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1. Endometrioma Cerrahisinde Kistektomi Teknikleri 

 

Endometriozis, üreme çağındaki kadınların %6-10’nu etkileyen östrojen bağımlı, kronik, 

inflamatuar bir hastalıktır (1). Temel olarak 3 alt fenotipe ayrılmaktadır. Bunlar, yüzeyel 

endometriozis, ovaryan endometrioma ve derin endometriozistir (2).  

Ovaryan endometrioma, ektopik endometrial dokudan kaynaklanan ovaryan kistik kitlelerdir 

(3). Ovaryan kistler en sık görülen lezyonlardır (4). Endometriomaların kesin prevelans ve 

insidansı bilinmese de, endometriozisli hastaların %17-44’sinde görülebilirler (5,6). Üçte bir 

oranında her iki overle de ilişkilidirler. Endometriomalar genellikle diğer pelvik endometriozis 

lezyonları ile ilişkilidir (7, 8). Endometrioma patogenezi hakkında farklı teoriler üretilmiştir 

ancak kesin nedeni henüz bilinmemektedir (9-12).  

Endometriomalar hastalarda farklı şekilde bulgular verebilmektedir. Bunlardan hemen her 

zaman görüleni ağrıdır. Ağrı, siklik pelvik ağrı, dismenore, periovulatuar ağrı, kronik siklik 

olmayan ağrı, disparoni (pozisyonel veya daimi), diskezi ve dizüri şeklindedir. 

Endometriomanın diğer önemli bir bulgusu ise infertilitedir. Yapılan çalışmalarda 

endometrioması olan kadınların yaklaşık %17’sinin subfertil olduğu saptanmıştır (13).  



 

 

Endometrioma tedavisinin amacı semptomları ve ilişkili komplikasyonları azaltmak, 

subfertiliteyi iyileştirmek, over fonksiyonlarını korumak ve malignensiyi dışlamaktır. 

Endometrioma yönetimi hakkında kesin bir fikir varlığına henüz varılamamıştır. İn vitro 

fertilizasyon öncesi endometrioma yönetimi de tartışmalı bir konudur. Bütün endometriozis 

tipleri için mevcut tedavi yöntemleri ise östrojen supresyonu, progestinler, cerrahi veya bu 

yöntemlerin kombinasyonudur (14).  

Endometriomanın histolojik değerlendirilmesi ve endometriotik dokunun eksize edilmesi 

amacıyla tercih edilen yöntem cerrahi tedavidir (15). Ovaryan endometriozis cerrahisinde altın 

standart yöntem ise laparoskopidir. Laparoskopi ile endometriomaların yanı sıra peritoneal 

implantlar, peritoneal cepler ve derin infiltratif endometriozis nodülleri görülerek tedavi 

edilebilir. Cerrahi yönetim ile kesin tanı konulmasının yanı sıra hastanın semptomlarının 

azalması ve malignitenin dışlanması da sağlanmaktadır. Ovaryan neoplazmları dışlamak 

amacıyla kistik duvarın inspeksiyonu ve biyopsisi önem taşımaktadır. Avrupa İnsan Üreme ve 

Endokrinoloji Derneği (The European Society of Human Reproduction and Embryology - 

ESHRE) Kılavuzu klinisyenlere endometriozis tanısı koymak için laparoskopi yapmalarını 

önermektedir (16). Cerrahinin riskleri arasında ise kistektomi sonrası postoperatif dönemde 

antral folikül sayısının ve anti-Müllerian hormon düzeyinin azalması ile gösterilen over 

rezervinin azalması mevcuttur (17-20).  

Cerrahi yöntemler arasında cerrahi eksizyon (konservatif kistektomi veya definitif 

ooforektomi), lazer veya plazma enerji ile ablasyon ve elektrokoagülasyon yer almaktadır. Bu 

yazıda endometriomanın cerrahi tedavisi ve kistektomi teknikleri tartışılacaktır.  



 

 

Endometriomanın çıkarılması genellikle diğer benign kistlerin eksizyonundan daha zordur. 

Hemorajik ve fizyolojik yumurtalık kistlerinin aksine endometriomalar tipik olarak fibrotik 

duvarlara ve yüzey adezyonlarına sahiptir (21). Kist içi endometrial epitel, stroma ve bezlerle 

kaplıyken etrafı çift kat ovaryan parankim ile çevrilidir (6, 22). Bu kistlerde gerçek bir kist 

duvarı olmamakla beraber ovaryan korteksin gerilmesi ve inflamasyonuna bağlı gelişen bir 

psödokapsül bulunmaktadır (23). Endometrioma içeriğinin peritoneal kaviteye dökülmesi 

kistin daha yapışık olmasına ve kistektominin daha zor gerçekleştirilmesine neden olabilir. 

Endometrioma kistektomisinin zor olması nedeni ile hastayla olası ooferektomi ihtiyacı 

tartışılmalıdır.  

Kistektomi, tercihen laparoskopik olarak uygulanmalıdır. Overlerin mobilizasyonu ve kist 

drenajını takiben klivaj hattını bulmak için bir insizyon yapılır. Diseksiyonu kolaylaştırmak 

amacı ile psödokapsülün altına salin veya dilüe sentetik vasopressin solüsyonu enjekte 

edilebilir (sentetik vasopressin ile bradikardi ve hipertansiyon gibi intraoperatif 

komplikasyonlar görülebilir) (13). Klivaj hattı tanımlandıktan sonra traksiyon-kontra traksiyon 

yöntemi ile over parankiminden kist eksize edilebilir. Fazla güç uygulanması durumunda aşırı 

kanama ve sağlam over dokusunun yırtılması gibi komplikasyonlar görülebilir. Hemostaz için 

kist kapsülünün eksizyonu sırasında noktasal bipolar koagülasyon kullanılması uygundur. Kist 

eksizyonundan sonra gerek hemostaz gerek ise overin rekonstrüksiyonu gerekebilir. Bunun 

için bipolar koagülasyon, sütürasyon ve intraovaryan hemostatik ajanlar kullanılabilir. Klivaj 

hattının görülemediği durumlarda ise kist duvarından ufak bir parçayı histolojik tanı için 



 

 

göndermek ve sonrasında ablasyon yöntemi uygulamak uygun olabilir (13). Kistektomi 

yöntemi pelvik ağrı ve infertilite tedavisinde drenaj veya ablasyona göre daha üstündür (24).  

Aspirasyon sonrası 6 aylık takiplerde %80-100 oranlarında rekürrens bildirilmiştir (25-28). 

