokluğu veya gecikmesidir. Genelde daha çok genç ve tecrübesiz kadınlarda 
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görülür. Yaşam boyu primer anorgazm ile %5-10 karşılaşılır. Primer anorgazmi sekonderden sıktır. Bazı 

kadınlarda ilişkide ortaya çıkan problemler, depresyon, madde bağımlılığı, ilaçlar (SSRI), kronik medikal 

hastalıklar (diyabet), östrojen eksikliği veya multiple skleroz gibi nörolojik problemler sekonder 

anorgazmiye neden olabilir. Anorgazmide en sık psikolojik sebep uyarılma fazında aşırı kişisel 

gözlemlemedir. Tedavisinde: medikal veya psikolojik problemlerin araştırılması (madde bağımlılığı), seks 

eğitimi, evlilik terapisi, grup terapi, seksüel endişe azaltılır. En başarılı program erotik fantezilerle 

mastürbasyondur (%90 başarı sağlanılır). 

Vajinismus: Vajinal penetrasyon sırasında vajen dış 1/3 kısmını çevreleyen perineal kaslarda istemsiz 

kasılma durumudur. Vajinal penetrasyonun düşünülmesi durumunda da oluşur. Global olarak vajinaya hiçbir 

şey yerleştirilemez. Bazen pelvik muayene yapılabilir ancak ilişkiye izin verilmez. Bir çok vajinismuslu 

kadında normal seksüel istek vardır, lubrikasyon olur ancak koitus gerçekleşmez. Vajinismus primer olabilir 

veya disparoniye sekonder gelişebilir. Birçok çift yardım almadan yıllarca bu durumda yaşayabilir. Ancak 

çocuk isteği ile bu şikâyet gündeme gelebilir. Vajinismus ilk ilişkide ağrı, ilk pelvik muayenede ağrı, geçmiş 

seksüel hayatta yaşanan taciz veya travma gibi hoş olmayan tecrübelere bir reaksiyondur. Kapalı ve baskıcı 

topluluklarda daha sık görülür. Parsiyel veya imperfore hymen, vajinal stenoz, kronik PID, endometritis gibi 

durumlar vajinismusa neden olabileceklerinden dikkatli bir muayene yapılmalı. Tedavide amaç istemsiz 

vajinal kasılmayı engellemektir. Hastaya anatomisi hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve cinselliği konusunda 

rahat olması sağlanır. Vajinal panetrasyon sırasında relaksasyon teknikleri öğretilir. İntroitus kaslarını 

kullanmayı sağlayan Kegel egzersizleri verilir. Dereceli olarak dilatatörler kullanılır (parmak gibi). 

Dilatatörler sıcak ve kaygan halde kullanılır. Yalnız ve rahatken uygulanmalı gerekirse kendi kendine 

hipnoz yapılabilir. Başarı oranı %90 üzerindedir. 

Disparoni: Vajinismus olmaksızın cinsel ilişki öncesi, sırası veya sonrasında genital bölgede ağrı olmasıdır. 

İlişkide ağrı yaşamak kişide anksiyete ve problemler oluşturarak cinsel ilişkiden kaçınmaya dönüşebilir. En 

sık karşılaşılan seksüel disfonksiyondur ve kadın yaşamı sırasında %75 kadında görülür. Hastaların yaklaşık 

yarısı hekime başvurmaktadır. Ağrının lokalizasyonu, hangi aşamada ortaya çıktığı, ne kadar sürdüğü, hangi 

faktörlerin ağrıyı azalttığı veya artırdığı, sorulmalıdır. Çocukluk döneminde yaşanan fiziksel veya cinsel 

taciz öyküsü araştırılmalıdır. Yanlış seksüel bilgileri olan, suçluluk duygusu taşıyan, cinsel yolla bulaşan 

hastalık korkusu veya gebe kalma korkusu olanlarda oluşabilmekte. Fizik inceleme sırasında sebep 

olabilecek organik faktörler incelenir. Ağrı kronik vulvit, klitoral iritasyon ve hipersensitivite de görülebilir. 

Epizyotomi skarı, müllerian anomalilere ve vajinal enfeksiyonlara bağlı olabilir. Diğer nedenler bartholin 

bez inflamasyonları, radyasyon vajiniti, HPV, üretral sendrom, sistit, vajinal travma, kronik konstipasyon, 

proktatit gibi durumlardır. Vajinal enfeksiyon ve yetersiz uyarılmaya bağlı friksiyon en sık rastlanan 

nedenlerdir. Lubrikanlar faydalı olablir. Laktasyon ve menapozda azalmış östrojen seviyesine bağlı vajinal 

atrofi bir neden olabilir. Vulvar vestibulitte vulvar eritem görülür. Bu durum enfeksiyonlar, irritanlar veya 

bozulmuş pH ya bağlı olabilir. Orta vajinada ağrı konjenital kısa vajina, interstisyel sistit ve üretritte görülür. 

Orgazm sırasında ağrı uterin kontraksiyonlara bağlı olabilir. Derin penetrasyonda ağrı yetersiz uyarılma, 

kronik PID, endometriozis, fiske retrovert uterus, pelvik kitle, myom veya adenomiyozise sekonder büyük 

uterus varlığı, irritble barsak sendromu, inflammatuvar barsak hastalıkları ve pelvik relaksasyonda 

görülebilir. Tedavide multidisipliner ve mltimodal terapiler gündemdedir. 

Tanısal değerlendirme: Hikâye ve tam fizik muayene. Laboratuvar; tam kan sayımı, biyokimya, hormonlar 

(E2, free testosteron, DHEAS, FSH, LH, PRL, TSH, SHBG), USG, laparoskopi (endometriozis vs. için). 

SFB‘da tedavi: Seksüel terapi. Hormon replasman tedavisi (HRT): özellikle menopozda endike, SFB yi 

düzeltir, östrojen sistemik veya lokal kullanımda atrofi, kuruluk, disparoni gibi şikayetleri azaltır, cerrahi 

menopozda androjeninde eklenmesi ile libido, istek ve uyarılma artar. Nonhormonal tedaviler: sildenafil, 

fentolamin, apomorfin, alprostadil, yohimbin, L-arginin. Araştırma safhasındadırlar, etkinlikleri ve 

endikasyonları yeterli açıklanmamıştır. Medikal aletler: Cinsel organları uyarmak için kullanılır. Vakum 

tedavisi; klitorise uygulanır, kan akımını arttırır. Elektronik stimulasyon; genital bölgeye giden sinir 

stimulasyonu. Eksternal klitoral stimulasyon. Sakral sinir stimulasyonu. 
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41 - Ektopik Gebelik 

Fertilize ovumun endometrial kavite dışında farklı bir dokuya implante olması halinde oluşur. İntrauterin 

yerleşim gösteren interstisyel ve servikal gebeliklerde dış gebeliktir. 

Lokalizasyon: Tubal gebelik (%98); ampuller (%93), isthmik (%4), infundubuler (fimbrial), interstisyel 

(kornual = intramural). Abdominal gebelik (%0.03). Ovarian gebelik (%0.5). Servikal gebelik (%0.1). 

Rudimenter horn gebeliği. İntraligamenter gebelik. 

Uterus dışı bir yerde gelişen gebelik odağı için bu lokalizasyonun yeterli olmaması ve sonuçta da ektopik 

gebeliğin rüptüre olarak hayatı tehdit edici kanamaya neden olmasından kaynaklanmaktadır. Tanıda hata 

yapılması hastaların hayatını tehlikeye sokabilir. Dış gebeliğin seyri kadının fertilite konusunda geleceğini 

ciddi şekilde tehlikeye sokar. 

İnsidans: Son 20 yılda ektopik gebelik sayısında anlamlı bir artış vardır. Bütün gebeliklerin %1.3-2 si 

ektopiktir. 1970 li yıllardan bu yana ABD de 1000 de 4.5 tan 19.7 ye ulaşmış. ABD‘de %3 oranında ölüm 

bildirilmektedir. İnsidansta artışın nedeni salpenjit, ovuylasyon indüksiyonu ve tubal sterilizasyonda artışa 

bağlıdır. En fazla 35-44 yaş arasındaki kadınlarda görülmektedir. Bir ektopik gebelikten sonra takip eden 

gebelikteki ektopik gebelik riski 7-13 kat artar. Bir sonraki gebeliğin intrauterin olma şansı %50-80, tubal 

gebelik olma şansı %10-25 tir kalan hastalar infertil olacaktır. 

Patofizyoloji: Fertilize ovumun uterin kaviteye ulaşmasını engelleyen veya geciktiren faktörler (döllenmiş 

ovumun transportunda gecikme). Prematüre implantasyona sebep olan kalıtsal faktörlerin fetusta 

bulunmasını sağlayan faktörler. PGF2α ve progesteron artışı ile döllenmiş ovum ampulo-istmik bölgede 72 

saat kalır. Sonra PGE artışı ile istmus gevşer 8 saat sonra ovum 16 blastomerli olarak kaviteye ulaşır. 

Trofoblastlar ovulasyonun 6. günü endometriuma implante olur. 

Etyoloji ve risk faktörleri: 1.Tubal hasar: enflamasyon, enfeksiyon, salpenjit, endometriozis, tümör. Tubal 

gebelik ile seksüel geçen organizmaların yaptığı salpenjit insidansı artışı paralel. Tüp veya fimbrianın 

mukozal kısmının (endosalpinks) hasarı ile fimbrialarda azalma, tam veya kısmi adezyonlar, tıkanıklıklar 

oluşabilir. Ovumun yakalanması ve tüpte transportu bozulur. Tüm tubal gebeliklerin yaklaşık yarısından 

sorumludur. Chlamydia tubal hasar ve ileride tubal gebeliğe neden olan önemli bir patojendir. Tubal gebeliği 

olan hastaların %7-30‘undan chlamydia kültüre edilmiştir. 2.Geçirilmiş tubal cerrahi: Tubal obstrüksiyonu 

düzeltmek, ligate tubanın reanastomozu, salpingostomi, tuba ligasyonu gibi. Tubal cerrahiden sonra ektopik 

gebelik oranı %2-7, sağlıklı intrauterin gebelik oranı ise %50 dir. 3.Konjenital uterin ve tubal anomaliler. 

4.Tuba motilitesini etkileyen hormonlar: Progestin içeren OKS, HMG ile ovulasyon indüksiyonu, klomifen 

sitrat kullanımı (antiöstrojenik etki ile motilite bozukluğu). 5.Tubal Divertikül: Blastositin (fertilize ovum) 

yakalanması veya taşınmasındaki bozukluklara yol açabilir. 6.Tubal dokunun myoelektriksel aktivitesinde 

azalma: Yaşlanma ile progresif olarak azalır. Perimenapozal kadınlarda tubal gebelik insidansı artar. 

7.Ovulasyon indüksiyonunda başarısızlık. 8.RİA: Dış gebeliği arttırdığına dair kesinlik yok, ancak 

intrauterin gebeliği önlemede dış gebeliği önlemeden daha etkin, RİA kullananlarda IU gebeliğe karşın dış 

gebelik 5 kat fazladır. Kombine oral kontraseptif kullanımında ektopik gebelik riski %0.5-4 tür. 

9.Embriyodaki kromozomal anomaliler. 10.Pelvik enfeksiyon: PID, tubal obstruksiyon ve ektopik gebelik 

arasındaki ilişki kanıtlanmıştır. Tubal obstruksiyon bir ataktan sonra %13, iki ataktan sonra %35, üç ataktan 

sonra %75. 

Etyoloji ve risk faktörleri (devam): Geçirilmiş abdominal cerrahi: Ektopik gebeliği olan hastaların 

çoğununda geçirilmiş abdominal cerrahi öyküsü vardır. Abortus: Spontan abortus ile ektopik gebelik 

arasında kanıtlanmış bir ilişki yoktur. Tekrarlayan abortuslarda risk 2-4 kat artmıştır. İllegal abortusta risk 

enfeksiyon nedeniyle 10 kat artar. İnfertilite: Ektopik gebelik insidansı ilerleyen yaş ve parite ile artmasına 

rağmen infertilite tedavisi altındaki nullipar kadınlarda da anlamlı bir artış vardır. İnfertil kadınlarda ek 

riskler sterilizasyonun geri çevrilmesi, tuboplasti, ovulasyon indüksiyonu ve İVF gibi spesifik tedavilerdir. 

İnvitro fetrilizasyon (IVF): IVF sonrası dış gebelik oranı %5-10 artmıştır. Sebep; direk tubaya transfer ya 

da transfer sonrası reflüye bağlı. İVF ile elde edilen ilk gebelik tubal gebeliktir. Salpingitis istmica nodasa: 
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Tubal epitelin myosalpinkse ilerlemesi ve gerçek divertikülüm oluşturması ile karakterize noninflamatuar 

patolojik bir durumdur. Ektopik gebelikli kadınların tüplerinde gebe olmayan kadınlara göre daha sık 

bulunur. Endometriozis ve leiomyoma: Tubal obstrüksiyona yol açabilir. Dietilstilbesterol: İntrauterin 

dönemde DES maruz kalıp daha sonra gebe kalan kadınlarda ektopik gebelik riski fazladır (%13). Sigara 

içimi: Tubal gebelik için 2 kattan fazla bir risk oluşturur. Tubal motilite, silier aktivite ve blastosist 

implantasyonundaki değişikliklerin tümü nikotin alımı ile ilişkilidir. 

Tubal gebelik:  

İki şekilde seyreder: 1-Spontan gerileme; döllenmiş ovum ve pıhtının rezorpsiyonu (nadirdir). 2-

Komplikasyonlarla seyreden klinik form (sık). Tanı konulup gerekli tedavi yapılmazsa tubal rüptür, tubo-

abdominal düşük olabilir. Villositeler tuba damarını açarak hematosalpinks ya da hematosele neden olabilir. 

Bu kan uterusa ve sıklıkla da Douglas boşluğuna akar. Kanama çoğu zaman 3-4 litredir. 

Tanı: Asemptomatik hastalardan akut batın ve hemodinamik şoka kadar değişkenlik gösteren geniş bir klinik 

prezentasyon ile komplikedir. Dış gebeliklerin tanısı güçtür. Şunlar kullanılır: 1.Hikâye. 2.Fizik muayene. 

3.Seri hCG ölçümleri. 4.Serum progesteronu. 5.Diğer endokrinolojik ve protein markerler; estradiol, relaxin, 

Ca125, alfa fetoprotein, CRP. 6.USG. 7.Doppler USG. 8.Dilatasyon ve küretaj. 9.Kuldosentez. 10. LS. 

Hikâye: Adet düzensizliği, spontan gebelik kaybı, önceki gebelikler, infertilite hikayesi, kullanılan 

kontrasepsiyon yöntemi, risk faktörleri, mevcut semptomlar. 

Ektopik gebeliğin klasik semptom triadı (%50): Ağrı, amenore, vajinal kanama. Rüptüre ektopik gebelik 

vakalarında bu semptomlar çok tipiktir. Ağrı: Alt karın bölgesinde genellikle tek taraflıdır. Künt, keskin, 

kramp tarzında, sürekli veya aralıklı olabilir. Rüptür öncesi %90-%100 ağrı vardır. Rüptürde tubal 

serozadaki gerilimin azalmasına bağlı hasta ağrısında geçici bir rahatlama hisseder. Fakat daha sonra ağrı 

yaygınlaşır. Diafragmanın hemoperitoneal irritasyonuna bağlı omuz ve sırt ağrısı intraabdominal kanamayı 

gösterir. Adet gecikmesi veya amenore: %75-%95 sıklıkta vardır. Son 2 veya 3 menstruasyon anamnezi 

dikkatli alınmalıdır. Vajinal kanama: %50-%80 sıklıktadır. Düzensiz tarzda, hafif ve aralıklıdır. Ciddi 

kanama nadirdir. Desidua dökülmesi ile oluşur. Bulantı ve meme hassasiyeti %10-%25 görülür. 

Fizik muayene: 1.Vital Bulgular. 2.Batın Pelvik Muayeneyi içermelidir. Dış gebeliğin kliniği rüptür olup 

olmamasına ve hemoperitoneum varlığına göre değişir. 

Rüptür ve kanamadan önceki bulgular: Nonspesifiktir, vital bulgular normaldir. Batında hassasiyet, rebound 

var veya yoktur. Uterusta büyüme, gebeliğe benzer bulgular. Servikal haraket hassasiyeti var veya yoktur. 

Adneksiyal kitle %50 vardır. 

Rüptür ve intraabdominal kanama: Taşikardi, hipotansiyon, %10 hastada ateş vardır. Bağırsak sesleri 

azalmış veya kaybolmuştur. Karın distandü, belirgin hassasiyet, rebound vardır. Serviks yumuşak ve 

servikal haraketler hassastır. Ağrı ve istemli defans nedeni ile pelvik muayene çoğu zaman yapılamaz. 

Pelvik muayenede %50 hastada adneksiyal kitle vardır. Uterus genelde yumuşaktır, amenore süresi ile 

uterus büyüklüğü arasında beklenen senkronizasyon yoktur. 

Klinik semptom ve bulguların sıklığı: Abdominal ağrı: %90-100. Amenore: %75-95. Vajinal kanama: %50-

80. Gebelik semptomları: %10-25. Adneksiyal hassasiyet: %75-90. Abdominal hassasiyet: %80-95. 

Adneksiyal kitle: %50. Servikal hareketlerde ağrı: %80-90. Uterus büyümesi: %20-30. Vital bulgu 

değişiklikleri: %10-25. Ateş: %5-10. 

