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BAŞKANIMIZDAN
Sevgili meslektaşlarım,
JED’in yeni bir bülteni ile yeniden sizlerle birlikte
olmaktan çok mutluyum.
Bu bültenimizde derin
endometriosiste barsak tutulumunu mercek altına
alıyoruz. Gerçekten de bizleri hem klinik yönetimi hem
de cerrahi yönetimi ile zorlayan ve hastalarımızın
hayatını çekilmez hale getirebilen bir hastalık.
Öncelikle bu bülteni hazırlayan başta sevgili kardeşim
Prof. Dr. Barış Mülayim olmak üzere tüm ekibe
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Bildiğiniz üzere Kasım 2021’de derneğimizin genel
kurulu toplandı ve yeni yönetim kurulumuz seçilerek görevine başladı. Bu
yeni dönemde yönetim kuruluna seçilen tüm arkadaşlarımla birlikte sizlere
hizmet vermeye ve derneğimizi bir basamak daha yukarı çıkarmaya gayret
edeceğiz. Bu yılki aktivitelerimizi pek yakında sizlerle paylaşıyor olacağız.
Yine derneğimizin en önemli aktivitelerinden biri olan bölgesel
toplantılarımızla sizlere dokunmaya devam edeceğiz. Animal lab, kadavra,
robotik cerrahi, GEP toplantıları ve hands on programlarımız ile sizlerle
birlikte olacağız. Artık bilinen bir JED klasiği olan, ulusal ve uluslararası
platformda ses getiren yüksek kalitedeki aktivitelerimize devam ediyor
olacağız.
Ve yine ilkleri yapacağız ve taklit eden değil taklit edilen bir dernek
olacağız. Gücünü siz değerli meslektaşlarımızın endoskopi sevgisinden
alan derneğimiz sizlerle birlikte Türkiye’deki endoskopik cerrahi çıtasını
daha da yükseklere taşıyacaktır.
Endoskopi dolu günler diliyor, saygılarımı sunuyorum.
Bizi izlemeye devam edin….

Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ
JED YK Adına
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı

EDİTÖRDEN KISA KISA
Sevgili Jed Ailesi kış, soğuk ve kar kendini iyiden
iyiye hissettiriyor aynı zamanda Covid- omicron
varyantı pandemisi de devam ediyor. Ama biz
sevdiğimiz
işi
yapmaya
devam
ediyoruz
Jinekolojik
Endoskopi.
Laparoskopik
ve
histeroskopik cerrahi ile hem infertil hastalarımıza
hem pelvik organ prolapsusu olan, hem üriner
inkontinansı olan, hem kronik pelvik ağrısı olan,
hem jinekolojik kanseri olan hastalarımıza en
nihayetinde geniş bir hasta grubuna hitap
etmekteyiz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bu ay sizlere hem kronik pelvik ağrı hem de
infertilite ile ilişikli olan derin endometriozis,
bağırsak endometriozis konusunu getirdik.. Biliyorsunuz mart ayı tüm
dünyada ‘ENDOMART’ yani endometriozis farkındalık ayı olarak kutlanır.
Endometriozis kelimenin tam anlamıyla sabahlara kadar yazsak,
konuşsak, tartışsak bitmeyecek bir konu. Biz de JED olarak mart ayını,
endometriozis konusunu ele alarak çeşitli etkinliklerle geçireceğiz, bunun
şimdiden haberini vermek istiyorum.
Türkiye’de jinekolojik
kolaylıklar dilerim,
Keyifli okumalar,

endoskopi

ile

ilgilenen

meslektaşlarımıza

Sağlıkla ve Jinekolojik Endoskopi ile kalın,
Sevgiler,

Prof. Dr. Barış MÜLAYİM
JED Yönetim Kurulu Saymanı
JED Bülten Editörü
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JED TV
2022 yılı Şubat ayı bültenimizde; ‘DERİN İNFİLTRATİF ENDOMETRİOZİS’
konusunu ele aldık. Videomuzu keyifle izlemeniz dileğiyle.
https://youtu.be/tGGA1b2Jodo

Video Gönder

JED MAKALELER
Transvaginal sonography determines accurately extent of infiltration of
rectosigmoid deep endometriosis
M K Aas-Eng , M Lieng , B Dauser , L M Diep , M Leonardi , G Condous , G Hudelist
Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Dec;58(6):933-939. doi: 10.1002/uog.23728.

