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1. Endometrioziste klinik semptomlar ve fizik muayene

Endometriozis,  histolojik  olarak  endometrial  glandüler  doku  ve  stromanın  uterus

dışında  bulunması  olarak  tanımlanmaktadır.  1 Genel  popülasyonun  yaklaşık  %10’nu

etkilemektedir  2 Endometriozis lezyonları çoğunlukla periton, overler, fallop tüpleri, uterus,

uterin  ligamanlar,  mesane,  bağırsaklar,  üreterler  ve  rektum  üzerinde  görülebilir.  3 Pelvis

dışında  da  örneğin  akciğerlerde,  diyaframda  ve  perikardiyumda  görülebilmektedir.  4,5

Endometriozisin  etiyolojisi  hakkında  kesin  bir  bilgi  olmamasına  rağmen  retrograd

menstruasyon  teorisi  yıllarca  üzerinde  durulan  teori  olmuştur.  Etiyolojisi  hakkındaki

immünolojik, genetik çalışmalar son dönemlerde kök hücre teorisi üzerinde yoğunlaşmasına

neden  olmuştur.  4 Bu  teoriye  göre,  kök  hücreler  plastisiteleri,  çoğalma  ve  farklılaşma

kapasiteleri sayesinde endometriotik hücrelere dönüşebilmektedirler. 4,6,7

Endometriozis gelişmesine neden olan faktörler arasında hormonal varyasyonların da

rol oynayabileceği düşünülmektedir.  8 Örneğin erken yaşta menarş 9,10, kısa menstrüel siklus

süresi 9,10 artmış risk ile ilişkili iken parite 10, 11 ve oral kontraseptif kullanımının 12 ise azalmış

risk  ile  ilişkili  olduğu  saptanmıştır.  Hastalığın  tanısı  genellikle  gecikmektedir  ve  bu  da

hastaların  uzun  yıllar  düşük  hayat  kalitesi  ile  yaşamalarına  neden  olmaktadır.  Genellikle

semptomların  adölesan  dönemde  ortaya  çıkmaya  başlamasına  rağmen  tanı  konulmasının

ortalama  gecikme  süresi  6.7  yıldır.  13 Bu  gecikmedeki  en  önemli  neden  hastalığın  tanısı

amacıyla invaziv olmayan bir tanı testinin henüz geliştirilmemiş olmasıdır. 

Endometrial  implantlar  dolaşımdaki  östradiol  ve  östrondan  etkilenmektedir.  8

İmplantlar  aynı  endometrium  dokusu  gibi  siklik  olarak  proliferasyona  uğrayabilir  ve  bu

Endometriozis  lezyonları  en  sık  periton,  overler,  fallop  tüpleri,  uterus,  uterin

ligamanlar, mesane, bağırsaklar, üreterler ve rektum üzerinde görülmektedir. 



odaklarda  hemorajiler  görülebilir.  Drene  olmayan  hemorajiler  nedeniyle  çevre  dokuda

irritasyon  ve  inflamasyon,  daha  sonra  adezyon  formasyonu  gelişmektedir.  Bu  durum

menstruasyondan  hemen  önce  veya  menstruasyon  sırasında  görülen  hastaların  ağrı

şikayetlerine neden olmaktadır. 

Endometriozis  hastalığında  kronik  pelvik  ağrı  2,  şiddetli  menstruasyon  ağrısı

(dismenore), cinsel ilişki sırasında ağrı (disparoni) yada endometrial odakların yerleşim yerine

göre idrar yaparken (dizüri) ya da dışkılama sırasında (diskezi) ağrılar görülebilmektedir.14

Bunun  dışında  endometriozisli  hastaların  yaklaşık  %40’ı  infertilite  şikayetleri  ile

başvurmaktadır. 2 

Endometriozisin  diğer  belirtilerinden  biri  ise  aşırı  ve  uzun  süren  menstruasyon

kanamasıdır.  Bu hem endometriozis  için  bir  risk  faktörü  hem de  bir  belirtisi  olabilir.  4,15

Yukarıda belirtilen tüm bu klinik bulguların şiddeti ile hastalığın evresi arasında herhangi bir

korelasyon mevcut değildir. 16

Endometriozise ait belirtilerin sık görülebilmesi nedeni ile tanı koymada detaylı bir

anamnez almak,  endometriozisten  şüphelenmek ve özenli  bir  pelvik  muayenenin  de dahil

olduğu fizik muayene yapılması gerekmektedir. 

Hasta  öyküsünde  özellikle  hastanın  yaşı,  ilk  menstrüel  kanama  yaşı,  adet  düzeni,

doğum  sayısı,  ağrıların  ne  zaman  olduğu,  şiddeti,  tipi,  daha  önce  varsa  cerrahi  öyküsü,

sistemik hastalıkları ve sürekli  kullanılan ilaçların  varlığı sorgulanmalı ve kaydedilmelidir.

Ayırıcı  tanıda  ayrıntılı  bir  anamnez dışında  kanda  gebelik  testi,  pap smear,  vajinal  ve/ya

endoservikal örnekleme ve üriner analiz gibi uygun tanısal testler de kullanılmalıdır.  8 Ağrı

değerlendirilmesi yapılırken görsel ağrı skalalarının kullanılması yararlı olacaktır. 

Endometriozis hastalarının %40’ı infertilite şikayetiyle başvurmaktadır.



Endometriozisin hayat kalitesini düşürülebilmesi nedeni ile valide edilmiş hayat kalite

skorlarının uygulanması ve kaydedilmesi tedavi planlamasında yol gösterici olacaktır.

Hastaların çoğunda genellikle anlamlı bir fizik muayene bulgusu izlenmemektedir.  8

Muayenede en sık  rastlanan  bulgu  posterior  forniks  palpasyonunda hassasiyettir.  8 Bunun

dışında  hekimler  uterin  ve  adneksiyal  hassasiyet,  sakrouterin  ligamanlarda  nodül  ve/veya

hassasiyet,  pelvik  kitle  gibi  bulgulara  dikkat  etmelidir.  Kronik  pelvik  ağrının,  pelvik

adezyonlar,  ürolojik,  veya  gastrointestinal  hastalıklar  gibi  birçok  farklı  nedene  bağlı

olabileceği ayırıcı tanı açısından oldukça önemlidir. 17 

Anamnez ve fizik muayeneyi takiben pelvik ultrason muayenesi  yapılarak ovaryan

endometriozis,  adenomyozis,  ovaryan kistler,  miyomlar  ve diğer  pelvik patolojilerin tanısı

konulabilir.  8,18 Bazen,  özellikle  pelvik  kitlelerin  karakterini  belirlemek  ve  endometriotik

nodülleri  saptamak  amacıyla  manyetik  rezonans  görüntüleme  (MRG)  yada  bilgisayarlı

tomografi (BT) de tanıda kullanılabilmektedir. Özellikle yüksek rezolüsyonlu görüntüleme ve

çok  iyi  doku  karakterizasyonu  nedeniyle  MRG  ile  ultrasonda  görülmeyen  endometriotik

lezyonlar  ve  implantlar  saptanabilir.19 Bu,  özellikle  derin  infiltran  endometriozis  cerrahisi

öncesi planlamanın yapılmasına olanak sağlar. 19 

Günümüzde  endometriozis  tanısında  altın  standart  yöntem  hala  pelvik  kavitenin

laparoskopi ile inspeksiyonu takiben alınan biyopsinin histopatolojik olarak incelenmesinden

oluşmaktadır.  16 İnvaziv bir işlem olan laparoskopi araştırmacıları endometriozis tanısı için

başka yöntemler arayışına yönlendirmiştir. 20,21 

Bu derlemede endometriozis tanısında yol gösterici olarak kullanılan serum belirteçleri,

görüntüleme yöntemleri ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

En sık rastlanan fizik muayene bulgusu posterior forniks palpasyonunda hassasiyettir.



