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ÖZET
Girifl: Heterotopik gebelik farkl› gestasyonlar›n birlikte bulunmas› durumudur. Yard›mc› üreme tekniklerinin yayg›n
kullan›m›yla günümüzde insidans› artmaktad›r.
Olgu: 30 yafl›nda gravida 2 para 1, son adet tarihine göre 7 haftal›k spontan gebeli¤i olan hasta kar›n a¤r›s› ve
vajinal kanama flikayetiyle acil servisimize baflvurdu. Hastan›n özgeçmiflinde; geçirilmifl sezaryen operasyonu, rahim
içi araç (R‹A) kullan›m› ve klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu sonras›nda, gebelik elde edilemeyen intrauterin
inseminasyon (IUI) uygulamas› vard›. ‹ki y›l sonra spontan gebe kalan ve baflvuruda befl haftal›k intrauterin tek canl›
gebeli¤i olan hasta, rüptüre heterotopik gebelik tan›s› alarak, laparoskopik salpenjektomi ile tedavi edildi. Ailenin
onam ve talebi üzerine intrauterin gebelik tahliye edildi. Postoperatif dönemde problem yaflanmad›. Tahliye materyalinin
patlojik incelemesi heterotopik gebelikle uyumlu rapor edildi.
Sonuç: ‹ntrauterin gebelik tan›s› alan her gebede risk faktörü olsun veya olmas›n adnekslerin ve pelvik yap›lar›n
detayl› incelenmesi gerekmektedir. ‹ntrauterin gebeli¤in ultrasonda izlenmesi heterotopik gebeli¤i ekarte ettirmemektedir.
Komplikasyonlar geliflmeden tan› koyabilmek hayat kurtar›c› öneme sahiptir.
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RUPTURED SPONTANEOUS HETEROTROPIC PREGNANCY
SUMMARY
Introduction: Heterotropic pregnancy is a condition of the co-existence of different gestations. With the widespread
use of assisted reproductive techniques its incidence is increasing.
Case: A 30-year-old woman, gravida 2 para 1,with spontaneous pregnancy at 7 weeks and 6 days gestational age
according to the last menstruation, applied to our emergency department with abdominal pain and vaginal bleeding.The
medical history includes a caesarean surgery, intrauterin device (IUD) usage and a procedure of intrauterine
insemination (IUI) following the ovulation induction by clomiphene citrate resulting with unsuccessful pregnancy.
he patient who got pregnant spontaneously and had a single five-weeks intrauterine pregnancy at the application.The
patient was diagnosed with ruptured heterotropic pregnancy and treated with laparoscopic salpingectomy.Upon the
consent and request of the family, intrauterine pregnancy was evacuated.No complications occurred in the postoperative
period. Pathological examination of evacuation material was reported consistent with heterotropic pregnancy.
Conclusion: Regardless of the presence of any risk factors in pregnant women diagnosed with intrauterine pregnancy,
adnexa and pelvic structures should be examined in detail. The detection of intrauterine pregnancy in the ultrasonography
does not eliminate heterotropic pregnancy. Early diagnosis before development of complications has a life saving importance.
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arteriyel 120/80 mm/Hg nab›z 84/dk idi. Acil servise
baflvuru esnas›nda hemoglobin(Hb): 12,3 gr/dl, beyaz
küre ve platelet say›m› normal iken servis takibinde
Hb:10,8 gr/dl olarak de¤erlendirildi, hasta vakit
kaybetmeden laparoskopik olarak operasyona al›nd›.
‹ntraoperatif izlemde bat›n içinde yaklafl›k 1000
cc hemorajik mai ve aktif kanama mevcuttu (Resim
2). Sa¤ adneksiyel alanda ampuller k›s›mdan rüptüre
yaklafl›k 4x4 cm boyutunda ektopik gebelik materyali
izlendi (Resim 3). Sa¤ salpenjektomi, bat›n temizli¤i
ve kanama kontrolü yap›ld› (Resim 4). Ailenin onam
ve talebi üzerine laparoskopi sonras› intrauterin gebelik,
manuel vakum aspirasyon metoduyla tahliye edildi.
‹ntraoperatif ve postoperatif komplikasyon izlenmedi.
Postoperatif birinci gün hemoglobin de¤eri 10,0 gr/dl
olan hasta genel durumu iyi olarak taburcu edildi.
Taburculuk sonras› kontrollerinde problem olmad›.
Postoperatif düzenli kontrollere ça¤›r›lan hastan›n
hemoglobin de¤eri 13,2 gr/dl ultrasonografik incelemesi
ve jinekolojik muayenesi normal olarak de¤erlendirildi.
Bir sonraki gebeli¤inde olmas› muhtemel obstetrik ve
jinekolojik durumlar hakk›nda detayl› bilgilendirildi.