Kist duvarının kısmi çıkarılması sonrasından koagülasyon veya lazer vaporizasyon 

kullanılması da kistektomiden daha az etkili bir yöntemdir (29). Hem endometrioma drenajında 

hem de parsiyel rezeksiyonunda kist duvarında kalan endometrial doku fonksiyon gösterebilir 

ve tekrar semptomlara yol açabilir.  

Skleroterapi daha az invaziv bir yöntem olması nedeni ile alternatif bir tedavi olarak 

düşünülmüştür. Skleroterapi yöntemi kist kavitesi içerisine sklerozan bir ajanın enjeksiyonu ile 

epitelizasyonunun bozulmasına yol açmayı amaçlar. Böylece inflamasyon, fibrozis ve kist 

obliterasyonuna sebep olabilmektedir. Ancak skleroterapi sonrasında %63 oranında rekürrens 

bildirilmiştir (30).  

Kistektomi ile spontan gebelik oranları da artmaktadır (31).  >4 cm’ den büyük 

endometriomaların tedavi yöntemleri karşılaştırıldığında laparoskopik kistektomi, drenaj ve 

koagülasyona göre fertiliteyi daha çok artırmıştır (32). Endometrioması ve subfertilitesi olan 

kadınlardan oluşan bir meta-analizde, kistektomi olan hastaların, kist duvarı ablasyonu olan 

hastalardan 3 kat daha fazla gebelik elde ettiği görülmüştür (%54’e karşı %17) (24). Ancak 

yakın zamanda yapılan bir çalışmada kist ablasyonunda over rezervinin kistektomiye göre daha 

iyi korunduğu bildirilmiştir (33).  

Over cerrahisi sırasında over rezervinin korunmasına önem verilmelidir (34). Kullanılan 

hemostatik yöntemler postoperatif dönemde anti müllerian hormon (AMH) düzeylerini 



 

 

etkileyebilmektedir (35-37). Yapılan iki meta-analizde bipolar elektrokoagülasyon 

kullanımının hemostatik ajanlara ve sütürasyona göre daha fazla AMH düzeylerini azalttığını 

göstermiştir (38, 39). Endometrioma cerrahisi sonrası %2.4 over yetmezliği ve %30.4 rekürrens 

riski mevcuttur (40). Bu nedenle başarılı bir cerrahi sadece endometriomanın eksizyonunu 

değil, over fonksiyonlarının korumasını da hedeflemelidir.  

Literatüre bakıldığında laparoskopik endometrioma kistektomisi sonrasında antral folikül 

sayısında ve over volümünde önemli bir azalma olduğu gösterilmiştir (41, 42). Ayrıca 

postoperatif dönemde serum AMH seviyelerinde de önemli bir azalma olduğu gösterilmiştir 

(42). Candiani ve ark. laparoskopik endometrioma kistektomisi sonrası opere olan ve olmayan 

overleri karşılaştırmıştır. İlk değerlendirmede bir fark görülmezken ikinci değerlendirmede 

over bazal volümün anlamlı bir şekilde azaldığını saptamışlardır (43). Yapılan bir çalışmada 

kist duvarının soyulması foliküllerin destrüksiyonu ile ilişkilendirilmişken (44) başka bir 

çalışmada kist duvar soyulmasının over volüm ve boyutunu değiştirmemesi nedeni ile çok 

olumsuz bir etkisi olmadığı bildirilmiştir (41). Donnez ve ark. tarafından eksizyon ve ablatif 

cerrahi kombine tedavisi 52 hasta üzerinde araştırılmıştır. Öncelikle kistin açılması, 

irrigasyonu ve klivajın bulunarak tutucu forsepslerle traksiyon-kontratraksiyon yöntemi ile 

kistektomi uygulamışlardır. Bu soyma işlemi ile kistin %80-90’nı çıkardıklarını ve özellikle 

hilusa yakın bölgelerde kalan %10-20’lik kısmı CO2 lazer ile vaporize ettiklerini 

belirtmişlerdir. İşlem sonrası over volümü ve antral folikül sayısı kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında soyma ve ablasyonu içeren kombine tekniğin overe zarar vermediğini 

belirtmişleridir (45). 



 

 

Sonuç olarak, endometrioma varlığında kistektomi yöntemi ablasyona göre daha az nüks 

oranları ile birlikte iken over rezervi düşük olan hastalarda daha çok konservatif yaklaşımlar 

tercih edilmelidir. Skleroterapi ile ilgili veriler kesin bir sonuca varmak için henüz yeterli 

değildir. 

2. Kolorektal Endometriozis Cerrahisi 

Kolorektal endometriozis, derin infiltan endometriozisi (DIE) olan hastaların %5,3 ila %12'sini 

etkiler (46,47). DIE'nin cerrahi tedavisi medikal tedaviye cevap alınamayan, yaşam kalitesinin 

düşük olduğu hastalarda kaçınılmazdır (48,49). Kolorektal endometriozis nodüllerini çıkarmak 

için kullanılan cerrahi prosedürler radikal (segmental rezeksiyon) veya konservatif (diskoid 

eksizyon veya rektal shaving) olarak sınıflandırılabilir (50-52). Cerrahi yönetimin ana hedefleri 

yaşam kalitesini iyileştirmek, gebe kalmak isteyen kadınlar için doğurganlık sonuçlarını 

optimize etmek ve rekürrensi mümkün olduğu kadar uzun süre geciktirmektir. Bu işlemlerle 

ilgili sonuçlar postoperatif komplikasyonlar, fonksiyonel sonuçlar ve gecikmiş kolorektal 

endometriozis nüksleri açısından farklılık göstermektedir. 

2.1.Rektal shaving 

Shaving tekniği ilk olarak 1991'de tanımlanmıştır (53). Shaving tekniğinde uterosakral bağlar 

ve rektum arasında yer alan derin subperitoneal boşluk, hipogastrik ve splanknik sinirlerin 

yaralanmasını önlemek amacıyla longitudinal yönde açılır (54). Diseksiyon, rektumun lateral 

yüzü ile yakın temas halinde yapılır ve endometriozis nodülünün altında bulunan sağlıklı 



 

 

rektovajinal boşluğa ulaşılır. Rektumun yan yüzleri serbest bırakıldıktan sonra, rektal shaving, 

rektal tabakaları içeren anormal fibröz lezyonları çıkarmak amacı ile gerçekleştirilir. Böylece 

nodül rektal duvardan diseke edilir ve kademeli olarak yukarı doğru mobilize edilebilir. Teknik 

CO2 lazer, soğuk makas, ultrasonik enerji, plazma enerjisi ve monopolar hook kullanılarak 

yapılabilir.  

