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Sevgili meslektaşlarım;

 Her ay düzenli olarak çıkarttığımız, JED e-Bülten’in, Ekim sayısı ile tekrar 
sizlerle buluşuyoruz. Bu ayki sayımızda da çalışma özetlerine,  yapacağımız 
toplantıların detaylarına ve endoskopi dünyası ile ilgili haberlere 
ulaşabilirsiniz. Öncelikle önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz 
toplantılardan ve en önemli toplantımız olan Türkiye’de ilk defa yapılacak 
olan Avrupa Jinekolojik Endoskopi (ESGE) Kongremizden bahsederek 
sözlerime başlamak isterim. 

 
Avrupa Jinekolojik Endoskopi (Europian Society of Gynecologic Endoscopy, 
ESGE) Kongresi, 7. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi ile birlikte 18-21 
Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Tüm 

hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Kongremizin en önemli özelliklerinden biri endoskopi alanında tüm 
dünyaca kabul edilmiş otörlerin ülkemize gelmesi ve bizlerle birlikte olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı 
olacak.  Adeta endoskopinin tüm yıldızlarını ülkemizde ağırlayacağız. Ulusal kongremiz ile birlikte ülkemizde 
ilk defa gerçekleştirilecek olan ESGE Kongresi, alanında dünyadaki en büyük iki organizasyondan biri olması 
nedeniyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu kongrede JED olarak her zaman genç meslektaşlarımızın 
yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Bunun için taşın altına elimizi koyuyoruz. Genç 
Endoskopistlerimizi sonuna kadar desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Tüm endoskopi 
sevdalılarını, gönlü genç olanları ülkemizde ilk defa yapılacak olan 26.ESGE ve 7.Ulusal kongremize bekleriz.
 
27-28 Kasım 2017 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik Robotik 
Cerrahi Eğitim Merkezinde (CASE), robotik cerrahinin temel prensiplerini ve operatif farklılıklarını tecrübe 
edebileceğiniz kursumuz gerçekleştirilecektir. Kursiyerler robotik cerrahi simülatörlerinde hem  da Vinci SI 
hem de da Vinci XI ile yapılacak hayvan laboratuvarında dişi domuzlar üzerinde, canlı dokularda eğitim 
alma fırsatı yakalayacak. Bu iki günlük “Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları” tüm ilgi duyan 
meslektaşlarımızı bekleriz. 
 
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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Amaç:
Atipik polipoid adenomyomlar (APA), 
endometriyumdan köken alan, non-
malign, fokal ve non-invaziv vasıflı 
lezyonlar olup, özellikle endometrioid 
adenokarsinomlar ve malign miks 
Mullerian tümörler ile benzerlik 
gösteren lezyonlardır. Bu çalışmada 
amaçlanan, APA saptanmış küçük bir 
vaka serisinde üreme sonuçları, nüks 
oranları ve APA ile hiperplazi-kanser 
ilişkisini ortaya koymak adına 
deneyimleri paylaşmaktır. 
 
Çalışma Dizaynı:
1998-2016 arasında, özel bir 
hastanede saptanmış APA olgularının 
retrospektif olarak analizidir. Tüm 
olgulara tanısal histeroskopi 
uygulanmış ve polip alınmıştır. Yıllık 
takipler vajinal sonografi ve gerekli 
hallerde histeroskopi ile yapılmıştır. 
 
Çalışma Sonuçları:
Toplamda 9 olguya, menoraji, 
infertilite ve tesadüfi saptanan 
asemptomatik endometriyal lezyonlar 
nedeniyle operatif histeroskopi 
uygulanmıştır (ortalama yaş 37.9). 
Ortalama izlem süresi 10 yıldır. 
Toplam 3 olgu gebelik istemiş ve 2’si 
ful term doğum yapmıştır. Toplamda 2 
nüks izlenmiş (%22.2), 2 olguda atipik 
endometriyal hiperplazi saptanmış 
(%22.2) ve 2 olguda ise, tümü ilk 5 
yılda olmak kaydı ile endometriyal 
adenokarsinom saptanmıştır (%22.2). 
 
