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Özet: 

Ektopik gebelik IVF ile tedavi edilen hastalar için bilinen bir risktir. Bu çalışmanın amacı, 
ektopik gebeliğin metotreksat(mtx) ve laparoskopik salpinjektomi ile tedavisinin sonraki IVF 

siklusu sırasında ovarian cevaba etkisini değerlendirmektir. IVF tedavisi sonucu oluşan 
ektopik gebelik için tedavi edilen tüm kadınların bilgileri değerlendirildi; çalışma IVF tedavisi 

sonucu rüptüre olmamış ektopik gebelik için mtx veya laparoskopik salpinjektomi yapılan ve 
sonrasında IVF siklusuna alınan kadınları içermekteydi. Ana ölçütler ektopik gebelik 

tedavisinden sonraki bazal serum FSH konsantrasyonu ve ovarian cevaptı. Toplam 58 

hastadan, 36’sı mtx ile tedavi edilmiş, geri kalan 22’si ise salpinjektomi ile tedavi edilmişti. 
Takip eden IVF siklusunda mtx ve salpinjektomi grupları arasında ovarian cevap 

parametreleri açısından anlamlı farklılık gözlemlenmedi. Tekrarlayan ektopik gebelikle her 

grupta birer hastada karşılaşıldı ve toplam oranı %3.4(2/58)’dü. Mtx veya salpinjektomi ile 

tedaviden sonra takip eden gebelik sonuçları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Ne önceki 
mtx tedavisinin ne de salpinjektominin sonraki IVF siklusunda ovarian cevaba etkisi olmadığı 
sonucuna varıldı. 
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Giriş: 

Ektopik gebelik IVF ile tedavi edilen hastalar için bilinen bir risktir. IVF populasyonu 

içerisinde ektopik gebelik görülme sıklığı %1-8.6 arasında değişmektedir. IVF sonrası ektopik 
gebelik insidansında ki belirgin artış, ektopik gebelik için risk faktörü olduğu bilinen tubal 
faktör ve daha önce geçirilmiş endometriozis ameliyatı gibi infertil kadınların belirgin 
karakteristik özelliklerine bağlı olabilir. Ayrıca IVF tedavisi ile ilişkili olan yüksek steroid 
hormon oranlarıda tubal fonksiyonları bozabilir. İlaveten, yanlışlıkla fallop tüpüne yapılan 
embriyo transferi veya yüksek sayıda embriyo transferi de ektopik gebelik riskinde rol 
oynayabilir. Ektopik gebelik hala ilk trimesterde gebelikle ilişkili maternal ölümlerin önde 
gelen nedenidir ve rüptüre ektopik gebeliği olan hemodinamik olarak unstabil hastalarda acil 
cerrahi tek tedavi seçeneğidir. Ektopik gebelik için uygun tedavi seçenekleri, B-hCG 

konsantrasyonu düşük olan veya azalmakta olan hastalarda ekspektan yönetim, mtx ile 
medikal tedavi, salpingostomi veya salpinjektomi ile cerrahi tedavidir. 



Mtx bir folik antagonistidir, DNA ve RNA sentezi için gerekli olan dihidrofolat redüktaz 
enzimine yarışmalı olarak bağlanır ve inhibe eder. Bu enzimin inhibisyonu trofoblast gibi 

hızla çoğalan hücreleri etkiler ve bu nedenle metotreksat ektopik gebeliğin medikal 
tedavisinde kullanılır. Ancak mtx overde prolifere olan germinal hücreleri de etkileyebilir ve 
mtx tedavisi sonrası azalmış over rezervi rapor edilmiştir. Salpinjektomi de overin vasküler 
desteğini bozarak ovarian fonksiyonu etkileyebilir ve antral folekül sayısında azalma ile 

sonuçlanabilir. 