Rektal shaving, düşük komplikasyon oranı, sindirim işlevinde iyileşme ve tatmin edici 

doğurganlık sonuçları sağlayan önemli bir cerrahi prosedürdür. Rektal shaving tekniğinin 

uygulanma şeklindeki ve cerrahi deneyim düzeyindeki farklılıklar sebebiyle elde edilen 

sonuçların değişkenlik gösterebileceği akılda tutulmalıdır. 

2.2. Diskoid eksizyon 

Diskoid eksizyon 20 yıldan fazla bir süre önce tanımlanmıştır (55). Bu teknik orijinal olarak 

bağırsak lümeninin açılarak rektovajinal nodülün çıkarılması ve ardından bağırsağın sütüre 

edilerek onarılması aşamalarından oluşur. Ancak daha sonraları transanal uçtan uca anastomoz 

aletleri (transanal end-to-end anastomosis stapler, Ethicon Endo-Surgery) kullanılmaya 

başlanmış ve teknik giderek daha da yaygınlaşmıştır (56-58).  

Büyük endometriotik nodüllerin varlığında rektal shaving ve laparoskopik veya diskoid 

eksizyon yapmak zor olabilir. Bu hastalarda, kombine laparoskopik ve transanal yaklaşımlar 

kullanılarak lezyon çıkarılabilir (59, 60).  



 

 

2.3. Segmental kolorektal rezeksiyon 

Rektovajinal DIE için kolorektal rezeksiyon tekniği 1992 yılında Nezhat ve ark. (61) tarafından 

tanımlanmıştır. Bu teknikte ilk olarak pararektal boşluklar, mesane, vajinal ve rektal 

innervasyonu korumak için uterosakral ligamanlardan ve alt hipogastrik pleksustan 

uzunlamasına, medial olarak açılır. Daha sonra nodül çevre yapılardan (uterosakral bağlar, 

uterin istmus, vajina vb.) ayrılarak rektum 1-2 cm kısa sağlıklı rektal sınır ile kesilir. Daha 

sonra karın duvarı veya vajinal kesi ile rektum çıkarılır ve nodülün üzerinden proksimal kesi 

yapılır. Kolorektal anastomoz (uçtan uca veya yan uca) genellikle transanal dairesel 

zımbalayıcılar kullanılarak gerçekleştirilir. Kolorektal sütür kalitesini kontrol etmek için rektal 

hava testi kullanılır. Eş zamanlı rektal ve vajinal sütür olan hastalarda geçici olarak saptırıcı 

stoma oluşturulabilir (62). 

Rektovajinal DIE'nin ileri evrelerinde, infiltrasyon büyük olduğunda ve bağırsak darlığının 

düzeltilemez şekilde distorsiyonunda, sindirim sisteminin segmental rezeksiyon sıklıkla 

kullanılmaktadır (63, 64).  

Segmental kolorektal rezeksiyon yönetiminin savunucuları, bu prosedürün standardize 

edildiğini, tekrarlanabilir olduğunu, histolojik inceleme için bir bağırsak örneğinin 

sağlanabildiğini, rezeksiyonun tam olup olmadığının doğru bir şekilde ölçülebildiğini ve dünya 

çapındaki tüm genel cerrahlar tarafından iyi bilindiğini vurgulamaktadırlar. 

2.4. Komplikasyonlar 



 

 

Rektovajinal DIE lezyonlarının çoğu serviksin arka kısmından kaynaklanır ve sekonder olarak 

rektumun ön duvarını infiltre ederler (50, 65). Rektovajinal DIE'nin medikal tedavisi 

semptomları azaltabilir ancak hastalığı iyileştirmez (66). Lezyonlar semptomatik olduğunda, 

rektovajinal DIE lezyonlarının cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. 

Rektal kanserin aksine, rektal endometriozis nodülleri nadiren sindirim sistemi ile sınırlıdır, eş 

zamanlı olarak vajinaya, uterosakral bağlara ve parametriumlara infiltre olurlar. Splanknik 

sinirler tutulduğunda, işeme sorunları ve vajinal kuruluk şikayetlerinin yanı sıra, ameliyat 

sırasında sinir yaralanması riski ve konservasyonuna rağmen rektal fonksiyonda kaçınılmaz 

bozulma söz konusu olabilir. Kolorektal endometriozis ameliyatı zor olabilir ve Clavien Dindo 

3 postoperatif komplikasyonları (67) opere olan hastaların %27'sine varan oranlarda görülebilir 

(68). Bununla birlikte yapılan çalışmalar kolorektal endometriozisin cerrahi yönetiminin hem 

klinik iyileşmeye hem de gebe kalmaya yardımcı olduğunu ve buna bağlı olarak pelvik veya 

sindirim şikayetleri yaşayan, gebelik arzusu olan genç kadınlarda güvenle önerilebileceğini 

göstermektedir (69). Cerrahın amacı, hastalığın tüm ilişkili lokalizasyonlarının eksizyonu ile 

birlikte her hasta için mümkün olan en az invaziv prosedürü kullanarak sindirim sistemi 

endometriozisinin tam eksizyonunu yapmak olmalıdır. Laparoskopik bağırsak rezeksiyonu, 

disk eksizyonu veya rektal shaving gibi çeşitli cerrahi teknikler tanımlanmış olmasına rağmen, 

teknik seçimi veya cerrahinin ne zaman önerilmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Kolorektal endometriozis cerrahisinde teknik seçimindeki başlıca faktörler nodülün boyutu, 

anal kanala uzaklığı ve multipl odak olup olmadığıdır. 3 cm ve daha küçük nodüllerde, tek ve 



 

 

dış muskularis infiltrasyonu varlığında genellikle konservatif yöntemler (rektal shaving veya 

diskoid eksizyon) tercih edilmektedir (70).  