Ayırıcı tanı: Normal intrauterin gebelik, rüptüre over kisti, kanamalı korpus luteum kisti, spontan aburtus, 

salpenjit, appendisit, adneksiyal torsiyon, endometriozis. Yardımcı tanı yöntemleri: Beta hCG, progesteron, 

USG, culdocentesis (douglas ponksiyonu), dilatasyon-küretaj, laparoskopi. 
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Beta hCG ölçümleri: Ektopik gebeliğin tanısında gold standart. Ektopik gebeliklerin hemen hepsinde ölçüm 

pozitifdir. İdrarda ölçülen hCG %50 oranında yalancı negatiflik verir. hCG sadece trofoblastik dokudan 

salgılanır. Normal gebelikte serum hCG seviyesi gestasyonel yaş ile korelasyon gösterir. Dış gebelikte 

trofoblastik doku normal IU gebelikten daha az hCG salgılar. Normal intrauterin gebelikte ilk 6 haftalık 

amenore boyunca serum βhCG seviyesi yaklaşık her 48 saatte ikiye katlanarak artar (doubling time). 

Gebeliğin 6. haftasından sonra hCG seviyeleri >6000 mIU/ml iken hCG artışı yavaştır ve sabit değildir. hCG 

nin ikiye katlanma zamanı ektopik gebeliği intrauterin gebelikten ayırabilir. 48 saatte hCG deki %66 lık bir 

artış sağlıklı intrauterin gebelikler için normal değerlerin alt sınırıdır. Ektopik gebeliği olan hastalarda 48 

saatlik intervallerle βhCG nin %66‘dan daha az bir artış olur. Ektopik gebeliği en iyi belirleyen hCG paterni 

platoya ulaşandır (ikiye katlanma süresi 7 günden fazladır). Başlangıçta yapılan USG muayenesi yeterli bilgi 

vermiyor ise seri hCG seviyeleri gereklidir. Anormal olarak artan seviyeler (<2000 mIU/ml) sağlıklı 

olmayan gebeliği gösterir. Belirsiz USG ve hCG >2000 mIU/ml nonviable gebelik (Ektopik gebelik veya 

komplet abortus ) için diagnostiktir. Ektopik gebeliğin komplet abortusdan ayrılması için seri hCG 

ölçümlerine gereksinim vardır. Kural olarak komplet abortusta hCG seviyesi hızla düşerken (48 saatte %50) 

ektopik gebelikte seviye artar veya plato çizer. 

Serum progesteronu: Ektopik gebelikte serum progesteron seviyesi normal intrauterin gebeliği olanlardan 

daha düşüktür. Sağlıklı intrauterin gebeliklerin %70 inde serum progesteron seviyeleri >15 ng/ml iken, 

anormal gebeliklerde (ektopik gebelik veya bozulmuş IU gebelik) serum progesteron seviyeleri <15 ng/ml 

dir. Serum progesteron düzeyi 25 ng/ml‘den yüksekse intrauterin 15 ng/ml‘den düşükse ekstrauterin gebelik 

düşünülür. 

Bazı markerler: Estradiol: Seviyesi konsepsiyondan gebeliğin 6. haftasına kadar yavaşça artar ve 

estradiolün plasentada yapımı arttığında hızla yükselir. Canlı gebeliklerle kıyaslandığında estradiol 

seviyeleri ektopik gebeliklerde anlamlı olarak düşüktür. Kreatin kinaz: Tubal gebeliği olanlarda, missed 

abortus veya normal intrauterin gebeliği olan hastalara göre anlamlı olarak yüksektir. Seviyesi ile hastanın 

klinik prezentasyonu ve hCG seviyesi arasında bir ilişki bulunamamıştır. PAPP-c: Sinsityotrofoblastlar 

tarafından üretilirler. 2 ng/l lik bir seviye gebelik tanısı için yeterlidir. Sağlıklı olmayan gebeliği olan 

hastaların tümünde geç dönemde seviyesi artar. Relaxin: Sadece gebelik korpus luteumu tarafından üretilen 

bir protein hormondur. 4-5 haftalık gestasyonda maternal serumda görülür. 10. gebelik haftasında pik yapar 

ve terme kadar azalır. Relaxin seviyeleri ektopik gebelik ve spontan abortuslarda normal intrauterin 

gebeliklere oranla anlamlı olarak düşüktür. Prorenin ve aktif renin: Seviyeleri sağlıklı intrauterin 

gebeliklerde ektopik gebelik veya spontan abortuslara göre anlamlı olarak yüksektir. 33 pg/ml den yüksek 

tek bir değer ektopik gebelik tanısını ekarte ettirir. AFP: Seviyesi ektopik gebeliklerde yükselmiştir. Ektopik 

gebeliğin belirlenmesinde AFP diğer üç marker (hCG, progesteron ve estradiol ) ile kombine edildiğinde 

spesifite % 98.5, doğruluk ise % 94.5 tur. 

USG: İntrauterin ve ektopik gebeliklerin erken tanısında kullanılır. Tam bir muayene transvajinal ve 

transabdominal USG nin her ikisini birden içermelidir. İntrauterin bir gebeliğin tanısı transvajinal 

ultrasonografi ile transabdominale oranla bir hafta erken konabilir. Boş bir uterusun gösterilmesi, adneksiyal 

kitlelerin saptanması, serbest peritoneal sıvı ve ektopik gebeliğin direkt bulguları transvajinal prosedür ile 

daha güvenilir olarak belirlenebilir. İntrauterin gebeliğin en erken bulgusu endometrial kavite içerisinde bir 

halka ile çevrelenmiş küçük bir sıvı boşluğu ve gestasyonel salctır. Normal gestasyonel sac en erken 

transabdominal USG ile 5. haftada, transvajinal ultrasonografi ile ise 4. haftada görülür. Ya da abdominal 

USG ile βhCG 6000-6500 mIU/ml civarında vajial USG ile 1500 mIU/ml civarında görülür. Gestasyonel sac 

büyüdükçe içinde yolk sac daha sonra ise kardiak aktivitesi olan embriyo görülür. Uterin kavite içinde 

kardiak aktivitenin varlığı intrauterin gebeliğin kesin kanıtıdır. Adneksiyal yerleşimli gestasyonel sac ile 

birlikte fetal yapı ve kardiak aktivitenin gösterilmesi (vakaların %10-17 inde) ektopik gebeliğin bulgusudur. 

Adneksiyal gestasyonel sac transabdominal USG de %22 transvajinal USG de ise %38 oranında 

görüntülenebilmektedir. βhCG >6500 mIU/ml iken intrauterin bir gebeliğin gösterilememesi anormal 

(ektopik veya bozulmuş intrauterin) gebeliği gösterir. 

Kuldosentez: Ektopik gebelik için tanıda yaygın olarak kullanılmıştır. hCG ve vajinal USG kullanımı ile 

kuldosenteze nadiren ihtiyaç duyulur. Amaç rüptüre ektopik gebelik olasılığını arttıran pıhtılaşmayan kan 
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varlığını tespit etmektir. Kuldosentez sonuçları her zaman gebelik durumu ile paralellik göstermez. Ektopik 

gebeliği olan hastaların %70-90 ında pozitif kuldosentez olmasına rağmen hastaların sadece %50 inde 

rüptüre tüp vardır. %5-10 yanlış negatifliği var sebep; rüptüre C luteum, inkomplet abort, retrograd mens, 

endometriozis olabilir. 

Dilatasyon ve küretaj: Amaç koryon villusların varlığını veya yokluğunu ortaya çıkarmak. USG ile gebeliğin 

sağlıklı olmadığı saptanıp gebelik yeri belirlemez ise uterin küretaj yapılır. Koryonik villusların varlığının 

hızlı tesbiti frozen section ile yapılabilir. Frozen section mümkün değilse seri hCG seviyeleri hızlı tanı 

koydurur. Anormal intrauterin bir gebeliğin boşaltılmasından sonra 12-24 saat içinde hCG seviyesi %15 den 

fazla azalır. Uterus boşaltılmış ve gebelik ekstrauterin ise; hCG seviyesi plato çizecek veya artmaya devam 

edecektir 

Laparoskopi: Ektopik gebelik tanısında laparoskopi altın standarttır. Tedavide de en sık kullanılan 

yöntemdir. Laparoskopi kullanmadan ektopik gebelik tanısı için yapılan klinik çalışmada, öykü, fizik 

muayene, seri hCG seviyesi, serum progesteron seviyesi, vajinal ultrasonografi, dilatasyon ve küretaj ile 

kombine edildiğinde %100 doğru sonuç alınmıştır. 

Tedavi: 

Medikal tedavi, cerrahi tedavi. Her iki yöntemde etkilidir. Tercih; hastanın istekleri, klinik duruma, hastanın 

gebelik arzusuna, ektopik gebelik lokalizasyonuna, ektopik gebeliğin rüptüre olup olmamasına, sağlam olan 

tubanın durumuna, mevcut olanaklara bağlıdır. 

Cerrahi tedavi: En yaygın kullanılan yöntemdir. Amaç; kanamayı durdurmak ve gebelik ürününü cerrahi 

olarak çıkarmaktır. Laparoskopi, laparatomi. Konservatif cerrahi (gelecekte fertilite isteği varsa); tubal 

milking (sıvazlama), salpingostomi. Radikal cerrahi; salpinjektomi. 

Laparoskopi kontrendikasyonları: Şok, 2 lt. den fazla hemoperitoneum, kontrol edilemeyen hızlı kanama, 

hematosel, ciddi yapışıklıkların varlığı, kornual, servikal, abdominal, overyen ektopik gebelik durumlarında 

laparatomi yapılmalı. 

Lineer salpingostomi: Fallop tüplerinin anti-mezenterik yüzeyinden düz bir insizyonla ektopik odak açılır ve 

boşaltılır. İnsizyon sekonder kapatılabilir (salpingostomi) veya açık bırakılabilir (salpingotomi). Rüptüre 

olmamış ektopik gebeliği varsa ve gelecekteki fertilite potansiyelinin kalmasını arzu ediyorsa tercih edilen 

yöntemdir. Rezidiv kalabilir seri hCG ile takip edilmeli. 

Salpinjektomi endikasyonları: Tüpler ciddi derecede hasara uğradığında veya devamlı kanadığında 

uygulanır, konservatif cerrahide kontrol edilemeyen kanama, daha fazla fertilite istenmemesi, IVF 

planlanması ve istenmesi, hastanın hemodinamik açıdan stabil olmaması, segmental rezeksiyon gelecekte 

reanastomoza imkan sağlayacak şekilde kısa tutulmalıdır. Parsiyel, segmental ya da total salpinjektomi 

yapılabilir. 

Tubal sağma (milking): Özellikle fimbrial uca yakın ektopik gebeliklerde sıkarak ektopik gebelik 

materyalinin dışarı çıkarılmasıdır. Bu işlem ampuller bölge gebeliklerinde yapılırsa ileriki gebeliklerde zaten 

artmış olan ektopik riskini daha da artıracağı için artık önerilmemektedir. 

Medikal tedavi: Kullanılan ajanlar; methotrexate, potasyum klorür, hiperosmolar glukoz, aktinomisin-D, 

prostoglandinler, RU-486. Methotreksat dışındakiler güncel tedavide kullanılmıyor. Veriliş yolu; sistematik 

(IV, IM, oral), lokal (salpingosentezis; laparoskopik veya USG eşliğinde direk odağa ilaç enjeksiyon). 

Methotrexate (MTX): Ektopik gebeliğin medikal tedavisinde kullanılan temel ilaç methotrexate‘dir. Bu ilaç 

folik asit antagonistidir. Dehidrofolat redüktazı inhibe edip THF sentezini önler, sonuçta DNA sentezini 

engeller. Cerrahi tedavinin risk taşıdığı bölgelerde (serviks, over, kornu) yerleşmiş ektopik gebeliklerde 
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uygun tedavi yöntemi olabilir. İlacın uygulanmasından önce böbrek ve karaciğer fonksiyonları, tam kan 

profili ve trombosit sayısı gözden geçirilmelidir. Rh uygunsuzluğu riski varsa RhoGAM yapılmalı. MTX 

kullanım kriterleri: Hasta hemodinamik olarak stabil olmalı, hastada tedaviyi etkileyecek veya engelleyecek 

başka hastalık olmamalı, USG de intrauterin bir gebelik olmamalı ve kuretaj materyalinde koryon villüs 

bulunmamalı, dış gebelik çapı 4 cm den küçük olmalı, dış gebeliğin rüptür belirtisi olmamalı, beta hCG 

10000mIU/ml den az olmalı, fetal kalp atımı olmamalı, hasta uygulanacak tedaviye uyumlu olmalı. Tek doz 

MTX protokolü: 1. gün Mtx 50 mg/m² im. 4. gün hCG ölçümü. 7. gün hCG ölçümü ve tam kan, trombosit 

sayımı, KC ve böbrek fonksiyon testleri. Daha sonra hCG negatif oluncaya kadar haftalık hCG ölçümü. 

Multidoza göre ucuz ve yan etkisi daha az. Başarı %94 (her 2 yönteminde başarısı benzer). Oral MTX 

protokolü: 0.3 mg/kg/gün Mtx 4 gün kullanılır. 1 hafta sonra hCG ölçümü ve yan etkiler açısından lab 

testleri. hCG negatif oluncaya kadar haftalık hCG ölçümü. Eğer hCG artıyor ya da plato çiziyorsa 2. kür 

verilir veya cerrahi yapılır. Sık kullanılan yöntem değildir. Mtx tedavisinde ardışık günlerde hCG düşüşü 

%15 ve üstünde olmalı, düşüş %15 ten az ise 2. kür uygulanabilir. Başarılı tedavide ektopik gebeliğin 

gerileme süresi ortalama 35 gün (4-6 hf), persistan trofoblastik doku varsa hCG düşmez ya da plato yapar 

tdv de Mtx kullanılır. MTX yan etkileri: lökopeni (1500/ml altında uygulanmaz), trombositopeni, alopesi, 

kemik iliği aplazisi, dermatit, pnömonitis, ülseratif stomatit = mukozit (en sık ve en önemli), diyare, 

hemorajik enterit, karaciğer enzimlerinde yükselme (2 kat ve üstünde ise uygulanmaz). MTX 

kontrendikasyonları: peptik ülser, immün yetmezlik, akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, 

kan diskrazisi, hemodinamik instabilite, pelvik ağrı + douglasta sıvı, bilinen MTX hassasiyeti, fetal kalp 

atımı varsa, ektopik gebelik çapı >4cm. 

Multidoz MTX protokolü: 1. gün Mtx 1 mg/kg im verilir. 2. gün citrovorum faktör 0,1 mg/kg im verilir. 3. 

gün Mtx 1 mg/kg im verilir. 4. gün citrovorum faktör 0,1 mg/kg im verilir ve hCG ölçümü yapılır. 5. gün 

Mtx 1 mg/kg im verilir ve hCG ölçümü yapılır. 6. gün citrovorum faktör 0,1 mg/kg im verilir. 7. gün Mtx 1 

mg/kg im verilir ve hCG ölçümü yapılır. 8. gün citrovorum faktör 0,1 mg/kg im verilir ve hCG ölçümü 

yapılır, tam kan ve trombosit sayımı yapılır, KC ve böbrek fonksiyon testlerine bakılır. Daha sonra hCG 

negatif oluncaya kadar haftalık hCG ölçümü yapılır. Başarı; %96 - 100. Citrovorum faktör = folinik asit = 

lököverin: folik asitin bir metaboliti ve aktif şekli olan tetrahidrofolik asitin fomül türevidir, kullanılma 

sebebi; methotrexate‘nin direkt toksit etkilerinin nötralizasyonu. 

Spontan gerileme (bekleme) tedavisi: Ektopik gebeliklerin bir kısmı tıbbi veya cerrahi tedaviye gerek 

kalmadan rezorbziyon veya tubal abortus ile erirler. Düşen hCG seviyesi en sık kullanılan indikatördür fakat 

düşen hCG seviyelerine rağmen ektopik gebelik rüptürü olabilir. Seçilmiş, stabil hastalarda bekleme tdv 

yapılabilir. 

Ektopik gebeliğin komplikasyonları: Persistan trofoblastik doku (%5), ardışık methotrexate tedavisi veya 

cerrahi tedavi gerektirir. İntraabdominal kanama. Fetomaternal kanamaya sekonder Rh duyarlılığı: tüm Rh 

negatif (-) vakalarda özellikle 8 hafta üzerinde ise profilaktik dozda RhoGAM yapılmalıdır. 

——————————————————————————————————————————- 

Abdominal gebelik: Abdomende peritoneal kaviteye lokalizedir. İnsidansı 1/3500 ile 1/8000 canlı doğumda. 

Yüksek mortalite ve morbitide ile birliktedir. Ölüm riski tubal ektopik gebelikten 7-8 kat, intrauterin 

gebelikten 90 kat fazladır. Miada ulaşmış abdominal gebelik vakaları bildirilmiştir. Dış gebelikler içinde tek 

canlı bebek elde edilenidir. Oluştuğunda büyüme kısıtlılığı, fetal pulmoner hipoplazi, bası deformiteleri, 

fasial ve ekstremite anomalileri gibi konjenital anomaliler sonucunda perinatal morbitide ve mortalite 

insidansı (%20-40) yüksektir. Abdominal gebelik teşhis edildiğinde cerrahi girişim önerilir. Vasküler 

beslenmesi belirlenip bağlandığı takdirde plasenta çıkarılabilir. Vasküler destek belirlenemiyorsa plasenta 

tabanına yakınolarak kordon bağlanır ve plasenta yerinde bırakılır. Seri USG ve hCG seviyelerinin 

ölçülmesi ile plasental involüsyon izlenir. Plasentayı yerinde bırakmanın potansiyel komplikasyonları doku 

dejenerasyonuna bağlı olarak bağırsak obstrüksiyonu, peritonitis, abse veya sepsistir. 

