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Gebelikte cerrahi 

►Gebelikte cerrahi: %0.5-1 

►Temel prensipler değişmez 
►Bazı değişiklikler tanı ve tedaviyi zorlaştırır. 
 

 

 
Annenin durumu her zaman önceliklidir. 



Endikasyonlar 

GEBELİKLE İLİŞKİLİ 
►Servikal yetmezlik 
operasyonu (serklaj) 
►Over kist 
komplikasyonları 
►Fetal cerrahi (lazer) 

 

GEBELİKLE İLİŞKİSİZ 
►Akut batın 

 Appendisit (1/1500-2000) 
 Kolesistit (1/1600-10000) 
 İntestinal obstrüksiyon 

(1/3000) 

►Travma 
►Malignite  

 Serviks kanseri (1/2500) 
 Meme kanseri (1/3000) 
 Melanom (2.8/1000) 
 Over kanseri (1/30000) 



Tanıda gebeliğin getirdiği zorluklar 
► Gebelikte görülen fizyolojik değişikliklerin semptom 

ve bulguları maskelemesi (anemi, lökositoz, 
taşikardi, gastrik motilitede azalma, konstipasyon, 
bulantı,kusma,hafif karın ağrısı..) 

► Kardiyak output %30-40 oranında artar 
► Kalp atımı 10-15/dk hızlanır 
► Fizyolojik hafif respiratuar alkaloz 
► Fizyolojik anemi (artmış plazma hacmi) 
► 10000-14000/mm3 lökosit sayısı (doğumda 20000-

30000/mm3) 
► Fibrinojen, F VII, VIII, IX, X, XII    ,protein S   , 

aktive protein C rezistansı             Trombozise 
yatkınlık  
 
 



Tanıda gebeliğin getirdiği zorluklar 

►İntraperitoneal organların yer değiştirmesi 
ve basıya bağlı venöz dönüşün azalması 
nedeniyle klinikte değişiklik 

►Büyüyen uterus batın duvarında gerginliğe 
ve viseral organlarda basıya yol açar. 
Peritoneal iritasyona cevapta azalma, ağrı 
duyusunda azalma veya yansıma (Defans –
rebound daha geç ortaya çıkar) 



 

 

 

 

Gereksiz laparotomi yapma korkusu 

 

Konservatif yaklaşım ve geç cerrahi müdahale 
 
 

Fetal ve maternal morbidite 



Cerrahinin zamanlaması 
►Elektif cerrahi            Gebelikten sonra 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Birinci trimester: %25         Teratojenite? 

İkinci trimester: %35          İdeal zaman 

Üçüncü trimester: %40          Preterm doğum 
 

 

Maternal  

fetal risk 
 

 

Cerrahinin 

aciliyeti 
 



Fetal kalp hızı monitorizasyonu 

► 26-27. gebelik haftasından  sonra 
cerrahiden önce ve sonra fetal kalp 
monitorize edilmeli. 

 
► Uteroplasental kan akımında ve 

fetal oksijenizasyonda azalmayı 
yansıtır 
 

► İntraoperatif monitorizasyon? 
 ABD.’de %60 intraoperatif 

monitorizasyon 
 Fetal sonuçlar değişmemiş 

 
 

 



Tokoliz 

►Amaç: 
 Piyelonefrit gibi uterus kontraksiyonlarını 

tetikleyen durumlarda gebeliğin süresini 
uzatmak 

 Kortikosteroid uygulanması için zaman 
kazanmak 

►<35. haftada uygulanır 
►En sık kullanılan ilaçlar: Nifedipin, ritodrin, 

magnezyum sülfat, indometazin 



 

 

 

 

 

 

 

Rutin profilaktik tokoliz 
 
 

Önerilmiyor 

Hasta iyi izlenmeli,  
preterm doğum riski olursa tokoliz uygulanmalı! 



Kortikosteroid 

►24 saat arayla 2 doz 12 mg İM betametazon 
uygulanır 

►Etkisi ilk dozdan 18 sonra başlar (maksimum 
etki 48 saat sonra) 

►Etkisi: 
 RDS  
 Mortalite 
 İntraventriküler kanama 
 NEK 

 
 



   Görüntüleme yöntemleri 

► US:  Bilinen zararlı etkisi yok. 
► X-ray: Etkisi toplam radyasyon dozuyla ilişkili. 
► BT:  Etkisi toplam radyasyon dozuyla ilişkili. 
► MRI:  Bilinen zararlı etkisi yok. Teorik risklerinden 

dolayı (radyofrekans nedeniyle dokunun ısınması, lokal elektrik 
akımına maruziyet) organogenez döneminde genellikle 
kullanımından kaçınılır. 

