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BAŞKANIMIZDAN
Değerli Meslektaşlarım,
Kadın hayatının her döneminde karşılaştığımız
yumurtalık
kistleri
özellikle
üreme
çağındaki
kadınlarda % 30-40 oranında görülür. Yumurtalıkta
görülen kistlerin %80 kadarı iyi huylu olmasına karşın
yine de yarattığı sorunlar bakımından mutlak takip ve
tedavi gerektirirler.
Üreme çağında görülen kistlerin önemli bir kısmını
endometriomalar oluşturur.
Yarattıkları sorun
temelde 3 gruba ayrılır. Ağrı, infertilite ve adneksal
kitle etkisi. Yaklaşım ne yazık ki 2021 yılında da
tedavi edici (kür) olmaktan hala çok uzakta. Tedavi
medikal ve cerrahi olarak ikiye ayrılıyor ve neyi? kime? ne zaman? yapacağımız ile
ilgili soru işaretleri halen devam ediyor.
İşte bu karışıklığın olduğu ve tartışmaların en sık yaşandığı endometriomalara
ayırdı değerli bülten ekibi bu sayıyı. Dikkatinize sunduğumuz bu sayının
hazırlanmasında emeği geçen değerli bülten ekibini kutluyor ve sevgilerimi
sunuyorum.
Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, sizlere bizden gelen bir dost sıcaklığı olarak
kabul ediniz ve mesleki pratiğinize yansıtacağınız trikler bulmaya çalışınız. İyi
okumalar dilerim.
Esen kalın.

Prof. Dr. Gazi YILDIRIM
JED YK Adına
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı

www.jed.org.tr

EDİTÖRDEN KISA KISA

Sevgili hocalarım ve meslektaşlarım,
Aşı geldi bu işten tam kurtuluyor muyuz derken maalesef virüsün mutasyonu şu
an Avrupa’yı kasıp kavuruyor, aşının buna koruyuculuğu da tartışmalı. Ne yazık
ki Covid-19 hem dünyada hem de ülkemizde can almaya devam ediyor,
meslektaşlarımız ve yakınlarımız dahil. Umarım kısa sürede bu işten kurtuluruz
çünkü birbirimizi çok özledik sadece akademik anlamda değil birlikte oturmayı,
sohbet etmeyi, kahve içmeyi…
Bu ayki bülten konumuz endometriozisin en sık rastladığımız şekli, nispeten
tanısını en rahat koyabildiğimiz şekli; endometrioma namı diğer ‘çikolata kisti’
sabahlara kadar yazsak, konuşsak yine de bitiremeyiz biliyorum. Bu sayımızda
endometriomanın laparoskopik cerrahisinden bir örnek, endometriomanın
cerrahi ve infertilite tedavisi ile ilgili makaleler ve endometrioma cerrahisinde
lazer kullanımını tanıtmaya çalıştık. Ve tabi ki Jinekolojik Endoskopi
Derneğimizden ve dünyadan haberler verdik. Zevkle okumanız dileğiyle.
Sevgiyle, sağlıcakla ve jinekolojik endoskopiyle kalın,
Sevgiler
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JED TV
2021 yılının ilk bülteni olan bu sayımızda;
‘Endometrioma’ konusunu ele aldık.
Videomuzu keyifle izlemeniz dileğiyle
https://www.youtube.com/watch?v=yk7uFl1WQRU

Video Gönder
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JED MAKALELER
Fertilite İstendiğinde Endometrioma Tedavi Algoritması: Sistematik Derleme
Journal of Minimally Invasive Gynecology (2020) 00, 1−12.
Charles E. Miller, MD, FACOG