Ovarian gebelik: Tüm ektopik gebeliklerin % 0.5-1 ini oluşturur. İnsidansı 1/7000. Ovarian gebelik tanı 

kriterleri: etkilenen tarafta fallop tüpü sağlam olmalıdır, gebelik kesesi overi işgal etmeli, kese uterusa utero-



Enes Başak                                                                                                           Kadın Doğum/107 

 

ovarian ligament ile bağlı olmalı, ovarian doku kese duvarında histolojik olarak bulunmalı. Primer tipi; 

ovumun atılma başarısızlığı ve fertilize olması. Sekonder tip; tubal abort olup overe implantasyon. Yanlış 

tanı sıktır, çünkü %75 oranında rüptüre korpus luteum ile karıştırılır. Tedavi; gebeliğin çıkarılmasıdır. 

Servikal gebelik: İnsidansı 1/2500 ile 1/18000 gebelik arasında değişiklik gösterir. Predispozan faktörler: 

terapotik abortus, asherman sendromu, geçirilmiş sezaryan doğum, dietilstilbesterol maruziyeti, leiomyom, 

İVF. Fetal elemanlar uterus içinde değil, servikal kanal balonlaşmış, gestasyonel salc endoserviks içinde, 

plasental doku servikal kanalda, internal os kapalı. Tedavi: erken tanıda MTX başarılı olabilir (8 hf altı), geç 

tanıda histerektomi gerekebilir. 

İntraligamenter gebelik: Ektopik gebeliğin nadir görülen bir şeklidir. Ligamentum latum yaprakları arasında 

gelişir. İnsidans 1/50000-1/180000 veya (1/300 ektopik gebelik). Histerektomiden sonra gebelik: ektopik 

gebeliğin en olağan dışı şeklidir, vajinal veya abdominal histerektomiden sonra oluşabilir. 

Rudimenter horn gebeliği: Rudimenter hornda gelişir. 1/100000. Kornual gelekten ayırımı zor. Tedavide 

rudimenter horn tubası ile birlikte çıkarılır. 

Heterotopik gebelik: İntrauterin ve dış gebeliğin birlikte bulunması halidir. Çok nadirdir. Ovülasyon 

indüksiyonu yapılan hastalarda insidans daha yüksektir. Tedavisi operatifdir, ektopik gebelik çıkarıldıktan 

sonra intrauterin gebelik devam edebilmektedir. 
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42 - Jinekolojik Aciller 

Jinekolojik aciller daha çok akut pelvik ağrı şeklinde belirti verir. Ayırıcı tanı çok önemlidir. Jinekolojik 

aciller; ektopik gebelik, akut salpenjit, tuba ovaryen abse, akut endometrit, overe ait olaylar (torsiyon, 

rüptür, kanama), myom dejenerasyonu, dismenore, ovulasyon ağrısı, over hiperstimulasyon sendromu. 

Pelvik ve abdominal ağrının değerlendirilmesi zordur. Abdominopelvik ağrılı bir kadında izlenecek yola 

hastanın akut cerrahi karın bulguları gösterip göstermemesine göre karar verilir. Daha sonra düşünülecek 

önemli noktalar ise hastanın gebe olup olmadığı, acil hospitalizasyona ihtiyaç duyup duymadığıdır. Pelvik 

ağrıda; ağrının başlangıcı (akut/kronik), lokalizasyonu, türü, süresi, şiddeti önem taşır. Ağrıya eşlik eden; 

ateş, titreme, anoreksi, bulantı, kusma, kanama gibi yakınmaların öğrenilmesi önem taşır. 

Akut salpenjit: 

PID nin en sık görülen şeklidir. Risk faktörleri; genç yaşlar, multipl seksüel partner, yüksek cinsel ilişki 

sıklığı, mukopurulan servisit, geçirilmiş PID epizodu, RIA. 

Pelvise ulaşım yollarına göre enfeksiyonları 2 gruba ayırabiliriz: 1.Assendan enfeksiyonlar: Cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar üst genital organlara bu şekilde ulaşırlar. Mikroorganizmaları üst genital organlara 

taşıyan bir müdahaleyi (abortus, küretaj, RİA takılması veya vajinal bir operasyon) takiben de görülebilir. 

2.Dessendan enfeksiyonlar: Mikroorganizmalar pelvik organlara hematojen, lenfojen veya komşuluk 

yoluyla ulaşır. 

Hazırlayıcı nedenler: Menstruasyon, cinsel ilişki, elektif abortuslar, D&C, RİA, HSG. 

Semptomlar: Vajinal akıntı ile beraber genellikle adetten hemen sonra alt abdomende pelviste ağrı, ateş, baş 

ağrısı yorgunluk gibi enfeksiyonun sistemik belirtileri görülür. Pelviste baskı hissi, bacaklara yayılan ağrı 

olabilir. Kusma ve/veya bulantı, baş ağrısı, genel bir halsizlik vardır. Ateş her zaman olmayabilir. Ancak 

yokluğunda ektopik gebeliği ekarte etmek gerekir. 

Fizik muayene: Abdominal hassasiet, distansiyon, barsak seslerinde hipoaktivite olabilir. Serviks hareketleri 

ağrılı, uterus ve adneksler hassas olabilir. Laboratuar: lökositoz ve sola kayma vardır, gram boyamada gr (-) 

diplokoklar ve parçalı lökositler izlenir. USG ile kitle saptanabilir. Kuldosentez ile purulan materyal 

gelebilir. 

Komplikasyonlar: pelvik/yaygın peritonit, uzamış ileus, pelvik sellulit ve tromboflebit, abse formasyonu, 

intestinal adhezyon-obstruksiyon, artritis, bakyeriyemi ve septik şok, Fitz-Huhg Curtis sendromu, infertilite 

ve ektopik gebelik. 

Tedavi: Etyolojik ajan bir yandan araştırılırken genelde üriner kökenli enfeksiyon olduğu dikkate alınarak 

antibiyotik tedavisi başlanır. Ör: 2X1 400mg oral ofloksasin ve 2X1 500 mg metronidazol. RİA varsa 

antibiyotik baskısı altında çıkarılır (48 saat sonra). Şiddetli vakalar (72 saat içerisinde tedaviye yanıt 

alınamayan), prepubertal dönemdeki hastalar ve gebeler, abse şüphesi olanlar, oral tedaviyi tolere edemeyen 

ve oral tedaviye cevap vermeyen hastalar yatırılarak tedavi edilir. 

Tubaovaryen abse: 

Tubaovaryen abseler akut bir enfeksiyon olmakla birlikte çoğunlukla kronik bir enfeksiyonun rekürren 

süperpoze olmasından sonra ortaya çıkarlar. 

Semptom ve bulgular: Adneksiyel kitle, akut batın semptomları, şok bulguları olabilir. Akut salpenjitde 

semptomlar adetten hemen sonra, absede ise semptomlar adet bitiminden 2 hafta sonra başlar. Pelvik ağrı, 

ateş, bulantı, kusma olur. Abse rüptüre olursa akut batın semptomları; ateş, dezoryantasyon, hipotansiyon, 

takipne, taşikardi, oligüri ve şok gelişebilir. 
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Laboratuvar: Lokositoz ve piyüri olabilir. USG‘ de abse görünümü saptanabilir. 

Tedavi: Rüptüre olmamış ankomplike abselerde uzun süreli antibiyotik verilir. 15-20 günde kitle küçülmez 

ve büyürse L/S veya L/T yapılır. Cerrahi tedavide: Fertiliteyi korumak isteyen genç kadınlarda pelvik 

drenaj ve unilateral salpingooferektomi yapılır. İleri yaşlarda ve fertilite isteği olmayanlarda TAH-BSO 

yapılır. Rüptüre olmamış non-komplike abselerde hospitalizasyon yapılır. Vital bulguların ve idrar çıkışının 

yakın takibi, IV sıvı tedavisi, aerob ve anaerob mikroorganizmalara etkili 2‘li -3‘lü antibiyotik 

kombinasyonları tercih edilir. Rüptür şüphesi olan vakalarda L/T şarttır. 

Follikül kist rüptürü (midsiklik pelvik ağrı):  

Ovulasyon sırasında over follikülünün rüptürü sonucu oluşan ağrıya ovulasyon ağrısı (mittel schmerz) denir. 

Bu sıradaki kanama ve yüksek prostoglandin içerikli follikül sıvısı, periton irritasyonu ve ağrıya sebep olur. 

Bu durum kısa sürer (genellikle birkaç saat nadiren 2 güne kadar uzayabilir) ve kendiliğinden düzelir. Ciddi 

bir hemoperitoneuma neden olmaz. NSAİİ larla anında tedavi ve over supresyonu için uzun süreli depo 

MPGA/oral kontraseptiflerle profilaktik tedavi yapılabilir. 

Akut endometrit: 

Endometrial kavitenin enfekte olmasıdır. Nedenleri: abortus, küretaj, doğum sonrası, septik şartlarda RİA 

takılmasından sonra meydana gelir. Abortusta yeterli R/C yapılmazsa nekrotik plasenta parçacıkları enfekte 

olup endometrite yol açabilirler. Doğumdan sonra da plasenta tam çıkarılamaz ve içeride kotiledon kalırsa o 

da enfekte olup endometrit yapabilir. 

Semptomlar: Yumuşak hassas bir uterus ve yüksek ateş endometritin en belirgin semptomlarıdır. Loşi kötü 

kokulu olabilir. Lokositoz, abdominal hassasiyet, hipotansiyon ve hatta sepsis bulguları görülebilir. 

Tedavi: Akut endometritlerde tedavi olarak İV yoldan yüksek dozda penisillin ve aminoglikozid 

kombinasyonu önerilir. 24-48 saat sonra tedaviye verilen yanıt değerlendirilerek ilaç dozu ve veriliş şekli 

gözden geçirilir. Anaerop enfeksiyondan şüphenilen durumlarda anaeroplarada etkili klindamisin gibi bir 

antibiyotik eklenmelidir. 

Dejenere myom: 

Akut genellikle sabit ve myom bölgesinde keskin bir ağrı şeklinde klinik tablo vardır. Pelvik muayenede 

uterus düzensiz, genellikle büyümüş ve palpasyonla hassastır. Tedavi: Konservatiftir, ısıtıcı uygulaması, 

yatak istirahati ve NSAİİ uygulanabilir. Gebe değilse hormonal tedavi uygulanabilir (GnRH agonistleri). 

Cerrahi tedavide myomektomi, histerektomi uygulanır. Operatif tedavi öncesi bazı hastalarda myom 

hacmini küçültmek için genellikle ilk yaklaşım olarak GnRH agonist tedavisi verilir. 

Overe ait olaylar (kanama, rüptür, torsiyon): 

İnflamatuar kistler veya solid tümörler ya da normal ovaryal siklustaki değişikliklere bağlı ortaya çıkabilir. 

Ağrı mekanizması akut distansiyon, kan veya kist sıvılarının peritonu irrite etmesi veya iskemi şeklinde 

olabilir. Over torsiyonu şiddetli kolik tarzda tek taraflı ağrı, hafif ateşle birlikte seyreder. Ani başlayan 

bilateral ağrı ve bunun belirgin olarak bir tarafa lokalize olması daha büyük olasılıkla over kist rüptürü veya 

kapsüler hemoraji ile birliktedir. Over torsiyonunda nekroz gelişirse ağrı sürekli hale gelebilir. 

Pelvik muayene: adneksial hassasiyet, abdominal hassasiyet, defans, rebound tesbit edilebilir. Laboratuar; 

lökositoz, yüksek eritrosit sedimentasyon hızı, torsiyona eşlik eder ancak bu bulgular genellikle over 

hemorajisi veya rüptürü ile birlikte görülmez. 
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Tanıda USG den yararlanılabilir. Tanının belirsiz olduğu durumlarda diagnostik L/S yapılabilir. Tedavide 

L/S veya laparatomiyle torsiyone adneksler düzeltilip extirpe edilir. 

Over hiperstimulasyon sendromu (OHSS): 

Fertilite hormonları ile (ör: klomifen/hMG) tedavi edilen hastalarda uygulanan hCG den birkaç gün sonra 

görülen bir sendromdur. OHSS hCG verilmediği takdirde pratik olarak gelişmez. Overler çok sayıda 

folliküler kistler ve stromal ödem nedeniyle büyümüştür. Günümüzde %0.5-5 oranında görüldüğü 

bildirilmektedir. PCOS‘lu hastaların spontan sikluslarında ve klomifen kullanımıyla da nadiren 

gelişebilmektedir. OHSS nin kesin etyolojisi bilinmiyor. OHSS nin 2 önemli komponenti vardır: 1-ani ve 

bilateral over büyümesi, 2-intravasküler sıvının akut olarak üçüncü alana sızması. Vasküler kaçağın 

nedenlerinin sitokinler (IL-2, IL-6), vasküler permeabl faktör (VPF), vazoaktif endotelial yapılar, histamin, 

prostaglandinler, serotonin, prolaktin, renin anjiotensin gibi maddelerin olduğu düşünülmektedir. 

 

OHSS‘yi önlemede yöntemler: 1.Siklusu iptal etmek. 2.Coasting. 3.Follikül aspirasyonu. 4.Ovulasyon 

tetikleyicinin değiştirilmesi (hCG‘yi geciktirme, hCG dozunu azaltma, HCG yerine rLH kullanmak). 

5.GnRH - agonist ve antogonist kullanma. 6.Glikokortikoit uygulaması. 7.Profilaktik albumin. 8.Plazma 

volüm arttırıcıları (HAES solüsyonu). 9.Yüksek doz IM progesteron. 10.Kriopreservasyon. 

Ayırıcı tanıda: Akut appandisit, renal kolik, mezenterik lenf adenit, divertikulit, inflamatuar barsak hastalığı 

düşünülmelidir. 

OHSS‘nin komplikasyonları: Tromboemboli, böbrek yetmezliği, oligüri, over torsiyonu, batın içi kanama, 

mide bağırsak şikâyetleri, solunum sıkıntısı, karaciğer fonksiyon bozukluğu. 
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43 - Makadi Gelişler 

Görülme sıklığı: Makadi geliş %3, oblik ve transvers geliş %1-2, baş gelişi (küçük fontanel %94, diğer başla 

geliş şekilleri %1-2). Gebelik süresi ilerledikçe makat insidansı azalır. 32. Haftada %16 iken termde %3-4 e 

düşer. 

Hazırlayıcı sebepler: Uterin: myomlar, konjenital uterin anomaliler, uterin cerrahi, oligohidramnios, 

polihidramnios, grand multipar, kontrakte maternal pelvis. Fetal: çoğul gebelik, anansefali, anomali, kısa 

kordon, plasenta previa, prematürite, İU gelişme geriliği, epilepsi tedavisi. 

Makadi geliş şekilleri: Saf makat gelişi (en sık), tam makat, gayri tam makat, ayak gelişi (tam ayak, gayri 

tam ayak, diz gelişi). 

Vajinal doğumun riskleri: düşük apgar skorla doğum, kafa içi kanama, medülla travması, brakial sinir 

travması, uzun kemik kırıkları, genital travma, iç organ yırtılması. Vajinal doğumun anneye etkileri: vajina, 

kollum yırtıkları, perine travması, kötü doğum hatırası. 

Sezaryenin anneye etkileri: postpartum ateş, kan nakli ihtiyacı, annenin ölüm riski, gelecekte fertilite 

azalması, doğum korkusu, gelecekte uterus yırtılma riski. 

Vajinal doğum endikasyonları: saf makat gelişi, normal irilikte bebek (2500-3500 gr arası), 34 hf dan büyük 

gebelik, baş fleksiyonda, pelvis geniş, multipar, anomalili fetus, 700 gr dan küçük, makat derinde angaje, 

gebenin makadi doğuma uyumlu olması, makadi doğum konusunda tecrübeli ekip ve malzeme yeterliği. 

Sezaryen endikasyonları: 3500 gr dan iri, pelvis dar veya çok düz sakrum, baş defleksiyonda, uzamış travay, 

yaşlı primigravida, önceden sectio, angajman yok, infertilite sonrası gebelik, kötü obstetrik hikaye, 25-34 hf 

arası gebelik, deselerasyonları var. 

Prematürlerde nasıl davranmalı: 1000 - 1499gr arası vajinal doğumda %63 yenidoğan ölümü, aynı gurupta 

sectio yapıldı,%25 yenidoğan ölümü vardır. 1500 - 2500 gr arasında her iki grupta fark yoktur. 

Perinatal ölümler: Başla gelişten 4 misli fazla. Asfiksi ve travma ölümlerin %35 nin sebebi. Miadda ölümün 

%64 ü malformasyon ve enfeksiyon. 

Teşhis: eskiden leopold manevraları ile sıkça, ÇKS göbek üstünde, terme doğru kosta altında ağrı artar, 

uterus alt kısımda tekme hissi, vaginal muayenede genital organ tuşesi, USG. 

