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ÖZET

AC‹L PER‹PARTUM H‹STEREKTOM‹

Amaç: Obstetrik komplikasyonlar nedeniyle acil peripartum histerektomi uygulanan olgular›n analizini yapmakt›r.

Yöntem: Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde Ocak 1995 ile Aral›k 2000 tarih-
leri aras›nda obstetrik nedenlerle acil histerektomi uygulanan 35 olgunun demografik özellikleri, insidans›, iliflkili ol-
du¤u risk faktörleri, histerektomi endikasyonlar›, geliflen komplikasyonlar, maternal morbidite ve mortaliteleri ret-
rospektif olarak incelendi.

Bulgular: Alt› y›l içinde toplam 8494 do¤um gerçekleflmifl ve 35 olguya çeflitli obstetrik nedenlerle acil histerekto-
mi uygulanm›flt›r. Acil peripartum histerektomi insidans› binde 4 bulundu. Olgular›n 32’sine (%91.42) subtotal ve
3’üne de (%8.58) total abdominal histerektomi yap›lm›flt›r. Acil histerektomi uygulanan olgularda ortalama yafl
32.77±6.96 (21-46), gravida 7.09±3.37 (2-16), parite 6.09±3.03 (1-12), gebelik haftas› 34.00±6.60 (18-40) olarak
bulundu. Histerektomi olgular›n 15’inde (%42.85) vajinal, 20’si (%57.15) sezaryen ile do¤umu takiben yap›lm›flt›r.
Acil peripartum histerektomi endikasyonlar›: uterin atoni kanamas› (%51.42), uterus rüptürü (%14.28), pelviperito-
nit ve akut bat›n (%14.28), plasenta akreata veya inkreata (%11.42), plasenta previa totalis (%2.85), myoma ute-
ri (%2.85) ve serviks kanseri (%2.85)’dir. Toplam (%34.28) olguda dissemine intravaskuler koagulopati (DIC), iki
olguda üreter, bir olguda da mesane yaralanmas› geliflmifltir. Dokuz olguya bilateral hipogastrik arter ligasyonu,
üç olguya (%8.57) postoperatif intraabdominal hemoraji nedeniyle relaparotomi uygulanm›flt›r. Tüm olgulara orta-
lama 4.85±1.98 (1-12) ünite kan ürünü verilmifltir. Acil histerektomi uygulanan olgularda iki maternal mortalite sap-
tanm›fl, olgular›n ortalama hastanede kal›fl süresi 12±9.58 (3-42) gün olarak belirlenmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›zda, acil histerektomi en s›k postpartum uterin atoni kanamas› nedeniyle uygulanm›flt›r. Ayr›-
ca, bir obstetrisyenin dikkatli olmas›n› gerektiren uterin rüptür, pelviperitonit ve anormal plasentasyon da önemli
risk faktörleridir. 

Anahtar kelimeler: Do¤um, Histerektomi, Komplikasyonlar.

SSUUMMMMAARRYY

EMERGENCY PERIPARTUM HYSTERECTOMY

Objective: The purpose of this study is to analyze the emergency peripartum hysterectomies performed due to
obstetric complications. 

Methods: We analyzed retrospectively 35 cases of emergency peripartum hysterectomy that were performed at
Dilce University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology from January 1995 to December
2000. The incidence, demographic characteristics, associated risk factors, indications of hysterectomy, peripartum
complications, maternal morbidity and mortality of the cases were analyzed.

Results: Thirty five patients of emergency peripartum hysterectomy were identified amoung 8494 deliveries and
the mean age was 32.77±6.96 (21-46), gravida 7.09±3.37 (2-16), parity 6.09±3.03 (1-12), gestational weeks
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cil peripartum histerektomi, normal vajinal
do¤umdan sonra, sezaryen s›ras›nda veya

sezaryenden sonra kontrol edilemeyen, hayat›
tehdit eden uterin kanamalar nedeniyle uygulan-
maktad›r (1). Peripartum histerektomi, son y›llar-
da etkili antibiyoterapi, uterotonik ajanlar ve kan
transfüzyonu teknikleri sayesinde azalma göster-
mifltir. Literatürde acil peripartum histerektomi
insidans› ile ilgili çok de¤iflik rakamlar verilmek-
le birlikte genellikle 0.1-0.8 aras›nda de¤iflmek-
tedir (1,2).

Bu çal›flmada amaç, çeflitli obstetrik neden-
lerle peripartum histerektomi uygulanan olgula-
r›n insidans›n›, endikasyonlar›n›, risk faktörlerini
ve maternal prognozu bildirmektir.