Çalışmanın Amacı: Literatür ışığında overyan endometrioma varlığında tedavi algoritması
geliştirmek
Veritabanı: PubMed, Google Scholar, ve Cochrane Library veritabanları kullanılarak literatürler
derlendi ve aşağıdaki anahtar kelimeler kullanıldı:
• Endometriozis ve ağrı (cerrahi öncesi ve sonrası)
• Endometriozis ve Infertilite (cerrahi öncesi ve sonrası)
• Endometriozis ve ART (cerrahi öncesi ve sonrası)
• Endometriomalar ve IVF (cerrahi ile veya cerrahisiz)
• Endometriomaların implantasyon üzerine etkileri
• Endometriomaların antral follikül sayımı üzerine etkileri (cerrahi öncesi ve sonrası)
• Kompleks overyan kistlerin incelenmesi (malignite ekartasyonu için)
• Overyan kistlerin incelenmesinde resistive indeksi
• Endometriozis ve BCL6
Literatürde endometrioma ile ilgili; Tanı, cerrahi girişime veya boyuta bağlı olarak ağrı
yönetimi, infertilite yönetimi, cerrahi teknik, cerrahi girişime veya boyuta bağlı olarak IVF başarısı,
OPU esnasında rüptür riski, cerrahi sonrası AMH ve AFC üzerine etkiler, implantasyon üzerine etki
ile ilgili yayınlar analize dahil edildi.
Analiz ve Sonuçlar: 56 çalışma dahil edildi
Aşağıdaki parametreler için literatür bilgileri daha homojen:

JED MAKALELER
Overyan Endometriomalar için Laparoskopik Etanol Skleroterapi: Preliminer
Sonuçlar
J Minim Invasive Gynecol Sep-Oct 2020;27(6):1331-1336
Alessandra De Cicco Nardone, MD, Pietro Carfagna, MD, Carlo De Cicco Nardone, MD,
Giovanni Scambia, MD, PhD, Riccardo Marana, MD, and Fiorenzo De Cicco Nardone, MD

Çalışmanın Amacı: Endometriomaların laparoskopik aspirasyonu ve etanol skleroterapisi
sonuçlarını ortaya koymak
Tek merkez, retrospektif çalışma, tersiyer üniversite hastanesinin endometriozis ayaktan polikliniği

JED’ in MUTFAĞINDAN
ONLİNE LAPAROSKOPİK HANDS ON SÜTÜR KURSLARI
Dünya’da İLK KEZ düzenlenen ‘ONLİNE LAPAROSKOPİK HANDS ON SÜTÜR KURSU’ muzun
ilkini 21 Haziran 2020’da gerçekleştirmiştik. 2020 yılını, yoğun ilgi gören, 7 kez yapılan ve
Türkiye’nin dört bir yanından 70 meslektaşımıza ulaşan online laparoskopik hands on sütur kursu
ile kapattık.
2021 yılının ilk online laparoskopik kursunu 7 Şubat 2021 tarihi itibariyle tamamlıyoruz ve
toplamda 8 kurs ile 80 meslektaşımıza eğitim vermiş olacağız. Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz
yüze eğitimlere ara verilen bu günlerde katılımcılar evlerinde, hastanelerinde hatta tatildeyken bile
eğitim alabildiler. Hedefimiz daha çok meslektaşımıza ulaşmak, eğitimlerine katkı sağlamaya
devam etmek.
Kursiyerlerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler ve yoğun katılım talepleriyle kurslarımız bu
yılda sizlerle birlikte olacak. Bizi izlemeye devam edin.

WEBİNAR SERİLERİ..
2021 yılında da etkinliklerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. JED, Türkiye’nin her yerindeydi, artık
evinizde.
4 Ocak 2021’de her zaman kendini gündemde tutmayı başaran ‘pelvik ağrı’ konusunda bizlere
farklı bakış açıları sunulan, Sayın Prof. Dr. Gazi Yıldırım ve Sayın Prof. Dr. Fatih Şendağ
hocalarımızın moderatörlüğünde geniş bir perspektiften değerlendirilen ‘Pelvik Ağrı - Buz
Dağının Altı’ isimli webinarımız ile 2021 yılı webinarlarımızda açılışı yaptık.