Gebenin tıbbi takibi: öncelikle anomali aranır, dar pelvis belirlenir. Termde spontan versiyon beklenir, %25 

oranda 36 hf dan sonra dönüşüm. Spontan dönüşe yardım; secde vaziyetinde 10 dakika. 36-37 hf da dıştan 

çevirme; eksternal sefalik versiyon. 100 ESV ile 14 sectio önlenir. 

Dıştan başa çevirme ESV: Bu işlem tokoliz ile yapılır. Multiparlarda daha kolaydır. %8 oranda bradikardi. 

Feto-maternal kanama olabilir. Plasenta previa, eski sectio, oligohidramnios, çoğul gebelik ve 

preeklampside zararlanma yüksek. 

Doğum   seyri: Açılma 1 cm/saat hızda olmalı. İniş ve açılma beraber olmalı. Açılma tam, seviye -1 de ise 

sectio. Açıklık aktif fazda durdu sectio. İtilme ilk çocukta 1 saati geçti, multiparda 30 dk geçti sectio. 

Makadi doğum manevraları: Baş ve kollar için; Bracht yapılır. Müller, Löwset, klasik manevra; kollar için 

yapılır. Weit-Smelli, Martin-Wiegand-Winkel-Mauriceau; baş için yapılır. PRAG; baş için yapılır. Piper 

forseps; baş için yapılır. 
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44 - Overin Benign Hastalıkları  

Tüm over tm lerinin yaklaşık %90‘nı benigndir. Malign over tm leri menopoz öncesi %13, sonrası %45 

civarı görülür. Reproduktif dönemdeki benign over tm lerinin çoğu fonksiyonel kistler. Over tm lerinde 

önemli olan maligniteyi ekarte etmek, kist komplikasyonlarını önlemek, fertilitenin devamını sağlamaktır. 

Benign over hastalıkları: Non-neoplastik: 1.Fonksiyonel kistler; follikül kisti, korpus luteum kisti, teka-

lutein kisti. 2.Endometriozis. 3.PCOS. 4.Enfeksiyonlar; tuba-ovarian apse, hidrosalpinks. 5.Para-ovarian 

kistler. Neoplastik: 1.Epitelial; seröz kistadenom, müsinöz kistadenom, endometrioid kistadenom. 2.Germ 

hücreli; matür teratom (dermoid kist). 3.Sex kord stromal; tekoma, fibrom. 

Overlerin büyümesine neden olan her türlü patolojiye genel olarak over tm denir. Patoloji her zaman 

neoplazm değildir. Benign over tm lerinin çoğu kistiktir. Solid ve semisolid olanlarıda vardır. Tüm bu 

patolojiler adneksiyal kitle olarak karşımıza çıkar. Saplı veya intraligamenter myomlar, kolon benign-malign 

hastalıkları, periton ve üriner sistem lezyonlarıda adneksiyal kitle oluşturabilir. 

Folikül ve korpus luteum kistleri: Genellikle cinsel olgunluk çağında görülürler. Menstruel siklusun bir yan 

ürünü kabul edilebilirler. Neoplasm değildirler. Genellikle 1-3 ay içerisinde spontan kaybolurlar. 

Menopozdan sonra çok az olasılıkla gelişebilirler. Folikül matürasyonu sırasında oluşan bu kistler 

ovulasyondan önce oluşurlarsa folikül kisti, ovulasyondan sonra oluşurlarsa korpus luteum kisti adını alırlar. 

Folikül kistlerine daha sık rastlanır. 3 cm den büyük folikül patolojik olarak değerlendirilir. Semptomlar: 

Genellikle asemptomatiktirler. Tesadüfen saptanırlar. Bazen ağrıya ve düzensiz adet kanamalarına neden 

olabilirler. Folikül ve korpus luteum kistleri hemen her zaman unilateraldir ve çapları 8 cm‘den küçüktür. 

Düzensiz kanama folikül kistlerinde östrojene, Corpus luteum kistlerinde progesterona bağlıdır. Semptomlar 

kist rezolusyon olunca kaybolur. Kistin torsiyonu veya rüptürü akut batına neden olur. Rüptür daha çok C 

luteum kistinde olur (siklus 20-26g). Patoloji: Folikül kistlerinin dışta teka içte granulosa hücrelerinin 

oluşturduğu bir kapsülü vardır. Kapsül ince ve septasyonları yok. İçi berrak bir sıvı ile doludur. Korpus 

luteum kistlerinde kapsül luteinize granuloza hücreleri ve bağ dokusundan oluşmuştur. Kistin cidarı daha 

kalındır, içinde koyu kahve renkli sıvı vardır. Tanı: Anamnez, jinekolojik muayene, USG ile konulur. 

Hastanın cinsel olgunluk çağında. Tek taraflı ve <8 cm kist olması ve USG bulguları kistin fonksiyonel 

olduğunu düşündürür. OKS kullananlarda fonksiyonel kistl oluşma olasılığı çok azdır. Tedavi: Fonksiyonel 

kistler, genellikle birkaç ay içinde spontan rezolüsyona uğrarlar. Bu nedenle asemptomatik küçük kistler 2-3 

ay izlenir veya rezolüsyon sürecini kısaltmak için OKS verilebilir. Oral kontraseptifler ovülasyonu inhibe 

ederek kistin büyümesini önlerler. Eğer kist 2-3 ayda kaybolmazsa, bir neoplazi olarak kabul edilir 

laparotomi veya laparoskopi ile cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavi, torsiyon veya kist rüptürü gibi 

komplikasyonlarda mutlaktır. Cerrahi yaklaşım konservatif olmalıdır. 

Teka-Lutein kistleri: Yüksek serum hCG düzeyinin neden olduğu non-neoplastik kistlerdir. Aşırı hCG 

stimulasyonu sonucu çok sayıda folikül aşırı derecede büyür, kistlerin çapları 20 cm‘yi aşabilir, genellikle 

bilateraldir. Luteinize teka hücrelerinden oluşurlar. Etiyolojilerinde: Gestasyonal trofoblastik hastalıklar, 

ovulasyon indüksiyonu ―hiperstimülasyon‖, nadiren çoğul gebelikler, ağır preeklampsi ve Rh-uyuşmazlığı 

var. Tedavisi primer nedene yöneliktir. Yüksek serum hCG düzeyi ortadan kalkınca kistler birkaç ay 

içerisinde rezolüsyona uğrarlar. 

Para-ovarian kistler: Bunlar ligamentum latum içerisindeki paramezonefrik (Müller) veya mezonefrik 

(Wolf) artıklardan kaynaklanırlar. Ekstra-peritoneal gelişen basit kistlerdir. Genelde 5-10 cm dir, ancak tüm 

batını dolduracak kadar büyük olabilirler. %3-5 iki taraflıdır. Genellikle asemptomatiktir, rutin muayene 

sırasında tesadüfen saptanırlar. Operasyon öncesi tanı konulması çok nadirdir. Tedavisi kistin tümüyle 

enüklasyonundan ibarettir. Küçük para-ovarian kistler her zaman selimdir. Büyük kistlerde düşük malign 

potansiyel (borderline) taşıyan elemanların olabileceği bildirilmiş. 

Benign epitelyal over tümörleri: Tüm over tm lerinin yaklaşık %25 ini oluştururlar. Genellikle kistik 

yapıdadırlar (kistadenom adı alır). Histolojik olarak hemen tümü seröz veya müsinözdür. Çoğunlukla 20-60 

yaşlar arası ortaya çıkar. Selim endometrioid kisti endometriyozisten ayırt etmek zordur. Selim brenner 
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tümörü nadir görülür ve solid yapıdadır. Boyutları 15-30 cm arasında değişir. Müsinöz kistadenomlar over 

tm leri içinde en büyük boyutlara ulaşanlarındandır. Genellikle asemptomatiktirler, varsa da nonspesifiktir. 

Alt batın veya pelviste ağrı, abdomen çevresinin genişlemesi, GİS (bulantı, iştahsızlık, gaz), üriner 

(pollaküri, noktüri) sistem semptomları, disparoni, dismenore, pelviste kitle hissi ve adet dışı kanama 

görülebilir. Bunlar malign tm lerde de görülebilir. Torsiyon, rüptür, infeksiyon gibi komplikasyonlar nadir. 

Malign over tm lerinin spontan mı yoksa selim over tm den mi çıktığı bilinmemektedir. Ancak bazı selim tm 

lerin malign transformasyona uğradığına inanılmaktadır. 

Seröz kistadenom: Seröz tm ler tüm over tümörlerinin %60 ını oluştururlar. Bunların %50‘si selimdir, en sık 

görülen selim epitelyal over tm. Geri kalan %15‘i borderline ve %35‘i maligndir. Seröz kistadenom ort. 

görülme yaşı 45 ve %10-15‘i bilateral. Ortalama 10-12 cm, birkaç cm den tüm batını dolduran boyutta 

olabilir. İnce saydam kapsüllü, genellikle unilokülerdir. İçinde berrak seröz bir sıvı vardır, bazen sero-

hemorajik olabilir. Kapsülün iç yüzünde ve nadiren dış yüzünde seröz tümörler için karakteristik olan 

papiller çıkıntılar görülebilir. Mikroskopik olarak tuba epitelini taklit eden tek katlı kübik veya prizmatik 

hücreler, seröz sıvı sekresyonu yaparlar. Bazal membran intakt, stromaya invazyon yoktur, stromada sıklıkla 

psammom cisimcikleri görülür. Psammom cisimcikleri malign seröz tm lerde daha sık görülür. 

Müsinöz kistadenom: Tüm over tm lerinin 1/3 ünü oluştururlar (%36). Müsinöz tm lerin çoğu benign, yani 

müsinöz kistadenomdur (%81). Borderline %14‘ünü, malign tm ler ise %5‘ini oluşturmakta. 30-40 lı 

yaşlarda görülür, ortalama görülme yaşı 44. Over tm leri içinde en büyük boyutlara ulaşanlardandır (çapları 

30 cm yi ağırlığı 30-40 kg yi aşabilir). Olguların %98‘i unilateraldir. Makroskopik olarak yuvarlak lobüler 

yapıda. Kapsülleri yumuşak ve genelde şeffaftır, gri-beyaz renkte de olabilir. Çoğunlukla multilokülerdir, 

septalar izlenir. Papiller yapılara pek rastlanmaz. İçerisindeki sıvı müsinöz karakterde, berrak ve visközdür. 

Mikroskopta tek sıralı sekretuvar epitel izlenir. Goblet hücreleri sıklıkla görülür. Bazal membran intaktır, 

stromal invazyon yok. Epiteli müsin salgılayan endoservikal hücreleri taklit eder. Semptomları; karın 

çevresinde genişleme, GİS şikâyetleri, kitle hissi ve ağrı, asemptomatikte olabilir. Tedavisi cerrahidir. 

Tümörün çıkartılması genç hastalarda yeterlidir (kistektomi/ooforektomi). İleri yaş veya ailesini 

tamamlamışlarda TAH-BSO yapılır. Operasyon sırasında mutlaka frozen yapılmalı. Aynı zamanda 

appendikste mukosel olma olasılığı nedeniyle operasyon sırasında appendektomi yapılması önerilmektedir. 

Pseudomyxoma peritonei riski nedeni ile operasyon sırasında kistin patlatılmamasına özen gösterilmelidir. 

Pseudomyxoma peritonei: Müsinöz over tm lerinde veya appendix mokosellerinde görülen nadir bir 

koplikasyon. Her ikisinin bir arada olma olasılığı yüksektir. Operasyon sırasında veya öncesinde tm ün 

rüptüre olmasıyla peritona yayılan hücrelerin implante oldukları yüzeylerde fonksiyonlarına devam ederek 

periton boşluğunda müsinöz jelatinöz bir sıvının toplanması ile karekterize bir komplikasyondur. Müsinöz 

sıvı dokular arasında dağılır ve desmoplastik reaksiyon sonucu oluşan fibröz kitleler bağırsak 

fonksiyonlarını bozar. Obstruksiyon, GİS komplikasyonları ve malnütrisyon sonucu hasta kaybedilir. 5 yıllık 

survi yaklaşık %50 dir. Primer tedavi cerrahidir. Tekrarlaması nedeniyle defalarca gerekebilir. Radyoterapi, 

intraperitoneal radyoaktif madde, mukolitikler ve kemoterapiden olumlu yanıt alınamamış. Beslenme 

desteği ile hayat kalitesi yükseltilebilir. 

Brenner tümörü (değişici epitel hücreli tm): Epitelyal over tm leri içinde en az görülendir (%1-2) ve %98‘i 

selimdir. %1‘i borderline, %1‘ide maligndir. Overin yüzey epitelinden (mezotelyum) kaynaklanan ve üriner 

tipte epitel metaplazisi gösteren bir tm. Genellikle premenopoz ve erken menopoz döneminde ortaya çıkar. 

Genelde küçük ve soliddir, 5 cm çapında veya daha büyük olanlar %35‘i geçmez. Bilateral olma olasılığı 

%7‘dir. Genellikle asemptomatiktir. Endokrin aktivite göstermediğine inanılır ancak östrojen sekresyonu ile 

ilişkili düzensiz kanama ve endometriyum hiperplazisine sıklıkla neden olabilmekte. Tedavisi cerahidir. 

Frozen mutlaka yapılmalıdır. Genelde ileri yaşta görüldüğünden TAH-BSO yapılmakta. 

Solid matür teratom: Her 3 germ yaprağından matür elemanlar içeren bir tm. (ektoderm, endoderm, 

mezoderm). Selimdir, çok nadir görülür, genellikle unilateraldir. İmmatür teratomla ayırıcı tanısı 

yapılmalıdır. 
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Dermoid kist (matür kistik teratom): Her 3 germ yaprağından matür elemanlar içerir. Tüm over tm lerinin 

yaklaşık %20‘sini, germ hücreli over tm lerinin ise %95‘inden fazlasını oluşturur. Her yaşta görülebilir, en 

sık 20-30 yaş (%75). %10-15 bilateraldir. Çapları 15 cm‘yi pek geçmez. Mikroskopik veya tüm abdomeni 

dolduran tm lere rastlanabilir. Solid ve kistik alanlar içerir. Klasik olarak içinde saç ve kıl bulunan, koyu 

kıvamlı, sarı renkli yağlı bir içeriği vardır. Diş, kıkırdak ve kemik gibi matür dokular da içerebilir. 

Mikroskopide ektodermal dokular ön planda. Kist cidarı keratinize çok katlı yassı epitel, içinde epidermise 

ait yağ ve ter bezleri, saç ve kıl follikülleri sinir dokusu bulunabilmekte ve hepsi matürdür. Endodermal 

olarak tiroid, bronş ve intestinal dokular. Mezodermal olarak kemik, kıkırdak ve düz kas bulunur. Torsiyon 

en sık görülen komplikasyon (%3-16). Gebelik ve lohusalıkta görülme olasılığı oldukça sıktır. Gebelikte 

görülen over tümörlerinin %22-40‘ı dır. Rüptür çok nadir görülür (%1). Rüptürü, tümör içeriğinin batına 

dağılmasına ve kimyasal peritonite neden olabilir. Sonuçta oluşan granülamatöz reaksiyon peritonda yaygın 

yapışıklıklara neden olabilir. Diğer bir komplikayon otoimmun hemolitik anemidir, nadirdir, tm 

çıkarıldıktan sonra geçer. Malign transformasyon olasılığı %1-2‘dir. En sık görülen sekonder tümör 

skuamöz karsinomdur ve prognoz kötüdür. Çoğuna ascites eşlik eder, tanı anında %70 metastaz vardır. 

Dermoid kistlerde ortaya çıkan diğer malign tm ler; bazal hücreli Ca, malign melanom, adenokarsinom, 

sarkom, nöro-ektodermal tm lerdir. Dermoid kistlerin çoğu asemptomatiktir (%60). Tanı genellikle rutin 

muayene, laparotomi veya sezaryen sırasında tesadüfen konulur. Yavaş büyür, bası, pelvik ağrı veya kitle 

hissi en sık semptom. Torsiyon veya rüptür de akut batın gelişir. Pelvik muayenede mobil, düzgün konturlu, 

yumuşaktır. Diş veya kemik dokusu içerenler pelvis grafisinde görülebilir. USG de yağ dokusunu, saçları ve 

kistik alanları görmek mümkündür. Şüpheli olgularda MRI ile %100‘e yakın tanısı konabilir. Tedavisi 

cerrahidir. Laparotomi veya laparoskopi yapılabilir. Kistektomi veya ooferektomi yapılır. Kist içeriğinin 

batın boşluğuna yayılmaması önemlidir. Yayılırsa bol ılık SF le yıkamak olası kimyasal peritoniti ve 

yapışıklığı önleyebilir. 

Struma ovari: Monodermal teratomlardan en sık görüleni. Tamamı ya da tama yakını troid dokusu içerir. 

Kistik teratomların %1. Genelde 50-60 yaş görülür. Olguların %5 inde hipertroidizm görülür. Klinik 

hipertroidizm %25-35 bildirilmekte. Makroskopik ve mikroskopik olarak troid dokusudur. Tedavi 

cerrahidir. Tümörün çıkarılması yeterlidir. Malign transformasyon olasılığı %5 civarında. 

Karsinoid: Nadir görülür (<%1). Genellikle unilateraldir. Primer over karsinoidi genelde diğer teratamöz 

elemanlarla birlikte, saf olarak da bulunabilir. Genellikle matür kistik teratom içinde GİS veya respiratuar 

epitelle birlikte bulunur. İnsular ve trabekular tipleri var. Histolojik olarak 2 tipin ayırımı klinikte önemli. 