Mtx’ın ve salpinjektominin over rezervine etkisini değerlendiren bazı çalışmalar mevcuttur. 
Ancak şimdiye kadar salpinjektomi ile mtx’in over rezervi üzerine etkisini karşılaştıran bir 
çalışma raporlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, ektopik gebeliğin metotreksat(mtx) ve 
laparoskopik salpinjektomi ile tedavisinin IVF siklusu sırasında ovarian cevaba etkisini 

değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler 

Bu çalışmada, Kanada ve İsrail’de ki yedi reprodüktif merkezde IVF tedavisi sonucu ektopik 

gebelik gelişen ve ektopik gebelik tedavisi alan tüm kadınların bilgileri değerlendirilmiştir. 
Çalışmaya alınma kriterleri; 1) IVF tedavisi sonrası gelişen rüptüre olmamış ektopik gebelik 
için mtx veya laparoskopik salpinjektomi yapılan hastalar; 2) ektopik gebelikten sonra 12 ay 

içerisinde IVF siklusuna alınan hastalar; ve 3) 2005-2012 yılları içerisinde IVF siklusuna 

alınan hastalar. Ektopik gebeliği konservatif olarak tedavi edilen ve frozen embriyo transferi 
yapılan kadınlar çalışma dışında tutulmuştur. 

Kombine veritabanı hastaların yaşı, vücut kitle indeksi, infertilite nedeni ve süresi, 3.gün 
FSH, LH  ve östradiol konsantrasyonu olmak üzere temel karakteristiklerini içermekteydi. 
Maalesef katılan bazı merkezler antral folekül sayısı ve antimülleriyen hormon (AMH) düzeyi 
ile ilgili bilgiye sahip değildi. Ektopik gebelik ile ilgili bilgiler; tanı sırasındaki gebelik yaşı, 
gebelik kesesi büyüklüğü (gebelik kesesinin iki çapının ortalaması), fetal kalp atımı olup 
olmadığı, tedavi sırasındaki serum B-hCG konsantrasyonu ve ektopik gebelik için yapılan 
tedavi tipini içermektedir. İlave bilgiler ise ektopik gebelik ile sonuçlanan IVF siklusu 

parametreleri ve bir sonraki IVF siklusu parametreleridir. Bunlar; endometrial kalınlık, 
toplanan ve fertilize edilen yumurta sayısı, transfer edilen embriyo sayısı ve kalitesini 
içermektedir. Embriyolar takip eden kriterlere göre gradelendirilmiştir; grade1, eşit 
büyüklükteki blastomerler; grade2 %10’dan fazla fragmantasyon içermeyenler; grade3, 

fragmantasyonu %50’den fazla olmayanlar; grade4, fragmantasyonu %50 den büyük olanlar. 

Bu retrospektif çalışma için örneklem genişliği, iki grup arasında toplanan oosit sayıları 
açısından %20’lik farkı  %80 saptama gücü ile saptayacak şekilde 0,05 alfa değeri ile birlikte 
belirlendi. Unpaired two-sample t-test için örneklem genişliği hesaplaması kullanılarak her bir 
grup için örneklem genişliği 150’den fazla katılımcı olarak belirlendi. Bu tahmin toplanan 

ortalama oosit sayısı temel alınarak oluşturuldu(10,2 ±6.6) . 

 

İstatistiksel Analiz 



Datanın dağılımını değerlendirmek için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. Karşılaştırmalar 
Student’s t-test uygun durumlarda Mann–Whitney U-test kullanılarak analiz edildi.Sonuçlar 
ortalama ve standart sapma veya ortanca ve çeyrekler arası yüzde kullanılarak gösterildi. 
Oranlar ki kare ve Fisher’s Exact test kullanılarak karşılaştırıldı. < 0,05 olan p değeri anlamlı 
kabul edildi. 

 

Bulgular 

Toplam 58 hastanın, 36 tanesi mtx ile 22 tanesi ise laparoskopik salpinjektomi ile tedavi 

edilmişti. Laparoskopi grubundaki hastalardan hiçbiri mtx almadı. Mtx grubunda, bir ektopik 
gebelik fetal kalp atımı ile tanı aldı. 3 hastada ultrason ile gebeliğin yeri belirlenemedi ve 

ekstrauterin yeri bilinmeyen gebelik olarak tanı konuldu. Bu 3 hasta dışında diğer tüm 
hastalarda tubal ektopik gebelik mevcuttu. Salpinjektomi grubunda, tüm ektopik gebelikler 
ultrason ile tanı aldı ve tubaldi. 3 hastada ektopik gebelik fetal kalp atımı ile tanı aldı. Her 
hasta ektopik gebelikten önce ve sonra aynı ovulasyon indüksiyon protokolü ile tedavi edildi. 
Tablo 1 hastaların ve ektopik gebeliklerin temel karakteristiklerini göstermektedir. Ektopik 

gebelik tedavisinden hemen önceki B-hCG serum konsantrasyonu haricindeki diğer 
parametrelerin değerleri birbirine yakındı. Salpinjektomi grubundaki tedavi sırasındaki B-

hCG konsantrasyonu(ortanca 1730(IQR:657-3861 IU/I)) mtx grubundakilerden daha yüksekti 
(ortanca 547 ,(IQR:140-951 IU/I) %95 CI 16-2850 IU/I; p=0,04). 