ONLİNE TOPLANTILAR…

25 Ocak 2021’de histeroskopide yeni yaklaşımları artı ve eksileriyle gündeme taşıyan, histeroskopi
ile ilgili bilinenleri pekiştirdiğimiz bilinmeyenleri öğrendiğimiz sunumları ve sorularımıza yanıt
aradığımız tartışma kısmıyla çok sayıda katılımcının olduğu ‘HİSTEROSKOPİDE MEKANİK
MORSELASYON YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI MI’ isimli online toplantımızı gerçekleştirdik.

27 Şubat 2021 günü düzenlenecek olan ‘HER YÖNÜYLE MİNİMAL İNVAZİF
HİSTEREKTOMİ’ konulu 2021 JED Workshop’una tüm meslektaşlarımız
davetlidir.

2020 YILINDAN KALANLAR….
Geride bıraktığımız 2020 yılında Jinekolojik Endoskopi Derneği olarak ‘JED Online Eğitim Serisi’
ile yurtiçi ve yurtdışından birçok meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızla,
‘JED Usta ile Buluşma Serimiz’ ile dünya çapında alanında uzman hocaların katıldığı büyük ilgi
gören toplantılarımızla, birçok meslektaşımıza ulaşarak, akademik açıdan dolu ve verimli bir yıl
geçirdik. Kaçırdığınız ve tekrar izlemek istediğiniz eğitim videolarımızı derneğimizin web sitesinden
veya sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.

JED USTA İLE BULUŞMA SERİSİ

Gerçekleştirdiğimiz ‘JED ONLİNE EĞİTİM SERİSİ’

GENÇ ENDOSKOPİSTLER PLATFORMU
Genç Endoskopistlerimiz için düzenlediğimiz; ‘GEP Webinarları’nda da GEP sempozyumlarımızdaki
enerjimizle, onlineda da hem eğlenip hem öğrenebilmeyi başardık.

ENDOSKOPİST’ in DÜNYASI
Jinekoljik Endoskopi denilince akla ilk gelen topluluklardan olan European Society for
Gynaecological Endoscopy (ESGE) resmi sitesinde, Avrupa’da düzenlenecek olan endoskopi
kongrelerinin duyurularını düzenli olarak yapmaktadır1. Maalesef ki Covid-19 pandemisinin devam
ediyor olması ve Avrupa ülkelerinde yoğun olarak hissedilen karamsar tablo sanal ortamda
gerçekleştirilen eğitim programlarının bile azalmasına neden oldu.

Resim 1. ESGE jinekolojik endoskopi kongreleri takvimi tanıtım sitesinden görünüm1.
ESGE kongre duyuru takvimine göre önümüzdeki dönemde en erken gerçekleştirilecek olan bilimsel
etkinlik dijital ortamda sanal olarak 9-10 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanan uluslararası
“Endometriosis 2021” kongresidir1.

Resim 2. Endometriosis 2021 kongresi tanıtım sitesinden görünüm2.

Kongre başkanı olan jinekolojik endoskopinin dev isimlerinden Prof. Dr. Mario Malzoni Endometriosis
2021 kongresinin tanıtım sayfasında şu mesajları vermektedir. “Önümüzdeki 9-11 Mayıs 2021'de
dijital olarak düzenlenecek olan etkinliğe 2021'de Roma'da ev sahipliği yapacağımızdan emindik,
ancak ne yazık ki devam eden COVID-19 durumu nedeniyle ortaya çıkan mekan ve seyahat
kısıtlamaları nedeniyle bu mümkün değil.
Neyse ki, teknolojiler ve sosyal medya, bu zor zamanlarda bile güçlü ve yakın ilişkiler kurmamıza
yardımcı oluyor ve etkinliğe katılmak isteyen insanlar arasındaki büyük fikir birliğine dayanarak, size
benzersiz bir eğitim deneyimi sunacağız. Doğrudan jinekolojik endoskopi ile ilgili en son cihazlar ve
teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgi alma fırsatı ile canlı cerrahi oturumları, açık soru-cevap ile
etkileşimli tartışmalar, açılış konuşmaları ve ürün sunumlarıyla üç günlük bir etkinliğin tadını
çıkarın!!!”3.
Bu dijital kongrede ayrıca "Uzmanla tanışın" oturumları sırasında, kişisel sorularınızı daha rahat ve
özel bir ortamda sormanıza, ilgili konulardaki görüş ve fikirlerinizi endometriozis alanındaki ünlü
profesyonellerle paylaşmanıza izin verileceği duyurusu da yapılmaktadır3.
Katılımcılar programın çoğu için Aralık 2021'in sonuna kadar erişime sahip olacaklardır3.
Bu kongrenin programı ve diğer detayları gelecek günlerde duyurulduğunda yine sizlerle paylaşmak
üzere…
Referanslar:
1. https://esge.org/events/month/
2. http://www.endometriosis2021.com/
3. https://ssl.bluevents.it/evento.asp?evid=32