2. Endometrioziste biyobelirteçler 

Endometriozis  tanısındaki  gecikmeyi  önlemek  amacı  ile  non-invaziv  tanı

yöntemlerinin  geliştirilmesi  hedeflenmiş  ve  serum  belirteçleri  üzerinde  birçok  araştırma

yapılmıştır.  Özellikle  radyolojik  bulguların  normal  olduğu  pelvik  ağrı  ve  subfertilite

durumlarında  endometriozisi  olan  hastaların  saptanması  için  yüksek  duyarlılığı  olan  bir

belirtecin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ancak, güncel bilgiler ışığında, endometriozis

tanısı koymayı sağlayan tek bir serum belirteci veya birkaç belirteçten oluşan bir panel henüz

tanımlanmamıştır. 16, 22 

Bir  glikoprotein  olan  kanser  antijen-  125  (Ca-125)  konsantrasyonunun,  endometriozis

hastalarında yükselebileceği bildirilmiştir (>35 ünite/ml). Ancak, Ca-125’ in menstruasyon,

miyomlar,  gebelik,  ve gastrointestinal  sistem patolojileri  gibi  birçok benign  nedenlerle  de

artabileceği  bildirilmiştir.  Bunun  dışında  over  kanseri  malign  nedenlerle  de  artış

gösterebileceğinden  özgünlüğü  oldukça  düşüktür.  23 Bunun  yanısıra,  endometriozisin

evrelerini saptamadaki hassasiyeti de düşük olması nedeni ile primer endometriozis tanısında

Ca125’in  rolü  bulunmamaktadır.  23-25 Endometriozis  tanısında  Ca-125  ölçümünün  klinik

faydası sınırlı olduğu gibi, endometriozisli hastaların takibinde hastalık nüksünü ve malign

dönüşüm  riskini  değerlendirmek  amacıyla  da  kullanılması  önerilmemektedir.   26,27

Endometriozis  tanısında  çalışılmış  diğer  bir  glikoprotein  yapıdaki  belirteç  Ca-19.9’dur.

Çalışmalarda  Ca-19.9’unda artış gösterebildiği; ancak duyarlılığının Ca125’den daha düşük

olduğu bildirilmiştir. 22 Bunun dışında Ca-125 gibi dermoid kist,ve basit ovaryan kistler gibi

patolojilerde  artabileceği  bildirilmiş  olmakla  birlikte  özellikle  gastrointestinal  sistem

patolojilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bir diğer epitelyal over kanser belirteci olan Human epididimal sekretuvar protein 4

(HE  4)’ün  endometriozisi  ovaryan  malignitelerden  ayırt  etmede  faydalı  olabileceği



düşünülmüştür.  28 HE4  ve  Ca-125  biyobelirteçlerinin  birlikte  kullanımının;  ovaryan

endometriozisi, over kanseri olgularından ayırt etmede %94 duyarlılık ve %78.6 özgünlüğe

sahip olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. 29 Ancak, menopozal durum, HE4 ve Ca-125

kullanılarak  hesaplanan  Risk  of  Ovarian  Malignancy  Algorithm  (ROMA) indeksinin

endometriomalı  hastalarda  %15 oranında  yanlış  pozitif  olarak  yükseldiği  saptanmıştır.  Bu

nedenle  bu  hastaları  ultrasonografi  ve  MRG  bulguları  ile  beraber  değerlendirmenin  daha

doğru olabileceği bildirilmiştir. 30, 31

Periferik  kanda  sitokinlerin,  anjiyogenik  faktörlerin  ve  büyüme  faktörlerinin

endometriozis hastalarında farklı oranda eksprese edildiği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. 22,32

Ancak,  bu  çalışmalardaki  sonuçlar,  kısıtlı  sayıda  hasta  içermeleri,  değişkenlerin  siklusun

farklı dönemlerinde değerlendirmeleri ve farklı endometriozis evrelerinde hastaları içermeleri

nedeni  ile  genellenemektedir.  22 Birkaç serum belirtecinin  bir  araya  getirilerek oluşturulan

paneller ile tanı koymayı hedefleyen çalışmalardan elde edilen sonuçların güvenilirliği ise;

biyobelirteç  sayısı,  tek değişkenli  istatistiksel  analizler,  bağımsız test  setindeki  validasyon

eksikliği gibi nedenlerle oldukça kısıtlıdır. 33-37

Vodolazkaia  ve  ark,  biyolojik  fonksiyonlarına  göre  glikoproteinler,  inflamatuar  ve

non-inflamatuar belirteçler, adezyon molekülleri, anjiyojenik faktörler ve büyüme faktörleri

olarak  sınıflandırdıkları  28  plazma  belirtecini  tek  tek  ve  paneller  halinde,  farklı  siklus

fazlarında  değerlendirmişlerdir.  38  4’er  biyobelirteçten  oluşan  2  ayrı  modelin  (annexin  V,

VEGF, CA-125, glycodelin; annexin V, VEGF, CA-125 ve sICAM-1) menstruel faz sırasında

bakılmasının,  ultrasonografi  ile  tanı  konamayan endometriozis olgularında %81-90 yüksek

duyarlılık ve %63-81 kabul edilebilir özgünlük ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 38

İnflamatuar ve immunolojik belirteçlerden özellikle IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, MCP-1,

ve interferon-γ (IFN-γ) başta olmak üzere birçoğunun endometriozis hastalarında artabileceği

gösterilmiş,  ancak  takip  eden  çalışmalar  ile  validasyon  sağlanamamıştır.  39 Sitokinlerin



endometriozis hastalarını, diğer pelvik patolojisi olan hastalardan ayırt etmek için uygun olup

olmadığı konusunda henüz fikir birliği bulunmamaktadır. 

Endometriozis hastalarında, demir içeren menstruel sıvının retrograd akışı nedeni ile

pelvik kavitede oksidatif stresin artabileceği düşünülmüştür. Çalışmalarda, paroksonaz (PON-

1), yüksek dansiteli lipoproteinler ve plazma superoksit dismutazın azaldığı; total kolesterol,

trigliserid,  düşük dansiteli  lipoprotein ve lipid peroksidazın arttığı  gösterilmiştir.  39 Bunun

dışında hücre adezyon moleküllerinden ICAM-1’in erken evre endometrioziste arttığı, evre

III-IV endometrioziste azaldığı ileri sürülmüştür.  22 Matriks metalloproteinazlar (MMP)’nin

endometriyal doku fragmanlarının periton içine invazyonunu kolaylaştırdığı ve ekstraselüler

matrikste remodelling meydana getirdiği, endometriozisli hastalarda MMP-2 ve MMP-9’un

ekspresyonunun arttığını gösteren çalışmalar olsa da, fark olmadığını bildiren çalışmalar da

mevcuttur.  Ayrıca  anjiojenik  faktörlerden  vasküler  endotelyal  büyüme  faktörü  (VEGF),

anjiyogenez inhibitörü olan pigment epitelyum derive faktör (PEDF), büyüme faktörlerinden

epidermal  büyüme  faktörü  (EGF),  platelet  derive  büyüme  faktörü  (PDGF)  ile  ilgili

araştırmalar  mevcut olsa  da,  endometriozise  spesifik  ve sensitif  bir  serum belirteci  olarak

kabul edilmemişlerdir. 39

Son  yıllarda  yapılmış  bir  Cochrane  derlemesinde,  122  serum  biyobelirtecine  ait

sonuçlar  karşılaştırılmıştır.  20 Bunlar  içinde  anjiyogenez  faktörleri  ve  büyüme  faktörleri,

apoptozis  belirteçleri,  hücre  adezyon  molekülleri,  hormonal  belirteçler,  immun  sistem ve

inflamatuar belirteçler, oksidatif stres belirteçleri, mikroRNA’lar, tumör belirteçleri ve diğer

proteinler  mevcut  olup,  bu  belirteçlerin  birçoğu  kısıtlı  sayıda  hasta  içeren  çalışmalarda

değerlendirilmiştir. Ayrıca, her çalışmada farklı bir kesme değeri kullanılması nedeni ile bu

belirteçlerin  meta-analizi  sadece  anti-endometriyal  antikorlar,  IL-6,  Ca-19.9  ve  Ca-125

üzerinde  yapılabilmiştir.  Ne  yazık  ki,  her  bir  belirtecin  tanısal  değeri  yapılan  çalışmalar

arasında önemli ölçüde değişkenlikler göstermeleri nedeni ile genellenememiştir. 20,41 



Sonuç  olarak,  şu  an  için  endometriozis  tanısını  koyduracak  bir  serum  biyobelirteci

bulunmamaktadır. 