 

 
Atipik Polipoid Adenomyomların Yönetimi: Vaka Serisi
Grimbizis GF, Mikos T, Miliaras D, Kioussis G, Theodoridis TD, Tsolakidis D, Tarlatzis BC.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Aug;215:1-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonuç Olarak:
APA lezyonları belirgin nüks oranları ile birliktedir ve özellikle atipik endometriyal 
hiperplazi ve endometriyal adenokarsinom ile ilişkilidir. Bu nedenle, klinisyenler bu 
tip lezyonları yönetirken olgunun yaşı ve fertilite arzusu da gözetilmek koşulu ile 
dikkatli olmalıdırlar.
 
 
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28578202
 

MAKALELERDEN SEÇMELER
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Çalışmanın Amacı:
Vajinal doğum sonrası gebelik artıklarının temizlenmesi için ultrason eşliğinde manuel vakum aspirasyon (MVA) işlemi 
ile ofis histeroskopi (OH) işlemlerinin etkinliklerinin, üreme sonuçları açısından karşılaştırılması
 
Tasarım:
Retrospektif kohort çalışma (Kanada Task Force sınıflaması II-2)
 
Çalışma Yeri:
Üniversite afiliye 3. Basamak hastane 

 
Olgular:
2005-2015 yılları arasında vajinal doğum sonrası konsepsiyon artıkları izlenen (RPOC) 86 olgu. 
 
Girişimler:
MVA veya OH işlemlerinden bir tanesi
 
Ölçümler ve Çalışma Sonuçları:
Toplam 86 olgudan 23 tanesine sonografi eşliğinde 6-7 mm’lik kateterler kullanılarak MVA işlemi, kalan 63 olguya ise 
OH işlemi uygulandı. İzlemde, 3-5 haftaya kadar sonografik takip, daha uzun izlemde ise komplikasyonlar ve üreme 
sonuçları izlendi. Başarılı temizlik ve komplikasyon oranları, MVA ve OH metodları ile benzer saptandı (%95.7 vs %96.8 
ve %4.3 vs %4.7). Konsepsiyon ve abortus oranları da sırası ile benzer saptandı. (%78.6 vs %72.2 ve %9.1 vs %14.8). 
 
Sonuç Olarak:
MVA ile yönetilen 23 olgunun ilk sonuçları değerlendirildiğinde, bu işlemin hem üreme sonuçları hem de düşük 
komplikasyon oranları açısından etkin bir metod olduğu ortaya konulmuştur. Maliyeti düşük, anestezi gerektirmeyen, 
hızlı ve  basit bir işlem olarak konsepsiyon ürünü kalmış olgularda tercih edilebilir. Daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
 
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28642091

Konsepsiyon Artıklarının Temizlenmesi için, Manuel Vakum Aspirasyonu 
Kullanılarak Uygulanan ‘Gör ve Tedavi Et’ Ofis Prosedürü: Reprodüktif Sonuçlar 
ve Etkinlik Hakkında, Ofis Histeroskopi ile Karşılaştırmalı İlk Analiz Sonuçları
Karavani G, Bahar R, Herzberg S, Yanai N.
J Minim Invasive Gynecol. 2017 Jun 19. pii: S1553-4650(17)30353-9
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Avrupa Jinekolojik Endoskopi Kongresi (ESGE) 18-21 Ekim 2017 Tarihinde Antalya’da 
Yapılacak.
Değerli meslektaşlarımız alanındaki en büyük kongrelerden biri olan Europian Society of Gynecologic Endoscopy 
(ESGE)’nin 26. Kongresi ve 7.Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında JED’in ev 
sahipliğinde ülkemizde gerçekleştirilecektir. ESGE, JED, ISGE, APAGE ve IAGE ortaklığıyla toplantımız 
gerçekleşecek. Meslektaşlarımıza çok faydalı olacağına inandığımız bu kongre’de her zamanki gibi kurslar, canlı 
yayınlar ve alanında çok başarılı Bilim adamlarını Ülkemizde görme ve bilgilerimizi arttırma şansı bulacağız. 7.Ulusal 
Jinekolojik Endoskopi ve 26.ESGE kongresi’nde Antalya’da görüşmek üzere. JED olarak her zamanki gibi genç 
endoskopistlerin yanında olduğumuzu bir hkez daha belirtmek isteriz. Sıra şimdi siz gençlerde. Gelin ve tüm dünyaca 
tanınan Endoskopi yıldızlarıyla muhteşem bir kongre geçirin. Bilgilerinizi tazeleyin, bilmediklerinizi sıra dışı kurslar, 
debate’ler, canlı yayınlarla öğrenin. Haydi herkes ESGE’ye...
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http://www.jed.org.tr/esge-form
http://www.jed.org.tr/esge-form