► ERCP:  Sadece terapetik amaçla, rutin olarak 
kullanılmaz (bilier pankreatit, kolanjit, 
koledekolitiazis) 

► Nükleer tıp: Diagnostik amaçla kullanıldığında 
güvenli 



   X-ray 

► Gebelik süresince kumulatif doz. 
►<5 rad (cGy) minimal fetal risk 
►Gebelik haftası çok önemli: 

 En yüksek risk 8-15 hafta 
 Malformasyon, fetal büyüme kısıtlılığı, fetal 

kayıp 
 Santral sinir sistemine teratojenik etki 
 Geç gebelik dönemi: Hematolojik malignite  

  



Radyasyon dozları (rad) 

►Akciğer grafisi    <0.001 
►Pelvik grafi     0.04 
►Üst gastrointestinal seri grafi        0.05-

0.1 
►Barium enema    0.3-4 
►HIDA scan     0.15 
►Toraks BT     0.01-0.2 
►Abdominal BT    0.8-3 
►Pelvik BT      2.2 



Radyasyon dozları (rad) 

►Akciğer grafisi    <0.001 
►Pelvik grafi     0.04 
►Üst gastrointestinal seri grafi 0.05-0.1 
►Barium enema    0.3-4 
►HIDA scan     0.15 
►Toraks BT     0.01-0.2 
►Abdominal BT    0.8-3 
►Pelvik BT      2.2 

Tek bir görüntüleme yöntemi hiçbir zaman 
 teratojenik sınırın üzerinde değildir! (ACOG) 



Kontrast maddeler 

► İodin içeren kontrast maddeler: 
 Plasentadan geçer. 
 Teorik olarak fetusun tiroid bezinde geçici etkisi vardır. 
 Klinikte yan etkisi görülmemiştir. 
 Endike olduğu durumlarda kullanılabilir. 

► Gadolinium: 
 Plasentadan geçer. 
 Hayvan çalışmalarında spontan abortus, iskelet sistemi 

ve viseral organlarda malformasyon bildirilmiş. 
 Sadece faydasının zararından fazla olduğu 

düşünüldüğünde kullanılmalıdır. 
 



Annenin sağlığı için gerekli olduğu sürece 

 görüntüleme yöntemlerinden kaçınılmamalıdır 
TANIDA GECİKME! 

 



Anestezi ve komplikasyonları 

► Hidrasyon, kan 
transfüzyonu, maternal 
oksijenasyona dikkat! 

 

► Vena kava ve sol iliak 
vene basıyı önlemek 
amacıyla hafif sol 
lateral pozisyon 

 

 



Anestezi ve komplikasyonları 

►Mümkün olan her durumda rejyonel anestezi 

►Zor entübasyon 
 Gebelikte 10 kat daha fazla (1/249) 

 En önemli anesteziye bağlı ölüm nedeni 
 Ödem, obezite, anatomik bozukluklar 

 Krikoid bası 

►Artmış aspirasyon riski 
 Alt ösefagus sfinkter tonusunda azalma 

 Gravid uterusun mekanik etkisi 

 

 



Anestezik maddelerin teratojenik 
etkisi 

►Bazı türlerde anestezik maddelerin 
teratojenik olduğu gösterilmiştir. 

►Teratojenite doza ve gebelik haftasına bağlı 
olarak değişir. 

►Anestezik ilaçların bazı malformasyonlara 
neden olduğu düşünülse de genel olarak: 

. İNSANLARDA TERATOJEN OLMADIKLARI  
KABUL  EDİLMEKTEDİR 



Hiperkoagulabilite 

 

 
Gebelikte hiperkoagulabilite 

 
 

DVT profilaksisi 
intermitan pnömotik kompresyon 



   Laparoskopi 

►Avantajları: 
 Hospitalizasyon süresi daha kısa 
 Postoperatif narkotik analjezi ihtiyacı daha az 
 Tromboemboli riski daha az 
 İnsizyonel herni riski düşük 
 Uterusun manipülasyonu daha az, preterm 

eylem ve spontan abortus riski düşük 
 Tanı kesin olmadığında ayırıcı tanı amacıyla 

uygulanabilir. 



Gebeliğin her döneminde laparoskopi  
güvenle uygulanabilir (SAGES). 

