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@ Apandisit veya endometriyozis sonrası oluşan peritubal yapışıklıklarda ektopik 
gebelik riskini arttırır.

@ Konjenital tubal anomaliler özellikle de intrauterin DES maruziyeti de ektopik 
gebelik riskini arttırır.

@

Bütün kontraseptif yöntemler ektopik gebelik insidansını azaltır. Ancak tubal 
sterilizasyon, bakırlı ve LNG salınımlı rahim içi araçlar ile saf progesteron 
içeren hapların kullanımında, hamile kalındığında ektopik gebelik riski artar. 
Bariyer yöntemleri ve kombine oral kontraseptiflerde risk artışı yoktur ve 
ektopik gebelik riski en düşük olan kontrasepif yöntemlerdir. Depo MPA, acil 
kontraseptif haplar veya etonorgestrel içeren implantlarda da risk artışı 
gösterilememiştir.

@ Ektopik gebeliklerde kromozomal anomali insidansında artış yoktur.

Klinik
• Klasik triadı; ağrı, vajinal kanama ve adet gecikmesidir. Ancak bu üçlü her 

zaman birlikte görülmeyebilir.
• Tubal ektopik gebelikler; tubal rüptür, tubal abortus veya gebelik ürününün 

rezolüsyonu ile sonuçlanabilirler.
• İstmik yerleşimli olan ektopik gebelikler erken dönemde rüptüre olurken, ampüller 

bölgede yerleşen ektopik gebelikler daha geç rüptür olma eğilimindedirler. İnterstisiel 
ektopik gebelikler ise en geç rüptüre olur.

@ En erken rüptür istmik bölgede (6-8 hf) (N-03), takiben ampuller 
bölgede (8- 12 hf) ve en geç interstisiel bölgede (12-16 hf) olur.

Tanı Yöntemleri

Kantitatif ß-hCG ölçümü
Ø Normal intrauterin bir gebelikte, gebeliğin ilk 6. haftasında β-hCG 48 saatte 

ikiye katlanırken 6. haftadan sonra bu katlanma hızı yavaşlar ve sabit olmaz. Erken 
dönemdeki bu ikiye katlanma zamanı ektopik gebelikleri intrauterin gebeliklerden 
ayırabilir. Erken dönemde 48 saatteki bu katlanmanın %35’den daha az 
olması gebeliğin normal olmadığını gösterir (abortus, ex fetus, ektopik 
gebelik) (E-88, E-15, A-18). 

Serum progesteron seviyesi
Ø Normal gebeliklere nazaran seviyesi daha düşüktür. Progesteron seviyesinin 25 

ng/mL’den yüksek olması %92,5 ektopik gebeliği ekarte ederken; 5 ng/mL 
altındaki değerler normal gebeliklerin sadece %0,3’ünde bulunurlar.

Ultrasonografi
Ø Ultrasonografide normal intrauterin gebeliklerin %64-95’inde çift desidual halka 

görünümü vardır. Ektopik gebeliklerde ise genellikle tek katlı desidual halka 
görünümü olur. Nadiren ektopik gebeliklerde de çift desidual halka görünümü 
olabilir. 

Ø Gestasyonel kese içinde vitellin kesesi (yolk sac) görülmesi ektopik 
gebeliğin ekartasyonunda çift desidual halkadan üstündür. 
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Ø Ancak bir ektopik gebeliğin ekartasyonunda en değerli bulgu ultrasonografide 
gestasyonel kese içinde fetal kardiyak aktivitenin görülmesidir. Ayrıca intrauterin 
santral yerleşimli yalancı gebelik kesesi, Douglas’ta sıvı, adneksial bölgede kitle 
ve adneksial halkalar (örneğin tubal ring) gözlenmesi de ektopik gebeliği 
düşündürmesi açısından önemli ultrasonografi bulgularıdır. 

Ø Adneksiyal alanda bir kitle görünümünde ayırıcı tanıda korpus luteum, 
endometrioma, hidrosalpinks, ovaryan kitleler (dermoid kist) veya 
pedinküllü miyom akla gelmelidir.