G‹R‹fi
Heterotopik gebelik iki veya daha fazla gebelik
oda¤›n›n birlikte olmas› durumudur. ‹nsidans› spontan
konsepsiyonla 1/30000 iken yard›mc› üreme teknikleri
sonras›nda 1/100 e kadar ulaflmaktad›r(1,2). Dolay›s›yla
bu durum günümüzde daha s›k heterotopik gebelik
vakas›yla karfl›laflaca¤›m›z anlam›na gelmektedir.
Olguda tubal rüptür geliflmifl spontan heterotopik
gebelik vakas› sunuldu. Erken gebelik haftalar›ndaki
tüm baflvurularda pelvik ve adneksiyel yap›lar›n klinik
ve ultrasonografik olarak de¤erlendirilmesinin önemi
vurguland›.
Olgu
30 yafl›nda gravida 2 para 1 olan hasta bir gün
önce bafllayan kar›n, kas›k a¤r›s› ve düflük flüphesi
flikayetiyle hastanemizin acil servisine baflvurdu. Son
adet tarihine göre 7 haftal›k spontan gebeli¤i olan
hastan›n özgeçmiflinde; befl y›l önce geçirilmifl sezaryen
operasyonu, iki y›l R‹A kullan›m› ve iki y›l öncesinde
bir kez klomifen sitrat indüksiyonu ve IUI uygulamas›yla gebelik elde edilememesi vard›. Bat›n
muayenesinde defans ve rebound hassasiyeti olan
hastan›n jinekolojik muayenesinde kollum hareketleri
ileri derecede a¤r›l› olarak tespit edildi. Lekelenme
fleklinde cüzi vajinal kanama mevcuttu.
Ulrasonografik incelemede uterin kavite içinde 5
haftal›k kardiyak aktivitesi olan fetus ve s›v›
koleksiyonu, sa¤ adneksiyel alanda heterojen ekoda
oluflum ile birlikte paraovarian bölgede, douglas bofllu¤u
ve bat›n içinde yayg›n serbest s›v› koleksiyonu izlendi
(Resim 1).

Resim 2: Bat›n içi yayg›n hemoraji.

Resim 1: Heterotopik gebeli¤e ait USG görüntüsü.

Hasta tubal rüptürle birlikte heterotopik gebelik
ön tan›s›yla hospitalize edildi. Servis kabulünde tansiyon
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Resim 3: Ektopik gebelik materyali.
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abortus insipiens, inkomplet abort, hemorajik korpus
luteum kisti ayr›c› tan›da düflünülmüfl ancak muayenede
abdominopelvik hassasiyetin olmas›, ultrasonografide
intrauterin tek canl› fetüsle birlikte sa¤ adnekste belirgin
heterojen oluflum, mai ve koagülüm izlenmesi hastada
rüptüre heterotopik gebeli¤i düflündürmüfltür.
Heterotopik gebelik varl›¤›nda özellikle transvajinal
ultrasonografik inceleme vazgeçilemez öneme sahiptir
(9). Pelvik mai ve a¤r› varl›¤›nda heterotopik gebelik
akla gelmelidir. Di¤er yard›mc› tan› yöntemlerinden
ßhCG ve progesteron ölçümü ektopik gebelik tan›s›nda
faydal› iken, heterotopik gebelik tan›s›nda, efl zamanl›
intrauterin gebelik kaynakl› olabilece¤inden anlaml›
de¤ildir.
Tedavide laparoskopi veya laparotomi hastan›n
klinik durumuna uygun olarak tercih edilen cerrahi
yöntemlerdir.
Heterotopik gebelikte laparoskopik cerrahinin
birçok avantaj› vard›r; gebe uterusunu minimal
etkilemesi, kan kayb›n›n çok az olmas›, postoperatif
abortus riskini azaltmas›, erken iyileflme ve mobilizasyonla tromboembolik komplikasyon ihtimalini
azaltmas›, postoperatif dönemdeki a¤r› kontrolünde
potent analjeziklere ihtiyac›n daha az olmas›, abdominal
insizyon olmamas› ve hospitalizasyon süresinin
k›salmas› bu avantajlardan baz›lar›d›r(10). Ayr›ca
laparoskopi alan›ndaki geliflmeler ve deneyimin artmas›
nedeniyle önceleri laparotomi ile tedavi edilen tuba
rüptürü gibi durumlarda laparoskopi kullan›m› daha
güvenli hale gelmifltir(11).
Olgumuzda vital bulgular›n stabil olmas›, laparoskopi
ekipman ve ortam›n›n yeterli, k›sa zamanda haz›rlanabilir
olmas› ve klini¤imizde ifllemi çok k›sa zamanda
gerçeklefltirebilecek deneyimde hekim ve personelin
olmas› nedeniyle laparoskopi tercih edildi.
Heterotopik gebeli¤in ektopik komponenti
genellikle ampuller yerleflimlidir. Cerrahi prosedür;
konservatif yaklafl›mda salpingostomi, radikal
ekstirpasyon amaçlanan olgularda salpenjektomi olarak
de¤iflmektedir (10) . Ancak heterotopik gebelikte
postoperatif dönemdeki takiplerde, yüksek ßhCG
düzeylerinin intrauterin gebeli¤e mi yoksa komplet
ç›kar›lamayan intratubal konsepsiyon materyaline mi
ait oldu¤u flüphe oluflturaca¤›ndan, cerrahi tedavide
salpingostomi yerine özellikle salpenjektomi tercihi
daha uygun görülmüfltür(10). Olgumuzda intrauterin
gebeli¤in devam› düflünülmese de hastan›n birden fazla
risk faktörüne sahip olmas›, bunlara geçirilmifl ektopik