Yakın zamanda çoğunlukla 1 ila 3 cm çapındaki rektal nodüllerde tercih edilse de rektal 

shavingin küçük nodüllerle sınırlı olmadığı ve darlıktan sorumlu büyük nodüllerde de 

deneyimli cerrahlar tarafından başarıyla uygulanabileceği görüşü ortaya atılmıştır. Rouen 

tekniği ve shaving tekniği ile de >5 cm çapında rektal nodüllerin çıkarılmasının mümkün 

olduğu ve iyi fonksiyonel sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir (66, 71). Tüm veriler göz önünde 

bulundurulduğunda tek başına nodülün boyutunun yapılacak ameliyatın tipini belirlememesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

Rektovajinal fistüller ve kaçak %0 ila %18.1 arasında değişen oranlarda görülen iki ana 

komplikasyondur (58, 62, 72-76). Roman ve ark.’nın 111 hastayı içeren serisinde rektovajinal 

fistüllerin belirli bir kadın grubunda daha sık (%11,9) görüldüğü belirlenmiştir. Bu grubun 

anüsün ortalama 5.5 cm üzerinde yer alan rektal nodülleri olan, ortalama infiltre rektum çapı 

>3 cm olan (hastaların %93’ü), komşu vajinal tutulumu olan (hastaların 83,3’ü), nodül çapı >3 

cm olan (hastaların %69’u) vakalardan oluşmakta olduğu saptanmıştır (71).  

Yapılan çalışmalarda rektovajinal nodüllerin tedavisi için rektal shaving veya disk eksizyonuna 

kıyasla bağırsak rezeksiyonu sonrası komplikasyon oranlarının (özellikle anastomoz kaçağı, 

gecikmiş kanama ve uzun süreli mesane kateterizasyonu için) nispeten daha yüksek olduğu 

raporlanmıştır (72). Rektovajinal fistül oranı da benzer şekilde bağırsak rezeksiyonu sonrası 



 

 

(%0-18.1) disk eksizyonuna (%0-11.6) ve rektal shavinge (%0-2.3) kıyasla nispeten yüksek 

bulunmuştur. 

Nispeten küçük çaplı nodüllerde tercih edilen rektal shaving yöntemine bağlı postoperatif 

komplikasyon oranı genel olarak daha düşük görünmektedir. Rektal shaving tekniği 

uygulanırken bağırsak lümeninin açılması (%0-11) söz konusu olmasına rağmen rektovajinal 

fistül oranlarının diğer tekniklere kıyasla daha düşük bulunmasının sebebi bu teknikte bağırsak 

rezeksiyonu yapılmamasına bağlı olabilir. Ancak derin shaving prosedürü sırasında 

muhtemelen termal hasarın sonucu olarak shaving yapılan bölgenin gecikmiş nekrozu 

nedeniyle bu teknikle de rektal fistül gelişebilir. Yapılan çalışmalarda disk eksizyonu ile tedavi 

edilen hastalarda rektovajinal fistül oranı (%3,6) rektal shaving ile tedavi edilen hastalarda 

kaydedilen orandan (%1,3) üç kat daha yüksek, segmental rezeksiyon oranları (%3,9) benzer 

bulunmuştur (67). 

Derin endometriozis nodülünün boyutu arttıkça cerrahi eksizyon gerektiren posterior vajina 

infiltrasyonu riski bir o kadar artmaktadır (73). Ameliyat sırasında kolorektal endometriozisin 

çıkarılması sırasında vajinanın açılması bazı yazarlar tarafından rektovajinal fistüller için bir 

risk faktörü olarak tanımlanmıştır (63, 74, 75), ancak diğer yazarlar vajina açılmadığında nüks 

riskinin daha yüksek olasılıkta olduğunu öne sürmektedirler (76, 77). Bununla birlikte bazı 

yazarlar ise rektovajinal fistül riskinin, özellikle aşağı yerleşimli lezyonları yönetirken, 

vajinadan ziyade bağırsağın açılması ve rezeksiyonu ile daha fazla ilişkili olduğunu 

savunmaktadırlar (66, 76, 78). 



 

 

Rektovajinal fistül gelişimi açısından en çok üzerinde çalışılan risk faktörlerinden birisi de 

rektal tutulumun yüksekliğidir. Bağırsak infiltrasyonu ne kadar aşağıdaysa fistül riskinin de o 

kadar yüksek olduğu düşünülmektedir. Matthiessen ve ark. ve Shiomi ve ark., aşağı kolorektal 

anastomoz sonrası profilaktik stomanın fistül riskini azalttığını bildirmişlerdir (79, 80). 

Birçok cerrah, büyük ve multifokal kolorektal endometriozis odaklarının yalnızca segmental 

rezeksiyonla yönetilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir (81). Multipl rektosigmoid nodüller 

için ayrı eksizyon yapılmasının seçimi tartışmalı olabilir, çünkü iki kez bağırsak sütür 

uygulanması sızıntı riskini mantıksal olarak iki kat artırır. Bu varsayımlar henüz 

kanıtlanmamakla birlikte, özellikle orta ve alt rektuma infiltre nodüller için, en blok low 

rektosigmoid rezeksiyon yapılmasına kıyasla eksizyonda sızıntı ve aşağı anterior rezeksiyon 

sendromu (low anterior resection syndrome, LARS) riski muhtemelen daha düşüktür (82). 

Rektal shaving tekniğine bağlı komplikasyonları bildiren çalışmalarda (50, 66, 69, 83-85), 

ameliyat sırasında %1,74 oranında bağırsak perforasyonu ile karşılaşıldığı bildirilmiştir. Tüm 

vakalarda bağırsak ameliyat sırasında dikilmiş ve olumsuz bir sonuç ortaya çıkmamıştır.  

Koninckx ve ark. ve Roman ve ark., kolostomi gerektiren geç bağırsak perforasyonunu 

sırasıyla %1.7 ve %2.2 oranında tanımlarken, Donnez ve ark. 3.298 vakalık bir seride %0.03 

rapor etmiştir (66, 83, 85). Jatan ve ark. ve Donnez ve ark. vakalarında sırasıyla %1.6 ve 

%0.09'unda gecikmeli kanama bildirmiştir (66, 86). Rektovajinal DIE'nin rektal shaving ile 

çıkarılmasından sonra nörolojik bağırsak değişikliğinin objektif değerlendirmesini yapan az 

sayıda çalışmada bu cerrahi tekniğin nörolojik bağırsak aktivitesini koruduğunu ileri 



 

 

sürmüştür. Roman ve ark. yakın zamanda, bağırsak rezeksiyonu ile karşılaştırıldığında, rektal 

shaving sonrası postoperatif kabızlık ve anal kontinans için daha iyi fonksiyonel sonuçlar 

bildirmişlerdir (85). 

Disk eksizyonu yapıldığında, bağırsak sütürü transvers ve semisirküler yapıldığından sütür 

seviyesinde bağırsak stenozu riski olası değildir ve literatürde henüz bildirilmemiştir (87). 