YÖNTEM

Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hasta-
l›klar› ve Do¤um Klini¤inde Ocak 1995 ile Ara-
l›k 2000 tarihleri aras›nda çeflitli obstetrik neden-
lerle acil histerektomi uygulanan 35 olgu retros-
pektif olarak incelendi. Ayn› dönemde klini¤i-
mizde gerçekleflen toplam do¤um say›s› ile do-
¤um flekilleri belirlendi ve histerektomi insidan-
s› hesapland›. Olgular›n demografik özellikleri

(yafl, parite, gravida, gebelik haftas›) ve histe-
rektomi endikasyonlar›, uygulanan histerektomi
tipi, gereksinim duyulan kan transfüzyonu mik-
tarlar›, intraoperatif ve postoperatif geliflen
komplikasyonlar tespit edildi. Postoperatif akut
böbrek yetmezli¤i geliflen olgular; saatlik idrar
miktar› (<30 ml/h), kan üre ve kreatininin so-
nuçlar›na göre, tüketim koagulopatisi ise anor-
mal protrombin zaman›, aktive parsiyel trom-
boplastin zaman›, fibrinojen ve fibrin y›k›m
ürünleri sonuçlar› ile de¤erlendirildi. 

BULGULAR

Klini¤imizde 6 y›ll›k dönemde toplam 8494
do¤um gerçekleflti. Bunlar›n içerisinde obstetrik
sebeplerle histerektomi uygulanan 35 olgu
(4.12/1000) incelendi. Olgular›n ortalama yafl›
32.77±6.96 (21-46), paritesi 6.09±3.03 (1-12), ge-
belik haftas› 34.00±6.60 (18-40) olarak bulundu.
Tüm olgular multigravid idi. Olgular›n 22’sinin
(%62.85) çevre il ve ilçelerden geldi¤i belirlendi.
Olgular›n 20’sinde (%57.15) sezaryen ile do¤u-
mu, 15’ine de (%42.85) vajinal do¤umu takiben
ve tümüne genel anestezi alt›nda histerektomi
uyguland›¤› saptand›. Acil peripartum histerek-

A

34.00±6.60 (18-40). The overall incidence rate of emergency peripartum hysterectomy was 4 per 1000 deliveries.
Thirty two (91.12%) patients were underwent subtotal hysterectomy. The emergency peripartum hysterectomy
was done in 15 (42.85%) of the cases after vaginal delivery and 20 (57.15%) of the cases during cesarean section
or later. The indications of hysterectomy were identified as (51.42%) uterine atony, uterine rupture (14.28%),
pelviperitonitis and acute abdomen (14.28%), placenta accreta or increta (11.42%), placenta previa totalis
(2.85%), uterine myoma (2.85%), and cervical cancer (2.85%) respectively. The overall 12 (34.28%) patients
developed disseminated intravascular coagulopathy (DIC), two (5.71%) cases had ureter injury and one case
(2.85%) had bladder injury. Bilateral hypogastric artery ligation were performed in nine (25.71%) of the patients,
and relaparatomy was performed in three (8.57%) patients due to the intraabdominal hemorrhage. The average
of 4.85±1.98 (1-12) units of blood or blood products were given to patients. Maternal mortality occured in two
(5.71%) cases. The average hospital stay was 12±9.58 days (range, 3–42 days).

Conclusion: Uterine atony was the main indication of the emergency peripartum hysterectomy. the uterine
rupture, pelviperitonitis and abnormal placentation were identified as a risk factors, and they should alert the
obstetrician that an emergency peripartum hysterectomy may be needed. 
Key words: Delivery, Hysterectomy, Complications.



tomi en s›k postpartum uterin atoni kanamas›
nedeniyle uygulanm›flt›r. Uterus rüptürü, pelvik
infeksiyonlar ve plasentasyon ile ilgili sebepler
di¤er nedenlerdir (Tablo 1).

Medikal tedaviye yan›t vermeyen uterin atoni
kanamas› nedeniyle 18 olguya histerektomi uy-
gulanm›flt›r. Bunlardan 11’inin sezaryen sonras›,
7’sinin vajinal do¤umu takiben geliflti¤i belirlen-
di. Atoni kanamas› nedeniyle histerektomi uygu-
lanan olgular›n di¤er endikasyonlara göre daha
ileri gebelik haftas›, yüksek parite ve maternal
mortalite ile sonuçland›¤› görüldü. Uterin atoni
kanamas› olgular›n›n ortalama yafl› 34.65±5.92,
paritesi 7.14±4.07 olararak bulundu. Mortalite
saptanan iki olguda da atoni kanamas› geliflmifl-
tir. Serviks kanseri olan bir olguda kanama ne-
deni ile sezaryen histerektomi (radikal histerek-
tomi), myoma uteri nedeniyle di¤er bir olguda
da sezaryen s›ras›nda kanama nedeni ile sezar-
yen histerektomi uyguland›.