Ø Adneksial yerleşimli gestasyonel kese ile birlikte fetal pol ve kardiyak aktivitenin 
bulunması en spesifik bulgudur ancak en az sensitif bulgudur (%10-17).

Ø Ultrasonografide gebeliğe ait bulguların elde edilebilmesi için β-hCG seviyesinin 
belli bir belirleyici düzeyin üstüne çıkması gerekir.  β-hCG düzeyi 1.500-2.000 
mIU/mL’ye ulaştığında transvajinal ultrasonografi ile görülebilirler. Bu düzeylerde 
intrauterin bir gebeliğin görülememesi durumunda kaybedilmiş bir intrauterin 
gebelik veya ektopik gebelik akla getirilmelidir ve seri β-hCG takibi yapılmalıdır. 
Ektopik gebeliklerde tanımlayıcı β-hCG seviyesi 3510 mIU/mL’dir. Bu 
seviyenin üzerinde intrauterin bir gebeliğin görülememesi durumunda ektopik 
gebelik kabul edilip tedavi edilmelidir. 

@ β-hCG düzeyi belirleyici seviyelerin altında iken intrauterin 
kavitenin de boş olması durumunda şu ayırıcı tanılar akla 

getirilmelidir: (N-07)

1.  Normal intrauterin gebelik (ancak görülemeyecek kadar erken 
dönemde)

2.  Anormal intrauterin gebelik
3.  Henüz yeni oluşmuş bir komplet abortus: β-hCG hızla düşer ve 48 saatte 

%50 azalır
4.  Ektopik gebelik: β-hCG seviyesi artar veya plato çizer
5.  Gebe olmayan bir kadın

Laparoskopi
Ø Birçok vakada laparoskopi ile direkt görüntü almak güvenilir bir tanı yöntemidir 

ve aynı zamanda olguda tedavi olanağı da sağlar.

Tedavi

Medikal Tedavi (Metotreksat)
Ø Metotreksat dihidrofolat redüktazı inhibe eden ve DNA sentezini engelleyen 

bir folik asit antagonistidir. Tek doz kullanılır. Tedavinin başarısı %90 
seviyelerindedir ve %15-20 olguda ikinci bir doza gerek duyulabilir.

Ø Tedavinin başarısını arttıran faktörler; β-hCG seviyesinin düşük olması, 
gebelik kesesinin küçük olması ve fetal kardiyak aktivitenin 
olmamasıdır. Ancak tedavinin başarısız olmasındaki en önemli etken 
β-hCG düzeyinin yüksekliğidir. β-hCG> 5000 mIU/mL ise başarısızlık oranı 
%15’tir.

Ø En sık yan etkiler gastrointestinal sisteme aittir; bulantı, kusma, stomatit ve 
karın ağrısı. Diğer yan etkiler; kemik iliği supresyonu, hemorajik enterit, 
alopesi, dermatit, karaciğer enzimlerinde yükselme, konjonktivit, 
anaflaktik reaksiyon ve pnömonitistir. Ancak bu yan etkiler ektopik 
gebeliklerde kullanılan düşük doz ve tek uygulamalarda pek görülmez. Eğer 
tedavi uzayacak olursa yan etkileri önlemek için Leucovorin kullanılabilir.
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@ Metotreksatın kesin kontrendikasyonları (N-14)

1.  Rüptüre ektopik gebelik (hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar)
2.  Emzirme
3.  İmmün yetmezlik
4.  Karaciğer hastalıkları (enzim yüksekliği)
5.  Renal hastalıklar (serum kreatinin yüksekliği)
6.  Hematolojik hastalıklar
7.  Metotreksat hassasiyeti
8.  Aktif pulmoner hastalık
9.  Aktif peptik ülser
10. Gebelik
11.  Alkolizm
12. Orta – şiddetli anemi, lökopeni ve trombositopeni

Cerrahi Tedavi
Ø Ektopik gebeliklerin cerrahi tedavisinde laparoskopi ilk tercih edilen 

yöntemdir.
þ Salpingostomi

- Hemodinamik olarak stabil ve rüptüre olmayan vakada ileride 
üreme isteği de varsa tercih edilmelidir (en az invaziv olan 
girişimdir) (E-09).