JED MAKALELER
Impact of Surgery for Deep Infiltrative Endometriosis before In Vitro
Fertilization: A Systematic Review and Meta-analysis
Gemma Casals 1, María Carrera 2, José Antonio Domínguez 3, Mauricio Simões Abrão 4, Francisco Carmona 5
J Minim Invasive Gynecol. 2021 Jul;28(7):1303-1312.e5. doi: 10.1016/j.jmig.2021.02.007. Epub 2021 Feb 11

Çalışmanın Amacı:
Bu sistematik derleme ve meta-analizin amacı, in vitro fertilizasyon (IVF) öncesi derin infiltratif
endometriozis (DIE) için cerrahi uygulanan hastalarla, daha önce DIE ameliyatı olmadan IVF
uygulanan hastaların üreme sonuçlarını karşılaştırmak, farklı cerrahi tiplerine (komplet veya
komplet olmayan) veya hasta alt gruplarına (bağırsak tutulumu olan veya olmayan DİE) göre
verileri ve cerrahi ve IVF komplikasyonlarıyla güvenlik endişelerine dair verileri değerlendirmek.

JED’ in MUTFAĞINDAN
ONLİNE LAPAROSKOPİK HANDS ON SÜTÜR KURSLARI
Dünya’da İLK KEZ derneğimizce gerçekleştirilmiş olan ‘ONLİNE LAPAROSKOPİK HANDS ON
SÜTÜR KURSU’ 2020 yılında 7 kez düzenlenmiş olup 70 meslektaşımıza laparoskopik sütur ilke ve
temelleri atılmıştır.
2021 yılında da yüksek talep ve ilgi gören kurslarımız ile Aralık ayı itibariyle 9 kursumuz
tamamlanmış, 90 hekim daha endoskopik cerrahiyi uygulamak üzere eğitimini tamamlamıştır.

2021 YILINDAN GERİYE KALANLAR…
11-12 Aralıkta JED – TJOD işbirliği ile 10.su düzenlenen ‘Geleneksel Ankara Laparoskopi Günleri’
nde zengin bilimsel içeriği ve canlı ameliyatları ile laparoskopi ilkelerini güncelledik.

26 Aralık’ta Jinekolojik Endoskopi Derneği ve Antalya Vitale Hastanesi işbirliği ile yapılan,
laparoskopik histerektomide bilinmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken her ayrıntıya yer verilen
‘Jinekolojik Endoskopi’ sempozyumunda muhteşem bir katılımla hem birbirimizle hem de endoskopi
ile hasret giderdik.

JED’ in MUTFAĞINDAN
MASTER CLASS KURSLAR..
Eylül ayında düzenlenen kadavra kursları yoğun ilgi gördü.

WEBİNAR SERİLERİ..
Covid-19 pandemisine rağmen eğitimlerine devam eden JED ekibi, jinekolojide endoskopinin yerini
ve anlamını güncel bilgiler doğrultusunda meslektaşlarımıza aktarmaya devam etmektedir.

ONLİNE TOPLANTILAR…
Hem eğitici, hem tartışmalı oturumlarıyla güncel gelişmeleri takip etme ve cevapsız sorularımızı
yanıtlama imkanı bulabildiğimiz toplantı ve workshoplar..

VİDEO KARNAVALLARIMIZ…
Teorik eğitimlerimizi pratik uygulamaya geçirebilmek adına düzenlenen ve jinekolojik endoskopide
teknik detayları ve yenilikleri de görme imkanı sunan video oturumları..

9.ULUSAL JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ KONGRESİ’ VE ‘3.GENÇ
ENDOSKOPİSTLER SEMPOZYUMU
Pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz son bir yılın acısını çıkardığımız, online olmasına rağmen
dopdolu bir kongreyi geride bıraktık. Hem bilime hem birbirimize çokça vakit ayırdığımız, eğitimi
eğlenceli bir hale getirerek daha çok keyif almayı başardığımız büyük ve heyecan dolu ‘9.Ulusal
Jinekolojik Endoskopi Kongresi’ ve ‘3.Genç Endoskopistler Sempozyumu’ nu gururla ve
başarıyla tamamladık.