Non-invaziv  tanı  yöntemi  geliştirmek için  anjiyogenez  faktörler,  büyüme faktörleri,

glikoproteinler,  inflamatuar  belirteçler,  oksidatif  stres  belirteçleri  gibi  birçok  serum

biyobelirteci ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ancak, endometriozis tanısını koyduracak tek

bir  serum  belirteci  veya  serum  belirteçlerinden  oluşan  bir  panel  şu  an  için

bulunmamaktadır. 

3.Endometrioziste ultrasonografi

Endometriozis  cerrahisindeki  en  önemli  hedef,  hastanın  da  beklentileri  göz  önüne

alınarak,  maksimum sito-redüksiyon olmalıdır.  Bunun için ilk basamak; preoperatif  olarak

hastalığın  yayılımının  ve  lokasyonunun  başarılı  bir  şekilde  haritalandırılmasıdır.  41

Endometriozis  tanısında  ve  hastalığın  preoperatif  haritalandırılmasında,  transvaginal

ultrasonografi (TVUSG) ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) yüksek doğruluk yüzdesi

ile  kullanılmaktadır.  Ultrasonografi;  ucuz  ve  noninvasiv  bir  yöntem  olması,  pelvik

endometrioziste yüksek doğruluk oranına sahip olması ve klinisyenin her an kullanımına hazır

olması  nedeniyle  endometriozis  tanısında  ve  yönetiminde  ilk  basamak  tanı  tekniği  olarak

kullanılır.  42,43 Derin  infiltran  endometriozisli  (DİE)  hastaların,  ayrıntılı  klinik  muayeneye

(gerektiğinde  rektovajinal  digital  muayene  dahil)   ek olarak TVUSG ile  değerlendirilmesi

(yapılamadığı  veya  uygun  olmayan  hastalarda  transrektal  ultrasonografi-TRUSG-)  ve

böbreklerin de transabdominal ultrasonografi ile değerlendirilmesi zorunludur. 41,44 

Görüntüleme  yöntemleri  ile  ilgili  birçok  endometriozis  derneği  görüşlerini

yayınlamıştır. TVUSG’nin peritoneal endometriozis tanısındaki gücü ve yeri sınırlıdır. Buna

karşın  ovaryan  endometrioma  tanısında  ve  dışlanmasında  kullanılabilir.  45 Ek  olarak

rektovajinal  septum  veya  rektum  gibi  derin  infiltratif  tutulum  gösteren  endometrioziste



kullanılabileceği  belirtilmiştir.  46-49 Sessiz  hidronefrozu  saptamak  amacıyla  üreter  ve

böbreklerin değerlendirilmesinde sonografinin anlamlı olduğu gösterilmiştir ve zorunludur. 50

MRG, pelvik  endometriozis  tanısında  ilk  seçenek  olmaktan  ziyade,  özellikle  rektovajinal,

üreter ve mesane tutulumlu belirsiz ultrasonografi sonuçları olan hastalara saklanmalıdır. 46,47

Görüntüleme yöntemlerinde, heterojen kompleks ovarian kitle görünümü ile presente olmuş

ve  malignitenin  dışlanamadığı  vakalarda  histopatolojik  değerlendirme  zorunludur.  44,51

Endometriozis hastalığının ultrasonografik görünümleri kısaca tablo 1.’de özetlenmiştir (tablo

1).

Cochrane derlemesinde, pelvik endometriozis tanısında, görüntüleme yöntemlerinden

hiçbirisinin  cerrahinin  alternatifi  olmadığı  vurgulanmıştır.  Bu  derlemeye  göre,  DİE’ye

spesifik  pelvik  ultrasonografinin;  endometrioma,  derin  infiltran  endometriozis  ve  douglas

obliterasyonu için sensivite ve spesifitesi sırasıyla % 93, %79, %83 ve %96, %94, %97 ‘dir. 52

TVUSG  için  en  büyük  sorunun,  uygulayan  kişinin  tecrübesine  bağlı  olması  ve

tekrarlanabilirliğinin düşük olmasıdır.  49,53  Bundan dolayı  hata payını  en aza indirmek ve

yüksek doğruluk oranı elde etmek için, Uluslararası Derin Endometriozis Analiz Grubu, DİE

spesifik  pelvik  ultraonografik  muayeneyi  standart  hale  getirmek  amacı  ile  terminolojiyi

tekrardan  düzenlemiştir.  42 Bu  muayene  dinamik  ultrasonografiyi  içerir  ve  sırasıyla  şu

basamakları kapsar; 1) Adnekslerin ve uterusun standart muayenesi (endometrioma ve/veya

adenomyozis  varlığının  ve  yokluğunun  sonografik  bulguları)  2)  ‘soft  markerların’

değerlendirilmesi 3) ‘sliding sign’ baz alınarak douglasın gerçek-zamanlı değerlendirilmesi 4)

Ön  ve  arka  kompartmanlarda  DİE  nodüllerin  değerlendirilmesi.  42 ‘Sliding’  belirtisini

saptamak için  yapılacak  olan  manevralar;  önce  transvajinal  prob  ön  fornikse  yerleştirilir.

Uterus,  prob  ve  suprapubik  alana  koyulmuş  el  arasında  hareket  ettirilir.  Mesane  arka

duvarının uterus ön duvarı üzerinde kaydığı ve hareket ettiği görüldüğünde ön kompartmanın

(uterovezikal alanın) açık olduğu anlaşılır ve bu ‘sliding sign’ pozitif olarak adlandırılır. Aksi



halde ‘sliding sign’  negatif  olarak  belirtilir  ve ön kompartmanın  oblitere olduğu anlaşılır.

Aynı teknik arka kompartman (rektovajinal alan) için de uygulanır.  49,53 TVUSG öncesinde

yapılan barsak hazırlığının muayeneye ek bir faydası yoktur.  54 Bu tekniğin yeterliliği arka

kompartmanın  aksine,  ön  (özellikle  mesane)  ve  orta  (torus  uterus  ve  round  ligament)

kompartman için daha azdır.  49,51,53 Endometriozis muayenesinde TVUSG ile araştırılan ‘soft

markerlar’  şunlardır;  adenomyozis  varlığı,  endometrioma  varlığı,  azalmış  over  hareketi,

‘kissing over’ varlığı ve sliding sign yokluğu. 55

Ultrasonografi; ucuz ve noninvasiv bir yöntem olması, pelvik endometrioziste yüksek

doğruluk oranına sahip olması ve klinisyenin her an kullanımına hazır olması nedeniyle

endometriozis tanısında ve yönetiminde ilk basamak tanı tekniği olarak kullanılır.

