Jinekolojik Endoskopi Derneği
Aralık 2017 Bülteni

Sevgili meslektaşlarım;
Her ay düzenli olarak çıkarttığımız, JED e-Bülten’in, Aralık sayısı ile tekrar sizlerle
buluşuyoruz. Bu ayki sayımızda geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz toplantılara, çalışma
özetlerine, yapacağımız toplantıların detaylarına ve endoskopi dünyası ile ilgili haberlere
ulaşabilirsiniz.
Öncelikle, 17-21 Ekim tarihlerinde 26. ESGE (European Society for Gynecological
Endoscopy) yıllık kongresi ile birlikte 7. Türk Jinekolojik Endoskopi sempozyumunu birlikte
ülkemizde gerçekleştirmiş olmanın gururunu sizlerle paylaşmak isterim. Kongremiz ESGE ve
JED dışında MESGE (Middle East Society for Gynecological Endoscopy), ISGE (International
Society for Gynecological Endoscopy), APAGE (Asian Pasific Assosiation for Gynecologic
Endoscopy and Minimally Invasive Therapy), ve IAGE (Indian Association of Gynecological
Endoscopists) gibi uluslararası önemli kuruluşların da katılımı ile coşkulu bir akademik
karnaval halinde tamamlanmıştır.
Üzerine basarak belirtmek isterim ki kongremizde 250 yerli ve yabancı alanlarında son derece ileri noktada olan bilimsel davetli
konuşmacılardan faydalanmak için 69 farklı ülkeden 1500 ün üzerinde meslektaşımız katılmıştır.
Bu katılımcılar jinekolojik endoskopinin derinlemesine incelendiği 10’un üzerindeki kongre öncesi kurslardan, canlı cerrahi
oturumlarından, kadavra diseksiyon demonstrasyonlarından ve tüm bilimsel oturumlardan faydalanma şansı bulmuştur. “Dünya
Laparoskopik Sütür Şampiyonası” gibi birçok farklı aktivite ile kongremizde değişik konseptler ile katılımcılar hem laparoskopik
cerrahi becerilerini geliştirme hem de eğlenme fırsatı yakalamışlardır. Kongremizde 400’ün üzerinde bildiri yapıldığının altını
çizmek isterim. İlaveten bunlar içerisinde ülkemizden yapılan arasında bilimsel kurul tarafından seçilen en iyi bildiri rahmetli
hocamız Prof. Dr. Onur Bilgin’in anısına ödüllendirilmiştir. Ayrıca JED olarak ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu siyasi
konjonktürde tüm zorlukları göğüsleyerek böylesine önemli bir kongreyi ülkemiz topraklarında gerçekleştirmiş olmanın haklı
gururunu kongremize yoğun bir ilgiyle katılan siz meslektaşlarımızla birlikte bir kez daha paylaşmak isterim.
Jinekolojik Laparoskopik Kadavra Kursu 15-16 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi, İleri Düzey
Endoskopik, Robotik Cerrahi Eğitim Merkezinde (CASE)’de gerçekleştirilecektir. Bu kursun en önemli farklılıklarından biri
ülkemizde ilk defa bir kadavra başına sadece 5 katılımcı kabul edilecek ve maksimal pratik üzerine odaklanılacaktır. Böylece
meslektaşlarımız çok deneyimli gerek uluslararası gerekse ülkemizden hocalarımızın eşliğinde çok daha fazla pratik yapıp, belki
de hiç yapmadıkları operasyonları yaparak, açmaya, görmeye çekindikleri anatomik yapıları diseke edecekler ve yapamadıkları
ameliyatları hocalarımız eşliğinde yapma şansı bulacaklardır. Endoskopik teknolojinin limitleri zorlanılacak ve birçok ekipmanı
meslektaşlarımız bu kursta kullanabileceklerdir. Sınırlı sayıda kursiyer bu kursumuzdan faydalanabilecektir. Dolayısıyla kayıt için
acele etmenizi tavsiye ederiz.
Bildiğiniz üzere ülkemizde gençlere kapısını açan en büyük derneklerden biri olan JED, bu konuda diğer derneklere de örnek
olmaktadır. Gururla paylaşmak isteriz ki ilkini büyük bir ilgi ve başarıyla 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Genç Endoskopistler
Platformu Sempozyumu’nun 2.sini 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğiz. Bu sıradışı sempozyumumuzda
gene ‘’Anatomi Oturumu, Komplikasyon Oturumu, video karnavalı, Ben bilmem hocam bilir’’, ‘’Türkiye Sütür Şampiyonası’’ gibi
birçok aktivite, bir önceki sempozyumumuzda olduğu gibi, yeniden yer alacak. Tüm endoskopiye gönül vermiş meslektaşlarımızı
“2. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu” na katılmak üzere 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’ya bekliyoruz.
Bülten’de yer almasını istediğiniz konular veya sorularınız olursa dernek@jed.org.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. JED
önümüzdeki dönemde hepimizi heyecanlandıracak yeni kurslar, toplantılar ve projeler ile karşınızda olacaktır.
Bizi izlemeye devam edin.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı
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MAKALELERDEN SEÇMELER
Septat , Bikornuat ve Arkuat Uterus Ayırıcı Tanısında İki ve Üç Boyutlu
Ultrason ve Sonohisterografiye karşı Laparaskopi ile birlikte Histeroskopi
Artur Ludwin, Kazimierz Pitynski, Inga Ludwin, Tomasz Banas, Anna Knafel
Journal of Minimally Invasive Gynecology 2013; 20: 90-99.