Kongrenin uluslararası konseptinde Shailesh Puntambaker Hindistan’dan, Ceana Nezhat
ABD’den, Mario Malzoni ve Fabio Ghezzi İtalya’dan katılarak sunumları ve ameliyatları ile canlı
cerrahi şöleni yaşattı. Ulusal konseptiyle, Türkiye’de çeşitli hastanelerde, alanında uzman jinekoendoskopist hocalarımız 1 Haziran’da Antalya’da Prof. Dr. Barış Mülayim, Kocaeli’ de Doç. Dr.
Hasan Terzi, İstanbul’da Prof. Dr. Taner Usta, Prof. Dr. Murat Ekin ve Prof. Dr. Tolga Taşçı,
İzmir’de Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Doç. Dr. Ali Akdemir, Samsun’da Prof. Dr. Mehmet Bilge
Çetinkaya; 2 Haziran’da Diyarbakır’da Prof. Dr. Mehmet Sıddık Evsen ve Doç. Dr. Nurullah
Peker, İstanbul’da Prof. Dr. Murat Ekin, Prof. Dr. Taner Usta, Prof. Dr. Gazi Yıldırım ve Prof.
Dr. Ahmet Kale, İzmir’de Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Doç. Dr. Ali Akdemir, Urfa’da Prof. Dr.
Muhammet Erdal Sak tarafından yapılan ameliyatlara, hem online hem de gözlemci olarak katılma
fırsatı yakaladığımız pre-kongre kurslar yapıldı.

JED farkıyla genç endoskopistleri desteklemek ve alanında uzman birer endoskopiste dönüştürmek
için hazırlanan Genç Endoskopistler Platformunda (GEP) da büyük bir bilimsel şölen gerçekleşti.
Cerrahinin yapıtaşı olan jinekolojik anatomiyi gözden geçirmek, geliştirmek ve eksikleri tamamlamak
için eğlenceli ve çekişmeli, interaktif katılımlar ile gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören yarışma
tarzındaki ‘Anatomi: Doğruyu Bul’ panelinde, hâkimler ve savcılar nezdinde kırmızı takım ve mavi
takım bilgilerini yarıştırdı.
Genç Endoskopistler Platformu karşılıklı tartışma oturumları ile Endoskopistler arasında tatlı bir
rekabetin oluştuğu ‘Laparoskopik Sakrokolpopeksi mi ??? Laproskopik Lateral Süspansiyon
mu ???, Laparoskopik Histerektomi Üreter Diseksiyonu; YAPALIM mı??? Laparoskopik
Histerektomi Üreter Diseksiyonu; YAPMAYALIM mı???’ konularında tüm fikirler ortaya atıldı ve
akıllardaki tüm sorular cevaplandı.
Online hands-on laparoskopik kursları ile bir ilke imza atan JED, kongrede düzenlenen sütur
yarışmaları ile, büyük özveri gösterilerek yapılan bu kursların meyvesini almanın büyük mutluluğunu
yaşadı ve yaşattı. Türkiye sütur kursu birincilerinin boy gösterdiği yarışmada Türkiye sütur kursu
şampiyonası finaline kalan endoskopi sevdalısı meslektaşlarımız Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Doç. Dr.
Ali Akdemir hocalarımızın hakemliğinde son kozlarını paylaştı. Eğlenceli aktiviteleri ile fark yaratan
JED kongreleri 9. Kongresiyle yine büyük bir katılım kitlesi ile eğitim ve bilimdeki hedefine ulaştı.