 
 
ESGE’deki Kurslar (Kontenjanlar Sınırlıdır!)
Hands on training and testing:  - LASTT® (Maksimum 20 kişi ile sınırlıdır!)

             - SUTT®   (Maksimum 20 kişi ile sınırlıdır!)
PC Course 1 Hysterectomy
PC Course 2 Urogynaecology
PC Course 3 Step by step surgery for ovarian and peritoneal endometriosis
PC Course 4 Step by step surgery for deep endometriosis
PC Course 5 Ambulatory hysteroscopy
PC Course 6 How to prevent litigation in laparoscopy
PC Course 7 Controversies in Reproductive Surgery
PC Course 8 Neuropelveology
PC Course 9 The laparoscopic radical hysterectomy | Advanced
PC Course 10 Tissue retrieval systems for laparoscopic surgery
PC Course 11 Intensive Ultrasound and Hysteroscopy Workshop
 
Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu, 27-28 Kasım 2017, İstanbul.
25-26 Eylül 2017 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim 
Merkezi (CASE) ‘de, Hayvan Ameliyathanesinde Pratik Uygulamalı Jinekolojik Laparoskopi Eğitim Programı 
düzenlenecektir. Daha interaktif bir öğrenme, çalışma ve tecrübe ortamı bulacağınız bu iki günlük kursta, siz değerli 
meslektaşlarım hem simülasyon laboratuvarında eğitim alma fırsatı yakalayacaksınız, hem de kursun bir tam gününde 
hayvan laboratuvarında domuzlar üzerinde eğitmenler eşliğinde tüm laparoskopik becerileri öğrenme ve geliştirme 
fırsatı bulacaksınız.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-28 Kasım 2017 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi 
Eğitim Merkezi (CASE) ‘de, robotik cerrahinin temel prensiplerini ve operatif farklılıklarını tecrübe edebileceğiniz bunun 
yanında robotik cerrahi simülatörlerinde ve hayvan laboratuvarında dişi domuzlar üzerinde canlı dokularda eğitim alma 
fırsatı yakalayacağınız  hem da Vinci Sİ hem de da Vinci Xİ ile yapılacak iki günlük “Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim 
Programları” gerçekleştirilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jed.org.tr/konu/dosyalar/27-28-kasim-robotik.pdf


ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
46. AAGL kongresi 12-16 Kasım 2017 tarihlerinde Maryland, ABD’de gerçekleşecek.
46. AAGL kongresi 12-16 Kasım 2017 tarihlerinde Maryland, ABD’de gerçekleşecek. Alanındaki en büyük kongre olan 
AAGL hatırlanılacağı gibi 2011 yılında Derneğimizin öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 gerçekleşmesi. Hem teorik hem de pratik uygulamaların 
olduğu kursu Kronik Pelvik Ağrıyla İlgilenen meslektaşlarımıza öneririz.
 
 
 
 



TEKNOLOJİ
 
 
Yeni Robotik Sistemi Kullanmaya Hazır mısınız? Da Vinci X
 
 
Intitive Surgical Amerika Birleşik Devletlerinde da Vinci X isimli yeni bir robotik sistemi piyasaya sürdü. Bu robotu 
üretmekteki ana amaç, robot’un ana üretim maliyetini düşürmek. Foksiyonel olarak farklılıklarını önümüzdeki dönemde 
göreceğiz. Fakat maliyet ile ilgili atılan bu atım robotik sistemlerde yeni dönemdeki rekabet ortamı için önemli bir adım.
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