Tablo 1: Ektopik Gebelik tedavisi mtx veya laparaskopik salpinjektomi  yapılan ve takiben 
IVF siklusuna tabi tutulan kadınların karakteristikleri 

 MTX (n=36) Salpinjektomi (n=22) 

Yaş  33.8  ± 5.2 32.9 ± 4.8 

Vücut  Kitle İndexi (kg/m2
) 26.2 ± 5.6 24.0 ± 5.8 

Basal FSH (IU/I) 6.6 ± 1.8 6.9 ± 1.7 

Hamilelik Süresi (ay) 36 (24-36) 36 (24-60) 

Tedavi sırasındaki β-HCG 

konsantrasyonu (IU/I)
a
 

547 (140-951) 1730(657-3861) 

Tedavi sırasındaki gebelik yaşı 
(hafta) 

6.0 ± 0.66 6.2 ±  0.7 

Gebelik Kesesi Büyüklüğü (mm) 20.7 ± 6.1 23.3 ± 12.3 

Ektopik Gebelik ve sonraki IVF 

siklus arasindaki sure (ay) 

 

7.4 ± 6.0 5.8 ± 4.9 

İnfertilite Etolojisi   

Tubal 6/36 (16.7) 7/22 (31.8) 

Açıklanamayan 13/36 (36.1) 7/22(31.8) 

Ovulasyon 1/36(2.8) 0/22(0) 

Endrometriosis 0/36(0) 1/22(4.5) 

Erkek faktörü 16/36 (44.4) 7/22 (31.8) 

 

Değerler ortalama ± SD, ortanca (çeyrekler arası oran) veya  n/total (%). aP = 0.04. 



 

Gebelik kesesinin ortalama büyüklüğü daha fazlaydı ancak salpinjektomi grubu (23.3+-12,3 

mm) mtx grubu (20.7+-6.1 mm) ile karşılaştırıldığında anlamlı bulunmadı. Tablo 2 ovarian 

rezerv indeksi olarak bazal serum FSH konsantrasyonun ektopik gebelik için mtx veya cerrahi 

tedavilerden etkilenmediğini göstermektedir. Antral folekül sayısı(AFC) sadece bazı hastalar 

için değerlendirilebildi. (mtx grubunda 25, salpinjektomi grubunda 14 hasta). İki gruptada 
tedavi sonrası AFC daha düşüktü ancak anlamlı değildi. IVF siklusları sırasındaki ovarian 

cevaplar, tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında mtx grubunda ve cerrahi grubunda 

anlamlı faklılık bulunamadı (Tablo 2). 

Tablo2: Ektopik gebelik tedavisi öncesi veya sonrası IVF parametrelerinin karşılaştırılması 
 

 MTX (n=36) Salpinjektomi (n=22) 

 

 

Bazal FSH (IU/I) 

Antral folekül sayısı 
Sitümülasyon gün sayısı 
Total FSH dozu (IU) 

HCG gününde endometrial kalınlık 

Pik östradiol konsantrasyonu 
(pmol/ml) 

Toplanan oosit sayısı 
Fertilizasyon oranı 
Transfer edilen embriyo sayısı 
Embriyo kalite skoru 

 

 

Gebelik sonucu 

  Ektopik gebelik 

  Missed abortus 

  Gebelik yok 

  Biyokimyasal gebelik 

  Devam eden gebelik 

  İptal(cevap yok) 
 

Önce               Sonra 

 

6.6±1,8            7,2±2,5 

9,6±5,1            6,5±2,1 

10,6±1,9         10,5±1,4 

3025±1953     
3021±1868 

9,9±2                9,6±2,7 

3645±3156     
3665±2364 

10,2±5,4          9,5±5,3 

57,4                  63,5 

2,7±1,2             2,6±1,1 

1,9±0,7             1,8±0,7 

 

 

 

36/36(100)       1/36(2,8) 

-                          

1/36(2,8) 

-                          

27/36(75) 

-                           0 

-                           

6/36(16,7) 

-                           

1/36(2,8) 