ENDOSKOPİST’ in DÜNYASI
ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER
Yeni yılda yeni umutlarla, yeniden yoğun kongre programlarıyla karşınıza gelmeyi çok istesek de
maalesef COVID-19 salgını yüze yapılması planlanan bilimsel etkinliklerin sayısını azaltmaktadır.
Dubai’de 3-6 Mart 2022 tarihleri arasında “DIPLOMA IN MINIMAL INVASIVE SURGERY (BASIC TO
ADVANCED)” adı altında bir etkinlik yapılması planlanmaktadır. Bu programda wet/dry lab (kuru
ve ıslak doku koşulları) ve canlı hayvan diseksiyonu kullanılarak eğitmenler katılımcılara eğitim
vereceklerdir1. Eğitim programı tanıtım sayfasında iddialı bir ifade ile “Gerçek zamanlı eğitim
ekipmanları ve tüm gerekli laparoskopik prosedürlerin gösterimlerinin amaçlandığı” bildirilmektedir
1
. Bu kurs, Üniversite Hastanesi Schelswig-Holstein Kiel Almanya ve Laparoskopik Cerrahlar
Derneği (SLS), ABD tarafından onaylanmıştır1.

Resim 1. Kongrenin internet sayfasından bir görünüm1.

Kursun başlangıcında öncelikle aşağıdaki temel konulara değinilecektir1.
1. Endoskopik Cerrahinin Temelleri, Fizyolojisi ve Anatomik Yönleri
2. Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi için Klinik Anatomi ve Karşılaştırma.
3. Enstrümantasyona gelişmiş yaklaşımlar.
4. Laparoskopik Cerrahiyi Yaparak Öğrenme.
5. Laparoskopi için güncel eğitim modelleri ile Jinekolojik Endoskopide Risk Yönetimi
6. Histeroskopide güncel eğitim yaklaşımları.
7. Jinekolojik Endoskopik Cerrahlar için genel cerrahi koşulları ve teknikleri.

Ayrıca spesifik jinekolojik laparoskopik prosedürler ile ilgili eğitimler yapılacaktır1. Benign adneksiyal
tümörlere yaklaşım, gebelikte laparoskopi, ektopik gebelikler, endometriozis, endometrioma ve
adenomyozis cerrahisi, derin infiltratif endometriozis cerrahisi ve laparoskopik myomektomi
anlatılacak bazı temel konulardır.
Kurs boyunca katılımcılar morselasyon sorunları, fertileteyi arttırıcı cerrahi prosedürler ve
subtotal/total laparoskopik histerektomi eğitimi de alacaklardır1.
Radikal laparoskopik histerektomi , lenfadenektomi, pelvik taban düzeltici cerrahisi ve spesifik
histeroskopik prosedürlerin eğitimi de katılımcılara verilecektir1. Laparoskopik ve histeroskopik
cerrahide komplikasyonlar ve çözümleri yine kursta kursiyerlere anlatılacaktır.
Katılımcıların eğitim sonunda temel
klinik
anatomiyi
biliyor,
laparoskopik/histeroskopik
cerrahinin
felsefesini ve ergonomisini kavramış,
enerji kaynaklarının temel prensipleri
hakkında bilgi sahibi, laparoskopik
cerrahi için iki elle yeterlilik ve el, göz
koordinasyonuna sahip, sütür becerisi
edinmiş ve
olası komplikasyonları
yönetebilen bir seviyeye ulaşmaları
hedeflenmektedir1.
Hands-On Pratik uygulamalar arasında
laparoskopik
batına
giriş,
çeşitli
modüllerde sol ve sağ taraf için el göz
koordinasyonu
çalışmaları,
ektopik
gebelik
modülü
ve
hayvan
mesanelerinde
tanısal
endoskopik
işlemler gibi temel konulara yer
verilecektir1.
Özellikle temel laparoskopi eğitimi için
çok detaylı bir içeriğe sahip bu kurs
endoskopiye
yeni
adım
atan
arkadaşlarımız için faydalı olabilir.

Resim 2. Kursun posterinin görünümü2.
Referanslar:
1. https://www.aecsmed.com
2. https://www.aecsmed.com/wp-content/uploads/2020/09/Flyer-Diploma-in-Minimal-Invasive-Surgery-Basic-to-AdvancedMarch-03-06-2022.pdf

Daha önceki sayılarımızda da tanıtımını yaptığımız “MIS Academy”, jinekolojik cerrahide
mükemmelliğe kendini adamıştır, yüksek kaliteli uygulamalı eğitim ve minimal invaziv cerrahi
konusunda önde gelen bilimsel etkinlikler sunmaktadır1. Jinekolojik laparoskopinin öncülerinden biri
olan Arnaud Wattiez jinekolojik cerrahların cerrahi uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmelerine
yardımcı olmak için dünyaca ünlü uzmanlar ve tıbbi otoriteleri bir araya getirmektedir1.