Ultrasonografide,  ovaryan  endometriomanın  tipik  görüntüsü  unilokuler  veya

multilokuler,  homojen  ve  düşük  düzey  ekojeniteli(buzlu  cam görüntüsü),  az-orta  düzeyde

vaskularizasyona  sahip  kistik  kitleler  olarak  tariflenmiştir.  44,46,56 Bu  tipik  görüntü

endometriomaların  %95’inde  ve  non-endometrioma  kistlerinin  %19’unda  görülebilir.  53

Ultrasonografik olarak atipik endometrioma olarak tarif edilen görüntü; papiller projeksiyonlu

buzlu cam görüntüsünde unilokuler kistik kitlelerdir. Bu papiller projeksiyonlar gerçekte solid

bir  dokunun  papiller  uzantılarından  daha  çok  kan  pıhtısı,  kolesterol  artıkları  veya  fibrin

kalıntılarının  kist  lümenine  doğru  yaptığı  uzantılardır.  Bu  papiller  projeksiyonlar,  daha

sıklıkla düzgün-yuvarlak yüzeylidir  ve doppler  sonografide akım içermezler.   56 Bu atipik

ultrasonografik görüntü endometriomaların %36’sında ve non-endometriomaların  %6’sında

mevcuttur.  53 Ovaryan  endometriomaların  bu  sonografik  karakteristikleri  yaşla  birlikte

değişkenliğe uğrayabilir. Tipik ultrasonografik bulgular daha çok genç yaşlarda görünürken,

yaş artıkça  papiller  projeksiyonlar,  nodülarite,  artmış septa kalınlığı  gibi  atipik sonografik

bulgular  ile  daha  sık  karşılaşılır.  Uzun  takip  süreli  (yaklaşık  10  yıl  ve  daha  fazla)  ve

tekrarlayan endometriomalı perimenopozal hastalarda cerrahi seçenek hasta ile tartışılmalıdır.



Postmenopozal dönemdeki buzlu cam görünümdeki kistik kitleler yüksek malignite riskine

sahiptir. 57

DİE’ye spesifik pelvik ultrasonografinin; endometrioma, derin infiltran endometriozis

ve douglas obliterasyonu için sensivite ve spesifitesi sırasıyla % 93, %79, %83 ve %96,

%94, %97 ‘dir.

Endometriomalar  kalın  duvarları,  kompleks  ekojenitesi  ve  kist  duvarındaki  olası

papiller  çıkıntılar  nedeniyle  yanlış  olarak  dermoid  kist  veya  malign  kitle  olarak

değerlendirebilir.  Tersi  olarak  dermoid  kistler,  malign  kitleler  veya  seroz  kistler

endometrioma  olarak  sınıflandırılabilir.  Özellikle  kist  duvarında  görülen  papiller

projeksiyonlardaki  vaskularizasyon  varlığı  ve  dağılımı  doppler  ultrasonografi  ile

değerlendirilmelidir.  Optimal  renkli  doppler  ultrasonografi  muayenesi;  cihazın  doppler

sonografi  ayarlarının  doğru  yapılması,  ultrasonografi  cihazının  kalitesi  ve  muayeneyi

gerçekleştiren klinisyenin deneyimine bağlıdır. Bu yüzden negatif bir doppler bulgusu kistin

benign  olduğunu  garanti  etmeyebilir.  53,58 Kistin  yetersiz  olarak  değerlendirildiği  ve

maliginitenin dışlamadığı olguların yönetiminde MR ek olarak değerlendirmeye alınmalıdır.

53,56 

Ultrasonografide,  ovaryan  endometriomanın  tipik  görüntüsü  unilokuler  veya

multilokuler, homojen ve düşük düzey ekojeniteli(buzlu cam görüntüsü), az-orta düzeyde

vaskularizasyona sahip kistik kitleler olarak tariflenmiştir.

Endometriozisin  ultrasonografik  olarak  değerlendirilmesinde,  standart  TVUSG  (B-

mod iki boyutlu) haricinde diğer teknikler; renkli doppler sonografi,  rektal  sıvı kontranstlı

TVUSG, transvajinal probun kullanıldığı transrektal ultrasonografi (TRUSG), salin veya jel

ile  yapılan  sonovajinografi  ve  3  boyutlu  (3D)  ultrasonografidir.  56 Deslandes  ve  ark.’nın

derlemesinde, alternatif  tekniklerin araştırıldığı  az sayıda çalışma olduğu ve bu tekniklerin



doğruluk  oranlarının  konvansiyonel  TVUSG’den  anlamlı  olarak  farklı  olmadığı

vurgulanmıştır. 49 TRUSG, TVUSG ve MR’ın karşılaştırıldığı Alborzi ve ark.’ın çalışmasında,

TRUSG’nin  TVUSG’ye  göre  tek  anlamlı  üstünlüğünün  uterosakral  ligamentin

değerlendirilmesi üzerine olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, hem TRUSG  hemde TVUSG’nin

DIE tanısında MR ile karşılaştırabilir sonuçlar verdiği belirtilmiştir. 59 Rektum tutulumlu DİE

(rektosigmoid  tutulum)  vakalarında  TVUSG,  rektal  sıvı  kontranstlı  TVUSG  ve  TRUSG

kullanılmasının tanıda yardımcı olabileceğine değinilmiştir. 46,50 Bu yöntemler ile alt kolonda

birçok lezyon yüksek sensivite ve spesifite ile saptanmasına rağmen üst kolonda bu yöntemler

yetersiz  kalabilir.  MR,  bu  gibi  kompleks  vakalarda  ek  görüntüleme  yöntemi  olarak

düşünülebilir. 50 

2D ve 3D TVUSG ile ilgili ilk karşılaştırılmalı çalışmalar Guerriero ve ark. tarafından

yapılmıştır. Bu çalışmaya göre anterior, posterior ve intestinal kompartmanlarda her iki teknik

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  60 Buna karşın, adenomyozis tanısı üzerine yapılan

çalışmada,  3D  sonografinin  2D  sonografiye  göre  anlamlı  olarak  tanıda  kuvvetli  olduğu

gösterilmiştir.  61 Bu çalışmada 3D sonografi ile, adenomyozis patolojine sahip uteruslarda,

morfolojik  olarak  kalınlaşmış  ve  değişikliği  uğramış  junctional  zone  (JZ)’nun  daha  iyi

değerlendirebildiği belirtilmiştir. Bu çalışma baz alınarak yapılan başka bir çalışmada, JZ’da

meydana gelmiş değişiklerin gözlenerek erken evre endometriozisten muzdarip hastalara tanı

konulabileceği söylenmiştir.  62 Başka bir çalışmada, 3D sonografinin 2D’ye göre posterior

kompartmanda  daha  başarılı  olduğu  gösterilmiş  olmasına  rağmen,  rektosigmoid  nodul

varlığını  araştırmak  için  yapılan  2D  ve  3D  sonografinin,  muayeneyi  yapana  göre  çok

değişkenlik gösterdiği  ve bu açıdan  dikkatli  olunması  gerektiği  üzerinde  durulmuştur.  63,64

Yine posterior kompartman baz alınarak, 3D rekto-sonografi ile MRG’nin tanısal gücünün

karşılaştırıldığı çalışmada, 3D rekto-sonografinin de en az MRG kadar başarılı olduğu fakat

refere hekimler tarafından yapılması  gerektiğinin üzerinde durulmuştur.  65 Rizzello  ve ark.



tarafından 2017 yılında, 3D doppler sonografi ile yapılan bir çalışmada endometriomalardaki

vaskülarizasyon  oranı  ile  ağrılı  semptomların  ciddiyeti  arasında  ters  ilişki  olduğu  ortaya

konmuştur. 26 Bu çalışmayı destekleyen başka bir çalışma şu an için yoktur. 

Sonuç olarak, ultrasonografik muayene pelvik endometriozis tanısında ilk tercih olarak

kullanılmalıdır.  Aynı şekilde hastalığın cerrahi  öncesi  görüntüleme yöntemleri  kullanılarak

haritalandırılması, optimal cerrahi operasyona ve kişiye özel tedaviye izin verir. 