Amaç:
Septat, bikornuat ve arkuat uterus
ayırıcı
tanısında
3-boyutlu
sonohisterografi (3D-SIS), 3-boyutlu
transvajinal ultrasonografi (3D-TVS)
ve 2-boyutlu sonohisterografinin (2DSIS)
tanısal
doğruluğunu
değerlendirmek ve tanısal değerini (ilk
tanı ve eksper tanısı) karşılaştırmak.
Çalışma dizaynı:
Prospektif klinik çalışma
Çalışma Kolu II-2)

(Kanada

Yer:
Üniversite hastanesi ve özel hastane
ve klinik
Hastalar:
Tekrarlayan düşük veya infertilite
hikayesi olan ve 2D-TVS ile ilk tanısı
septat, bikornuat veya arkuat uterus
olan toplam 117 kadın
Müdahaleler:
Deneyimli
uzmanlar
tarafından
yapılan eksper 2D-TVS, 3D-TVS, 2DSIS ve 3D-SIS ile nihai tanıyı koymak
için
histeroskopiyle
birlikte
laparoskopi.

Sonuçlar:
• Laparoskopi ile birlikte yapılan histeroskopi (HL) 23 arkuat, 60 septat, 22
bikornuat ve 12 normal uterus saptamıştır.
• 3D-SIS; ilk 2D-TVS (77.8%), eksper 2D-TVS (90.6%), 2D-SIS (94.0%) ve
3D-TVS (97.4%) ile karşılaştırılınca; uterin anomalilerin genel olarak
saptanmasında mükemmel tanısal doğruluk göstermiştir (%100)
• 3D-SIS, eksper 2D-TVS’den istatistiksel açıdan anlamlı olarak (p˂ .001)
daha iyi olan tek metodken; uterin anomalilerin genel olarak tanısının
konmasında, tüm tanısal metodlar ilk 2D-TVS’ye göre (p˂ .001) istatistiksel
açıdan anlamlı olarak daha iyi tanısal değere sahiptir.
Yorum:
3D-SIS’in, en yüksek doğrulukla, HL ile aynı olmasına rağmen; 2D-SIS ile 3DTVS’nin ve 3D-SIS’in veya eksper 2D-TVS’nin ve 2D-SIS ile 3D-TVS’nin arasında,
tanısal değer bakımından, istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktur. Bu
ultrasonografik araçların yüksek tanısal değeri; en sık olan konjenital uterin
anomalilerin tanısında endoskopi ihtiyacını sorgulatmaktadır.