İnsular tipin yaklaşık 1/3 ünde karsinoid sendrom görülürken trabeküler tipte görülmez. Overlerin primer 

karsinoidleri kesin tanı konulana kadar metastatik olarak kabul edilmeli. 

İnsular karsinoid: En sık görülen karsinoid tipidir. Vakaların 1/3 ünde argentaffin hücrelerden açığa çıkan 

seratonin, histamin ve katekolaminlere bağlı karsinoid sendrom gelişir. İshal, wheezing, cutaneus flush, baş 

ve boyunda ödem semptomları gelişebilir. Kalp kapak hastalığı da eşlik edebilir. İdrarda ve kanda 5-HİAA 

yüksektir, tm çıkarıldıktan 24 saat sonra normale döner. İnsular karsinoid tek taraflıdır, metastaz yapmaz, 

rekürrens nadirdir. 5 yıllık survi %95‘dir. Overin primer karsinoidi metastatik olandan ayrılmalı. Metastatik 

over karsinoidi hemen her zaman 2 overide tutar. Bunların 1/3 ünde karsinoid sendrom vardır. Primerin 

aksine metastatik olanda cerrahiden 6 ay sonra idrar 5-HİAA hala yüksektir. Metastatik olanda hastaların 

çoğu 5 yıl içinde kaybedilir. Trabekular tipte karsinoid sendrom görülmez, genelde tek taraflıdır ve metastaz 

yapmaz. Strumal karsinoid; tiroid dokusu ile trabeküler tip karışımıdır, unilateraldir ve metastaz yapmaz (ort 

53 yaş). 

Benign gonadal-stromal (sex kord stromal) over tümörleri: Bu tm lerden Fibroma-tekoma gonadal stromanın 

kendisinden kaynaklanır. Saf fibromdan saf tekomaya kadar değişik şekiller gösterir. Stromal hücreler hem 

fibroblastların hem de teka hücrelerinin prekürsörleridir. Fibrom ve tekomalar genelde 30 yaşından sonra 

görülürler. Hemen her zaman selim ve soliddirler. Fibromlar hiç bir zaman hormonal aktivite göstermezler. 

Tekomalar oldukça sık östrojenik aktivite gösterirler. 

Tekoma: Teka hücreli tm veya tekoma. Lipid içeren stromal hücrelerden oluşur. Her zaman unilateral, selim 

ve soliddir. Büyüklüğü 1-40 cm arasında değişir. Tüm over tm lerinin yaklaşık %1. Genellikle 
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postmenopozda görülür. Hastaların çoğu 60-70 yaş, %10 u 30 yaş altı görülür. Tekoma sex kord stromal tm 

lerden en çok hormonal aktivitesi olan tm dir, östrojen salgılar. Olguların yaklaşık %60‘ında menopozda 

kanamaya ve menopoz öncesinde de irregüler kanamalara neden olur. Progesteronla karşılanmamış östrojen 

etkisi nedeni ile Endometriyal hiperplaziye (%37) ve endometriyum kanserine (%27) neden olabilir. Bunun 

dışında öst ne bağlı olarak myom, myometrium hipertrofisi ve endometrial polip gelişebilir. Nonfonksiyonel 

tekomalar da vardır. Düzgün yüzeyli ve kesiti portakal sarısı rengindedir. Klinik olarak en önemli semptom 

kanamadır. Pelvik muayenede kitle saptanabilir. Karın çevresi genişlemesi ve ascites gelişebilir. Tedavi; 

gençlerde unilateral ooferektomi yeterlidir. Endometriyum kanserini ekarte etmek için endometriyum 

biyopsisi yapılmalıdır. Yaşlılarda TAH-BSO yapılır. 

Fibroma ovarii: En sık görülen sex kord stromal tm. Tüm over tm lerinin %4‘ü. Her zaman benign ve 

soliddir. Her yaşta görülebilir genelde 40 yaş üstü görülür. Hormonal aktivite göstermez. 3-15 cm çapında, 

düzgün yüzeyli, sert ve beyazdır. Bilateral olması çok enderdir. Tümörün çapı büyüdükçe ödematöz bir hal 

alır ve tümör yüzeyinden gittikçe artan miktarlarda sıvı abdominal boşluğa sızar. Çapı 10 cm‘yi geçen 

fibromların %10-15‘inde ascites saptanır. Bu olguların %1‘inde sağ hidrotoraks gelişir (Meigs‘ sendromu). 

Yani overde fibrom, batında asit, hidrotorax. Tümörün cerrahi olarak çıkartılmasından sonra hidrotoraks 

kaybolur. Kalsifikasyon görülebilir. Fibromların %10 unda sellüler artış, pleomorfizm ve mitotik aktivite 

artışı vardır bunlara selüler fibrom denir. Bunlarda; sellüler dansite artışı, orta derecede nükleer atipi ve 10 

büyütmede 1-3 mitoz vardır. Bunlar düşük malign potansiyellidir. Fibrosarkomda ise aşırı sellüler dansite 

artışı, belirgin pleomorfizm ve 10 büyütmede >4 mitoz vardır. Malign potansiyeli çok yüksek. Over 

fibrosarkomu çok büyük, unilateral ve tüm fibromların %1 inden azını oluşturur. Tedavi cerrahidir. 

Unilateral ooferektomi yeterlidir. Yaşlılarda TAH-BSO yapılır. Sellüler fibrom tedaviside aynı çünkü 

metastaz ve nüks çok nadirdir. Fibrosarkomlarda radikal cerrahi yapılır ve adjuvan kemoterapi veya 

radyoterapi uygulanır. 
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45 - Erken Doğum Eylemi Ve Tokoliz 

20-37. gebelik haftası aralığında ilerleyici bir şekilde servikal silinme ve açılmaya yol açan yeterli güçte ve 

sıklıkta kontraksiyonların varlığıdır. 

İnsidans: Tüm gebeliklerin %6-8‘inde görülür. Perinatal mortalitenin %80‘i ile ilişkilidir (anomalilere bağlı 

olmayan fetal ölümlerin en sık nedeni). Gebelikte hastaneye yatışın en sık nedenidir. Yoğun araştırmalara ve 

harcamalara rağmen insidansı son 25 yılda sabit kalmıştır. 

Risk faktörleri: Maternal faktörler: Yaş (<18, >40yaş), ırk (beyaz olmayanlarda daha sık), çoğul gebelik, 

polihidramnios, plasenta previa, myoma uteri, travma, enfeksiyonlar, abort anamnezi, stresli yaşam (ev içi 

şiddet, yakınını kaybetme), kötü beslenme, gebelik öncesi düşük kilo, gebelikte kilo alımının düşük olması, 

erken doğum eylemi anamnezi, servikal yetmezlik, plasenta dekolmanı, uteroplasental yetmezlik (HT, 

insülin bağımlı diabet, ilaç kullanımı, alkol, sigara). Fetal faktörler: Son yıllarda doğum eyleminin 

başlamasında fetusun rolü olduğu kabul edilmiştir. Basit bir yaklaşımla fetus kendisi için uygun olmayan 

intrauterin ortamı tanımakta ve doğum eylemini başlatarak ‗dışarı çıkmayı‘ hedeflemektedir. 

Erken doğum eylemi tedavisinin amacı nedir: Gebeliği ‗mümkünse‘ term‘e kadar uzatmak. Tokolitik ajan 

kullanımı ile ―tersiyer merkeze‖ transfer için zaman kazanmak. Doğum ağırlığını arttırmak için gebelik 

süresini uzatmak. Akciğer maturasyonu için verilecek olan kortikosteroidlerin etkilerini göstermelerine 

olanak sağlamak. Fetusta solunum sıkıntısı sendromu, intraventriküler hemoraji ve nekrotizan enterokolit 

gelişimi asgariye indirmek. Perinatal mortaliteyi azaltmak. İleri derecede prematüritede doğum 

geciktirilmesi ile kazanılan her gün yaşam şansını %3 arttırmaktadır 

Erken doğum eyleminde tedavi seçenekleri: Yatak istirahati, sedasyon, hidrasyon, tokolitik tedavi, 

antibiyotik tedavisi, kombine tedaviler. 

Önlem için öneriler: çalışmayı azalt / kes, evde yatak istirahati, ev işi ve çocuk bakımını azalt, sigarayı kes, 

stresi azalt, seyahati azalt / kes, seksüel aktiviteyi azalt / kes, sıcak ve nemli ortamdan uzaklaş, sıvı alımını 

arttır, deniz mahsüllerinden uzak dur (civa, listeria). 

Tokoliz tedavisine başlama endikasyonları: 20 dakika içinde ³4 en az 30 sn. süren düzenli uterin 

kontraksiyonların olması veya 60 dakika içinde 8 kontraksiyon olup aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı. 

PROM, ilerleyici servikal değişiklik, silinmenin %80‘den fazla olması, dilatasyonun 1cm‘den fazla olması   

tokoliz tedavi endikasyonudur. 

Tokolitik ajanlar: 1-Beta mimetikler; ritodrine, terbutaline, salbutamol, izoksuprin hidroklorür. 2-

Magnesium sülfat. 3-Prostaglandin sentetaz inhibitörleri; indometasin. 4-Kalsiyum kanal blokerleri; 

nifedipine. 5-Nitrik oksid. 6-Oksitosin antagonisti; atosiban. 7-Antibiotikler. 8-Potasyum kanal açıçılar. 

Betamimetikler: Beta2 reseptörleri stimüle ederek myometriumu gevşetir. Gebeliği 24 saat -7 gün arası 

uzattıkları ispatlanmıştır. Çok fazla maternal yan etkileri vardır. Diabet, hipertansiyon, hipertiroidi veya kalp 

hastalığı olmamak şartıyla olgularda ilk seçenek olarak seçilebilir. Komplikasyonlar: Tremor, sinirlilik, 

anksiyete, hiperglisemi, hiperkinezi, hipotansiyon, pulmoner ödem, Mİ, fetal taşikardi. Kontrendikasyonlar: 

aritmiler, kardiak hastalık, iyi kontrol edilmemiş HT, iyi kontrol edilmemiş DM, tirotoksikoz. 

Magnezyum sülfat: Kalsiyumu antogonize ederek myometrial kontraktiliteyi azalttığı sanılmaktadır. Yan 

etkileri: sıcaklık hissi, terleme, kızarma, çarpıntı, solunum durması. Tedavi esnasında derin tendon 

refleksleri, idrar çıkımı, nabız ve akciğer sesleri kontrol edilmelidir. Kontrendikasyonları: myastenia gravis, 

böbrek yetmezliği, hipokalsemi. Komplikasyonları: pulmoner ödem, solunum depresyonu, kalp durması, 

tetani, kas paralizisi, hipotansiyon. 
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Prostaglandin inhibitörleri: PG E2 ve PGF2alfa yapımını azaltarak uterin kontraksiyonların sona ermesini 

sağlarlar. Yan etkiler: bulantı, retrosternal yanma, duktus arteriosus‘un erken kapanması, fetal pulmoner 

HT, oligohidramnios, intraventriküler kanama, hiperbilirübinemi, nekrotizan enterokolit. 

Kontrendikasyonlar: Böbrek veya karaciğer bozukluğu, NSAİİ duyarlı astım. 

Kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin): Düz kas kasılımını inhibe ederek etkisini gösterir. Fetal ve neonatal 

yan etki henüz bildirilmemiştir. Kalsiyum kanal blokerleri ve magnesium sülfatın ardardına kullanımı ciddi 

zararlıdır ve kardiovasküler kollapsla sonuçlanabilir. Yan etkiler: başağrısı, geçici hipotansiyon, baş 

dönmesi. Kontrendikasyonlar: Kalp hastalıkları. 

Oksitosin antagonisti (atosiban): Oksitosin reseptörlerine bağlanmada oksitosin ile yarışarak antagonist etki 

gösterirler. Maternal yan etkiler: çarpıntı, hiperglisemi, taşikardi. Fetal yan etkiler: fetal bradikardi, fetal 

taşikardi, fetal distres, neonatal apne. Diabet, hipertansiyon, hipertiroidi veya kalp hastalığı olan erken 

doğum eylemli olgularda ilk seçenektir. 

Nitrik oksit (NO): NO; L-arjininden nitrik oksid sentetaz ile sentezlenir. NO; sadece gaz veya nitrogliserin 

gibi NO donorlerinden serbestlenen ürün olarak mevcuttur. Düz kas hücrelerinde relaksasyon oluşturur. 

cGMP‘ı düzeylerini arttırarak cGMP-bağımlı protein kinaz‘ı aktive eder böylecede ekstrasellüler alandan 

hücreye Ca
+2

 girişini ve intrasellüler depolardan da Ca
+2 

salınımını inhibe eder. Yan etkileri: Hipotansiyon, 

şiddetli başağrısı. 

Potasyum kanal açıcılar: Myometrial kontraksiyon myometrial hücrelerin elektrik aktivitesinin direkt 

sonucudur. Düz kas istirahat zar potansiyelinin esas belirleyicisi K
+
 iletisidir. K

+
 kanallarının ‗açılması‘ 

uyarılabilirliği azaltırken ‗kapanması‘ zar depolarizasyonuna yol açar ve uyarılabilirliği arttırır. K
+
 kanal 

açıcılarından olan levkromakalim ve pinasidil insan gebe myometriumdaki kontraksiyonları güçlü olarak 

inhibe etmektedirler. K
+ 

kanal açıcılar uterin kontraksiyonları inhibe etmek için kardiovasküler yan etkileri 

nedeniyle hali hazırda kullanılmamaktadır ancak yakın bir gelecekte obstetrik pratiğinde yerlerini alacaktır. 

Antibiyotikler: Gestasyonel süreyi uzatmazlar. Grup B streptokok profilaksisi için kullanılmalıdırlar. 

Sonuçlar: Erken doğum eyleminin yönetiminde kesin bir ‗birinci basamak‘ tokolitik ajan yoktur. Klinik 

durum ve hekimin tercihleri tedaviyi yönlendirmelidir. Antibiotikler gebelik süresini uzatmazlar ve 

doğumun gerçekleşmesi mutlak olan olgularda grup B streptokoklara karşı profilaksi amacıyla 

kullanılmalıdır. Tokolitik ilaçlarla ne idame tedavisi ne de tekrarlayan akut tokoliz perinatal sonuçu 

düzeltmez. Tokolitik ilaçlar gebeliği 2-7gün uzatabilirler böylece steroid uygulanımında akciğer 

maturasyonu için zaman kazanılmış olabileceği gibi gebenin tersiyer bir merkeze transferine olanak sağlanır. 

Yatak istirahati, hidrasyon ve pelvik istirahat erken doğum hızını azaltıyor gibi görünmemektedir, rutin 

olarak önerilmemelidir. 
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46 - Spontan Ve Terapötik Abortus 

Abortus; 20  haftanın altındaki  ve 500   gramdan daha az ağırlıktaki  gebeliklerin sonlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Spontan veya indüksiyon  ile olabilir. 

Spontan abortus: 4. ve 20. gebelik haftaları arasındaki  bütün gebeliklerin %10-15‘i spontan abortus ile 

sonlanır. Spontan düşük; gebeliğin  mekanik veya tıbbi bir müdahale olmaksızın, doğal nedenlerle, fetusun 

yaşama yeteneğini kazanmadan önce sonlanmasıdır. 

İndüksiyonla abortus: 

Erken suction abortusu (menstrual regülasyon): İlk 6 haftalık gebeliğe uygulanır. Karmen kanülü kullanılır. 

Komplikasyon oranı düşüktür. Komplikasyonlar: enfeksiyon, uterus perforasyonu, kanama. 

Prostoglandin suppozituarları: Gebeliği 7 haftadan daha az olan hastalarda uygundur. Metil prostoglandin 

F2alfa kullanılır. Majör komplikasyonu inkomplet abortustur. 

Dilatasyon ve suction küretaj: Lokal anestezi ile yapılabilir. Uterus içeriğini daha kısa zamanda boşaltır. Kan 

kaybı daha azdır. Komplikasyonlar: servikal laserasyonlar, kanama, uterus perforasyonu, enfeksiyon, 

inkomplet abortus. 

İlk  trimester küretajlarında komplikasyonların önlenmesi: Hastanın verdiği son adet tarihi ile yetinilmeyip  

pelvik muayene ile uterusun  boyutu değerlendirilmelidir. Beklenen haftadan büyük bir uterus;  çoğul 

gebelik, mol ya da uterus tümörüne bağlı olabilir. Aşırı antefleksiyon ya da retrofleksiyon durumundaki 

uterusta perforasyon riski yüksektir. Bu tehlike çoğu zaman servikse uygulanacak traksiyon ile önlenebilir. 

Servikal dilatatörler internal osu aşacak kadar sokulmamalıdır. Servikal laserasyon ve ileride ortaya 

çıkabilecek servikal yetmezliği olasılığını arttırabilir. Emici kanül internal osu aşacak kadar sokulmalıdır. 

Kanül sokulur sokulmaz  IV infüzyon  şeklinde oksitosine  başlanmalı, böylece uterus duvarının kasılıp 

perforasyon ve kanama azaltması sağlanmalıdır. Tüm Rh (-)  hastalar izoimmünizasyonu engellemek için 

Rho (D ) immünglobülin verilmelidir. 