 
İlk trokarın giriş yeri: 
Fundusun yüksekliğine 

ve daha önceki insizyonlara  
göre ayarlanmalı 

 
Açık Hasson tekniği 

 
 



Appendektomide trokar giriş yerleri 

 

1. trimester 2. trimester 3. trimester 



 

 

 

► Yüksek basınç ile: 
 Venöz dönüş azalır 
 Kardiyak output düşer 
 Uteroplasental kan akımı azalır 
 CO2 absorpsiyonu     Fetusta hiperkapni ve hipoksemi   

             

 

    Basıncın <15 mm Hg olduğu durumlarda 
pnömoperitoneum fetusta asidoza neden olmaz! 

 

CO2 insüflasyonu intraabdominal basınç 
 10-15 mmHg olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

MATERNAL- FETAL ASİDOZ 



    Laparoskopi 

►Cerrahın tecrübesi çok önemli 
►Laparotomiyle karşılaştırıldığında preterm 

doğum, Apgar skoru, doğum tartısı, fetal 
büyüme kısıtlılığı, fetal malformasyon ve 
neonatal mortalite açısından fark yok. 
 

 



   Appendisit 

► Hayat boyu appendisit riski 7% 

 

 

 

 

 

 

► Gebelikte görülme riski 1/1500-2000 

► Özellikle üçüncü trimesterde insidansı azalır (Gebeliğin 
koruyucu etkisi?) 

► Yaklaşım gebe olmayanlarla aynı 
 

 

En fazla görüldüğü yaş 10-30 
 

Gebelikte görülen en sık nonobstetrik  
cerrahi endikasyonu (%25) 

 



Appendiksin pozisyonu değişir 
 

 

Omentum enfeksiyonu sınırlayamaz 
 

 

Jeneralize peritonit 

Perforasyon riski gebelikte artar (%57 vs. %4-19) 



  Appendisit 
► Geç tanı, cerrahiden kaçınma 

► Komplike olmayan appendisitte maternal mortalite yok 
denecek kadar az, fetal mortalite %3-5 

► Perfore olduğunda fetal kayıp %20-35, maternal mortalite 
%4. 

 

 

 

► Peritonite bağlı uterus iritasyonu        %5-14 preterm 
eylem (3. trimesterde doğum %50) 

► Bilinmeyen nedenlerle diğer cerrahi prosedürlerden daha 
fazla fetal kayıp riski 
 

 

Mortalitenin nedeni müdahaledeki gecikmedir 



  Diagnostik problemler 

► Ağrının lokalizasyonu appendiksteki yer değişimine 
bağlı olarak daha yukarıda 

► Batının distansiyonu nedeniyle periton inflame 
appendiks ve çekumdan uzaklaşır, hassasiyet daha 
az lokalize olur 

► Gebelikte hafif lökositoz fizyolojiktir  

 
Pyelonefrit 
Renal kolik 
Ablasyo plasenta 
Myom dejenerasyonu 



  Appendisit 

► Ultrason en iyi görüntüleme yöntemi 
 Komprese olmayan, > 6 mm çapında appendiks  
 Gebe olmayanlarda %85 sensitivite, %92 spesifisite 

 Gebelikte yer değişikliği, uterus nedeniyle görüntüleme 
zor olabilir 

► MR ultrason ile karar verilemediğinde faydalı (%100 
sensitivite, %96 spesifisite) 

► BT 
  %94 sensitivite, %94 spesifisite 

 Ultrason ve MR yetersiz kaldığında  
 

 



  Appendisit 

►Acil cerrahi 

►Özellikle 20. haftadan önce laparoskopi 
tercih edilir 

►Peritonit varsa laparoskopi kontraendike 

►Tercih edilen insizyon McBurney 

►Perfore appendisitte gestasyonel yaşa göre 
aynı seansta sezaryen yapılabilir. 



  Safra yolları hastalıkları 

► Kolesistit en sık ikinci non-obstetrik cerrahi nedeni 
► Akut kolesistit: 8/10000        
► Gebelik safra taşı oluşumunu arttırır (bilier staz, 

kolesterol saturasyonunda artış, bağırsak 
pasajında yavaşlama) 

► Safra taşı insidansı: %3.5-10 (%30-40 
semptomatik) 

► Semptomları gebelik nedeniyle maskelenebilir (sağ 
üst kadran ağrısı, anoreksiya, bulantı, kusma, 
ateş). 
 