Tablo 1. Endometriozisin ultrasonografik görünümleri

Patoloji Ultrasonografik görünüm
Endometrioma - Unilokuler kist (en sık)

- Multilokuler, multilokuler-solid, unilokuler-solid kist (daha az)

- Buzlu cam görüntüsü içeriği

- Renkli dopplerde vaskülarizasyon yokluğu
DIE - Düzgün konturlu olan veya olmayan hipoekoik lezyonlar

- Kum saati şeklinde nodül görünümü

- Kuyrukluyıldız şeklinde nodül görünümü

- Kızılderili şapkası şeklinde nodül görünümü

- Kalınlaşmış ve hiperekojen uterosakral ligamentler
Adenomyosis - Genişlemiş uterus boyutları

- Myomla ilgili olmayan uterus duvar asimetresi

- Azalmış veya artmış ekojeniteli belirsiz alan varlığı

- Hipoekojenik doğrusal çizgiler

- Myometrial kistler (1-7 mm boyutlarında yuvarlak anekoik alanlar)

- Adenomyotik lezyonlar

- Endometrial-myometrial zone (JZ) düzensizlikleri 
Desidualize

olmuş

endometrioma

- Uniloküler-solid veya multilokuler-solid kist

- Buzlu cam görünümü veya düşük-düzeyli kist içeriği

- Düzgün yüzeyli papiller projeksiyonlar

- Vaskülarizasyon gösterebilen kist



4.Endometrioziste manyetik rezonans görüntüleme

Endometriozis genellikle pelvik bölgede olmakla birlikte, perine, karaciğer, pankreas,

akciğer ve hatta merkezi sinir sistemi dahil olmak üzere çeşitli ekstra  pelvik bölgelerde de

bulunabilir  ve  bu  gibi  durumlarda  tanı  koymak  zorlaşmaktadır.  Hastaya  cerrahi  girişim

düşünüldüğünde etkili tedavi için tüm endometriyotik odakların çıkarılması gerekliliği dikkate

alındığında, tüm pelvik bölgenin bir kerede değerlendirme olasılığı  nedeniyle 67,  Manyetik

Rezonans  Görüntüleme (MRG)  endometriozun  preoperatif  değerlendirilmesi  için  en  iyi

görüntüleme tekniklerinden birisidir. 

Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği (ESUR) pelvik endometriozis tanısı için optimal

kriterler belirlemişlerdir 68; Torus uterinus, posterior serviksin orta üst kısmında kalınlaşma ve

ya kitle; Uterosakral ligament tutulumu, kontralateral ligaman ile karşılaştırıldığında düzenli

ve ya düzensiz sınırlar ile fibrotik kalınlaşma ve ya nodularite göstermesi; Vajina, serviksin

posterior duvarının arkasında kalınlaşma veya bir kitle veya posterior vajinal duvar/posterior

vajinal  forniksin  hipointens  sinyalinin  obliterasyonu;  Rektovajinal  septum,  serviksin  arka

dudağının alt sınırına doğru geçen kalınlaşma veya nodül; Rektosigmoid, uterus ve rektum /

sigmoid kolon arasında bulunan yağ dokusu düzleminin kaybolması, rektosigmoid duvarı ile

geniş  bir  açı  oluşturan  bir  doku kitlesi  ile  değişmesi  ve  ya  rektum/ sigmoid  kolonun  ön

duvarının hipointens sinyalinin kaybolması; Douglas çukuru, lateralize sıvı toplanma varlığı

veya yokluğu ile kısmi veya tam obliterasyon; Parametriyum, düşük sinyal yoğunluğu, pelvik

duvar  tutulumu  ve  üreteral  dilatasyon  varlığı;  Mesane,  genellikle  vezikouterin  kese

seviyesinde nodül veya kitle, mesane duvarı uzantısı ile geniş açı yapar ve ya kas tabakası

içeren mesane duvarına ya da mukozal  tabakayı  invaze ederek lümen içine protrude olur;

Round ligaman, kontralateral ligaman ile karşılaştırıldığında düzenli ve ya düzensiz sınırlar

ile fibrotik kalınlaşma ve ya nodülarite göstermesi.



Endometrioma:  MRG,  endometriomaların  belirlenmesinde  yüksek  özgüllüğe  (>%90)

sahiptir. Fakat ayırıcı tanıda hemorajik kist ( T2’de koyu spot işaretler olmaz), teratom (yağ

bulgusu patagonomiktir)  ve over  kanserlerini  (Gadolinium içerikli  şelatlar  kullanılır,  solid

alanlar içerir) akılda tutmak gerekmektedir. Ovaryen malignite için şüpheli bir bulgu olan kist

içerisinde  ki  nodullerin  endometriomaların  %20’sinde  normal  olarak  bulunabileceği

unutulmamalıdır. Endometrioma içerisindekiler nodüller genellikle retrakte olan bir pıhtıdır

ve gadolinium içerikli şelatları tutmaz. 69

Posterior  Pelvik  Kompartman:  Rektovajinal  septum  (RVS)  endometriozisini

değerlendirmek için MRG kullanımıyla ile ilgili yapılan ve 3 çalışmanın değerlendirildiği bir

Cochrane analizinde, MRG'nin RVS tutulumunu saptama duyarlılık ve  özgünlüğü sırasıyla

%81 ve %86 olarak rapor edilmiştir. Aynı metaanalizde vajinal endometriozis için MRG'nin

duyarlılığı  ve  özgünlüğü sırasıyla  %77  ve  %97  olarak  rapor  edilirken,   Rektosigmoid

endometriozis için ise sırasıyla %92 ve %96 olarak rapor edilmiştir. 70

Anterior  Pelvik  Kompartman: Medeiros ve  ark.71,  20  çalışmadan  toplamda  1,819

kadının dahil  ettikleri meta-analizde duyarlılık ve  özgünlüğü sırasıyla  %64 ve %98 olarak

rapor  etmişlerdir.  Fakat  retrospektif  çalışmalarda  bu  değerlerin  daha  yüksek  olduğu

belirtilmektedir. 72, 73

Lateral Pelvik Kompartman:  MRG'de düşük sinyal yoğunluğu, pelvik duvar tutulumu

ve üreteral dilatasyon varlığı parametriyal endometriozis tanısını düşündürmektedir. Barot ve

ark.’larının 73 yaptığı çalışmada , MRG’nin %14.5 parametriyum tutulumu prevalansı olan bir

hasta popülasyonunda %83.3 duyarlılık ve %98.6 özgünlüğü olduğunu göstermişler.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) endometriozun preoperatif değerlendirilmesi

için en iyi görüntüleme tekniklerinden birisidir. MRG, endometriomaların belirlenmesinde

yüksek  özgüllüğe  (>%90)  sahiptir.  MRG'nin  RVS  tutulumunu  saptama  duyarlılık  ve

özgünlüğü sırasıyla %81 ve %86 olarak rapor edilmiştir.



5.Endometrioziste diğer tanı yöntemleri

Endometriozis her ne kadar benign bir hastalık olarak bilinse de, hastalık nedeni ile

yapılan cerrahi  sonrasında  rektovaginal  fistül,  primer veya  sekonder  kolostomi,  ileostomi,

sepsis,  anlamlı  kan  kaybı  ve  barsak  ve  mesane  otonom  fonksiyonlarında  bozulma  gibi

komplikasyonlar görülebilir. 74

Özellikle  bağırsak  tutulumu  olan  hastalarda  preoperatif   dönemde  rektovaginal

endometriozis  tutulumun  değerlendirilmesi  fazla  veya  eksik  cerrahi  yapılmasının

planlanmasında  ideal  yaklaşımdır.  74İntestinal  endometriozis  düşünülen  birçok  hastada

kolonoskopi  uygulanmasına  rağmen,   birçok  yazar  endometrioziste  mukoza  tutulumunun

nadir görülmesi nedeni ile endometriozis tanısını doğrulamaktan ziyade bu yöntemin diğer

tanıları dışlamada daha yararlı  olduğuna inanmaktadır .75

Kim ve ark.’nın yaptığı  çalışmada, kolorektal endometriozisin en sık kolonoskopik

bulgusu distorsiyon, barsak lümenine doğru girinti ile birlikte daralma, polip, kitle ve eritem

olması  ile  granulasyon  benzeri  mukozal  değişikliklerdir.  Yüzey   nodülaritesi  varlığında

endoskopik biyopsinin histolojik tanı değeri artmaktadır. 76

Bağırsak tutulumlu endometriozis şüphesi nedeni ile kolonoskopi yapılan hastalara ait

bir çalışmada 76 lezyondan 38’ inde barsak serozasında, 28’ inde muskularis tabakasında, 8’

inde  submukozada  ve  sadece  2’  sinde  mukozal  tutulum  görülmüştür.  75 İntestinal

endometriozis tanısında kolonoskopi kullanımı ile ilgili sensitivite, spesifite, pozitif prediktif

ve negatif prediktif değerler sırasıyla %7, %98 , %85 ve %58 olarak bildirilmiştir. 75

Tüm bu bilgiler ışığında, derin  pelvik endometriozisli  hastalarda kolonoskopi  rutin

olarak  önerilmemektedir.  Sadece  negatif  bir  kolonoskopik  muayene  sonucuna  bakılarak

barsak rezeksiyonunu gerekliliği dışlanmamalıdır.