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312248

İntrauterin Adezyonların Önlenmesi ve Tedavisinde Adjuvan Tedavinin Etkisi:
Randomize Kontrollü Çalışmaların Ağ Meta-analizi:
Yang Y, Zu Dongmei
J Minim Invasive Gynecol. 2017 Sep 8. pii: S1553-4650(17)31127-5

Özet: İntrauterin adezyonlar (IUA) uterin kavitenin kısmen veya tamamen kapanmasına yol açabilir, bu da anormal
adet kanamaları, infertilite ve pelvik ağrı gibi belirtilere neden olabilir. İntrauterin adezyonların önlenmesi ve tedavisinde
adjuvan tedavinin etkisini değerlendirmek için bir ağ meta-analizi yapılmıştır.
Metod: EmBase ve Cochrane Kütüphanesi dahil olmak üzere, dil kısıtlamaları olmaksızın 5 Mayıs 2017 tarihine kadar
olan elektronik veritabanları tarandı. Mevcut analizdeki birincil sonuçları, tedavinin; intrauterin adezyonları önlemedeki
oranı ve intrauterin adezyonların rekürrenslerinin oranlarını içeriyordu. İkincil sonuçlarda intrauterin adezyon skoru ve
şiddet oranını içeriyordu. Tedaviler daha sonra kümülatif sıralama eğrisi (SUCRA) altında yüzey tarafından sıralanmıştır.
Biz bu analizde toplam 1891 hasta içeren 20 makale incelenmiştir.

Bulgular:
• Korunma ile ilgili çalışmaların sonuçlarında, aljinat hiyalüronat-karboksimetilselüloz membranın (ACH) (N = 10;
SUCRA skoru =% 93.3), intrauterin adezyon insidansını en etkili şekilde azaltan adjuvan tedavi olduğu
görülmüştür.
• Bunu, intercoat (absorbable adezyon bariyeri) (N = 10, SUCRA skoru =% 74.7) ve misoprostol (N = 10; SUCRA
skoru =% 68.6) izlemiştir.
• Çapraz bağlanmış hiyaluronik asit (ACP) (N = 3, SUCRA skoru =% 83.2) ve intercoat (N = 3, SUCRA skoru =%
66.4) şiddetli intrauterin adezyona karşı nispeten yüksek bir koruyucu etkiye karşılık gelmiştir.
• Tedavi ile ilgili çalışmalarda, çapraz bağlanmış hiyaluronik asit ve balon (N = 4, SUCRA skoru =% 96.3) ve
dondurularak kurutulmuş amniyon grefti ve balon (N = 4, SUCRA skoru =% 62.7) en etkili şekilde intrauterin
adezyon rekürrensini ve yüksek intrauterin adezyon puanlarını en etkili şekilde azaltmıştır.
• Dolayısıyla, profilaktik analize göre, aljinat hiyalüronat-karboksimetilselüloz membran (ACH) ve intercoat,
intrauterin adezyon gelişimini önlemişlerdir. .
Yorum: Şiddetli intrauterine adezyonların önlenmesinde, ACP jel ve intercoat uygulamasının belirgin avantajları
izlenmiştir. Tedavi analizinde, çapraz bağlanmış hiyalüronik asit ve balon uygulaması ile dondurularak kurutulmuş
amniyotik greft ve balonun, adezyolizden sonra intrauterin adezyon rekürrensini ve intrauterin adezyon skorlarını
azaltma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koyulmuştur.
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28893657

DERNEĞİMİZDEN HABERLER
Avrupa Jinekolojik Endoskopi Kongresi (ESGE) 18-21 Ekim 2017 Tarihinde Antalya’da
Gerçekleştirildi; Doğu, Batıyla Karşılaştı

Bu yıl 17-21 Ekim tarihlerinde 26. ESGE (European Society for Gynecological Endoscopy) yıllık kongresi ile birlikte
7. Türk Jinekolojik Endoskopi Kongremizi Ülkemizde gerçekleştirmiş olmanın gururunu sizlerle paylaşmak isteriz.
Kongremiz ESGE ve JED dışında MESGE (Middle East Society for Gynecological Endoscopy), ISGE (International
Society for Gynecological Endoscopy), APAGE (Asian Pasific Assosiation for Gynecologic Endoscopy and Minimally
Invasive Therapy), ve IAGE (Indian Association of Gynecological Endoscopists) gibi uluslararası önemli kuruluşların
da katılımı ile coşkulu bir akademik karnaval halinde tamamlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızdan önce JED Yönetim Kurulu son hazırlıklar için kongre merkezindeydi. Tüm hazırlıklar kontrol
edildi. Teknoloji ile ilgili gelişmelere ilgi büyüktü.
Üzerine basarak belirtmek isterim ki kongremizde 250 yerli ve yabancı alanlarında son derece ileri noktada olan
bilimsel davetli konuşmacılardan faydalanmak için 69 farklı ülkeden 1500 ün üzerinde meslektaşımız katılmıştır. Bu
katılımcılar jinekolojik endoskopinin derinlemesine incelendiği 10 un üzerindeki kongre öncesi kurslardan, canlı cerrahi
oturumlarından, kadavra diseksiyon demonstrasyonlarından ve tüm bilimsel oturumlardan faydalanma şansı
bulmuştur.