Resim 4: Salpenjektomi sonras› bat›n görüntüsü.

Salpenjektomi olarak kay›tl› olan örne¤in
histopatolojisi; tubal gebelik materyali; küretaj materyali
olarak kay›tl› örne¤in histopatolojisi; koryonik
elemanlar ve desidua olarak rapor edildi.

TARTIfiMA
Heterotopik gebelik farkl› gestasyonlar›n birlikte
bulunmas› durumudur. Heterotopik gebelik tubal,
ovaryen, abdominal, servikal veya kornual yerleflimli
olabilir. Birden fazla ektopik gebelik oda¤› fleklinde
olabilece¤i gibi efl zamanl› intrauterin gebelik de
bulunabilir(3,4).
Risk faktörleri ektopik gebelik risk faktörleriyle
ayn›d›r. Geçirilmifl cerrahi, önceki gebelikte ektopik
gebelik öyküsü, pelvik inflamatuar hastal›k, R‹A
kullan›m›, ovulasyon indüksiyonu öyküsü risk
faktörlerinden baz›lar›d›r(5). Günümüzde seksüel geçiflli
hastal›k, erken yaflta multipl seksüel partnerle iliflki ve
yard›mc› üreme tekniklerinin yayg›nlaflmas› nedeniyle
ektopik gebelik görülme insidans› artmaktad›r(5).
Yap›lan çal›flmalarda risk faktörleri içinde geçirilmifl
cerrahi öyküsünün en yüksek oranda oldu¤u tespit
edilmifltir(5). Bununla birlikte risk faktörü olmadan da
heterotopik gebelik oluflabilmektedir(6).
Heterotopik gebeliklerin %70 i gebeli¤in 5 ve 8.
haftalar›nda, %20 si 9 ve 10. haftalarda ve %10 kadar›
11. hafta ve sonras›nda tan› almaktad›r(2).
Klinik; rüptürün olup olmamas›na göre asemptomatik
durumdan flok tablosuna kadar de¤ifliklik gösterebilir(7).
Adet rötar›yla birlikte vajinal kanama ve abdominopelvik a¤r› ektopik gebeli¤i düflündürmelidir(8). Olguda
acile baflvuru esnas›nda ilk olarak abortus imminens,
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gebelik öyküsünün de eklenmesi ve ayn› tubada
tekrarlayabilecek ya da persiste kalabilecek %5-8(12)
oran›nda ektopik gebelik ihtimali oldu¤undan
salpenjektomi uyguland›.
Heterotopik gebeliklerde genel yaklafl›m intrauterin
gebeli¤i koruma yönündedir. Ailenin ayd›nlat›lm›fl
onam›ndan sonra intrauterin gebeli¤in devam› veya
sonland›r›lmas› için uygun yönetim planlanabilir.
‹ntrauterin gebeli¤in devam› planlan›yorsa fetuse olan
yan etkileri nedeniyle metotrexat, prostoglandinler ve
RU-486 gibi ajanlar kullan›lmamal›d›r, tüpün intakt olmas›
durumunda lokal potasyum klorid veya hiperozmolar
glukoz enjeksiyonu(13) uygulanabilir(6,14).
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