Mid  trimester gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılan ajanlar: 

İntraamniyotik  salin instillasyonu: Amniosentez gerektirdiğinden hasta en az 16 haftalık olmalıdır. 

Komplikasyonlar: Oksitosinin etkileri; instilasyonu takiben başlanan İV oksitosin infüzyonu ile Abortus 

zamanını kısalır ancak tüketim koagülopatisi riski artar. Yüksek dozda oksitosin verilmesi ilacın aynı 

zamanda antidiüretik etkisi nedeni ile su intoksikasyonu olasılığını da arttırır. Plasenta retansiyonu, DİC, 

inkomplet abortus olabilir.İntravasküler enjeksiyon; en ciddi yan etkisi olup instillasyon anında kesilmelidir. 

İntraamniyotik prostoglandin instillasyonu: 16- 20. Gebelik haftalarında uygulanabilir. İntraamniyotik 

olarak verilen salin gibi  uyerus aktivitesini ve gebelik ürünlerinin atılmasını indükler. Salinin aksine 

hipernatremi ve DİC  ile beraber değildir. Komplikasyonlar: Canlı doğum olasılığı, gastrointestinal 

semptomlar majör yan etkilerdir (bulantı, kusma ve diyare), inkomplet abortus. 

İntraamniyotik üre instillasyonu: Fetusu derhal öldürerek canlı doğum olasılığını ortadan kaldırır. Üre 

kullanımı ile salinle olan hipernatremi ve prostoglandin ile olan karakteristik gastrointestinal semptomlar 

olmaz. Kaza ile oluşan intravasküler enjeksiyonunda, üre  aynı zamanda bir diüretik olduğundan  ağır 

dehidratasyona neden olur. 
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47 - Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) 

Sık rastlanan bakteriyel etkenler: T.pallidium, N.gonorrhoeae, C.tachomatis, M.hominis, U.urealyticum, 

H.ducreyi, C.granulomatis, G.vaginalis, B grubu Streptokoklar. Ender rastlananlar: salmonella, shigella, 

E.coli. Sık rastlanan viral etkenler: herpes simplex Tip I, II, hepatit B ve C virusu, cytomegalovirus, HPV, 

molloscum contagiosum, HIV I, II virusu. Ender rastlanan viral etkenler: enteroviruslar, adenoviruslar 

(hepatit A virusu). Diğer rastlanan etkenler: C.albicans, T.vaginalis, E.histolytica, G.lambdia, 

E.vermicularis, S.stercoralis, P.pubis. 

Gonore (bel soğukluğu): 

Etken: gram (-) diplokok (neisseria gonorhoae). Vankomisin, kolistin ve nistatin ilave edilmiş çikolata agarlı 

(Thayer-Martin besiyeri) besi yerinde ürer. Çoğunlukla cinsel temasla bulaşır. Genellikle alt genital sistem 

olmak üzere çeşitli müköz membranları tutar. 

Bakteri oldukça dayanıksızdır: Kültürde birkaç günde ölür. Kuruluk ve düşük yoğunlukta anyon varlığında 

hızla ölür. 55 °C‘de 5 dakikada ölür. %1 fenol veya %0.1 civa solüsyonu ile 1-2 dk. içinde ölür. Tuvalet 

kapaklarında 18 saat, ıslak havluda 10-24 saat yaşayabileceği bildirilmiştir. N.gonorrhoeae sadece insanlarda 

hastalık yapar. 

Klinik belirti ve bulgular: N.gonorrhoeae özellikle ürogenital organların mukozası ve göz konjonktivasına 

yerleşme eğilimindedir. Deri gonokok infeksiyonlarına dayanıklıdır. Temas yoluyla epitel hücreleri 

arasından geçerek doku altına ulaşırlar. Lenf ve hematojen yayılımda görülür. Mukozal ödem gelişir ve 

parçalı lökositlerle irin oluşur. Erkek genital gonokok infeksiyonu: Anterior üretrit yapar. İnkübasyon 

süresi 2-5 gündür. %10‘unda üretrit belirtisi olmayan asemptomatik infeksiyon olabilir. Littre ve Coper 

bezlerinin tıkanması, epididimit, prostatit, penil ödem, lenfanjit, periüretral apse, seminal vesikülit ve üretral 

kanalda daralma yapabilir. Kadın genital gonokok infeksiyonu: En sık üretrit yapar. Bartholonit, skennit ve 

servisit yapabilir. İnkübasyon süresi 10 gündür ve krema görünümünde mukopürülan akıntıya neden olur. 

İnfekte kadınların %50‘si asemptomatikdir. Gonoreli kadınların %10-20‘sinde pelvik inflamatuar hastalık 

(PIH) yapar. Tuboovarian apseler, pelvik peritonit, endometrit, salpinjit yapabilir. Gonoreye bağlı PIH‘ın en 

önemli komplikasyonu fallop tüplerinde darlık ve buna bağlı gelişen infertilitedir. Gebelerde gonoreye bağlı 

komplikasyonlar: Spontan abortus, erken membran rüptürü, prematüre doğum, akut korioamnionitis, 

yenidoğanda opthalmia neonatorum ve faringeal infeksiyonlar. 

Genital organ dışı tutulumlar: Anorektal gonore, farengeal gonore, konjonktivit, septisemi, perihepatit, artrit, 

endokardit, menenjit. Dissemine gonokok infeksiyonu; ateş, eklem ağrısı, artrit tenosinovit ve deri 

döküntüleri. 

Yenidoğanda gonore: İnfekte anneler uterus içerisinde, doğum sırasında veya sonrasında bebeklerine 

bulaştırabilirler. En sık konjonktiva etkilenir (oftalmia neonatarum) ve doğumdan 2-3 gün sonra her iki 

gözde oluşan pürülan akıntı ile karakterizedir. Körlüğe neden olabilir. Profilakside; %1‘lik gümüş nitrat göz 

damlaları, %0.5 eritromisin, %1 tetrasiklin pomadı. Ayrıca farenks, solunum sistemi, anal kanal 

infeksiyonlarına ve sepsise neden olabilir. 

Tanı: Gram boyamada bol parçalı lökositler ve bunların dışında veya sitoplazmasında gruplar halinde gram 

(-), kahve çekirdeği şeklinde diplokoklar görülür. Kesin tanı için kültür gereklidir. Ekim için en çok 

çikolatamsı agar, Thayer-Martin ve kaynamış kanlı jelöz agar tercih edilir. Gonorenin tanısında yeni 

yöntemler; ELISA, PCR, LCR, direk floresan mikroskobisi. 

Tedavi: Penisilin. Tetrasiklin. Sefiksim 400 mg PO (Perioral) tek doz. Seftriakson 125 mg IM 

(intramuskuler) tek doz. Siprofloksasin 500 mg PO tek doz. Oflaksasin 400 mg PO tek doz. Levofloksasin 

250 mg PO tek doz. C.trachomatis ile koinfeksiyon durumunda; azitromisin 1.0 gr PO tek doz, doksisiklin 

2x 100 mg 7 gün şeklindedir. Gebelerde eritromisin günlük 2 g 7-10 gün kullanılabilir. 
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Genital klamidya infeksiyonları:  

Bakteriyel CYBH arasında ilk sırada yer alır. Trahom, lenfogranuloma venerum (LGV), okulogenital, 

perinatal infeksiyonlar, atipik pnömoni, psittakoz yapabilir. Yenidoğada mortaliteye neden olabilir. 

Klamidyalar zorunlu hücre içi bakterilerdir. İnfekte ettikleri hücrelerin sitoplazmasında inklüzyonlar 

yaparlar. Chlamydia trachomatis, chlamydia psittaci ve chlamydia pneumoniae. Dış membran proteinlerine 

göre sınıflandırılır: E, F, D tipleri: ürogenital infeksiyonlar (%60-70). L1, L2, L3 tipleri: lenfogranuloma 

venereum. A, B, Ba, C tipleri: Trahom. B, D, E, F, H, I, J, K tipleri: genital infeksiyonlar ve yenidoğan 

pnömonisine. 

Lenfogranuloma venerum (LGV): L1, L2 ve L3 tipleri sorumludur. Kuluçka dönemi 3-20 gündür. Üç 

dönemi vardır; 1. Dönem: papül, vezikül ve şankır. 2. Dönem: lenfadenopati, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, 

kas ağrıları, artrit, konjonktivit, perikardit ve meningoensefalit gibi sistemik bulgular. 3. Dönem: fibrozise 

bağlı anorektal ve genital sekeller. 

Klamidyal diğer genital infeksiyonlar: Genellikle asemptomatik veya hafif belirtilerle seyreder. 

Mükopürülan servisit şeklinde görülür (%80) ve endometrit eşlik edebilir (%40). PİH, salpenjit ve 

pelviperitonit tabloya eklenebilir. İnfertilite riski infeksiyon sayısı ile orantılıdır. Ayrıca peritonit, perihepatit 

(Fitz-Hugh-Curtis sendromu) ve perisplenit yapabilir. 

Gebelikte: Şunlar gebelikte görülebilir.; spontan abortus, erken doğum eylemi, ölü doğum, erken membran 

rüptürü, prematür doğum, koryoamniyonit, postpartum ateş. Yenidoğanda konjonktivit ve pnömoni 

gelişebilir. 

Tanı: Kesin tanı etkenin izolasyonudur. Alınan örnek Giemsa ve immünofloresan yöntemi ile boyanıp 

intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri aranır. Klamidya etkenin izolasyonu. Hücre kültürü. Antijen 

saptanmasına yönelik; floresan mikroskobi (DİF), enzim immunoassay (EIA), PCR, kompleman birleşme 

testi, ligaz zincir reaksiyonu. Salgısal IgA‘nın saptanması serum antikor tayininden daha duyarlıdır. 

Tedavi: Tetrasiklin 10 gün süre ile 2gr/gün. Doksisiklin 7 gün süre ile 200 mg, diğer günler 100mg/gün 

olacak şekilde %90-100 oranında başarı. Azitromisin. Gebelerde ilk seçilecek antibiyotik eritromisindir. 14 

gün süre ile 2g/gün uygulandığında %90 oranında başarılı. Tetrasiklin, eritromisin ve rifampisin LGV‘un 

her döneminde etkilidir. 

Sifiliz: 

Sifiliz birçok organı tutabilen, çok değişik klinik tablolarla ortaya çıkan, genital ülserlerle karekterize 

infeksiyöz veneryal bir hastalıktır. Cinsel ilişki, direkt temas (birinci ve ikinci devir lezyonlarına), infekte 

doğum kanalından, transplasental ve kan transfüzyonlarıyla bulaşabilir. 

Etken: Treponema pallidum. Karanlık alan mikroskobunda saptanır. Giemsa ve gümüşleme yöntemi ile 

soluk pembe renkte boyandığından ―pallidum‖ adını almıştır. Bakteri vücut dışında oldukça dayanıksızdır; 

kuru ortamda ve tuzlu suda çok kısa sürede ölürler, antiseptiklere karşı çok duyarlıdırlar, liyofilizasyona 

dayanıksızdır, üç değerli arsenik deriveleri, asit fenik, süblime su, sabun civa, bizmut, oksijen, saponin, 

gliserin gibi maddelere dayanıksızdır. Mikroorganizma, 0-4°C‘de kanda 1-3 gün yaşayabilir ve bu özelliği 

kan transfüzyonları ile bulaşta önemlidir. 

Sifiliz evreleri: I. Dönem (şankr veya yara dönemi): Temastan ~3 hafta sonra (10-90 gün) etkenin giriş 

yerinde gelişen ülserle karakterizedir. Papül şeklinde başlar ve kısa sürede ülserleşerek tipik sifiliz şankrına 

dönüşür. Şankr tabanı sert, etrafı şarap kırmızısı renginde, ağrısız, yuvarlak veya oval, seröz sızıntılı bir 

ülserdir. % 95 genital, %5 ekstragenital yerleşir. Şankrı takiben 1 hafta sonra bölgesel lenfadenopati (LAP) 

gelişir. Tedavi edilmeyen şankr, 6-8 hafta içinde kendiliğinden iyileşir, bazen fark edilemeyecek kadar 

önemsizdir ve gözden kaçabilir. Şankr döneminde karanlık alan mikroskobunda bol T.pallidum saptanabilir. 
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II. Dönem (roseol dönemi): Şankr‘dan 2-10 hafta sonra T.pallidum tüm organlara asemptomatik olarak 

yayılır ve 2. dönem başlar. 1.dönemdeki hastaların %75‘i iyileşir. Geriye kalan %25 hasta 2.dönem sifilize 

geçer. 2. devir sifiliz yaygın LAP, grip benzeri tablo ve mukokutanöz lezyonlarla karakterizedir. Deride; 

makülo-papüller (roseol), oral mukozada; plak müköz, anogenital bölgede: kondiloma lata vardır. Sifilitik 

menenjit, gözde koriyoretinit ve kemiklerde periyostitler de görülebilir. İkinci devir sifiliz tüm organlarda 

spiroketlerin en çok bulunduğu ve hastalığın en bulaşıcı olduğu dönemdir. Hastalığın bu ilk iki dönemini 

geçiren kimselerin ortalama %25‘inde belirtiler tedavisiz kaybolabilir ve spontan iyileşme görülebilir. 

%25‘lik bir kısımda ise ―latent sifiliz‖ gelişir. Latent sifiliz; klinik belirtiler yok fakat serolojik testlerin 

pozitif olduğu tablodur. Erken latent evre (ilk 1 yıl) bulaşıcıdır fakat geç latent evre bulaşıcı değildir. 

Vakaların geri kalan %50‘sinde ise üçüncü dönem sifilize geçiş görülür. III. Dönem sifiliz (gom dönemi): 

İnisiyal infeksiyondan 3-5 yıl sonra ortaya çıkar. Hiç tedavi almamış veya yetersiz tedavi edilmiş hastaların 

küçük bir kısmında gelişir. Granulomlarla karakterize sistemik bir hastalık gelişir ve bu dönemin esas 

lezyonu gom‘dur. Gom deride en çok alt ekstremirelerde lokalize olur. Ayrıca karaciğer, kemik, 

kardiyovasküler sistem, merkezi sinir sistemine, mideye, göze yerleşir ve yerleştiği organa göre bulgu verir. 

Konjenital sifiliz: T.pallidium plasenta yoluyla fetüse geçebilir. Gebeliğin ilk 4 ayında sifilize bağlı 

intrauterin infeksiyon çok nadirdir. Dördüncü aydan sonra infekte olan fetüslerde, infeksiyonun şiddetine 

göre ölü doğum neonetal hastalık, latent infeksiyon ve abortus gelişebilir. İnfekte fetüs zamanında canlı 

olarak doğabilir ve zamanla konjenital sifiliz belirtileri gösterebilir. Konjenital sifilizin en erken belirtileri 

rinit ve hemen arkasından avuç içi, ayak tabanı, ağız ve anüste yoğunlaşan diffüz makülopapüller 

lezyonlardır. Lezyonlarda bol spiroket bulunur. 

Bulgular: İntertisyel keratit, hutchinson dişleri, semer veya sokrat burnu denilen çökük burun, kılıç kını 

tibia, zeka ve gelişme geriliği, santral sinir sitemi bozuklukları, splenomegali, anemi, trombositopeni, sarılık, 

infekte karaciğer ve immün-kompleks glomerulonefriti olabilir. Tedavi edilmeyen çocuklar 6-12 ay 

yaşarlarsa latent döneme girerler. 

Laboratuvar tanı: Histopatolojik inceleme. Karanlık saha mikroskopi. Direkt fluoresan antikor testi. 

Seroloji: Nontreponemal test (reaginic testler) (tarama ve tedavi takip); RPR, VDRL. Treponemal test 

(doğrulama); MHA-TP (microhemagglutination assay with t. pallidum), FTA-ABS (fluorescent treponemal 

antibody-absorbtion test), EIA (treponemal-based enzyme immunoassay). VDRL ve RPR: İnfeksiyondan 4-

5 hafta sonra pozitifleşir. Hastaların %25-30‘da geç latent evrede negatifleşir. Tedavi edilmiş 1. dönem 

sifilizli olguların %60‘ında 4-12 ay içinde negatifleşir. Yalancı negatiflik çok erken enfeksiyonda, latent 

dönemde, 3. dönemde ve 2. dönemde de prozon fenomenine bağlı olarak görülebilir. Biyolojik yalancı 

pozitiflik gebelik dâhil bir çok durumda görülebilir. FTA-ABS, MHA-TP ve EIA: Sensitivite ve spesifiteleri 

oldukça yüksektir. Enfeksiyonun 3. haftası içinde pozitifleşirler. MHA-TP daha popülerdir. Geçirilmiş 

hastalıkta EIA, FTA-ABS‘den daha sensitiftir. Döneme göre sensitivite/spesifite en yüksek olanlar: 

1.dönem: FTA-ABS / EIA. 2. dönem: RPR, VDRL, FTA-ABS, MHA-TP / EIA. Latent: MHA-TP / EIA. 

3.dönem: FTA-ABS / EIA. 