Önce                        Sonra 

 

6,9±1,7                 6,2±1,5 

22,5±4,9               17,2±12,1 

9,1±2,7                 9,4±2,8 

2813±1071           2895±979 

9,7±1,7                 9,8±2 

3887±2379           
3907±2281 

13,4±9,5                11,1±7,6 

56,4                         61,7 

2,6±0,9                   2,4±0,9 

1,9±0,7                   2,2±0,8 

 

 

 

22/22(100)             1/22(4,5) 

-                    2/22(9.1) 

-                    

15/22(68.2) 

-                    

3/22(13,6) 

-                    1/22(4,5) 

-                    0 

 

 

  

Değerler ortalama ± SD, %veya n/total (%).Mtx veya salpinjektomi grupları arasında tedavi 
öncesi veya tedavi sonrası sikluslarda siklus karakteristikleri açısından istatistiksel anlamlı 



faklılık bulunamamıştır. Benzer olarak mtx ve salpinjektomi grubu arasında takip eden siklus 
sonuçları arasından istatistiksel anlamlı fark bulunamamıştır. 
a AFC mtx grubunda 25 hastada ,salpinjektomi grubunda ise 14 hastada ulaşılabilirdi. 
 

Tekrarlayan ektopik gebelik her bir grupta 1 hastada gözlendi (toplam oran %3.4, 2/58). Mtx 
veya salpinjektomi ile tedaviden sonra takip eden gebelik sonuçları açısından anlamlı farklılık 
bulunmadı. 

 

Tartışma: 

İnfertil hastalar, özellikle IVF tedavisi sonrası ektopik gebelik öyküsü olanlar, genel 
popülasyondaki kadınlardan farklıdır. Bu kadınlar, belirli bir inertilite peryodu sonrası IVF 

tedavisi almış ve başarısız IVF gebeliği sonrasında mümkün olan en kısa sürede tekrar tedavi 
almak isteyen hastalardır. Bu yüzden ovarian rezerv ve IVF tedavisinde ovarian cevap 

üzerinde etkisi olmayan bir ektopik gebelik tedavisi tanımlamaya ihtiyaç vardır.  

Ektopik gebeliğin mtx ile tedavisinin sonraki ovarian rezerv ve IVF tedavisine ovarian cevabı 
inceleyen birkaç çalışma bulunmaktadır. Orvieto ve ark.ektopik gebelik için mtx tedavisinin 

sonraki IVF tedavisine ovarian cevabı etkilemediğini göstermiştir.Başka bir çalışmada 
ektopik gebeliğin mtx ile tedavisinin takip eden siklüslarda AMH düzeyini etkilemediği 
gösterilmiştir.Diğer taraftan McLaren ve ark. ektopik gebelik için mtx ile tedavi edilen 

hastalarda ovarian sitimulasyon sırasında toplanan oosit sayısında azalma olduğu sonucuna 

varmışlar. Çalışmlarında ,mtx maruziyetinden sonra 180 gün içerisinde yapılan IVF 

siklusunda toplanan oosit sayısında anlamlı bir düşüş gözlemlemişlerdir. Bulunan bu sonuçlar 
daha önceki 2 çalışmada olduğu gibi mtx’ın ovarian cevap üzerinde bir etkisi olmadığı 
sonucunu desteklemektedir. Mtx tedavisi ile bir sonraki IVF siklusu arasındaki süre 7.4+-0.4 

aydı. Daha düşük bir aralığın IVF siklusunda oveyan cevaba etkisinin olup olmadığı 
belirsizdir. 

Salpinjektominin ovarian cevap üzerindeki etkisi 4 çalışmada araştırlmıştır. Shulman ve ark. 

Adneksiyal cerrahinin ovarian fonksiyona bir zararının olmadığını gösterdi. Almog ve ark. 

(2011) hidrosalpinks için salpinjektominin ovarian sitimülasyon sırasında ovarian cevaba 

etkisi olmadığını bulmuştur. Xi ve ark.(2012) IVF hastaları arasındaki ektopik gebelik için 
salpinjektominin etkilerini araştırdı ve IVF parametreleri açısından salpinjektomi öncesi ve 
sonrasında farklılık olamadığını buldu.Diğer taraftan Orvieto ve ark. salpinjektomi sonrası 
ipsilateral ovarian cevapta anlamlı bir düşüş gözlemledi. Bu çalışamada da önceki 3 çalışmada 
olduğu gibi salpinjektominin IVF siklusunda ovarian cevaba etkisi olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Fakat overin kan akımını bozmamamak için hidrosalpinksin eksizyonu tüpe yakın 
yapılmalıdır. 
 