Sistoskopi

Üriner sistemde derin endometriotik tutulum tüm endometriozisi olan kadınların  %1-

5’inde görülmektedir. 77 Genitoüriner sistemde endometriozisin en sık görüldüğü  yer mesane

(%84)   ve  üreterler  (%10)  olarak  bildirilmiştir.  74 Üreter  tutulumu  submukoza  ve

adventisyanın  tutulduğu ekstrinsik (%80)   ve  mukoza ve  muskularis  proprianın  tutulduğu

intrinsik (%20) tutulum olmak üzere iki şekilde görülmektedir. 77 Mesane tutulumunda alt sık

idrara çıkma, ani idrar hissi, dizüri ve hematüri gibi üriner sistem semptomları görülmektedir.

Yan ağrısı varlığında üreter tutulumu akılda tutulmalıdır. Bunun dışında hastaların %50’sinin

asemptomatik olabileceği de unutulmamalıdır. 77

Endometriozise  bağlı  genitoüriner  lezyonların  teşhisinde  anamnez  ve  görüntüleme

yöntemleri  büyük  ölçüde  yeterli  olmakta  iken  lezyonun  görüntülenmesi,ayırıcı  tanının

yapılması ve biyopsi alınarak histolojik tanı konulması amacı ile sistoskopi önerilmektedir. 78

Kontrast Maddeler

Laparoskopi  sırasında  peritoneal  endometriozis  lezyonlarının  tanınması  lezyonların

polimorfik  özellikte  olabilmesi  ve  mikroskopik  boyutlarda  olabilmesi  nedeni  ile  zor

olabilmektedir. Tanı sürecinde yaşanan bu zorlukları aşabilmek amacı ile ameliyat sırasında

kontrast maddeler kullanılarak gözle görülemeyecek endometriotik dokular normal dokudan

ayırt edilebilir. 79 

İntraoperatif  endometriotik  lezyonlarının  kontrast  maddeler  kullanılarak

değerlendirildiği 9 çalışmanın incelendiği derlemede; 4 çalışmada 5-aminolevulinik asit (5-

ALA),  2 çalışmada metilen mavisi  (MB),  bir çalışmada indigo karmin (IC) ve 1 çalışmada

da kanlı periton sıvısı kullanıldığı belirtilmiştir (6). Bunun dışında son yıllarda Indosiyanin

yeşili  (ICG)  kullanımı  da  hem endometriozis  vakalarında  hem de  jinekolojik  kanserlerde

sentinel  lenf  nodu  tutulumunu  değerlendirmek  amacıyla  kullanılmaktadır.79

Protoporphyrin IX'in öncüsü olan 5-ALA, üroloji, dermatoloji, gastroenteroloji, nöroşirürji ve



jinekolojide geniş bir tedavi yelpazesinde kullanılmıştır.  80,81 Ameliyattan önce maden suyu

veya meyve suyu içinde çözülmüş bir  oral  çözelti  halinde uygulanır.  Doz,  genel  bir  fikir

birliği  olmasa  da  kilogram başına  1-30 miligram  82,83 arasında  olacak  şekilde hesaplanır.

Bildirilen  fototoksisite   nedeniyle,  ameliyathane  ışıklarını  filtrelemek  ve  cildi  örtmek

gerekmektedir.

Metilen mavisi,  meme kanser  cerrahisinde  sentinel  lenf  nodlarının  görüntülenmesi,

üroloji de üreterlerin  vizualize edilmesi, jinekoloji de tubal açıklığın değerlendirilmesi gibi

çeşitli  kullanım alanlarına sahiptir.  84,85 Metilen mavisinin floresan görüntüleme ile birlikte

kullanımında,  endometrial  dokuda  normal  peritoneal  dokudan  daha  fazla  tutulduğu

bildirilmektedir. 86

Indigo  Carmine,  ürolojide  sistoskopi  ve  üreter  kateterizasyonu  sırasında  üreteral

açıklıkları lokalize etmek amacı ile kullanılmıştır. Ayrıca obstetrik cerrahide bazen amniotik

kaçakları tespit etmek için de IC çözeltileri kullanılmıştır. 87,88

Indosiyanin  yeşili  (ICG),  tıpta  1950’  lerin  sonlarından  beri  kalp  debisini  ölçmek,

karaciğer fonksiyonunu incelemek, retina damarlarının fonksiyonunu incelemek gibi çeşitli

amaçlarla  kullanılmakta  olup  1959’da  FDA  tarafından  kontrast  madde  olarak  kullanımı

onaylanmıştır. Jinekolojide de endometrial kanserli hastalarda floresan görüntüleme yöntemi

ile sentinel lenf nodu haritalamasında kullanılmaktadır. 89

İnce iğne biyopsisi

İnce  iğne  biyopsisi  (İİB),  özellikle  kesi  yeri  endometriozisi  şüphesi  durumunda

ameliyattan  önce  hem  endometriozis  tanısı  koymanın  hızlı  ve  doğru  bir  yöntemi  olup

lezyonun yerinin işaretlenmesine olanak sağlar. 90



Özellikle  derin  endometriozis  olgularında  kolonoskopi,  sistoskopi  ve  kontrast  maddelerin

kullanımı cerrahi öncesi ameliyat planlaması yapmada faydalıdır. Bağırsak tutulumu olan vakalarda

kolonoskopinin yeri sınırlı olup hematüri ile başvuran hastalarda sistoskopi yapılması önerilmelidir.

6. Endometriozis tanısında yeni yöntemler

Endometriozis her ne kadar 10 kadından birinde görülse de, hastalıkla ilgili en önemli

problemlerden  biri  de  tanı  koyma  süresindeki  5-10  yıla  kadar  olan  gecikmedir91.Bu

gecikmedeki nedenler;  erken evrede şikayetlerin spesifik olmaması, semptomların zamanla

üst üste binerek karışması ve buna bağlı yanlış tanı konulması,  sağlık hizmeti sağlayacılarının

tanı belirteçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kesin tanıda laparoskopik cerrahiye

ihtiyaç  duyulması  ve  hastalığa  özgü  biyobelirteçlerin  henüz  bulmaması  olarak  sayılabilir
92,93.Bugün için  endometriozis  tanısında mevcut   altın  standart   tanı  yöntemi  laparoskopik

cerrahi  olup,  periton  boşluğunun  görsel  değerlendirilmesi  ve  endometriotik  dokunun

histolojik tanısına olanak sağlamaktadır94. Vajinal ultrasonografi ve MRG yeterli tanı gücüne

sahip olsa da, derin infiltratif endometriozis olgularında peritoneal nodüllerin ve adezyonların

teşhisinde  yetersiz  kalmaktadırlar16.  Endometriozis  patofizyolojisinde  rol  aldığı  düşünülen

bazı biyobelirteçler periferik kan ve endometriyal doku örneklerinde araştırılmıştır93. Ancak,

anti-endometriyal  antikorlar,  interlökin-6  (IL-6),  CA-19.9  ve  CA-125  gibi  periferik  kan

biyobelirteçlerinin araştırıldığı bir metaanalizde bu testlerin tanı koymada yeterli duyarlılık ve

özgüllüğe  sahip  olmadığını  bildirmiştir.  20  Yapılan  çalışmalardan  istenen  sonuçların

alınamamış  olması  ve  teknolojinin  gelişmesi  yeni  tanısal  yöntemler  üzerinde  çalışmaları

yoğunlaştırmıştır. 

