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ÖZET :

SUMMARY :

Tubal ligasyon yaygýn bir kontrasepsiyon
yöntemidir ve ektopik gebelik tubal sterilizasyonun
bir komplikasyonu olarak görülebilir. Bu yazýda,
33 yaþýnda, kasýk aðrýsý ve vajinal kanama þikayeti
ile kliniðimize baþvuran ve bilateral tubal ligasyon
sonrasý ektopik gebelik saptanan bir olgu sunuldu.

Ectopic pregnancy after bilateral tubal ligation;
A case report

Anahtar Kelimeler: tubal ligasyon, ektopik gebelik,
intrauterin gebelik

Tubal ligation is a common method of contraception
and ectopic pregnancy is one complication of tubal
sterilization. We present a case of ectopic pregnancy
after bilateral tubal ligation in a 33 year old female
suffering from pelvic pain and vaginal bleeding.
Key words: tubal ligation, ectopic pregnancy,
intrauterine pregnancy

GÝRÝÞ
Tubal ligasyon yaygýn bir kontrasepsiyon
yöntemidir ve ektopik gebelik tubal
sterilizasyonun bir komplikasyonu olarak
görülebilir(1,2). Sterilizasyon baþarýsýzlýklarýnda ektopik gebelik oraný intrauterin
gebelik oranýndan daha yüksektir(3). Özellikle
sterilizasyon sonrasý 2 yýl veya daha uzun süre
geçmiþse daha yüksek ihtimalle gebeliðin
ekstrauterin olabileceði düþünülmelidir (4).
Bu yazýda, kliniðimizde bilateral tubal ligasyon
sonrasý ektopik gebelik saptanan bir olgu
sunuldu.
OLGU
Zeynep Kamil Hastanesi acil polikliniðine
baþvuran; 33 yaþýnda, gravida 4, para 3 olan
olgunun kasýk aðrýsý ve vajinal kanama þikayeti
mevcuttu. Öyküde, 10 günlük adet gecikmesi
olduðu öðrenildi. Fizik muayenede; kan basýncý
90/60mmHg, nabýz 100/dk, sol adneksiyel
bölgede hassasiyet ve defans mevcuttu.
Rebound izlenmedi. Sað adneksiyel bölgede
özellik yoktu. Perine, vulva doðal, minimal
vajinal kanama mevcuttu. Serviks multipar
görünümde ve hareketle aðrýlý idi. Transvajinal
ultrasonografide uterus 67x45mm, endometrial
line 5mm, Douglasta serbest sývý mevcuttu.
Sað over doðal görünümde idi ve sol over
komþuluðunda 25x24mm boyutlarýnda hiper-

hipoekojen alan mevcuttu. b-hCG: 1120 mIu/ml
saptandý. Özgeçmiþinde, 3 vajinal doðum ve
en son 5 yýl önce geçirilmiþ sezaryen ve
bilateral pomeroy usulu tüp ligasyonu öyküsü
mevcuttu. Vital bulgularý stabil olan hasta, acil
þartlarda L/S yapýlamamasý nedeni ile takibe
alýndý. Hastanýn takibinde kasýk aðrýsýnýn
þiddetlenmesi ve ultrasonografide batýn
içerisinde sývý artýþý gözlenmesi üzerine rüptüre
ektopik gebelik ön tanýsý ile acil laparotomi
kararý verildi. Laparotomi esnasýnda; sol over,
tuba ve barsak anslarý birbirine yapýþýk izlendi.
Yapýþýklýklar künt ve keskin disseksiyonla
açýldý. Olasý tubal ligasyon bölgesinde daralma
ve distalinde ektopik gebelik olduðu düþünülen
kitle mevcuttu. Sol salpenjektomi uygulandý.
Sað tuba incelendiðinde, benzer görünümü
nedeniyle, rekanalizasyon geliþme olasýlýðý
düþünülerek sað salpenjektomi operasyona
eklendi.
TARTIÞMA
Tubal ligasyon sonrasý, düþük oranda da
olsa intrauterin ve ekstrauterin gebeliklerin
görülebileceði unutulmamalýdýr. Yapýlan
çalýþmalarda, gebeliklerin oluþumunda tubal
rekanalizasyonun veya tuboperitoneal fistülün
rolü olduðu gösterilmiþtir(5,6). Bu yollarla
oluþan açýklýðýn sperm geçiþi için yeterli
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büyüklükte olduðu fakat fertilize ovumun
geçmesi için çok küçük olduðu, bu nedenle de
distal tubal implantasyonun meydana geldiði
düþünülmektedir(5-7).Literatürde tüm tüp
ligasyonu yöntemleri deðerlendirildiðinde 10
yýllýk baþarýsýzlýk oraný %1,8(8) iken, çeþitli
çalýþmalarda sterilizasyon sonrasý ektopik
gebelik oraný %5-%90 arasýnda deðiþmektedir
(9). Sterilizasyon baþarýsýzlýðýnda oluþan
g e b e l i k l e r i n % 1 5 - 2 0 s i e k t o p i k
gebeliklerdir(5,6). Sterilizasyon sonrasý oluþan
ektopik gebeliklerin oraný, tüm ektopik
gebelikler içerisinde yaklaþýk %10dur(5).
Sterilizasyon sonrasý saptanan ektopik
gebeliklerde tedavi yöntemi olarak bilateral
salpenjektomi önerilmektedir(7).
Ayrýca, bir çalýþmada, sterilizasyondan 1
yýl sonra, ekstrauterin - intrauterin gebelik oraný
1:14,2 iken sterilizasyondan sonra 2 yýl veya
daha uzun süre geçen olgularda bu oran 1:2
olarak bulunmuþtur(4). Bizim olgumuzda da
tubal ligasyondan 5 yýl sonra ektopik gebelik
saptanmýþ ve ektopik gebeliðin oluþumunda
tubal rekanalizasyonun rolu olduðu
düþünülerek, bilateral salpenjektomi yapýlmýþtýr.
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Sonuç olarak, üreme çaðýndaki kadýnlarda
gebelik düþündüren yakýnma ve bulgular
saptanmasý durumunda, tubal ligasyon öyküsü
olsa da ayýrýcý tanýda mutlaka gebelik, özellikle
ektopik gebelik, düþünülmelidir. Ayrýca tubal
ligasyon öncesi, tüm çiftlere düþük oranda da
olsa gebelik riski hakkýnda bilgi verilmelidir.
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