Dünyanın her yerinden çok sayıda endoskopiye gönül vermiş meslektaşlarımız kongremize katıldı.

“Dünya Laparoskopik Sütür Şampiyonası” gibi birçok farklı aktivite ile kongremizde değişik konseptler ile katılımcılar
hem laparoskopik cerrahi becerilerini geliştirme hem de eğlenme fırsatı yakalamışlardır.

Gerek ülkemizden gerekse Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan çok sayıda hocamız kongremize katkıda
bulundu.
Kongremizde 400 ün üzerinde bildiri yapıldığının altını çizmek isterim. İlaveten bunlar içerisinde Ülkemizden yapılanlar
arasında Bilimsel Kurul Tarafından seçilen en iyi bildiri geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Rahmetli Hocamız Prof. Dr.
Onur Bilgin’ in anısına ödüllendirilmiştir.

Ülkemizden de çok sayıda meslektaşımız kongremize katıldı. Dünyanın farklı yerlerinden meslektaşlarımızla bilgi ve
deneyimlerini arttırdı.
Ayrıca JED olarak ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu siyasi konjonktürde tüm zorlukları göğüsleyerek öylesine
önemli bir kongreyi ülkemiz topraklarında gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu kongremize yoğun bir ilgiyle katılan
siz meslektaşlarımızla birlikte bir kez daha paylaşmak isterim.

Şu an İngiltere’de çalışan Sevgili Ertan Sarıdoğan Hocamız ve Sayın Dernek Başkanımız Fatih Şendağ hocamız
kongremiz için sıradışı bir efor sergiledi. Hocalarımıza çok teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Bir sonraki
ESGE’de görüşmek üzere...

JED Olağan Genel Kurulu 26 Kasım 2017 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi.

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 26 Kasım Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan seçimde yeni dönemde
yönetim kurulu Başkan’ı Fatih Şendağ, 2.Başkan Bülent Berker, Genel Sekreter Taner Usta, Sayman Bülent
Haydardedeoğlu, Üyeler Gazi Yıldırım, Volkan Kurtaran, Erdal Sak seçildi. Denetleme kuruluna Hasan Terzi, Rıza Dur,
Barış Mülayim seçilirken, Disiplin kuruluna Alper Biler, Bora Çoşkun, İsmet Hortu seçildi. Hocalarımızı tebrik eder
başarılarının devamını dileriz.

Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitimi 27-28 Kasım 2017’de İstanbul’da gerçekleştirildi.
27-28 Kasım 2017 tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi
Eğitim Merkezi (CASE) ‘de, Robotik Cerrahi’nin temel prensiplerini ve operatif farklılıklarını katılımcılarımızın tecrübe
ettiği ve bunun yanında robotik cerrahi simülatörlerinde ve hayvan laboratuvarında dişi domuzlar üzerinde canlı
dokularda eğitim alma fırsatı yakaladıkları kursumuzu gerçekleştirdik. Katılımcılar hem da Vinci Sİ hem de da Vinci Xİ
kullanma şansı yakaladılar. Yeni Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programlarımızda görüşmek üzere.