- Lineer salpingostomi sonrasında persistan trofoblastik doku riskini 
(%5-20) arttıran faktörler:
§ Çok küçük gebelikler (amenore süresi < 42. gün)
§ Serum β-hCG düzeyinin 3000 mIU/mL’den yüksek olması
§ Küçük gebelik kesesi (< 2 cm)

þ Salpenjektomi
- Tubal rezeksiyon rüptüre olan veya olmayan ektopik gebeliklerin 

tedavisinde kullanılabilir.
- Ektopik gebeliğin rekürrensini önlemek için tubanın tamamının çıkarılması 

gerekmektedir.

@ Tüm ektopik gebeliklerde hasta Rh (-) ise mutlak Rh (D) 
immünglobülini yapılmalıdır.

OVARYAN GEBELİKLER

• Non-tubal ektopik gebeliklerin en sık görülenidir (N-00). Ancak başka bir referans 
kitapta ise en sık görülen non-tubal ektopik gebelik olarak abdominal gebelik olduğu 
belirtilmektedir.

• Risk faktörleri tubal ektopikler gibidir. Ancak in vitro fertilizasyon ve RİA kullanımı, 
riski arttırmaktadır. Olgular sıklıkla rüptüre korpus luteum kisti ile karışmaktadır.

• Ovaryan kistektomi ve/veya ovaryan wedge rezeksiyon, bu olgularda en sık tercih 
edilen cerrahi yöntemdir. Sistemik veya lokal (kese içerisine) metotreksat tedavisi de 
kullanılabilir.

SERVİKAL GEBELİKLER

• Çok nadir bir ektopik gebelik tipi olmakla beraber, kanama riskinin fazla olması nedeniyle 
önem arz etmektedir. İnsidans İVF prosedürleri ile yükselir. Diğer risk faktörleri ise 
önceki sezeryan doğumlar ve geçirilmiş küretajlardır.



336 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 337

• Klinik bulgular:
Ø Ağrısız kanama (%90) (1/3’ü masif kanama)
Ø Eksternal os açık olabilir; ancak internal os kapalıdır.
Ø Serviks genişlemiştir ve incelmiştir.

• Tedavi:
Ø Öncelikle medikal tedavi denenir. Metotreksat sistemik veya lokal olarak (kese 

içine) uygulanabilir.

@ Ultrasonografide, transvajinal prob ile servikse baskı uygulandığında 
servikal gebeliklerde gestasyonel kese hareket etmezken (sliding bulgusu 
negatif), inkomplet abortusta sliding bulgusu pozitiftir.(N-17)

ABDOMİNAL GEBELİKLER

• Primer veya sekonder (tubal abortusu takiben) olabilirler. Maternal morbidite 
ve mortalitesi en yüksek olan ektopik gebeliklerdir. Gebelik miyada kadar 
ulaşabilmektedir. Ancak fetal mortalite de %95 civarındadır. Konjenital anomali 
insidansı %20 olup en çok ekstremitelerin yokluğu ve SSS anomalileri izlenir. 
En sık görülen deformasyonlar ise yüz ve/veya kraniyal asimetri ile eklem 
anormallikleridir.

• Abdominal gebelik risk faktörleri; pelvik inflamatuvar hastalık, multiparite, 
endometriyozis, yardımcı üreme teknikleri ve tubal hasardır.

• Abdominal gebelikler saptanır saptanmaz sonlandırılmalıdır. Eğer fetus abdomende 
ölür, bir süre sonra kalsifiye olur ve mumyalaşır ise litopedian; sarımsı, yağsı bir kitleye 
dönüşürse adiposer olarak adlandırılır.