Tedavi: Prokain penisilin veya benzathine penisilin kullanılır. Erken sifilizde, ilk 2.400.000 ünitelik bir 

enjeksiyondan sonra üçer gün ara ile 1.200.000 IÜ prokainli penisilin 14‘ncü güne kadar devam edilir. Geç 

sifilizde bu tedavi 21 gün sürer. Penisilin allerjisi varsa, gebe olmayan hastalarda doksisiklin 2×100 mg/gün, 

2 hafta, tetrasiklin 4×500 mg/gün, 2 hafta, eritromisin 4×500 mg/gün, 2 hafta süre. Geç sifilizde bu süreler 4 

haftaya uzatılır. Nörosfilizde daha yüksek dozlar gerektiğinden iyi BOS düzeyi sağlayan penisilin G‘yi 24 

milyon IU/gün hesabı ve infüzyon yöntemiyle 3 hafta süre ile vermek gerekir. Tedaviyi takiben 3,6 ve 12. 

aylarda nontreponemal (VDRL) testler tekrarlanır. Herhangi bir hastada 4 katlık bir titre artışında tedavi 

tekrarlanır. Erken gebelik döneminde sifiliz tanısı alan bir hastaya 5. Gebelik ayında bir kür daha erken 

sifiliz tedavisi uygulanır. Penisilin allerjisi olan gebelere eritromisin önerilir. Eritromsin anneyi tedavi eder, 

ancak plasentayı geçişi fetüsü tedavi edecek konsantrasyonda olmadığından, doğumdan sonra bebeğe bir kür 

penisilin tedavisi önerilir. 
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Şankroid: 

Etken: Gram (-) haemophilus ducreyi. H.ducreyi fiziksel ve kimyasal maddeler karşı çok dayanıksızdırlar. 

Kuru ortamda çabuk ölürler. Klinik belirtiler: Deri veya mukozalarda çatlak ve sıyrık gibi zarar görmüş 

alanlardan vücuda girer. Kuluçka dönemi 2-7 gün arasında değişir. Başlangıç lezyonu papüldür. Papül 24-48 

saat içinde püstüle döner ve daha sonra hızla yumuşak ülser gelişir. Otoinokülasyon nedeni ile çok sayıda 

ülser görülebilir. Ülserle birlikte %50 vakada tek veya çift taraflı ağrılı inguinal LAP gelişir. Tedavi 

edilmezse süpürasyon ilerler (%50-60) ve periadenitle karakterli ―bubo formasyonu‖ gelişir. 

Mikroskopik inceleme için örnekler yara tabanından veya lenf bezlerinden alınır. Kültür yapılır (tanıda en 

önemli yöntem). Gram boyamada bipolar boyanmış, zincir oluşturan ve gram negatif koko basil şeklinde 

bakterilerin görülmesi tanıyı güçlendirir. Giemsa ile hazırlanmış preperatta tek tek veya yığınlar halinde 

birbirine bağlanmış‖ balık sürüleri‖ halinde görülür. Yumuşak şankrda en az 7 gün süreli oral eritromisin 

(4x500mg) veya azitromisin 1 gr tek doz veya seftriakson 200 mg/IM tek doz yeterli tedavi sağlar. 

Granuloma inguinale (donovanoz): 

Genital granülomatöz doku oluşturması ile yavaş seyir gösteren ve genellikle genital bölgede yerleşen bir 

ülserasyon şeklinde meydana gelen bir hastalıktır. Etken: kapsüllü ve gram negatif calymmatobacterium 

granulomatis. Bakteri hücre stoplazmalarında sayısız kapsüllü bakteri içeren, Donovan cisimcikleri meydana 

getirirler. Kuluçka süresi 8-80 gün. Küçük, ağrısız bir papül veya sert bir nodül halinde başlar. Kısa sürede 

ülserleşerek kahverengi, kırmızı yuvarlak kenarlı, tabanı kirli kırmızı renkte kaldırım taşı görünümünde 

granülomatöz bir şekil alır. Sekonder infeksiyon oluşmadıkça ülser ağrısızdır. Lezyonlar genellikle 

kendiliğinden iyileşir ve skar dokusu bırakır. Çok ağır vakalarda fibröz oluşumlar lenf yolunu tıkar ve 

sonuçta lenf ödem meydana gelir. Tanı: Klinik belirtilerle birlikte giemsa, leishman veya wright boyaları ile 

ve gümüşleme tekniği ile boyanarak hücre içi Donovan cisimleri aranır. Kültürü zor olmakla birlikte 

denenebilir. İmmünofloresan test, özgül ve duyarlı bir yöntem olarak önerilmektedir. Tedavi: Tetrasiklin 

(2×500 mg, oral), doksosiklin (2x 100 mg, oral) ve trimetoprim sulfametaksazol. Dirençli vakalarda kinolon 

grubu veya aminoglikozid grubu antibiyotikler eklenebilir. Gebelerde ise eritromisin (4x500mg, oral) 

önerilmektedir. 

Genital mikoplazma infeksiyonları: 

En sık Mycoplasma hominis ve Ureoplasma urealyticum sorumludur ve genital bölgede normal florada 

bulunurlar. Bakterilere benzer fakat hücre duvarları yoktur. Gram (-) tirler ve pleomorfizm gösterirler. 

Mikroorganizmaların en küçükleridir. Mikoplazmalar ozmotik ortam değişikliklerine, nemli ısıya ve 

dezenfektanlara duyarlıdır. U.urealyticum‘un patojen suşları konak direncinin düşmesine bağlı olarak non-

gonokosik üretrit etkeni olabileceği bildirilmiştir. M.hominis salpenjit, pelvis abselerine ve postpuerperal 

ateş, prepubertal vajinit yapabilir. U.urealyticum koryoamniyonite bağlı abortus, erken doğum, düşük 

doğum ağırlıklı bebeklere ve intrauterin gelişme geriliğine neden olabilir. Tanı: ELISA, PCR, kompleman 

birleşme testi, hemaglütinaston inhibisyon testi, indirek immunofloresan. Tedavi: Tetrasikline yanıt 

vermeyen üreoplazma infeksiyonlarında 6 hafta süreyle eritromisin tedavisi uygulanmalıdır. Tetrasikline 

dirençli M.hominis infeksiyonlarında ise linkomisin veya klindamisin gibi diğer antibiyotiklerin eklenmesi 

gerekebilir. 

Gardnerella vaginalis:  

Gardneralla vaginalis kadınların %55‘nin normal florasında bulunur. Üretrit ve nonspesifik vaginitlerden 

sorumludur. Vaginitli hastalarda sulandırılmış süt görünümünde ve balık kokusundaki vaginal akıntı gelişir. 

Akıntıda lökositler ve G.vaginalis‘ lerin kümeler şeklinde yapıştıkları epitel hücreleri (Clue cells=yumak 

hücreleri) görülür. Gebelikte erken membran rüptürü, preterm doğum ve koriyoamnionitise neden olabilir. 

Ayrıca doğum ve düşük sonrası endometritlere neden olabilir. Abortus sonrası PIH riskini arttırır. 

Yenidoğanda G.vaginalis sepsisi görülebilir. 
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Tanı: Akıntı sürüntüsünden Gram boyaması ve kültür yapılır. Akıntıya %10 KOH damlatıldığında balık 

kokusunun duyulması (Whiff testi) tanıda önem taşır. 

Tedavi: Laktobasilleri etkilemeden anaeropların üremelerini engellemek önemlidir. Nitromidazol türevleri 

(ornidazol, metranidazol). Metranidazol, günde iki kez 500 mg 5 ile 7 gün süre (%90‘nın üzerinde iyileşme). 

Alternatif tedavi olarak 2 g tek doz metranidazol denenebilir (%84 iyileşme). Klindamisin, 300 mg/gün 

şeklinde 7 gün süre. 

B grubu streptekoklar (BGS):  

Gram pozitif ve beta hemolitiktir. BGS‘lar ölü doğuma, abortusa, neonetal sepsis ve menenjite, postpartum 

annelerde ve vücut direnci baskılanmış hastalarda ciddi infeksiyonlara neden olurlar. Tedavide ilk tercih 

penisilin G‘dir. Ayrıca eritromisin, kloramfenikol, sefalosporin, vankomisin, imipenem, aminoglikozitler ve 

klindamisinde etkilidir. 

Herpes simpleks infeksiyonları tip I ve II:  

Hızlı ürer ve duyu sinirleri ganglionunda latent infeksiyon oluştururlar. Rekürren ataklar primer hastalıkdan 

daha hafif seyreder ve zamanla şiddeti ve sıklığı azalır. HSV tip I ve II doku tropizmi gösterirler. HSV-II 

genital mukozada HSV-I‘den daha yüksek titrelerde ürer ve yeni doğanlarda ensefalit ve şiddetli mental 

bozukluk yapma eğilimindedirler. HSV-II ile oluşan genital infeksiyonun reaktivasyonu, HSV-I ile oluşan 

genital infeksiyondan daha yüksektir. 

Primer genital herpes‘in yaklaşık %80‘i HSV-II tarafından oluşturulmaktadır. Enfekte bir erkekle ilişkide 

bulunan bir kadında genital herpes bulaşma riski %80-90‘dır. Asemptomatik infeksiyon oranı yaklaşık 

%50‘dir. Aktif lezyon bulaşı artırır. Vulva, vajina, serviks, üretra ve/veya perineumda ülserleşen veziküler 

lezyonlar gelişebilir. Ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, akıntı, disüri ve inguinal LAP yapabilir. Primer 

infeksiyonda, lezyonların ortalama süresi erkeklerde 10,9 gün ve kadınlarda 12,2 gündür. Semptomatik 

yakınmalar hastalığın 8-10. günlerinde en fazladır. Primer ve rekürren genital HSV-I ve II infeksiyonuna 

servisit eşlik edebilir. Merkezi sinir sistemine yayılım sonucu %10 oranında hafif menenjite neden olabilir. 

Yenidoğan enfeksiyonu doğum sırasında edinir. Primer HSV infeksiyonunda vaginal yolla doğan 

bebeklerdei infeksiyon riski %40‘dan fazlayken rekürren HSV infeksiyonunda bu oran %5‘dir. Ancak 

neonetal herpesli bebeklerin %70‘inden fazlasının asemptomatik annelerden doğar. 

Tanı: HSV‘nin saptanması için kesin yöntem virus kültürüdü. En yüksek virus titresi veziküler lezyonlardan 

elde edilir. Hücre kültürlerinin immünofloresan boyamayla tanı doğrulanabilir. En hızlı tanı yöntemi viral 

proteinlerin direk aranmasıdır; ELISA, lateks agglutinasyon, lezyon ve doku biyopsilerinin 

immunohistokimyasal boyanması. HSV antijen spesifik monoklonal antikorların kullanıldığı direkt veya 

indirekt immunofloresan yöntemleri. PCR tanıda en duyarlı yöntemdir. IgM antikorlarının varlığı primer ve 

rekurren infeksiyonlar için ayırt edici değildir. 

Tedavi: Asiklovire, valasiklovir, famcyclovir, vidarabin (adenin arabinoz). 

Sitomegalovirus (CMV):  

CMV yakın insan teması ile bulaşır. Virus orofarenks, vajina veya servikal salgılarda, idrar, süt, semen ve 

kanla bulaşabilmektedir. CMV ile bir kez infekte olan birey virusu hayat boyu taşır. Çocuklar başta olmak 

üzere, enfekte bireylerin %10‘u virusu hemen her zaman çevre ortamına saçarlar. Seroprevelansı 

toplumlarda %30-100 arasındadır. Sosoyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sıktır. Erişkinlerde 

cinsel yolla bulaşma olabilir. Genellikle asemptomatik infeksiyon şeklinde görülür. Hastalık kısa sürede 

kendiliğinden iyileşir, ama virus salgılanması uzun süre devam eder. 
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CMV en sık görülen konjenital infeksiyon nedenidir. Gebelik sırasında geçirilen primer CMV 

infeksiyonunun fetus infeksiyonu ile sonuçlanma oranı %35-50, rekürren infeksiyonlarda %0.2-2. Gebeliğin 

erken dönemindeki infeksiyon fetüsü daha yüksek oranda etkilemesine karşılık gebeliğin son trimesterdeki 

infeksiyon bebekte daha fazla harabiyet oluşmaktadır. Postnatal ve intrapartum infeksiyon, prenatal 

infeksiyondan daha yaygındır. Doğum sırasında serviksden CMV saçılımı %10 olguda. Süt veren annelerin 

%10-20‘si sütle CMV saçar ve bu annelerin bebekleri %50 oranında sütle infekte olma riski taşırlar. 

Tanı: Birçok yöntemle IgM ve IgG türü özgül antikorlar saptanabilir. Hibridizasyon ve PCR yöntemi ile 

CMV DNA saptanması. Ayrıca viral proteinlerin saptanmasına yönelik testlerde kullanılabilir. 

Tedavi: Gansiklovir ve foskarnet (fosfonoformik asit). Sağlıklı kişilerdeki primer CMV infeksiyonunda 

antiviral tedavi önerilmemektedir. Konjenital infeksiyonlarda ise antiviral tedavi klinik olarak etkisiz olsada 

virus salgılanmasını azaltması açısından yararlı olabilir. 

Human papilloma virusler (HPV):  

Genital bölgeyi tutan 30‘a yakın HPV saptanmıştır. Genital bölge infeksiyonlarından en çok HPV tip 6, 11, 

16, 18 ve 31 sorumludur. HPV tip 16 ve 18 özellikle serviks kanserinin etiyolojisinde rol alır. İnvazif serviks 

kanserlerinin %80-100‘ünde saptanırlar. Genital papillomlar (condylomata acuminatum) eksternel 

genitallerde ve perianal bölgede yerleşir. 

Tanı: Koiklositozisin gösterilmesi. Hibridizasyon ve PCR yöntemi ile HPV DNA saptanması en duyarlı 

yöntemlerdir. HPV tanısında serolojik testler bulunmamakta ve hücre kültürü yapılamamaktdır. 

Tedavi: Kriyoterapi, elektrokoterizasyon. Yakıcı ajanların uygulanması (podofilin, triklorasetikasit). DNA 

sentez inhibitörlerinin kullanımı (5-flourourasil). Cerrahi müdaheleler. 

Molluskum kontagiosum:  

Etken; bir pox virüs olan molloskum kontagiosum‘dur. Genellikle çocukların ve genç erişkinlerin 

hastalığıdır. Çocuklarda virus genellikle cinsel yol dışında deriyle direkt temas sonrası bulaşır. Erişkinlerde 

ise hem cinsel yolla hem de direkt temas veya otoinokülasyonla bulaşır. Primer lezyon 2-5 mm çapında 

göbekli papüllerdir. Ayak tabanı ve avuçlar hariç vücudun her yerinde bulunabilir. Lezyonlar genellikle 

kendi kendilerini sınırlar fakat yıllarca kalabilirlerde. 

Tanı: Klinik görünüm genellikle yeterlidir. Biyopsi ile molluskum cisimcikleri gösterilebilir. Serum 

antikorlarının ölçülmesine yönelik; kompleman fiksasyon, nötralizasyon, immünofloresan ve jel difüzyonu 

kullanılabilir. 

Tedavi: Keskin bir küret ile kürete etmek. Kriyoterapi, elektrokoterizasyon. 

Hepatit virusleri (hepatit A, B ve C):  

HBV cinsel ilişki ve kan yolu ile bulaşır. HCV‘nin başlıca bulaş yolu parenteraldir fakat tükrük, idrar ve 

semen gibi vücut salgılarında virusun bulunması, yakın temas ve cinsel yollarla da bulaşın olabileceğini 

düşündürmektedir. HCV‘nin cinsel yolla bulaştığını destekleyen çalışmaların yanı sıra, cinsel yolla bulaşma 

riskinin yok denecek kadar az olduğunu savunan araştırmalarda vardır. 

Human immunodeciency virus (HIV):  

HIV edinsel immun yetmezlik sendromu (AIDS) etkenidir. HIV II, HIV I‘e göre seksüel yolla üç defa, 

vertikal yolla 10 defa daha az bulaşma riskine sahiptir. HIV‘in başlıca bulaşma yolları cinsel temas, 

kontamine kan ve kan ürünlerine parenteral temas ve perinatal dönemde infekte olmuş anneden bebeğe 
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bulaşımdır. Tek bir cinsel ilişki ile HIV bulaşma riski %0.3‘tür. Tanı: HIV‘e karşı oluşmuş antikorların 

tespitinde; ELISA, Western Blot, Radioimmünopresipitasyon ve immünfloresan yöntemleri 

kullanılmaktadır. ELISA yönteminin spesifitesi %98.6 ve sensitivitesi %97.3‘dür. HIV hastalarının tarama 

ve tespitinde yüksek duyarlılığa sahiptir. Western blot testi pozitif ELISA testini doğrulamak ve antijenlerin 

hangi viral antijenlere karşı yapıldığını göstermek amacıyla uygulanır. 

Trikomoniyaz:  

Etken Trichomonas vaginalis‘dir. Trofozoit formu ile bulaşır. Bulaşma cinsel ilişki, indirekt yollarla 

(alafranga tuvalet...) ve doğum sırasında anneden bebeğe geçişle olabilir. Her iki cinsde de görülür fakat 

erkeklerde asemptomatik olduğundan kadınlarda klinik enfeksiyon daha sık ortaya çıkar. İnfekte kadınların 

partnerlerinin yaklaşık %14-60‘ında Trichomonas saptanabilmektedir; buna karşın infekte erkeklerin 

partnerlerinde ise %67-100‘ünde organizma tespit edilir. 

Kuluçka dönemi 4-28 gündür. Trikomoniyazda kadınlarda en sık şikâyet vajinal akıntı ve vulvovajinal 

irritasyona ait semptomlardır. İnfekte kadınların %50-75‘i vajinal akıntıdan şikâyet etmekte ve %10‘u 

akıntıyı kötü kokulu olarak nitelendirmektedir. Olguların %25-80 arasında değişen oranda kaşıntı ve 

%20‘sinde disuri şikâyeti vardır. Olguların yaklaşık %50‘sinde köpüklü ve sarı-yeşil renkli akıntı bulunur. 