Bu çalışmanın zayıflığı retrospektif olmasından kaynaklanmaktadır. Standardizasyon ve 

randomizasyon olamaması sonucu iki grup arasında B-hCG konsantrasyonu ve ektopik 

gebelik büyüklüğü farklılıkları ortaya çıkmıştır ve bu daha gelişmiş bir gebeliğin mtx yerine 

salpinjektomi ile tedavi edilmesinden kaynaklanabilir. 



 

7 tane IVF ünitesinden ve toplam 6000 IVF siklusundan data toplanmasına rağmen 58 vaka 
araştırmaya dahil edilebilmiştir. Bu ise hesaplanan 150 katılımcı sayısının çok altındadır. 
Bunun nedenlerinden biri tedavinin ovarian cevap üzerindeki etkisi karşılaştırılamadığı için 
frozen embriyo transferi sonucu açığa çıkan ektopik gebeliklerin çoğu değerlendirme dışı 
tutulmuştur. Bu çalışma mtx ve salpinjektominin güvenli bir şekilde IVF hastalarında ektopik 
gebelik tedavisinde kullanılabileceğini garanti etmektedir. İlginç bir sonuç ise takip eden IVF 

sikluslarında her iki grupta da gebelik oranları daha düşük bulundu: mtx grubunda %19.4 
salpinjektomi grubunda %13.6. Bazı çalışmalar ektopik gebelik sonrası gebelik oranlarına 
bakmışlardır ancak bu çalışmalar IVF populasyonu değil genel popülasyondaki hastaları 
değerlendirmişlerdir.Bir çalışmada ( Oriol ve ark., 2008) IVF hastalarında mtx tedavisi 
sonrası gebelik oranlarını değerlendirilmiş ve tedavi sonrası %33.4 olarak bulunmuştur. 
Ancak bu çalışmada sadece 14 hasta mevcuttu. Bizim çalışmamızda ise ovarian cevaplar, 

oosit sayıları ve transfer edilen embriyo sayıları, embriyo kaliteleri benzer olmasına rağmen 
daha düşük gebelik oranları bulundu. Tedaviden etkilenen tek parametre antral folekül sayısı 
ve toplanan yumurta sayısı olduğu gözlendi. İki grupta da bu parametreler tedavi sonrası daha 
düşük bulunmuştur ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bunun olası nedeni düşük 
hasta sayısıdır. Daha fazla hasta sayısı olsaydı, daha anlamlı bir farkın görülme olasılığı vardı 
ve bu gebelik oranında düşüşü açıklayabilirdi. Folikülogenezis insan overinde 1 yıl süren bir 
süreçtir. Bunun büyük bir kısmı (270 gün)  gonadotropin bağımsız preantral folekül fazında 
geçmektedir geri kalan 85 gün ise gonadotropin bağımlıdır. Foleküller primordial durumdan 

çıkarken sadece gonodotropin reseptörü kazanmakla kalmaz aynı zamanda kan desteği de 
artar. Mtx ve salpinjektomi (kan akımı desteğindeki düşüşe bağlı olarak ) bu folekülleri 
etkileyebilir ve azalan antral folekül sayısını açıklayabilir. Başka bir etki ise oosit kalitesinde 
veya endometrial reseptivitede üzerinde olabilir. Ancak IVF hastalarındaki ektopik gebelik 
sonrası düşük gebelik oranı bu çalışmadaki esas gözlemdir ve daha geniş hasta sayılarını 
içeren çalışmalar ile incelenmelidir. 
 

Kesinlikle, her tadavi tipinin kendine özgü endikasyonları ve mtx tedavisindeki B-hCG 

konsantrasyonu da içeren kriterleri vardır . Burada salpinjektomi grubundaki hastalar mtx 
grubundaki hastalara göre daha yüksek B-hCG konsantrasyonuna sahipti. Bu hastaların en 
azından bazıları aslında mtx tedavisi için uygun değildi. 
 

Bu çalışmada, sonuç olarak daha önce yapılan mtx veya salpinjektomi tedavisinin sonraki IVF 

sikluslarında ovarian cevabı etkilemediği sonucuna varılmıştır. 
 

 