• Abdominal gebeliklerde doğum gerçekleşmiş ise, plasentanın beslenmesi belirlenebiliyorsa 
bağlanıp çıkartılır. Ancak vasküler destek belirlenemezse umbilikal kord plasentaya yakın 
alandan bağlanır ve kanama gelişmemesi için yerinde bırakılır. Plasentanın bırakıldığı 
olgularda seri β-hCG ve ultrasonografi ile takip edilir. Bu olgularda metotreksat 
tedavisi, hızlı doku nekrozu ile sepsise yol açtığından halen tartışmalıdır.

İNTERSTİSİEL GEBELİKLER

• Tubanın, uterus musküler dokusu içinde bulunan proksimal segmentinde yerleşen 
gebeliklerdir. Risk faktörleri tubal gebelikler ile aynıdır; ancak ektopik gebelik nedeni 
ile geçirilen ipsilateral salpenjektomi spesifik risk faktörüdür.

• Tanısının zor olması ve vasküler desteğinin yüksek olmasından dolayı ektopik gebeliğe 
bağlı ölümlerin geniş bir yüzdesini oluşturmaktadır (%2,5). Hastanın genel durumuna 
göre metotreksat verilebilir ya da laparoskopik kornuostomi veya kornual eksizyon 
yapılabilir.

İNTRALİGAMENTER GEBELİKLER

• Nadir görülür ve ektopik gebeliklerin sekonder şekli olup, hepsi sekonder implantasyon 
sonucunda oluşurlar. Ligamentum latum yaprakları arasına tubadan aborte olurlar. 
Abdominal gebelikte olduğu gibi klinik bulguları vardır ve onun gibi tedavi edilirler.

HETEROTOPİK GEBELİKLER

• Ekstrauterin ve intrauterin gebeliklerin bir arada bulunmasıdır. 
• Yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması sonucunda insidansı en çok artan 

ektopik gebelik formudur (1:30000 gebelikten 1:100-200 gebeliğe yükselir).
• İntrauterin gebeliğe bağlı olarak hCG artışı devam ettiğinden dolayı tanıda seri β-hCG 

ölçümü faydalı değildir.
• İntrauterin gebeliğin devamı arzu ediliyorsa sistemik tedavilerden kaçınılmalıdır ve 

ektopik gebelik cerrahi olarak veya ektopik gebelik kesesine KCl enjeksiyonu ile tedavi 
edilmelidir.
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SPOT BİLGİLER
• En sık görülen ektopik gebelik... Tubal ektopik 

gebelik
• En sık görülen tubal ektopik gebelik şekli... 

Ampuller tubal ektopik gebelik
• Tubal rüptürün en erken geliştiği tubal ektopik 

gebelik... İsthmik tubal ektopik gebelik
• Tubal rüptürün en geç geliştiği tubal ektopik 

gebelik... İntertisyel tubal ektopik gebelik
• En mortal olan ektopik gebelik... Abdominal 

gebelik
• Hepsi sekonder olarak ortaya çıkan ektopik 

gebelik... İntraligamenter gebelik
• Yardımcı üreme teknikleri ile insidansı en fazla 

artan ektopik gebelik... Heterotopik gebelik
• En nadir görülen ektopik gebelik... 

Posthisterektomik ektopik gebelik
• Tubal ektopik gebeliklerin sıklık sırasına göre 

çoktan aza sıralanışı… Ampuller, isthmik, fimbrial 
ve intertisyel (kornual)

• Tubal ektopik gebelik riskini en fazla arttıran 
etken...
− Ektopik gebelik öyküsü (en fazla riski arttıran)
− Geçirilmiş tubal cerrahi (ikinci)
− Sigara

• Tubal ektopik gebeliklerin klasik triadı…
− Ağrı
− Vajinal kanama
− Adet gecikmesi

• Ektopik gebelik tanısını en erken koyduran 
yöntem... Her iki günde bir Beta-hCG‛nin ikiye 
katlanmaması