Pelvisin Derinlerine Yeniden İnmeye Hazır mısınız?
Jinekolojik Laparoskopik Kadavra Kursu 2
Jinekolojik Laparoskopik Kadavra Kursu 15-16 Şubat 2018 tarihleri
arasında İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi, İleri Düzey
Endoskopik, Robotik Cerrahi Eğitim Merkezinde (CASE)’de
gerçekleştirilecektir. Bu kursun en önemli farklılıklarından biri
ülkemizde ilk defa bir kadavra başına sadece 5 katılımcı kabul
edilecek ve maksimal pratik üzerine odaklanılacaktır. Böylece
meslektaşlarımız çok deneyimli gerek uluslararası gerekse
ülkemizden hocalarımızın eşliğinde çok daha fazla pratik yapıp,
belki de hiç yapmadıkları operasyonları yaparak, açmaya, görmeye
çekindikleri anatomik yapıları diseke edecekler ve yapamadıkları
ameliyatları hocalarımız eşliğinde yapma şansı bulacaklardır.
Endoskopik teknolojinin limitleri zorlanılacak ve birçok ekipmanı
meslektaşlarımız bu kursta kullanabileceklerdir. Sınırlı sayıda kursiyer bu kursumuzdan faydalanabilecektir. Dolayısıyla
kayıt için acele etmenizi tavsiye ederiz.
Bu kursumuzu kısaca özetlemek gerekirse;
• Kısa sunumlar,
• 2
gün
boyunca
bol
‘’Hands-on’’
laparoskopik Kadavra çalışma şansı,
• Sık yapılan Laparoskopi Ameliyatlarını
Kadavra’da uygulama imkanı,
• İsteyene ana salonda sadece sunum ve
uzman hocalarımızın yaptığı diseksiyon ve
ameliyatları izleme imkanı.

Genç Endoskopistler 2.GEP’e Hazırmısınız? Efsane Toplantı Yeniden

Genç Endoskopistler Sempozyumunun İkincisini 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde yeniden Antalya’da gerçekleştireceğiz.
Tüm meslektaşlarımı “2. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu”’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bildiğiniz üzere ülkemizde gençlere kapısını sonuna kadar açan ilk dernek olarak bu bağlamda örnek olduğumuzun
bilincindeyiz. Bu nedenle ilki çok beğenilen Genç Endoskopistler Sempozyumunun 2.sini Şubat ayında
gerçekleştireceğiz. Birincisinde olduğu gibi ‘’Anatomi Oturumu, Komplikasyon Oturumu, Türkiye Sütür Şampiyonası,
Video Karnavalı’’ oturumları olacak. Endoskopi’nin geleceği gençleri ve genç düşünen tüm meslektaşlarımızı
hedeflediğimiz 2.GEP Sempozyumu aynı ilkinde olduğu gibi ilkinden de heyecanlı, sıradışı geçeceğinden hiç
şüphemiz yok. Lütfen sempozyum tarihimizi ajandanıza şimdiden not alın, ve BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN.

ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER

46. AAGL kongresi 12-16 Kasım 2017 tarihlerinde
Maryland, ABD’de gerçekleşti.
46. AAGL kongresi 12-16 Kasım 2017 tarihlerinde Maryland,
ABD’de gerçekleşti. Alanındaki en büyük kongre olan AAGL’de
ülkemizden ve Derneğimizden hocalarımız da konuşmalarıyla
katkıda bulundular.

2. Pelvik Cerrahi Anatomi Ve Kronik Pelvik Ağrılı Hastada Prosedürler Kursu, 8-9 Aralık 2017,
Arizona, USA.
Arizona’da ilki geçen sene aralık ayında gerçekleşen kurs 2016 yılında AAGL’in en çok beğenilen kursu olma özelliğine
sahip (2016’daki kursun bazı videolarına AAGL’in web sitesinden ulaşılabilinir). Bu kursun bir diğer özelliği Amerika’da ilk
KPA Fellow’luğu başlatan Michael Hibner’in öncülüğünde gerçekleşmesidir. Hem teorik hem de pratik uygulamaların
olduğu kursu Kronik Pelvik Ağrıyla İlgilenen meslektaşlarımıza öneririz.

TEKNOLOJİ
Histeroskopik morselatörler
Histeroskopik morselatörler günümüzde kendilerine önemli bir kullanım alanı bulmuştur. Sistemin hekimlere getirdiği
en önemli avantaj görüntünün bozulmadan ve histeroskopi hiç uterus dışına çıkarmadan çok kısa bir sürede işlemin
gerçekleştirilmesidir. Hsteroskopik morselatörlerin diğer bir avantajı ise sistemin enerji kullanmaması ve dolayısıyla
endometriumda termal bir hasar meydana getirmemesidir. Sistemle ilgili en önemli eleştiri ise maliyet konusunda
yapılabilir. Fakat sistemin yaygınlaşması ile bu maliyet daha makul seviyelere inmesi beklenmektedir.