Hastaların %75‘inde vajinal eritem görülür. Serviks ve vajina, kapiller dilatasyon ve punktuasyon kanamları 

nedeni ile klasik çilek görünümündedir. Olguların %2‘sinde çıplak gözle görülürken, kolposkopla %90‘ında 

tespit edilebilir. Olguların %90‘ında servikal erezyon gelişir ve bu durum servikal karsinomaya zemin 

hazırlar. 
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48 - Puberte Ve Adelosan Jinekolojisi 

Çocukluktan erişkin çağa geçiş devri olup, internal ve eksternal genital organların gelişmesi ve sekonder 

seks karakterlerin ortaya çıkması ile karakterize fizyolojik, somatik ve bünyesel değişimlerin olduğu 

dönemdir. Yeni doğan döneminde anne ve plasental seks steroid hormon etkilerinin kaybolması ile birlikte, 

yeni doğanda gonadotropinlerinde ani olarak tekrar yükselmeler görülür ve yıllar boyunca peakler ve pulse 

salınımlar görülür. Çocukluk döneminin ortalarına doğru GnRH puls jenaratöründe hafif supresyonlar olur. 

Pubertede GnRH uyarısına hipofiz belirgin bir şekilde gonadotropin düzeylerini artırarak cevap verir. GnRH 

salınımı ve kontrol mekanizması bilinmemektedir. Primer olarak LH‘da olmak üzere, pubertenin 

başlangıcıyla birlikte nokturnal gonadotropin sekresyonları başlamaktadır ve asıl olarak pulse amplitütünde 

artmayı göstermektedir. Uygun FSH ve LH salınımını etkileyebilmek için, uygun zamanda pulsatil GnRH 

sekresyonu olmalıdır. GnRH salınımı ve kontrol mekanizması bilinmemektedir. Fakat; katekolamin, 

glutaminin ile birlikte dopaminerjik etki, noradrenerjik, ve/veya opioid sinirler ile olan ilişkiler ve bunların 

hipotalamus ile etkileşimi şeklinde yorumlanmaktadır. 

Puberte ilerledikçe uyanık zamanlarda gonadotropin salınımları artar ve uyku ilişkili alınımlar azalır ve 

pubertenin sonuna doğru diurnal değişim tamamen kaybolur. Düzenli gündüz LH salınımları sonrası kısa 

sürede telarj gelişir. Menarş başlama yaşı ve estradiol düzeyleri birbiriyle ilişkili görülmektedir. Zamanla 

pozitif feed - back mekanizmaları kaybolup, LH pikine bağlı ovarian estradiol artışı, ovulasyon ve regüler 

menslerin başlaması görülmektedir. Growth Hormon (GH), hipatalamo-hipofizer aks ile ilişkili gibi 

gözükmekte ve puberte de sekonder seks karakterlerinin gelişmesinde rol oynadığı sanılmaktadır. 

Adolesanlarda artan insülin seviyeleri (insülin rezistansı) artmış serbest seks hormonlarının üretimine ve 

muhtemelen seksuel maturasyona neden olur. İnsülin ayrıca ovarian büyümeyi de stimüle edebilir. Tiroid 

hormonları normal pubertal gelişim için çok önemli olup, merkezi bir rol oynamaktadır. 

Puberte gelişmesini etkiliyen faktörler: genetik faktörler, coğrafik lokalizasyon (deniz seviyesi, kentsel 

alan), obezite, genel sağlık, nutrisyon, annenin pubertal durumu, atletizim, vücuttaki yağ dokusu. 

Somatik değişmeler: 

Telarj: Pubertal gelişmenin ilk belirtisidir. Meme tomurcuklanması 9-10,5 (8-13) yaşında görülür. 

Memelerin gelişmesinde asimetri olması, meme dokusunda estrojen insensivitesine veya önceden olan bir 

travmaya bağlı olabilir. Meme gelişme evreleri: Stage 1: preadelosan devrede olup, sadece papillanın 

yükselmesi vardır. Stage 2: meme tomurcuklanma stage‘idir. Meme belirginleşmiş, genişlemiş areola 

üzerinde papilla, küçük bir tepe olarak gözlemlenir. Stage 3: memelerde daha fazla büyüme olup, meme ve 

areola birlikte yükselir. İkisi arasında kontur farkı yoktur. Stage 4: areola projekte olarak, meme dokusu 

üzerinde ikinci bir tepe oluşturur. Stage 5: matur safhadır. Memenin genel konturuna areolanın gerilemesi 

ile, sadece papilla projeksiyonu kalır. 

Adrenarj: Kız çocukları 6 yaşına geldiklerinde ACTH salınımının başlaması nedeni ile DHEA-SO4 

sekresyonu başlar ve gitgide yükselir. Pubik kıllanma gelişmesi: Stage 1: preadelosan devre olup, pubis 

üzerinde villuslar oluşur. Stage 2: labia boyunca, hafif kıvrık veya düz, hafif pigmente, biraz daha uzunca, 

seyrek kıllar yer alır. Stage 3: kıllar oldukca koyu renkte olup, daha kalın ve kıvrımlıdır. Kıllar seyrek olarak 

pubik junction üzerinde de görülür. Stage 4: kıllanma bu devrede adelosan tipe benzer. Ama hala boyları 

daha küçüktür. Uylukların medial yüzüne yayılma yoktur. Stage 5: adult ve feminan tipte kıllar oluşmuştur. 

Kıllar, uylukların median yüzeyine sıçramıştır. Ama linea alba yüzeyinde görülmez. 

Menarj: Ortalama menarj yaşı 12,8 (10.7-16,1) dir. Son yıllarda sosyoekonomik düzeyi daha da yükselen 

bölgelerde menarj yaşının daha erken olduğu görülmüştür. Menarj, telarjdan 24 ay sonra olur. Boy artma 

pikinden (PHV) hemen sonra görülür. Menarj başlaması ile regüler menslerin oluşması arasında 18 aylık bir 

süre vardır. Kronolojik yaş ve kemik yaşı sirküle eden E2 düzeyleri ile koreledir. 
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Boy uzaması: Peak height velocity (PHV) menarjdan hemen önce başlar. PHV nin ortalama yaşı kızlarda 

11,9; erkeklerde 14,2‘dir (10-15 yaş). Boy uzamasında ve dolayısı ile büyümede estrojenler (E), androjenler 

(A), tiroid hormonları, human growth hormon (HGH), insülin, İGF1 (insülün growth faktör 1) ve onların 

proteinleri, genetik ve nutrisyonel faktörler rol oynar. 

Pubertede ortalama somatik gelişme yaşları: Meme tomurcuklanması: 10.5 yaş. Pubik kıllanma oluşması: 

11.0 yaş. Boyun en fazla uzaması: 11.4 yaş. Menarj: 12.8 yaş. Adult meme oluşması: 14.6 yaş. Adult pubik 

kıllanma: 13.7 yaş. 

Hasta ile ilk görüşme: Adelosan çağındaki kızların korkusu adultlerden daha fazladır. Utanma duygusu, ağrı 

korkusu, pelvik muayeneyi bilmemesi ve çıkacak patoloji endişesi vardır. Hastanın güvenini kazanmak 

gerekir. 18 yaşından büyük olanlarda, ebeveynler, görüşme odasına alınmamalıdır. 

Pelvik muayene: Muayene sırasında doktor yalnız olmamalı, yanında muhakkak hemşire olmalıdır. 

Eksternal genital organlar Tanner stagelemesine göre değerlendirilmelidir. Klitoris ve hymen muayenesi 

yapılır. Huffman spekulumu veya vaginoskop ile vagen ve serviks değerlendirilir. Smear alınır. 

Puberte ve adelosanda görülen jinekolojik problemler: 

Anormal uterin kanamalar, PCOS, premenstrual sendrom, endometriozis, dismenore, vulvitis ve vaginitis, 

konjenital anomaliler, precocıous puberte, puberte tarda ve amenore, jinekolojik tümörler. 

Anormal uterin kanamalar: Amenore, irregüler kanama ve menoreji durumlarında, yaşa bakılmaksızın, en 

azından fizik muayene yapılması gerekir. İlk yıl menstruel sikluslar, sıklıkla en uzun 6aylık intervallerle 

olur. İrregülariteler, en fazla 15 siklus devam eder. Her ne kadar düzensiz aşırı kanamalar anovulasyona 

bağlanıyorsada; atrofik, proliferatif ve sekretuvar endometrium saptanan olgular vardır. Şiddetli kanamaların 

çoğundan ovulasyonun olmaması sorumludur. Ama sadece anovulatuvarlı adolelosanlıların %11 de anormal 

uterin kanama ile karşılaşılır. Bu semptom belki de kronik bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle bu 

hastalar; gebelik, hipotiroidi, hipertiroidi, kan diskarizeleri (von Willebrand‘s v.s) ve hepatik fonksiyon 

bozukluğu açısından incelenmelidir. 

PCOS: PCOS adölesan dönemde oldukça sık karşılaşılan, menstruel düzensizlik ve hirsutizmin en önemli 

nedenidir. Karakteristik endokrin anomaliler androjenlerin ve LH‘ın hipersekresyonudur. PCOS olan bir çok 

kadında ayrıca metabolik disfonksiyonda görülür. Özellikle obezite ile birlikte daha fazla artma gösterir. 

PCOS‘unun etyolojisi açık değildir. 

Premenstrual sendrom: Premenstrual sendrom, pubertede, ovulasyonlar başlamadan görülmez. 

Ovulasyonların başlaması ile premenstrual sendromda (PMS) oluşabilir. PMS bu çağda hafiftir. Yaşla artar. 

Bilindiği gibi genelde reproduktif devrenin hastalığıdır. 

Endometriozis: Etyolojisi bilinmeyen bu hastalık adultlerde adetlerin başlaması ileaktive olur. Kendini 

pelvik ağrı veya ovarian kitle şeklinde gösterir. 

Dismenore: Dismenore, ilk menstrual siklusta nadiren olur. İlk yıl menslerin %85‘i anovulatuvar olup, ağrı 

olmaz. Primer dismenorenin patogenezi bilinmemektedir. Dismenore gerçek olabilir, histerik davranışlar 

olarak yorumlanmamalıdır. Hastanın psikolojik problemleri olabilir. Bunlarda gözüken dismenore, 

fizyolojik patolojisi olmayanlardan farklılık göstermez. Organik hastalıklar ekarte edilmeye çalışılmalıdır. 

Primer dismenore tanısı kondu ise ilk prostaglandin inhibitörleri verilir. Bunla düzelme olmazsa, düşük doz 

oral kontraseptifler 6 ay boyunca verilir. Sıklıkla dismenoreyi geçirirler. Kesildikten sonra da etkileri birkaç 

ovulatuvar siklus devam eder. Bütün bu tedavilere rağmen dismenore geçmemişse organik nedenleri ekarte 

etmek için anestezi altında muayene, ultrasonografi, gerektiğinde çok aşırı ağrı varsa laparoskopi yapılabilir. 

Adölesanda primer dismenorede, cerrahi tedavi nadiren gereklidir. Servikal dilatasyon, uzun süreli 

iyileştirme oluşturan tedavi yöntemi değildir. Retrovert uterusun süspansiyonu endike değildir. Presakral 
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nörektomi, en sona, en ağır vakalar için bırakılmalıdır. Sekonder dismenore, konjenital anomaliden 

kaynaklanıyorsa, cerrahi ile dismenore geçebilir. Endometriosis 6 ay boyunca devamlı kombine oral 

kontraseptif verilerek tedavi edilir. Bu kombine ilaçlardan kuvvetli progestin içerenler tercih edilir. Etki 

görülmezse danazol kullanılır. Narkotikler son çözümdür. 

Vulvitis ve vaginitis: Vulvada kaşıntı veya vaginal akıntı varsa enfeksiyon veyayabancı cisim yönünden 

araştırılmalıdır. Vaginal akıntının mikroskopik incelenmesi, kandida, trikomonas, gardenella için yapılır. 

Gonere için endoservikal kanal, periüretral glandlar ve rektumdan kültür alınır. En çok gözüken vulva 

vaginitis nedeni, E.Coli dir. Bu da kötü hijyen şartlarından kaynaklanmaktadır. Menarj öncesi, sadece 

estrojenin olmasına bağlı olarak, vagina ve serviksten lökore sekresyonu olur. Bu sekresyon adelosan ve 

annesi tarafından, enfeksiyon olarak yorumlanabilir. Beyaz renkte ve kalın akıntı olup, mikroskopik 

muayenede, beyaz hücre ve organizma görülmeyip, bol squamöz hücre vardır. Bu akıntı genellikle 

fizyolojiktir. Çok ender olarak, vaginal adenosis veya clear cell carsinomanın ilk belirtisi olabilir. 

Precocıous puberte: Puberte belirtileri, 8 yaştan önce başlarsa pubere prekoks olarak yorumlanır. Sekonder 

seks karekterlerinin erken gelişmesi izole tarzda olabilir (prematür telarj; prematur pubarj gibi) veya boy 

uzaması da olabilir. 

Gerçek puberte prekoks: 1-İdyopatik: kontitusyonel (fonksiyonel). 2-Merkezi sinir sistemi lezyonu: kranial 

travma, ensefalit, menenjit, ricketts. Tümörler; kraniofaringioma, optic glioma, astrositoma, suprasellar 

teratoma, hipotalamik hemartoma, hidrosetolus, von recklinghousenis hastalığı. 3-Gonadotropin üreten 

tümör: koryoepitelioma, disgerminoma, hepatoblastoma, mediastinal tümor. 4-Primer hipotiroidi: uzun 

süre tedavi edilmemiş. 5-Mc Cune Albright sendromu. 6-Silver’s sendromu. 

Prekoks pseudo puberti: 1-Benin over kisti (folliküler, luteal). 2-Ovaryan tümör (granulosa hücreli tümör, 

teka hücreli tümör, gonodablastoma, teratom, lipid hücreli tümör). 3-Feminizan adrenokortikol tümör 

(artmış DHEAS). 4-Mc Cune Albright sendromu (poliostotik fibroz displazi). 5-İlaç alımı (stilbestrol, oral 

kontreseptifler). 

Prekoks pubertenin diagnostik çalışması: Radyolojik: Kemik yaşı, kafatası filmi, kafatası manyetik rezonans 

görüntüleme, bilgisayarlı tomografik görüntüleme, pelvis ve adrenal bezlerin oblik olduğu tüm vücut 

bilgisayarlı tomografi görüntülemesi. Seroloji: FSH, LH, hCG, prolaktin, TSH, free T4, DHEAS, 

testosteron, estradiol, progesteron,17 hydroxyprogesteron. Elektroensefalogram. 

Puberte tarda ve amenore: Konjenital anamoli frekansı yüksektir. Pelvik muayene, vaginanın birçok 

anomalilerini ortaya çıkaracaktır. Ultrasonografi uterusun var olup, olmadığını belirler. 

Jinekolojik tümörler: Hayatın ilk 2 dekadında genital tümörler sık olarak görülmez ve yaklaşık görülme 

oranları tüm tümörler arasında % 5- 10‘dur. Bu yaş grubunda en sık ovarian tümörler görülür. Bu yaş 

grubundaki ovarian tümörler, ileri yaşlarda görülenlere nazaran klinik ve tedavi açısından farklılıklar 

gösterir. Bu tümörlerin yaklaşık % 77 ‗si benign, % 16‘sı malign ve % 7‘si borderline‘dır. En sık olarak 

germ hücreli tipleri görülür (%50), epitelial (%35), stromal (% 35.1), lenfoma (% 1.75) ve miks tümörler (% 

1.7) azalan sıklıklarda görülmektedir. Tüm malign over tümörlerinin yaklaşık % 45‘lik bir kısmını malign 

germ hücreli tümörler oluşturur. 
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Linkler: 

 

www.tipnotlari.wordpress.com 

www.enesbasak.wordpress.com 

 

www.facebook.com/tipnotlari 

www.facebook.com/enesbasak42 

E-mail: enesbasak42@hotmail.com 

 

http://childscience.org/html/jpn/editor.html 

http://www.medikalakademi.com.tr/uyeler/drenes. 

http://habercimedya.com 
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Enes Başak‘tan bir şiir… 

 

Ben Yârimi İsterim 

Ömrüm kurur gider zaman-ı tez elden 

Neler çekerim bilmem sevgilinin hasretinden 

Dost oldum yalnızlıkla dost-u can-ı gönülden 

Gözlerim dumanlı, ben yârimi isterim... 

 

Gönlüm demsiz perestiş eder sevgili gülizarın 

Kalbim hadsiz keşmekeş eder firak-ı ahuzarın 

O cennet gözler yek dilruba-i yarınım 

Sözlerim isyanlı, ben yârimi isterim... 

 

 

Ol bu dem naçare düştüm nar-ı aşkın 

Fayda etmez dinmeyen ah-u vahlarım 

Benimsin amma aramızda hükm-ü ayrılığın 

Takatim kalmadı, ben yârimi isterim... 

 

Mutluluk hep yarına yine bugün değil 

Kalmışım şu bitmez umutlara olmuşum sersefil 

Hasretinle oldum zir-u zeber-i rezil 

Enes yaşlandı, ben yârimi isterim... 
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