Bunlardan  ilki  mikro  RNA  (miRNA'lar)  çalışmalarıdır.95 miRNA'lar,  doku  ve

dolaşıma salınabilen, kısa, kodlayıcı olmayan RNA yapılarıdır. Eksozomlar içine dahil olup

spesifik protein kompleksleri ile birleşmesi nedeni ile endojenRNaz yıkımından korunurlar.

Temel olarak 96gen ekspresyonunu modüle etmek amacı ile 18-23 nükleotidten oluşan RNA

fragmanları  olarak  bilinirler.  97 Bugüne  kadar  insan  genomunda  yaklaşık  2500  miRNA

tanımlanmış olup 98 endometriozis gelişiminde yer alan gen ifadesinden sorumlu olabilecekleri

ileri  sürülmüştür.99 miRNA'lar  tüm  dokularda  eksprese  edilir  ve  hücresel  farklılaşma,

proliferasyon ve apoptoz dahil olmak birçok hücresel fonksiyonu düzenlerler.100 Çoğu miRNA



hücre içinde lokalize olmasına rağmen, serum, plazma, omurilik sıvısı, foliküler sıvı, tükürük

ve idrar gibi hücre dışı vücut sıvılarında da önemli oranda miRNA’lar tespit edilmiştir.101 

Son yıllarda yapılan birçok çalışmada,  102-104.miRNA'ların endometriotik lezyonlarda,

dokularda, serumda ve diğer vücut sıvılarında anormal bir şekilde eksprese edildiği bulunmuş

ve tanısal değerleri son zamanlarda ilgi odağı haline gelmiştir.105, 106 Ancak, bu konuda yapılan

çalışmalardaki farklı  sonuçlar  nedeni ile görüş birliğine varılamamıştır.107 Endometrioziste,

dolaşımdaki  miRNA'ların  tanısal  değerini  araştırmak  üzere  tasarlanan  meta-analizde108

miRNA testlerinin özgüllüğü 0.86 (95% CI 0.79–0.90), duyarlılığı 0.88 (95% CI 0.80–0.93),

pozitif prediktif değeri 7.05 (95% CI 4.20–11.84), negatif prediktif değeri 0.16 (95% CI 11–

0.24) ve ROC eğrisi altında kalan alan  0.93 olarak belirtilmiştir. Bu değerler miRNA'ların

endometrioziste  yüksek  tanı  değerine  sahip  olduğunu  göstermektedir.108  Bunun  yanında

Burney  ve  ark.  endometriozisi  olan  ve  endometriozisi  olmayan  bireylerin  ötopik

endometriyumlarındaki  miRNA'ların  ekspresyonunu  değerlendirmiş  ve  endometrizoste,  en

farklı  eksprese olan miRNA’nın  miR-21-5p olduğunu belirtmişlerdir.  108 Liang ve ark.  ise

miR-200c ve miR-638 ve let-7 dahil olmak üzere birçok miRNA'nın hastalıkta anormal olarak

eksprese edildiğini bulmuşlardır.109 Moustafa ve ark. 41 endometriozis hastası ve 59 sağlıklı

kontrol  grubu ile yaptığı  prospektif  bir çalışmada, altı  miRNA düzeyi kantitatif  polimeraz

zincir reaksiyonu (PCR)  95  ile   araştırlmıştır. Endometriozisli hastalarda özellikle miR-125b-

5p, miR-150-5p, miR-342-3p ve miR-451 düzeyleri anlamlı derecede yüksek iken; miR-3613-

5p  ve  let-7’nin  ise  endometriozisi  olan  hasta  grubunda  anlamlı  olarak  düşük  seviyelerde

olduğu saptanmıştır. Çalışmada ayrıca  endometriozisin  ASRM evrelemesine  göre  miRNA

ekspresyon  seviyeleri  arasındaki  ilişki  incelenmiş  ve  tüm  miRNA'ların  kontrol  grubuna

kıyasla Evre I / II ve Evre III / IV  endometriozisi olan hastalarda farklı ifade edildiği ancak

Evre  I  /  II  ve  Evre  III  /  IV  arasındaki  farkın  anlamlı  olmadığını  ortaya  koymuşlardır.95

Bununla birlikte çalışmada miRNA ekspresyon düzeylerinin menstruel siklus fazından ya da



hormonal ilaç kullanımından önemli ölçüde etkilenmediğini belirtmişlerdir.95  Bu çalışmalarda

özellikle Let-7 ve miR-200 ailesine ait miRNA’larda ekspresyon değişiklikleri izlenmiş olup

yeni serolojik belirteçler olarak umut vadetmektedirler. 111- 115 Diğer taraftan, bazı çalışmalarda

ise miRNA’ların duyarlılık ve özgüllük değerlerinin düşük olduğu saptanmıştır. Vanhie ve

ark.  yaptıkları  çalışmada  endometriozisi  olan  ve  olmayan  hastalarda  bakmış  oldukları  42

miRNA ekspresyonunda eğri altında kalan alanın 60 % olduğunu bildirmiş ve miRNA’nın

tanı koymadaki yerinin kısıtlı olduğunu belirtmişlerdir. 106 Ayrıca, miRNA ekspresyonlarının

etnik köken, yaş, vücut bölgesi ve numune işlenme prosedürü (qPCR ve NGS) dahil olmak

üzere birçok faktörden etkilenebileceği unutulmamalıdır. 99, 106,116 

Bir  diğer  non-invaziv  tanıda  kullanılmaya  aday  yöntem  Raman

spektrofotometresidir.  Raman spektrofotometrisi,  elastik olmayan saçılmış  fotonların  tespit

edilmesi yoluyla maddelerin moleküler yapıları ve kimyasal bağları hakkında bilgi verir.  116

Endometrioziste  kandaki  protein  ve  antijen  biyobelirteçlerinin  miktarlarının  değişmesi

hipotezine  dayanarak  Raman  spektrofotometrisi  ile  kan  veya  dokudaki  farklı  kimyasal

içeriklerin  tespit  edilebileceği  çalışmalarda belirtilmiştir.  117 Parlatan ve ark.’nın 117  Raman

spektrofotometrisini kullanarak endometriozis tanısı amacı ile hasta serumlarının kullanıldığı

çalışmada,  endometriozis  tanısında  %80.5  duyarlılık  ve  %  89.7  özgüllük  değerleri

saptanmıştır. Lieber ve ark., Raman spektrofotometrisi kullarak normal veya endometriotik

dokuların benign-kistik ya da malign teşhis edilen dokulardan ayırt edebileceğini belirtmiştir.
118 Notarstefano ve ark. tarafından yapılan bir başka çalışmada, luteinize granüloza hücreleri

ile endometrioma ayrımını yapmak amacı ile Raman mikro-spektrofotometresi kullanılmıştır.
119

Son zamanlarda  endometriozis  gelişiminde  genetik  polimorfizmin  rol  alabileceğini

gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.  120 Endometriozis hastalarında, kan ve endometriyal

mi RNA çalışmalarının her ne kadar ilk sonuçlar  umut vadediyor gibi  görülse de, mevcut

verilerin yetersizliği, farklı miRNA tiplerinin tanımlanmış olması, miRNA ekspresyonların doku ve

tekniğe  bağlı  olması  nedeni  ile  günlük  uygulamada  kullanılması  henüz  mümkün  değil  gibi

görünmektedir.