Resim 1. Endo-Dubai internet sitesinden görünüm2.
MIS önderliğinde yapılan Endo-Dubai 7. Edition 24-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Sofitel Dubai,
The Obelisk otel Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecektir2. Kongre tanıtım sitesinde
otelin ünlü Wafi Mall ve metro istasyonunda yanında olduğu bildirilmektedir2.
Ancak bu güzel kongrenin esas etkileyici tarafının özenle hazırlanmış ve dünyaca ünlü hocalar
tarafından sunulacak olan kongre programı olduğu kanaatindeyiz. Ancak bu güzel kongreye bu kadar
başarılı Türk endoskopist Hocamız olmasına rağmen kimsenin davet edilmemesini de şaşkınlıkla
görmekteyiz.
Kongre Wattiez ve Borthorisvilli hocanın Dubai’de canlı laparoskopik cerrahi; Campo, Di Spiezio Sardo
ve Bettocchi hocaların yine Dubai’de canlı histereskopik
cerrahi yapacakları oturumlarla
başlayacaktır3. Campo hoca başkanlığında bir ekiple 1. günde hands-on operatif histeroskopi eğitimi
verilecektir3. Yine aynı gün ayrıntılı olarak laparoskopik anatomi ve disseksiyonların anlatıldığı
oturumlarda Rabischong Hoca’nın oturum başkanlığında pelvik sinir diseksiyonları ile ilgili kongre
oturumları da yapılacaktır3.

Resim 2. Kongre başkanı ve düzenleme komitesi hocalarından bazıları2.

Resad Paya Pasic hocanın oturum başkanlığında 2. günde basitten zora histerektomi oturumu
yapılacaktır3. Yine 2. Gün Possover Hocanın başkanlık yapacağı nöropelveoloji oturumu dikkat
çekmektedir3. İstmosel cerrahisi ile ilgili özel bir oturumun olacağı bu günde ayrıca Di Spiezio
Sardo hoca “Histeroskopide Mini Rezektoskop Sistemler” hakkında fertilite koruyucu cerrahiler için
inovatif bir sunum yapacaktır3.
Kongrenin son gününde “Pelvik Taban Cerrahisinde Mesh’den Sonrası” ve “Genç Hastada Vajinal
Ageneziye Yaklaşım” gibi ilginç öğretici oturumlar yapılacaktır3. Pr. Helder Ferreira hocanın
konuşmacı olduğu “Komplikasyonlar Oturumu” ve Prof Philippe R. Koninckx hocanın konuşmacı
olduğu “Periton ve İnfertilite” oturumu da heyecan verici olabilir3.
Her günün sonunda Arnaud Wattiez hocanın kapanış mesajlarını vereceği bu kongrenin endoskopi
tutkunlarına çok şey katacağını düşünmekteyiz.
Referanslar:
1. https://europeanacademy.org/centre/mis-academy/
2. https://www.endo-dubai.com/
3. https://www.endo-dubai.com/_files/ugd/aeec4e_0f0534258a624278b56e2ec84fcfee26.pdf

TECHNO - JED
URIGLOW® Transilluminating Üreter Stentleri
Üreter yaralanmasını önlemek ve hastaya yönelik riski azaltmak için tasarlanmış herhangi bir
cihazın günümüz jinekolojik laparoskopik cerrahisinde çok değerli olacağı aşikardır1. Laparoskopik
histerektomi sırasında üriner sistem yaralanmaları nadirdir, ancak jinekolojik cerrahi sırasında
meydana gelen en ciddi yaralanmalar arasındadır2. C.J Sutton hoca kişisel söyleşisinde ileri evre
endometriozis vakalarında üretere zarar vermeden ooferektomi yapmanın zorluğunu
tariflemesinden 25 yıl sonra bile derin infiltran endometriozis vakalarında expert cerrahların
çalıştığı merkezlerde %1 oranında üriner trakt yaralanması ortaya çıktığı raporlanmıştır3,4. Ama
öncelikle belirtmeliyiz ki “Üriner sistem yaralanmasını önlemenin en etkili yolu üriner trakt
anatomisi bilgisine sahip olmak ve dikkatli yapılan diseksiyondur”2.