  Safra yolları hastalıkları 

►Bilirubin, transaminazlar  
►Alkalen fosfataz normal gebelikte de arttığı 

için non-spesifik 
►Ayrırıcı tanı: Pyelonefrit, appendisit, hepatit, 

sağ alt lober pnömoni,peptik ülser, akut 
yağlı karaciğer, HELLP sendromu, 
pankreatit, MI, herpes zoster 

►İlk olarak ultrason, yetersiz olursa MR 
kolanjiyografi 



  

 

Medikal tedaviye cevap yok 

Hospitalizasyon gerektiren bilier kolik atakları 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oral alımın kesilmesi, hidrasyon, analjezik ve antibiyotik 
 

Cerrahi (L/S) 

 
Laparoskopik kolesistektomi gebelikte uygulanan 

 en sık laparoskopik prosedürdür. 
 



  Safra yolları hastalıkları    
 
► 2. trimesterde elektif operasyon: Maternal-fetal 

komplikasyonlar minimal 
► Gecikmeye bağlı olarak safra kesesi rüptürü, 

enfeksiyon, pankreatit     Fetal mortalite   
► Artık erken dönemde kolesistektomi öneriliyor: 

 Nüks %44-92 
 Daha az medikasyon 
 Daha kısa süre hospitalizasyon 
 Safra taşına bağlı peritonit gelişimini önleme 
 Sepsis, perforasyon, peritonit gibi ölümcül 

komplikasyonlardan önleme 

 



  İntestinal obstrüksiyon 

► 3. en sık nonobstetrik cerrahi nedeni (1/3000) 
► %60-70 adezyon, %25 volvulus 

► Maternal mortalite ve fetal kayıp: %6-26 

► Gebelikte tanısı zor 
► Ciddi bulantı ve kusma şikayeti olduğunda akla 

gelmeli 

► Ayakta batın grafisi: %95 sensitivite 

► Tedavi aynı (dekompresyon, hidrasyon, 
gecikmeden cerrahi) 

 

 



   Over torsiyonu 

►1. trimesterde ultrasonda saptanan <6 cm 
adneksiyal kitleler %80-95 spontan 
kaybolur. 

►Konservatif yaklaşım tercih edilir. 
►Torsiyon: %1-22 
►Alt kadran ağrısı, bulantı, kusma, ateş, 

lökositoz 
►Ayırıcı tanı: Ektopik gebelik, kist rüptürü, 

appendisit, myom dejenerasyonu 



  Over torsiyonu 

►Ultrasonda adneksiyal kitle, bazen serbest 
sıvı 

►Doppler’de ovaryan akımın izlenmesi 
torsiyon olmadığını göstermez 

►L/S veya laparotomi ile detorsiyon 

 



  Travma 

Gebelikteki en sık nonobstetrik morbidite ve      
mortalite nedenlerinden biri 

  
İLK HEDEF  

Annenin durumunu stabilize etmek 

UTEROPLASENTAL PERFÜZYON İÇİN  
 Hipoksi, hipotansiyon, asidoz ve hipotermi önlenmeli 



  Travma 

►Künt travma: 
 Pelvik ve abdominal vaskularizasyon artışı 

nedeniyle gebelikte retroperitoneal kanama 
daha sık görülür. 

►Penetran travma: 
 Uterus sayesinde gebelerde viseral organ 

yaralanması daha az sıklıkla görülür.  
 Uterusun büyüklüğü bağırsak yaralanmaları için 

koruyucu bir faktördür. 

 



  Travma 

► Travma nedeniyle plasenta dekolmanı nedeniyle 
fetal kayıp görülebilir. 

► Resüstasyon ve gerekli olan tetkikler yapıldıktan 
sonra ultrason ile fetal viabilite araştırılmalı. 

► Ultrason ve MR tercih edilmeli, BT gerekli 
olduğunda uterus korunarak çekilmeli. 

►Fetusa zarar verme endişesiyle gerekli 
görüntüleme yöntemleri ihmal 
edilmemeli! 

 



  Eve götürülecek mesajlar 

► Annenin durumu her zaman için önceliklidir. 

► Gebelikte görülen fizyolojik değişiklikler akılda 
tutulmalı, bu değişikliklerin önemli hastalıkların 
tanısını güçleştireceği unutulmamalı. 

► Her türlü cerrahi girişim öncesinde ve sonrasında 
obstetrisyenden konsültasyon istenmeli. 

► Anne için gerekli olduğu sürece cerrahi 
müdahaleden ve görüntüleme yöntemlerini 
kullanmaktan kaçınılmamalı. 