• Ektopik gebelik tedavisinde medikal tedavi ajanı.. 
Metotreksat

• Ektopik gebelikte medikal tedavinin (metotreksat) 
başarısını etkileyen faktörler…
− β-hCG seviyesinin düşük olması, 
− Gebelik kesesinin küçük olması 
− Fetal kardiyak aktivitenin olmaması

• Ektopik gebelikte medikal tedavinin başarısız 
olmasındaki en önemli etken… β-hCG düzeyinin 
yüksekliği

• Ektopik gebelikte medikal tedavinin (metotreksat) 
bazı kesin kontrendikasyonları…
 -  Rüptüre ektopik gebelik (hemodinamik olarak 

stabil olmayan hastalar)
-   Emzirme
-   İmmün yetmezlik

-   Karaciğer hastalıkları (enzim yüksekliği)
-   Renal hastalıklar (serum kreatinin yüksekliği)
-   Hematolojik hastalıklar
-   Metotreksat hassasiyeti
-   Aktif pulmoner hastalık
-   Aktif peptik ülser
-   Gebelik
-   Alkolizm
-   Orta – şiddetli anemi, lökopeni ve trombositopeni 

• Hemodinamik olarak stabil ve rüptüre olmayan 
tubal ektopik gebeliklerde ileride üreme isteği de 
varsa tercih edilen cerrahi tedavi şekli… Lineer 
salpingostomi

• Rüptüre tubal ektopik gebelikte tercih edilen 
tedavi şekli... Cerrahi (sıklıkla salpenjektomi)

• Servikal ektopik gebeliğin özellikleri…
− Ağrısız kanama sık görülür (%90)
− Eksternal servikal os açık olabilir; ancak internal 

os kapalıdır.
− Serviks genişlemiştir ve incelmiştir.
− Sliding bulgusu negatif

• Abdominal gebelikte bilinmesi gerekenler…
− Primer veya sekonder (tubal abortusu takiben) 

oluşabilir
− Maternal morbidite ve mortalitesi  en yüksek olan 

ektopik gebeliklerdir. 
− Gebelik miyada kadar ulaşabilmektedir 

ancak abdominal gebelik saptanır saptanmaz 
sonlandırılmalıdır.

• Abdominal gebelik risk faktörleri…
− PİD
− Multiparite
− Endometriozis
− Yardımcı üreme teknikleri
− Tubal hasar

• İnterstisyel gebelikler için spesifik risk faktörü… 
Geçirilmiş ipsilateral salpenjektomi

• Tanısal kantitaif hCG takibinin kullanılamadığı 
ektopik gebelik şekli…. Heterotopik gebelik

• Fertilite arzusu olan hastalarda medikal tedavinin 
tercih edilmemesi gereken ektopik gebelik şekli… 
Heterotopik gebelik

• Sezeryan skar gebeliği için tanımlanmış 
ultrasonografik kriterler... 
− Uterin kavitenin boş olması, 
− Servikal kanalın boş olması, 
− Uterin isthmusun ön kısmına yerleşmiş gebelik kesesi, 
− Mesane ve gebelik kesesi arasında sağlıklı 

myometrium bulunmaması
-  Negatif sliding bulgusu

SEZARYEN SKAR GEBELİĞİ

• Embriyonun uterustaki sezaryen skarına implantasyonudur. Tüm gebeliklerin 1/2000’sinde görülür.
• Sezeryan skar gebeliği için tanımlanmış ultrasonografik kriterler;
Ø İntrauterin kavitenin boş olması 
Ø Servikal kanalın boş olması
Ø Uterin isthmusun ön kısmına yerleşmiş gebelik kesesinin bulunması 
Ø Mesane ve gebelik kesesi arasında normal myometriumun bulunmaması
Ø Negatif sliding bulgusu

• Tedavi; Ultrasonografi eşliğinde küretaj, metoteksat (lokal ya da sistemik) veya histeroskopik girişim uygulanabilir.