Postoperatif mesane disfonksiyonu çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Bu komplikasyon açıkça 

disk eksizyonunun kendisinden değil, daha çok hastalığın alt hipogastrik pleksusa ve splanknik 

sinirlere lateral yayılmasına ve cerrahi diseksiyona bağlıdır. Bu nedenle, düşük rektal nodüller 

için tedavi edilen hastaları yüksek oranlarda içeren serilerde mesane disfonksiyonu oranı daha 

yüksek (%9) bulunmaktadır (77). Stapler hattan kaynaklanan postoperatif kanama vakaların 

ortalama %0-14,1'inde kaydedilmiştir ve ameliyattan hemen sonra ortaya çıkabilir (70, 88). 

Şiddetli kanama, kolonoskopi veya ikinci bakış laparoskopisi altında hemostaz ve kan 

transfüzyonu gerektirebilir. Bazı çalışmalarda özellikle transanal stapler kullanırken 

endometriozis için yapılan kolorektal anastomoz seviyesinde bağırsak lümeninde önemli bir 

daralma olduğunu bildirmiş ve cerrahi sonrası anastomoz stenozu olabileceğine dikkat 

çekmişlerdir (70, 89). 

Cerrahlar, ameliyatın birçok olumsuz fonksiyonel sonuca yol açabileceğinin ve normal 

bağırsak fonksiyonunun tam olarak geri kazanılamayabileceğinin farkında olmalıdır. Bu durum 

çoğu durumda geçici ve bazen de kalıcı olabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar kolorektal 

endometriozisli hastaların ameliyat öncesi rektal veya mesane disfonksiyonu, yani anal ve 



 

 

üretral sfinkter hipertonisi gösterebileceğini ortaya koyduğundan sindirim fonksiyonunun 

bozukluğunda cerrahinin spesifik rolünü değerlendirmek zordur. Bu fonksiyonlardaki 

bozukluklar geri döndürülemez olabilir.  

Segmental kolorektal rezeksiyon sindirim sisteminin bir bölümünün çıkarılmasıyla doğrudan 

bağlantılı bağırsak denervasyonu veya aşırı duyarlılık ile ilgili anal inkontinans, majör diskezi 

ve dışkı sıkışması gibi dayanılmaz şikayetlere yol açabilir. Fonksiyonel şikayetler uzun vadede 

düzelebilir veya düzelmeyebilir ve değerlendirilmesi uzun süreli takip gerektirir. Bu nedenle 

özellikle aşağı kolorektal rezeksiyon gerektiğinde hastaları bu risk konusunda bilgilendirme 

ihtiyacı vardır. Kolorektal rezeksiyon ile karşılaştırıldığında, rektal shaving veya disk 

eksizyonu gibi konservatif teknikler, postoperatif sindirim fonksiyonunun daha iyi olmasını 

sağlayabilir (85, 90). Aşağı yerleşimli kolorektal rezeksiyon yapıldığında low anterior 

rezeksiyon sendromu riski ile karşılaşılabileceğinden aşağı veya mid rektal yerleşimli nodülleri 

olan hastalarda konservatif bir teknik (rektal shaving veya disk eksizyonu) denemek mantıklı 

olabilir. 

Daha şiddetli hastalığı olan hastalarda daha sık komplikasyon gözlenmesi olasıdır ve bu da 

komplikasyon oranlarındaki bazı farklılıkları açıklayabilir. Bu nedenle, literatürde yayınlanmış 

mevcut verilere dayanarak, konservatif cerrahi ile tedavi edilebilecek veya edilemeyecek 

hastaların kesin oranını söylemek mümkün değildir. 

2.5. Rekürrens  



 

 

Uzun süreli takip çalışmalarının nadir olması ve retrospektif veri toplanması nedeniyle, bu 

ameliyatla ilgili uzun vadeli sonuçlar hakkında çok az şey bilinmektedir (91). Teknikten 

bağımsız olarak postoperatif amenore sağlanan durumlarda hastalığın nüks ihtimali azaltılabilir 

ve bu çalışmalarda raporlanan nüks oranlarını etkileyebilir.   

Genel nüks oranı 5 yılda %40-50 oranındadır (92). Ancak çalışmalarda nüks oranları her zaman 

bildirilmemektedir ve nüks tanımı değişebilir (92). Ek olarak, postoperatif 4 yıl içinde 

endometriozis için ek cerrahiye ihtiyaç duyulma olasılığı yaklaşık %27'dir (93) ve hastaların 

>%50'sinde herhangi bir yeniden müdahale ihtiyacı ortaya çıkar, bunların %25’inde 3 ve 

üzerinde operasyon gerekir (94). 

Kolorektal endometrioziste radikal yaklaşımı destekleyen ana argüman, konservatif 

prosedürlerden sonra rezidüel lezyonların kaldığı ve nükslerin fazla olduğu varsayımıdır. 

Rektal shaving sonrası endometriotik odakların geride kalabileceği öngörülmektedir. 

Endometriotik odakların tamamen çıkarılması amacı cerrahi deneyime de bağlı olarak rektal 

shaving tekniği ile gerçekleştirilemeyebilir. Literatürde disk eksizyonundan sonra 

endometriozis implantlarının kaldığı da bildirilmiştir (60, 95). Segmental rezeksiyon ile 

bağırsak endometriozis odaklarının tam olarak çıkarılması daha mümkün gibi görünmektedir. 

Çoğu çalışmada kolorektal rezeksiyon ile yönetilen hastalarda düşük nüks riski bildirmiştir. 5 

ve 8,5 yıllık takipli iki seride hastalarda nüks bildirilmemiştir (85, 96). Ancak bağırsak 

rezeksiyonu ile bile vakaların %10'undan fazlasında sınırlar hastalıksız değildir ve bazı 

yazarlar bağırsak örneğinde %22'ye varan yüksek oranlarda pozitif sınır bildirmiştir (97-103). 



 

 

Roman ve ark. disk örneklerinin %42'sinin kenarlarında endometriozis odakları gözlemlemiştir 

(66). Tüm bu veriler ışığında rektal shaving, disk eksizyonu ve bağırsak rezeksiyonu 

sonrasında endometriotik odaklar geride kalabileceği netleştiğinden asıl soru bu odakların daha 

da gelişip gelişemeyeceği ve postoperatif nüksten sorumlu olup olmayacağıdır.  