Amerika Birleşik Devletleri’nde Prof. Dr. Resad Paya Pasiç başkanı olduğu The International Society
for Gynecologic Endoscopy (ISGE) derneği ve American Association of Gynecologic Laparoscopists
(AAGL) ise düzenli aralıklarla webinar gerçekleştirmeye devam etmektedir1.

ISGE 6 Şubat 2021 tarihinde merkezi Türkiye saatine göre 13.00-14.00 arasında “Maintenance
and Sterilization of Instruments” adlı sunumu gerçekleştirecektir. Konuşmacı Nancy Steenbakkers
endoskopik cerrahide kullanılan aletlerin sterilizasyonunda yeni bir sistem olan “UltraZonic's Endo”
sistemleri hakkında bilgi verecektir1. Ultrasonik sistemler ile yapılan sterilizasyonun olumlu
etkilerinden bahsedilecek bu webinar geleceğin cerrahi konseptiyle ilgili ilginç bir sunum olabilir…

AAGL ise 8 Şubat 2021 tarihinde Türkiye saatine göre saat 16.00’da “Intraop/Postop
Complications - Vaginal Cuff, Disclosing to Patients, Mitigating Risk” adlı webinar sunumu
gerçekleştirecektir2. Columbia Universitesi’nden başarılı bir jinekolojik endoskopist olan Hye-Chun
Hur, MD başta vajinal kaff problemleri olmak üzere intaoperatif ve postoperatif komplikasyonlar
hakkında bir sunum gerçekleştirecektir.

Resim 3. Webinar sitesinin görünümü2.
Referanslar:
1. https://www.isge.org/event/maintenance-and-sterilization-of-instruments/
2. https://www.aagl.org/calendar