sıvıların,  transkriptomik   ve  proteomik  analizi  yani  “omik”  yaklaşımları,  endometriyal

hastalıkların  tanısında ve hatta  implantasyonu öngörerek hastalık  şiddetini  değerlendirmek

amacı ile kullanılmıştır. 121 

Genomik,  bir  organizmanın  çeşitli  tekniklerle  organizmadaki  genler  bütününü

inceleyen bir biyoteknoloji alanıdır ve hedef gruptaki farklı genetik özellikleri inceler.  121  Bu

incelemede  çeşitli  teknikler  kullanılmaktadır  Bunlar;  Tüm  Genom  İlişkisi   Çalışmaları

(Genom  Wide  Association  Studies  -GWAS),  Tüm  Genom  Sekanslama  (whole  genome

sequencing-WGS) , Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing- NGS) Tüm Ekzom

Sekanslama  (Whole  Exome  Sequencing-  WES),  Tek  Nükleotid  Polimorfizmleri  (Single

Nucleotide Polymorphisms- SNPs),  RNAseq gibi bir çok farklı  teknikten oluşmaktadır.  122

İkizlerde yapılan çalışmalara  dayanılarak,  endometrioziste  kalıtımın yaklaşık % 50 olduğu

tahmin  edilmektedir.  123 Çalışmalarda  özellikle  10q26,  20p13  ve  7p15.2  kromozomları

üzerindeki genomik alanların endometriozis riski ile ilişkili  olabileceği tespit edilmiştir.  124

Farklı etnik ve / veya ırksal kökenli numunelerde gerçekleştirilen, 8 GWAS analizinde evre

III / IV endometriozis varlığında artmış sinyallerin olduğu vurgulanmıştır. 125 Özellikle riskli

lokasyona en yakın veya onları barındıran genler GREB1, VEZT, FN1, IL1A, LINC00339-

WNT4,  KDR,  SYNE1,  CDKN2BAS1,  PARP1P2,  CCDC170,  CDC42  ve  FSHB  genleri

olarak bildirilmiştir.121-  125.Rahmioğlu ve ark.  yaptıkları  126  15 GWAS’lık bir meta-analizde,

toplam  58.115  vaka  ve  733.480  kontrole  ait  verilerde,  evre  I  /  II  ile  evre  III  /  IV

endometrioziste ve infertiliteye bağlı endometriozisi olan  hastalarda endometriozis ile ilişkili

27 genetik lokus ortaya çıkarılmış , 27 lokusun % 78’i (21 tanesi) evre III / IV endometrizois

hastalığında evre I / II'ye göre daha büyük etki boyutlarında olduğu görülmüştür. İnfertilite ile

ilişkili endometriozis olgularının % 63’ünde ise genel endometriozisi olan hastalara göre daha

büyük etkinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sonuçlar,  spesifik varyantların farklı yolaklar

yoluyla  endometriozis  alt  tiplerine  neden  olabileceğini  düşündürmektedir.  Bunun  dışında

DNA  sekansını  değiştirmeden  ekspresyonunu  etkileyen  DNAmetilasyonu  ve  histon



modifikasyonu gibi epigenomik modifikasyonların genlerde değişiklik yaparak endometrizose

neden olabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur121-127 . Dyson ve ark.128 tarafından yapılan bir

çalışmada, toplam 403 gen incelenmiş ve endometriozis patogenezinde HOX gen kümeleri,

nükleer  reseptör  genleri  ve  GATA ailesinde  özellikle  transkripsiyon  faktörlerini  kodlayan

genlerin  (GATA  6)  metilasyonlarında  değişiklikler  saptanmıştır.  Özellikle  endometriotik

odaklarda  bulunan  stromal  hücrelerde  endometriyuma  ait  stromal  hücrelere  kıyasla  daha

yüksek bir metilasyon oranı gösterilmiştir. Bunun yanında, endometriyal stromal hücrelerde

Steroidojenik faktör 1 (SF1)’e ait nükleer reseptörün endometriotik stromal hücrelerde 12.000

kat  daha  yüksek  oranda  metillendiği  bulunmuştur.  129 Ayrıca  bazı  çalışmalarda,  ESR2

genindeki hipometillenmiş promotör bölgeye bağlı olarak, endometriotik stromal hücrelerde

oldukça yüksek östrojen reseptör beta ( ERb) ekspresyonu gözlenmiş olup 130 bu düzey normal

endometriyuma göre 142 kat daha yüksek bulunmuştur. 121  Benzer şekilde bazı çalışmalarda

RAS  /  RAF  /  MAPK  ve  PI3  kinaz  sinyal  yolu  genlerinin  düzensizliği  gözlenmiş  olup

hastalığın patogenezinde etkili olabilecekleri belirtilmiştir. 131

Diğer  yeni  çalışmaların  sonuçlarında  olduğu  gibi  tüm  omics  çalışmaları  da  yeni

terapötik hedeflerin tanımlanması, kişiselleştirilmiş tedavi protokollerinin oluşturulması ve

tedaviye yanıtın öngörülmesinde umut verici görünmesine rağmen, çalışma dizaynları ve

verilerin  karşılaştırılabilirliği  gibi  çalışma  problemleri  nedeni  ile  sonuçları

genellenememektedir.

Şimdiye  kadar  yüzlerce  aday  gen  ilişkilendirme  çalışması  denenmiş,  ancak  ilgili

varsayılan genlere ait sonuçların çoğu tekrarlanabilir sonuçlar olarak görülmemiştir.  133 Her

nekadar  GWAS  çalışmalarının,  endometriozise  neden  olan  genetik  bozuklukların

incelenmesinde  birincil  rol  oynayabileceği  düşünülse  de,  çalışma  dizaynlarında  farklı

grupların olması, fenotipik özelliklerin aynı olmaması gibi çeşitli yanlı tutumlar sonuçların



tekrarlanabilirliği ortadan kaldırmaktadır.  121 Bu nedenle, endometriozis gelişiminde sadece

genler değil hormonal, fonksiyonel nedenler, inflamasyon varlığı, otoimmünite, anjiogenez,

proliferasyon ve apoptoz süreci, oksidatif stress ve metabolizma etkisi, hücre döngüsü fazına

etki eden gen lokuslarında bulunan çeşitli polimorfizmlerin varlığı, detoksifikasyon süreçleri

ve tümör süpresyon genlerindeki değişiklikler endometriozis ile ilişkilendirilmiştir. 134

Sonuç olarak,  endometriozis  gibi  karmaşık  bir  hastalığın  tanısı  için,  hassasiyeti  ve

özgünlüğü iyi olan bir biyobelirteç panelinin kullanılması herhangi tek bir biyobelirtecin

kullanımından daha  faydalı  olacak gibi  görünmektedir. Yeni  “omics” teknolojileri  ve

multipleks  immünoanalizler  daha  fazla  biyobelirteç  panelinin  keşfedilmesine  yardımcı

olabilir.

Çalışmalarda  temel  amaç,  çok  sayıda  (1000'e  kadar)  ve  çok  çeşitli  proteinleri

(sitokinler, kemokinler, adipokinler, büyüme faktörleri) antikor dizisi teknolojisi ile kombine

ederek  yeni  biyobelirteçleri  bulmaktır.   Ancak,  şu  ana  kadar  klinik  kullanıma  uygun

onaylanmış  hiçbir  biyobelirteç  bulunmamaktadır.  Kan  testleri  pratikte  kullanılabilmesine

rağmen, hiçbirinin anamneze, fizik muayeneye ve yüksek kaliteli görüntülemeye üstün fayda

sağladığı  gösterilememiştir.  Bu belirteçlerin  endometriozis  tedavisi  sonrası  nasıl  değiştiği,

infertil  hastalardaki  seviyeleri,  hastalığın  evresi  veya  hasta  ağrı  skorları  ile  ilişkisini

değerlendirebilmek amacı ile daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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