Uterus rüptürü nedeni ile 5 (%14.28) olguya
histerektomi uygulanm›flt›r ve bunlar›n 4’ü uzun
süren travay› takiben geliflti¤i saptand›. Pelvik
infeksiyon 5 (%14.28) olguda görüldü. Bunlar›n
dördü sezaryen sonras› ve biri de rüptür operas-
yonu sonras› geliflti¤i gözlendi. Plasenta akreata
veya inkreata gibi plasentasyon anomalisi 4
(%11.42) olguda saptand› ve bunlar›n üçü eski
sezaryenli idi. 

Tüm olgularda overlerin korundu¤u, 32’sine
subtotal histerektomi ve üçüne de total abdomi-
nal histerektomi uyguland›¤› tespit edildi. Histe-
rektomi uygulanan 9 olguda bilateral hipogastrik

arter ligasyonu uyguland›¤› gözlendi. Tüm olgu-
lara ortalama 4.85±1.98 (1-12) ünite kan ürünle-
ri (kan, taze donmufl plazma, eritrosit ve trom-
bosit süspansiyonu) verilmiflti. Olgular›n hasta-
nede kal›fl süresi ortalama 12±9.58 (3-42) gün
olarak belirlendi. 

Hastalar›n üçünde (%8.57) postoperatif dö-
nemde geliflen intraabdominal hemoraji nedeni
ile relaparotomi uyguland›. Operasyon s›ras›nda
bir hastada mesane yaralanmas›, iki hastada da
üreter yaralanmas› geliflti¤i saptand›. Olgular›n
9’unda (%25.71) tüketim koagulopatisi olmak
üzere toplam 12 (%34.28) olguda dissemine int-
ravaskuler kuagulopati (DIC) geliflti. Postopera-
tif dönemde iki (%5.71) olguda mortalite gözlen-
di, bunlardan birinde akut respiratuar distres
sendromu ve DIC, di¤erinde ise HELLP sendro-
mu, akut böbrek yetmezli¤i (ABY) ve DIC nede-
ni ile geliflti¤i saptand›.

TARTIfiMA

Anne ve fetus sa¤l›¤› için sezaryen histerek-
tomi ilk kez 1876 y›l›nda Dr Eduardo Porro tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Literatürde acil peripartum
histerektomi insidans›n› Kacmar ve ark. (2) bin-
de 0.6, Yamani ve ark (3) binde 0.5, Engelsen ve
ark. (4) Norveç’teki çal›flmalar›nda bin do¤umda
0.2 olarak vermifllerdir. Acil peripartum histerek-
tomi insidans› geliflmifl ülkelerde binde 0.02-0.3,
geliflmekte olan ülkelerde ise daha yüksek ola-
rak verilmektedir (5). Çal›flmam›zda acil peripar-
tum histerektomi insidans›n› binde 4.12
(35/8494) olarak saptad›k. Bu insidans literatür-
le k›yasland›¤›nda oldukça yüksektir. Bu yüsek-
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Tablo 1. Acil peripartum histerektomi endikasyonlar›na
göre da¤›l›m›

Endikasyonlar n %

Uterin atoni kanamas› 18 51.42
Uterin rüptür 5 14.28
Pelvik infeksiyon 5 14.28
Plasenta acreata 4 11.42
Plesanta previa 1 2.85
Myoma uteri 1 2.85
Serviks kanseri 1 2.85

Tablo 2. Acil peripartum hiterektomi uygulanan olgular-
da perioperatif dönemde geliflen komplikasyonlar

Komplikasyonlar n (%)

DIC 12 (%34.28)
Akut böbrek yetmezli¤i 5 (%14.28)
Relaparotomi 3 (%8.57)
Üreter yaralanmas› 2 (%5.71)
Maternal mortalite 2 (%5.71)
Mesane yaralanmas› 1 (%2.85)