TECHNO - JED
ELLA® - Endometriosis Laparoscopic Laser Applications
Lazer (Uyarılmış Radyasyon Emisyonu ile Işık Amplifikasyonu) jinekolojik endoskopi için mevcut
olan yararlı bir enerji kaynağıdır1. Lazer teknolojisi, yüksek derecede uzamsal ve zamansal
tutarlılığa sahip bir foton demetinin emisyonunu üreten belirli bir ışık dalga boyunun
amplifikasyonuna dayanmaktadır1. Bir lazer ışınının organik doku ile teması, kimyasal bağların
bozulmasına ve ısı üretimine neden olan moleküler titreşim üretmektedir1. Lazerin dokudaki etkisi
ise lazer ışınını emme, kırılma ve yansımanın bir sonucudur ve maruz kalma süresi ve güç
yoğunluğuna bağlı olarak değiştirilebilir2.
Farklı lazer türlerinin seçici doku absorpsiyon özelliklerinden cerrahide yararlanılır1. CO2 lazer doku
buharlaşması için mükemmeldir çünkü su tarafından emilir ancak desikasyon (doku kurumasında)
veya koagülasyonda yeterince etkili olamayabilir. Nd: YAG lazer, endometriotik doku gibi
hemoglobin içeren patolojik renkli dokular tarafından seçici olarak absorbe edilebilir3
Endometrioma tedavisinin amaçları semptomları (ağrı veya kitle) hafifletmek, adneksiyal kitle ile
ilgili komplikasyonları önlemek (rüptür veya torsiyon), maligniteyi ekarte etmek, subfertiliteyi
iyileştirmek ve overyan fonksiyonları korumaktır4. Bu amaçların ekseninde endometriomanın en
uygun tedavisi uzun zamandır sorgulanmaktadır ve halen tartışmalıdır5. European Society of
Human Reproduction and Embryology (ESHRE) 2014 rehberinde kistektomi ile kist kapsülünün
çıkarılmasının, daha yüksek spontan gebelik oranı ve daha düşük nüks oranı sağladığı için drenaj
ve ablatif tekniklere göre daha yararlı göründüğünü belirtmiştir6. Ancak son zamanlarda,
endometriomanın cerrahi eksizyonunun over rezervini olumsuz etkileme olasılığı hakkında bazı
endişeler ortaya çıkmıştır5; bu etkinin, sağlıklı over korteksinin de eksize edilmesi ve termal
hasara bağlı overyan folliküllerinin kaybı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir7-8.
Tüm bu gelişmeler yıllardır medikal sektörde bulunan lazerin acaba daha az termal hasar ve daha
az follikül hasarı gibi avantajları olup olmadığı sorusunu tekrar gündeme getirmiştir. Candiani M.
ve ark. 2018 yılında gerçekleştirdikleri çok merkezli, randomize prospektif çalışmalarında CO2
fiber lazer ile kist içeriği drenajı, biyopsi ve kist iç duvarın vaporizasyonu yapılan hastalarda
standartlaştırılmış laparoskopik stripping (sıyırma) yapılan hastalara göre postoperatif dönemde
artmış antral follikül sayısı ve azalmamış antimüllerian hormon düzeyi tespit etmiştir5. Ayrıca
Mariona Rius ve ark. 2020 yılında yaptıkları randomize kontrollü çalışmada CO2 lazer vaporizasyon
ile standart laparoskopik stripping tekniğine göre overyan volüm ve antral follikül sayısı üzerine
olumlu etkiler elde ettiklerini9 bildirince biz de 1990 ve 2000’li yıllarda ciddi popülaritesi olan
ancak yeni kuşakların pek tanımadığı “diyot lazer” sistemleri hakkında bilgi vermeyi uygun bulduk.
Biolitec® firması tarafından geliştirilen Endometriosis Laparoscopic Laser Application (ELLA®) cam
fiber optik yoluyla iletilen lazer enerjisi üretmektedir (10). ELLA®’nın endometriozis lezyonlarını
hassas bir şekilde giderdiği belirtilmektedir10. Üretici firmanın katalog bilgisine göre lazer
enerjisinin derin yapılara nüfuz etmesi engellenmiştir ve çevre dokular etkilenmemektedir10.
Temassız ve temas halinde kuvars cam elyafı ile çalışan cihaz doku dostu kesim, koagülasyon ve
vaporizasyon sağlamaktadır. ELLA®’nın özellikle over kistlerinin rezeksiyonunda nazik çalışma
imkanı sunduğu bilgisi yine üretici firma tarafından verilmektedir10. Hassas disseksiyon imkanı
veren ELLA®’nın mesane ve bağırsaklar gibi derin infiltratif endometriozis olgularında da
istenmeyen hasarları azaltabileceği öngörülebilir. ELLA® distal ucunda bir cam elyafı olan
laparoskopik uç ile ameliyat sırasında aletleri değiştirmeden; adezyonların
diseksiyonu,
endometriozis odaklarını temassız olarak koagüle edilebilmesi ve endometriomaların daha az
kanama ile eksizyonunu sağlamaktadır10.

Biolitec® firması tarafından geliştirilen diyot lazer sistemleri, kompakt, bakım gerektirmeyen ve
ameliyatta güvenli kullanım için tasarlanmıştır10.

Resim 2. ELLA® sistem ile endometrioma cerrahisinden bir görünüm11.
Endometriomalarda tek seansta lazer cerrahisi uygulama ile düşük rekürrens oranı ve overyan
dokuya minimal hasar tespit edilmiş5,9,12 olsa da bu yüksek maliyetteki teknolojilerin
endometriomanın standart cerrahi tekniği olabilmesi için daha zamana ihtiyaç var gibi
gözükmektedir…
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