Roman ve ark.’nın yaptığı çalışma, kolorektal endometriozis tedavisinde kullanılan radikal ve 

konservatif teknikler arasında uzun vadeli postoperatif fonksiyonel sonuçların, ağrı iyileşmesi 

ve nüks oranlarının karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir (72). Semptomatik hastalarda 

ameliyatın faydaları, ameliyattan 6 ay sonra belirgin hale gelmekte, ardından 5 yıl boyunca 

sabit kalmaktadır (63). Genel olarak, 5 yıllık %1.8'lik bir nüks oranı, kolorektal 

endometriozisin cerrahi olarak çıkarılmasının uzun vadeli remisyon oranları ile geçerli bir 

prosedür olduğunu göstermektedir (72). 

3. Üriner Sistem Endometriozis Cerrahisi  

Üriner sistem endometriozisi (ÜSE) nadir görülen bir durumdur. Pelvik endometriozisi olan 

kadınların yaklaşık %1'inde ÜSE meydana gelir. En sık tutulum mesane olup lezyonlar 

özellikle mesanenin trigon bölgesinde görülür  (%80). Lezyonlara daha az sıklıkta üreter (%15) 

ve böbreklerde rastlanır (%4) (104,105). İnvazyon şekli primer ve sekonder olmak üzere ikiye 

ayrılır. Primer tutulum daha nadir olarak DİE hastalarında %11 oranında görülürken; sekonder 

ÜSE ise pelvik cerrahi veya sezaryen sonrası görülen iyatrojenik lezyonları kapsar (106). 



 

 

Mesane endometriozisinde olguların yaklaşık 1/3’ü asemptomatiktir. Bunun nedeni 

mesanedeki endometriyal değişikliklerin genellikle 1-2 cm ‘yi geçmemesidir. En sık 

semptomlar ise idrar yolu enfeksiyonlarına benzer şekilde disüri, urge ve üretrada yanma hissi 

ve retropubik ağrıdır. Bu semptomlar hastaların yaklaşık yarısında sıklıkla adet öncesi 

dönemde ortaya çıkar ve tekrarlayıcıdır. Hematüri nadiren gözlenir. Bunun nedeni 

endometriozisin üretelyel mukozanın ülserasyonuna neden olacak kadar derin infiltrasyon 

göstermesidir (107).  

Palpe edilebilen mesane nodülü dışında, fizik muayene anormal belirtiler göstermez. Manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi, semptomların oldukça nonspesifik olduğu 

mesane tutulumu olan endometriozis için yüksek bir özgüllük sağlar. Ancak her iki teknik de 

<3 cm lezyonları tanımlamada yetersiz kalabilmektedir (105). Mesane endometriozisi cerrahi 

tedavisi transüretral mesane rezeksiyonu (TUR-M), mesenanin laporoskopik parsiyel 

rezeksiyonu veya total sistektomiyi kapsar. Laparatomi veya laparoskopi, medikal tedavinin 

son derece sınırlı olduğu durumlarda tercih edilebilir; ancak laparatomi hastanede yatış 

süresinin uzun olması ve daha fazla kan kaybı nedeniyle tercih edilmemektedir (108). Mesane 

lezyonlarının boyutları, transüreteral alanlara olan yakınlıkları, üreterel orifisleri tutup 

tutmadıkları üst üriner sistemlerle olan ilişkileri önemlidir. TUR hem lokal lezyonun tedavisi 

hem de rekürrensin azaltılması amacı ile 0.5-1 cm’lik bir rezeksiyon derinliğinde olmalıdır. 

Özellikle DİE’nin dışarıdan mesaneyi invaze ettiği durumlarda yapılması uygun değildir (109). 

Parsiyel sistektomide ise endometriyel lezyonlar üretral orifise 2 cm ‘den daha yakın 



 

 

yerleştiğinde Double J katater takılarak yapılması önerilir. Cerrahide en önemli durum 

endometrioitik dokunun tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Lezyonların tam olarak alınması ve 

hastanın yaşı tedavinin başarısını belirleyen en önemli faktörlerdir (110,111). 

Üreter tutulumu endometriozisli hastaların yaklaşık % 0.1’inde görülebilmektedir (112). 

Üreteral endometriozis çoğunlukla dış kaynaklı periton veya adventisya tutulumu ile üreter 

duvarının sıkışması ile oluşur. Fibroz retraksiyonlar nedeni ile alt üreterler lateral pozisyondan 

mediale doğru çekilerek normal anatomi bozulmuş olur. İntrinsik üreteral tutulum ise oldukça 

nadirdir. Lenfatik ve venöz metastazlara bağlı üreter duvarındaki stroma (muskularis tabakası) 

endometriotik bezlerin varlığı ile karakterizedir (113). Bu iki tip çoğunlukla beraberdir.  

İnvazyon derecesi histopatolojik inceleme ile değerlendirilir. Lezyonlar en sık sol üreter distal 

kısmında daha nadir olarak da orta ve proksimal üreterde gözlenir. Bilateral üreteral tutulum 

hastaların %10-20’sinde gözlenir (114).  

Hastaların genellikle semptomları bulunmaması nedeni ile hastalığın sıklığı hafife alınır.  

Hastaların % 25'i siklik kolik yan ağrısı / lumbalji ve % 15'i gros hematüri ile başvurabilir 

ancak hastaların % 50 kadarı asemptomatiktir. Özellikle asemptomatik üreteral endometriozis 

sessiz böbrek kaybına neden olabilir (115). Tanıda MRG ve ultrasonografinin kullanılabileceği 

gösterilse de altın standart retroperitoneal diseksiyondur (116).  

Cerrahi tedavide laparoskopik veya laparatomik üreterolizis; üreterin çevre doku ve 

adezyonlarından serbestlenmesi; üreteroneoistostomi ve uç uca üreter anastamozu başlıca 



 

 

kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Konservatif prosedürler (üreteroliz veya nodül çıkarılması) 

cerrahi tedavide ilk stratejidir. Bu tedavi, üreter anatomisini ve işlevini geri getiremediğinde, 

genellikle hidronefroz veya fistül gibi komplikasyon riskini ve ikincil üreter cerrahisi ihtiyacını 

azaltmak için kısmi ureter rezeksiyonu veya üreteral stent yerleştirilmesi gerekebilir (117). 