li¤in sebebi merkezimizin tersiyer referans mer-
kezi olmas›, çevreden komplike olgular›n yük-
sek oranda refere edilmesi ve bölgenin düflük
sosyoekonomik durumundan kaynakland›¤›n›
düflünmekteyiz. Bu operasyonlar›n tümü acil pe-
ripartum obstetrik komplikasyonlardan dolay›
uygulanm›flt›r. Sosyoekonomik düzeyi geliflmifl
toplumlarda periparum acil histerektomi en s›k
plasentasyon anomalisi nedeniyle uygulanmak-
tad›r (2). Yamani ve ark (3) uterin atoni kanama-
s›n› en s›k acil peripartum histerektomi endikas-
yonu olarak bildirmifllerdir. Çal›flmam›zda da
uterin atoni kanamas› en s›k (%51.42) acil peri-
partum histerektomi endikasyonunu olufltur-
maktad›r. Uterin atoni kanamas› ise peripartum
bak›m yetersizli¤inin temel göstergesidir. Sezar-
yen ile do¤um yapan olgularda daha sonraki do-
¤umlar› s›ras›nda uterus rüptürü ve anormal pla-
sental implantasyon riskinin artt›¤› kabul edil-
mektedir (1). Olgular›m›z›n tümü multipar olup
14’ünde eski sezaryen öyküsü vard› ve bunlar›n
5’inde uterus rüptürü 4’ünde anormal plasentas-
yon, 3’ünde pelvik infeksiyon mevcuttu. 

Plasenta previa insidans› genel populasyon-
da yaklafl›k %0.5 oran›nda görülürken, tekrarla-
yan sezaryen say›s›, sigara kullanmas›, uterus
skar›, ileri anne yafl›, multiparite, önceki düflük-
ler, ilaç kullan›m›, patolojik prezentasyon, ute-
rin anomaliler ve preterm eylem gibi durumlar-
da daha yüksek görülmektedir. Bu risk faktörle-
ri aras›nda en s›k tekrarlayan sezaryen say›s›
plasentan›n yerleflim anomalisine neden olmak-
tad›r (6,7). 

Bizim çal›flmam›zda da eski sezaryen oran›
olgular›n %40’›n› oluflturmaktad›r. Çal›flmam›zda,
olgular›n yar›s›ndan fazla uterin atoni kanamas›
nedeniyle acil peripartum histerektomi olufltur-
mas›, peripartum takibin yetersiz olmas› ve er-
ken dönemde kanamay› durdurmaya yönelik
tedbir al›nmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›-
ca, olgular›n ço¤unun birincil ve ikincil sa¤l›k
merkezlerinden refere edilmesi nedeniyle erken
müdahalenin gecikmesi, tersiyer merkeze trans-
portu s›ras›nda kaybedilen sürede gerekli tedbir-
lerin yeterli al›nmamas› tabloyu daha da drama-

tik hale getirmifltir. Olgular›n %25.71’inde tüke-
tim kuagulopatisi ve %34.28’inde DIC tablosu-
nun geliflmesi de afl›r› kan kayb›na karfl› zama-
n›nda yap›lmas› gereken ilk acil yard›m›n yeter-
siz oldu¤unu göstermektedir. Kaybedilen iki ol-
gunun da afl›r› kanamaya sekonder geliflen
komplikasyonlardan dolay› kaybedildi¤i anlafl›l-
maktad›r. Olgular›n ortalama 12 gün hastanede
kalmas› ve daha çok yo¤un bak›m gereksinimle-
ri nedeniyle önemli maddi kaynak kayb›na ne-
den olmaktad›r. Ayr›ca 35 olgudan ikisinin kay-
bedilmesi de durumun ciddiyetini göstermekte-
dir. En önemli ölüm nedenleri ise tersiyer mer-
keze geç intikal etmeleri ve ilk acil müdahalele-
rinin zaman›nda yap›lmamas›ndan kaynakland›-
¤›n› düflünmekteyiz.

Çal›flmam›zda, acil periparum histerektomi
endikasyonlar›n›n bafl›nda uterin atoni kanama-
lar›n›n yer almas› bölgemizde erken acil yard›-
m›n yetersizli¤ine iflaret etmektedir. Uterin atoni
kanamalar›n›n ço¤u medikal tedavi ile düzeltile-
bilir kanamalard›r. Bu olgularda erken dönemde
medikal tedavi uygulan›rsa cerrahi operasyonu
ve mortalite oran›n› azaltabilir. Ayr›ca uterus
rüptürü ve infeksiyonlar›n varl›¤› da peripartum
dönemde yetersiz takip ve aseptik koflullar›n›n
uygun olmad›¤›n› düflündürmektedir. Gecikmifl
olgularda sekonder geliflen komplikasyonlar ma-
ternal morbidite ve mortaliteyi art›ran en önem-
li sebeplerdir.

Bölgemizde primer ve sekonder sa¤l›k mer-
kezlerinde sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesi, an-
tenatal ve peripartum bak›m flartlar›n›n iyilefltiril-
mesi acil peripartum histerektomi ve maternal
mortalite oran›n› azaltabilir.
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