URIGLOW® Transillüminasyon Üreter Stenti alt pelviste görülebilen parlak noktalardan oluşan bir
çizgi olarak görünen bir sistemdir4. Stent sistoskopik olarak yerleştirilir veya çekilir, üreterin
trasesini gösterir4. Üretici firma cihazın üreteri riske sokan aşağıdaki prosedürlerde kullanımı
olduğunu tanıtım broşüründe idda etmektedir4.
1. Laparoskopik Yardımlı Vajinal Histerektomi (LAVH)
2. Endometriozisin Lazer/Diatermi Ablasyonu
3. Komplike pelvik diseksiyon - açık veya laparoskopik.
4. Uterosakral Sinir Pleksus Ablasyonu
5. Yüksek ve Düşük Anterior Rezeksiyon.

Stent sistoskop ile takılır. Distal uç, 1 cm aralıklarla 6 noktadan ışık yaymak için özel olarak
hazırlanmıştır. Üreterin pozisyonunun ve izinin kolay tanımlanmasını sağlamaktadır. Kateter
ameliyat sırasında yeniden takılabilir ve geri çekilebilir4. Tüm fiber optik kablo sistemleri, 'Toplam
İç Yansıma' olarak bilinen bir ışık özelliğine dayanır. URIGLOW® Transillüminasyonlu stentlerin
Storz tipi endokopi kulelerine bağlantısı için fiber ışık kılavuzları mevcuttur4. Stentler ve üreterler
infrared radyasyonu yansıtarak ve emerek tıbbi ışık kaynaklarının çıkışında yer alırlar4. Böylece
ışıklı stentler daha net görülebilir ve retroperitonda cerraha uyarı verir hale gelirler.

Resim 2. DR RK Mishra tarafından infrared üreter stenti takılmış bir histerektomi vakasından
görünüm5.
URIGLOW®'un tanımlanması, diferansiyel aydınlatmaya dayanır. URIGLOW® Stent tarafından
yayılan ışık üreter ve çevresindeki dokudan geçer. Tanımlama işlemi sırasında, diseksiyon yapılan
cerrahi alana yaklaşma eğilimi vardır4.
URIGLOW® stentlerinden gelen ışık laparoskoptan gelen ışıkla karışabilir, laparoskop ışık kaynağını
kısmak bu durumlarda faydalı olabilir4. Ayrıca alt veya orta pelvise stenti kısmi olarak yerleştirerek
laparoskopu alandan geri çekmek de bu durumu çözmek için ideal yöntemdir4. URIGLOW®'dan
gelen ışık daha sonra görünür hale gelir (etrafını saran dokunun yeterince ince olması şartıyla).

Resim 3. URIGLOW® Transillüminasyon Üreter Stenti tanıtım boşürünen görünüm4.
Işıklı üreter kataterleri (Lighted ureteral stents) ile ilgili literatürdeki çalışmalar genellikle
kolorektal cerrahi ile ilgili yapılmıştır. Geniş serilerde yapılan bu çalışmalarda net bir konsensüs
sağlanamamıştır6-7. Boyan WP ve ark. 402 laparoskopik kolon rezeksiyonu olgusunda ışıklı üreter
kataterleri ile hiç üreter travması tespit etmemişlerdir6. Huynh D ve ark. ise özellikle sistoskopik
olarak stent yerleştirme esnasında ortaya çıkan perforasyonlar nedeniyle normale göre daha fazla
üreter travması oluştuğuna dikkat çekmişlerdir7. Ancak unutulmamalıdır ki jinekolojik
endoskopistler kolorektal cerrahlara göre avantajlı şekilde bir histeroskopi deneyimine ve üriner
trakt anatomi bilgisine sahiptir.
Işıklı üreter kataterlerini kullanacak endoskopist arkadaşlarımızın sunduğumuz bilgilere dikkat
etmesi dileğiyle.
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