Operasyon sonrası üretere stent konulması azalmış peristalsis, üreterde anormal renk değişimi 

veya yaygın devaskülarizasyon durumlarında önerilmektedir (118). Bununla birlikte, üreteral 

vasküleritenin bu görsel ipuçları, esas olarak cerrahlar tarafından subjektif bir değerlendirmeye 

bağlıdır.  Bu değerlendirmeyi İntravenöz İndosiyanin Yeşili (ICG) gibi floresan boyalar 

kullanılarak intraoperatif doku vaskülarizasyonu değerlendirilebilir (119). Üreterolizis sadece 

endometriyal odaklar 3 cm ‘den az olduğunda veya yüzeysel olarak yerleştiğinde etkilidir (120) 

Eğer üreterolizis sonrası hidroüreteronefroz devam ederse uç uca anastamoz yapılması gerekir. 

Üreteroneosistostomi ise geniş distal ureter darlıklarında veya üreterolizis ve üreterotomi (uç 

uca anastamoz ) yapılamadığı durumlarda üreter mesaneye yeniden ağızlaştırılabilinir (121).  

Sonuç olarak; ÜSE nadir görülen ve çoğunlukla  asemptomatik bir endometriozis formudur. 

Bu nedenle titiz bir hasta öyküsü son derece önemlidir. Muhtemel üriner lokasyonlardan 

mesane endometriozisi en sık görülen prezentasyondur. Klinik açıdan dikkat edilmesi gereken 

önemli nokta sessiz böbrek veya ilerleyici böbrek fonksiyon kaybı gibi durumlardır. Avrupa 

Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE), Avrupa İnsan Üreme ve Embriyolojisi Derneği 

(ESHRE) ve Dünya Endometriozis Derneği (WES)’nin derin endometriozisin cerrahi tedavisi 

ile ilgili yönergelerinin takip edilmesi gerekmektedir. Cerrahi öncesi yönetim, cerrahi 



 

 

yapılacak bölge ve operasyonun kapsamı ve cerrahi teknik önemlidir. Operasyon çeşitleri 

potansiyel riskler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.  

4. Diyafragmatik ve Torasik Endometriozis Cerrahisi 

Abdomino-pelvik boşluk dışındaki en yaygın endometriozis bölgesi torasik boşluktur (122) 

Akciğer  parankiminde, diyafram ve plevral yüzeylerde bulunan endometriozis, katamenial 

pnömotoraks, hemotoraks, hemoptizi ve pulmoner nodüller dahil olmak üzere bir dizi klinik 

ve radyolojik bulguya neden olmaktadır (123). Diyafragmatik ve torasik endometrioziste, 

pelvik hastalıkta olduğu gibi acil durumlar dışında ilk basamak tedavide medikal yöntemler 

kullanılırken, dirençli ve rekürren hastalıkta cerrahi tedavi tercih edilmektedir (124). 

Diyafragmatik endometrizisin cerrahi tedavisi laparoskopi, video asiste torakoskopik cerrahi 

ve laparotomi ile yapılabilmektedir. Yüzeyel implantlarda, hidrodiseksiyon + rezeksiyon, 

argon ışını ablasyonu, lazer karbondioksit (CO2) uygulaması, bipolar elektrokoagülasyon, ve 

Sugarbaker peritonektomi teknikleri kullanılabilirken, tam kat implantlarda tam kalınlıkta 

rezeksiyon + primer kapatma ve kama rezeksiyonu (parankimal lezyonlar) teknikleri 

kullanılabilmektedir (125).  

Diyafragmatik endometrioziste, implantlar yüzeysel olduğunda ve sol ventrikül ve frenik 

sinirden uzak olduğunda laparoskopik cerrahi güvenilirken, deneyimli bir cerrah varlığında 

tam kat implantlarda da laparoskopik cerrahi tek başına kullanılabilir (126). Laparoskopik 

cerrahi uygulanırken anahtar noktalar, sentinel lezyonların dikkatli gözlenmesi, diyafragmatik 



 

 

sütur sonrası “buble” testinin yapılması, oluşan açıklığın 1-0 veya 2-0 emilmez veya gecikmeli 

emilebilir mono veya multifilament iplik ile defektin büyük eksenini takip ederek kapatılması 

ve santral tendonun yakınındaki büyük tam kat implantlardan kaçınılmasıdır (125).  

Diyafragmatik endometriozis tespit edildiğinde torasik boşluğun ve diyaframın torasik 

yüzeyinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Bunun nedeni diyafram tutulumunun genellikle 

visseral ve torasik olması ve vakaların %50-80'ine torasik endometriozisin de eşlik ediyor 

olmasıdır (127). Bu nedenle, diyafragmatik endometrizois cerrahisinde laparoskopik cerrahiye 

video asiste torakoskopik cerrahi de eklenmesi önerilmektedir. Diyafragmatik endometriozis 

cerrahisine ek olarak, Video asiste torakoskopik cerrahi, özellikle katamenial pnömotoraksı 

bulunan hastalarda torasik endometriozisin tedavisinde altın standarttır. İnfiltratif parankimal 

veye büyük endometriotik nodüllerin varlığında, en uygun yaklaşımlar, kama rezeksiyonu, 

subsegmentektomi veya bazı durumlarda lobektomi gibi parankimal koruyucu prosedürlerdir 

(128-130).  Video asiste torakoskopik cerrahi uygulanırken anahtar noktalar, frenik sinir, 

perikard ve süperior vena kavanın sistematik bir şekilde kontrol edilmesi ve postoperatif 1-2 

gün cerrahi tüpün takılı kalmasıdır(125). 

Laparotomi ise morbiditenin fazla olması nedeniyle yanlızca minimal invaziv cerrahinin uygun 

olmadığı hastalarda önerilmektedir. Son yıllarda diyafragmatik endometriozis cerrahisinde 

robotik cerrahinin kullanıdığı vaka raporları da sunulmuştur (131). 



 

 

Sonuç olarak literatüre baktığımızda, torasik ve diyafragmatik endometriozis ile ilgili 

prospektif veriler bulunmamaktadır ve hastalığın doğal öyküsü ve tedavi sonuçları hakkındaki 

nihai bir karara varılamamaktadır. Bu nedenle, hastalığın bu varyantında tedavi şuan için 

yanlızca öneriler üzerine kurulmaktadır. 

5. Sinir Tutulumlu Endometriozis Cerrahisi 

Genç kadınlarda derin rektovajinal endometriozis nodülleri komşu organlardan vajina, rektum 

veya üreterlerin etkilenmesine bakılmaksızın özellikle parametriyum infiltrasyonu ile birlikte 

pelvik sinirleri tutabilir. Parametriyal tutulum sakral kökler, siyatik veya pudental sinirler gibi 

büyük çaplı sinirleri veya splanknik, hipogastrik sinirler gibi daha ince sinir liflerini 

etkileyebilmektedir (132). Etkilenen sinirin işlevine göre bacaklar, kalça veya perinede ağrı, 

ciltte hipoestezi veya hiperestezi, mesane ve rektal disfonksiyon veya vajinal kuruluk gibi 

semptomlar bildirilmiştir (133).  

Büyük çaplı sinirlerin tutulumu genellikle iki şekilde olmaktadır (132). En sık görülen tutulum, 

geniş rektovajinal veya uterosakral nodüllerin lateral pelvik duvardan başlayarak piriformis, 

levator ani ve sonrasında sakral pleksus ile teması şeklindedir. Bu nodüller sadece sakral 

kökleri değil, aynı zamanda alt hipogastrik pleksus, splanknik ve hipogastrik sinirleri ve de 

rektum, vajina ve aynı taraflı üreteri içerebilir. Hastalar vajinal kuruluk şikayetinin yanı sıra 

mesane, rektum ve sol kolon disfonksiyonu ile ilgili şikayetlerle başvurabilirler. Sakral 

köklerden S2, S3 ve S4’ün tutulumuna bağlı olarak siyatik ve pudental sinirler etkilenebilir. 

Bu durumda kalçada, bacakta ve perinede somatik ağrı tarifleyebilirler. İkinci şekil ise, derin 



 

 

endometriotik nodülün büyük siyatik foramene girmeden önce lateral ve kraniyal olarak pelvik 

duvar ve siyatik kanal ile temas etmesidir. Bu durumda hastalar somatik ağrı, kalça ve 

bacaklarda duyu kaybı ve ağrı, S1 tutulumu varlığında düşük ayak semptomları gösterirler. Bu 

durumda S2, S3, S4 kaynaklı parasempatik veya sempatik sistem tutulumu olmadığından 

hastalarda vejetatif semptomlar görülmez ve rektum, vajina gibi komşu organlara ait belirtiler 

yoktur (134). 

İlk kez 2007’de Possover ve ark. DIE cerrahisinde laparoskopik cerrahi ile sakral pleksus ve 

siyatik siniri serbestleştirmeyi tarif etmiştir (135).  Daha sonraki yıllarda aynı ekibin 

yayınladığı vaka serilerinde, bu cerrahinin ağrı semptomunu anlamlı şekilde azalttığı 

bildirilmiştir (136). Daha sonra Lemos ve ark. benzer şekilde lumbosakral pleksus tuzağına 

yönelik cerrahi ile hastaların %50’sinin tamamen ağrısının geçtiğini, diğer %50’sinin de ağrı 

semptomunda anlamlı azalma olduğunu bildirmişlerdir (133). Yakın zamanda, Possover ve 

ark. siyatik sinirin %30’unun çıkarılması gereken intranöral endometriozisli 46 olguya ait 

sonuçları bildirdiler (134). Bu olguların 5 yıllık takibinde anlamlı olarak ağrıda azalma ve sinir 

fonksiyonlarının yeniden kazanılması mevcuttu.  

Genel olarak çalışmalarda gösterilmiştir ki; sakral sinir tutulumu siyatik sinir tutulumuna göre 

daha yüksek oranda gerçekleşmektedir (132, 136).  Ayrıca bu çalışmalarda sakral kök 

tutulumunun posteriyor geniş rektal tutulum veya parametriyal tutulumdan daha fazla oranda 

olduğu da görülmektedir (132, 136). Ancak farklı olarak Possover ve ark.’nın çalışmasında 

siyatik sinir tutulumu ve parsiyel rezeksiyon ihtiyacı daha sık olarak bildirilmiştir (134).   



 

 

Erken dönemde ağrı kontrolü sağlanabilse de, yıllar içinde birçok duyusal veya motor 

şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Preoperatif etkilenmelerde, motor fonksiyonun yerine 

gelmesi zaman alabilmekte ve normale dönüş cerrahi sonrası 5. yıla kadar uzayabilmektedir 

(134). Fibrotik endometriotik nodüllerin sinirleri tutması sonucunda, sinir diseksiyonu, 

epinöriyumun eksizyonu, bu işlemler sırasında ortaya çıkan hemostaz gereksinimi ve iskemi 

meydana gelebilmektedir.  

Nöropraksi, sinir iletiminin bu durumlardan ötürü kesintiye uğramasından dolayı motor ve 

duyu işlevlerinin geçici kaybıdır ve çevresel sinir sisteminin bir bozukluğudur (137).Bu 

durumda akson kaybı olmaz ancak miyelin kılıf kaybı olmuştur. Geriye dönüş haftalar ile aylar 

arasında değişmektedir. Nöroleptik ajanlar ve postoperatif fizyoterapi aksonun 

remiyelizasyonuna yani fonksiyonların geriye dönüşüne yardımcı olabilmektedir (134). 4 ila 6 

hafta arasında self kateterizasyon gerektiren geçici mesane disfonksiyonu en sık görülen 

nöropraksi durumlarından biridir.    

Roman ve ark. sakral pleksus veya siyatik sinir tutulumu ile giden ve cerrahi sırasında sinir 

diseksiyonu veya eksizyonu gerektiren 52 olguyu preoperatif ve postoperatif 

değerlendirmişlerdir (132).  Cerrahiden 1 yıl sonra, ağrı ve yaşam kalitesinde anlamlı iyileşme 

olmasına ve olguların yaklaşık yarısında doğal yollarla gebelik elde edilmesine rağmen, 

hastalarda sinir liflerine cerrahi müdahale nedeniyle persiste mesane disfonksiyonu ve 

nörolojik semptomlar meydana geldiği bildirilmiştir (132). Bu çalışmadaki olgularda, 

endometriozis tuba ve overlerde nadiren görülmüş ve yüksek spontan gebelik oranları bu 

durum ile açıklanabilmiştir.    



 

 

 

 

 

 

 

Derin endometriozis yerleşimlerinin heterojen olması, konu ile ilgili çalışmaların genellikle 

retrospektif olması ve kontrol grubu içermemesi nedeniyle konu ile ilgili bilgilerimiz hala 

sınırlıdır. Sinir tutulumlu derin endometriozis hastaları komplikasyonlardan korunmak için 

endometriozis cerrahisi ile ilgilenen merkezlere refere edilmelidir. Cerrah anatomiyi, 

laparoskopik olarak sakral pleksusa yaklaşımı iyi bilmeli ve uygun cerrahi sürede operasyonu 

tamamlamalıdır. Mesane ve barsaklar açısından da multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.  
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