


Önsöz

Merhaba,

22. sayımız ile yeniden sizlerle birlikteyiz. 

Her üç ayda bir yayınlanan bültenimizin yeni sayısında endometriozis ve adenomiyozis ile ilgili güncel gelişmeler ve 
dernek etkinliklerimiz ile ilgili detayları bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda endometriozis ve infer lite ilişkisini, farklı ırkların endometriozis görülmesi üzerine etkisini, 
endometriozis ve istmosel birlikteliğini, endometriozis hastalarında kalp hastalıkları riskini, endometrioziste robo k 
cerrahinin yerini ve nadir bir form olan inguinal endometriozis ile ilgili özetleri bulabileceksiniz. 

Mayıs ayında editörlüğünü kurucu başkanımız Prof Dr Engin Oral’ın yap ğı 19 ülkeden 87 yazarın bilimsel katkısı ile 
oluşturulan ‘’Endometriosis and Adenomyosis-Global Perspec ves Across the Lifespan’’ kitabı Springer yayın 
evinden çıkmış r. Yoğun emekler verilerek hazırlanan bu kitabın oluşturulmasında ülkemizden dernek başkanımız 
Prof Dr Taner Usta, Dr Fitnat Selçuki ve Dr Ezgi Darıcı da bilimsel katkı sağlamış r.  

15 Mayıs tarihinde TJOD İstanbul Şubesi tara ndan düzenlenen ‘Endometrioziste 2022 yılında neredeyiz’ toplan sı 
Prof Dr Engin Oral ve dernek yöne m kurulu üyemiz Doç Dr Hale Göksever Çelik tara ndan düzenlenmiş ve 
toplan da dernek başkanımız Prof Dr Taner Usta ‘Endometriozis ve ağrıda cerrahi tedavi’ ile ilgili bir sunum 
gerçekleş rmiş r.

28 Mayıs Dünya Adet Hijyeni Günü’nde derneğimizin Hayat Kimya ve Bayer firmaları ile birlikte hayata geçirdiği 
Türkiye çapındaki adet hijyeni ve bilinirlik düzeyi ile ilgili projenin ilk sonuçları basın ile paylaşılmış r. Bu alanda ilk 
olma özelliği taşıyan bu toplum taramasının detaylı sonuçları ilerleyen günlerde paylaşılacak r.
 
27-28 Mayıs tarihlerinde, Prof. Dr. Engin Oral, Prof. Dr. Taner Usta ve Prof Dr Ertan Sarıdoğan  başkanlığındaki 
‘Uluslararası Endoschool Istanbul’ un bu yıl 3. üncüsü başarı ile gerçekleş lmiş r. Yurt içi ve yurt dışından 
endometriozis alanında uzmanların bilimsel katkıları ile gerçekleş rilen bu toplan da teorik eği min yanı sıra ulusal 
ve uluslararası ka lımcılara hayvan laboratuarında uygulamalı laparoskopik cerrahi eği mi de verilmiş r.

Endoakademi toplan larımızın 14.üncüsü 12 Haziran’da Adana’da gerçekleş rilmiş r. Prof Dr Turan Çe n ve Doç. 
Dr. Cihan Kaya başkanlğında gerçekleş rilen toplan  endometrioma genelinde endometriozisin tanısı, medikal ve 
cerrahi tedavisi, infer lite ve pelvik ağrı ile olan ilişkisini kapsayan birbirinden değerli hocaların bilimsel katkıları ile 
düzenlenmiş r. Adana ve çevre illerden endometriozis ile ilgilenen birçok hekimin ka ldığı ve yararlandığı başarılı 
bir toplan  gerçekleşmiş r. 

Fransa’nın Bordeux şehrinde gerçekleş rilen Avrupa Endometrizos Ligi (EEL) kongresinde ülkemizden Prof. Dr 
Engin Oral “Endometriozisi olan her hastadan AMH istenmeli midir?” konusunda güncel gelişmeleri aktarmış r. 
Derneğimiz genç grup üyesi Dr Elif Göknur Topçu genç hekimlerin uluslararası endometriozis çalışma gruplarında 
görev alabilecekleri faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleş rmiş r. 

Bu dönemde Avrupa Endometriozis Derneği’nin düzenlediği webinar serisi 10 Mayıs’ta Chris an Becker’in sunumu 
ile devam etmiş r.

Bu ayki sayımızın EndoUzman röportaj konuğu Amerika’dan Dr David Redwine olmuştur. Kendisi ile gerçekleş rilen 
bu değerli röportajı derneğimiz genç grubundan Dr Nilüfer Cimşit gerçekleş rmiş r.

Bir sonraki sayımızda endometriozis ve adenomiyozis dünyasından güzel gelişmeler ile tekrar birlikte olmayı 
temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Taner Usta
Endometriozis & Adenomyozis Derneği Başkanı
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2. Dizayn

2.1. Fizibilite

Herhangi yeni bir cerrahi yolun uygulanması, esas olarak güvenliği 
ve uygulanabilirliğine bağlıdır. Endometriozis tedavisi için, 
laparoskopi al n standar r; bu nedenle robo k cerrahinin ortaya 
çıkışı, bu cerrahi teknikteki ilerlemeleri uygulamayı 
amaçlamaktadır. Yapılan bir çalışmada DIE için robo k cerrahi 
uygulanan hastalarda ameliyat süresi ve ortalama hastanede kalış 
süresinde diğer çalışmalara kıyasla fark gözlenmedi ve bu bulgu, 
laparoskopi gibi diğer cerrahi yolların gerek rdiği “öğrenme eğrisi” 
etkisinin olmaması nedeniyle robo k cerrahinin uygulanabilirliğini 
vurguladı. 

2.2. Avantajlar ve Limitasyonlar

Robo k cerrahi ile ilgili ortak bir endişe, endometriozis 
lezyonlarının tanımlanmasını bozabilecek dokunsal geribildirimin 
olmamasıdır. Robo k cerrahi ile dokunsal geribildirimin olduğu 
yöntemlerin karşılaş rıldığı bir çalışmada cerrahlar, robo k 
sistemleri kullanma konusunda deneyime sahip olsalar bile, 
dokunsal geribildirimi tercih e ler. Başka bir çalışmada, Robo k 
3D, geleneksel 2D laparoskopa kıyasla daha fazla sayıda lezyonun 
görsel olarak tanımlanmasını sağladı. Farklı bir çalışmada, 
geleneksel beyaz ışıkla karşılaş rıldığında, ICG'nin robo k bir 
sistem kullanarak daha fazla sayıda endometriozis lezyonunun 
görsel olarak tanımlanmasına izin verdiğini bildirdi.

2.3. Robo k Single Site (RSS) Cerrahisi

Geleneksel laparoskopiye alterna f olarak geliş rilen singleport 
laparoskopik cerrahi, üstün kozme k sonuçlara, daha düşük 
postopera f ağrı seviyelerine ve daha yüksek hasta 
memnuniye ne sahip r. Endometriozisli hastaları içeren 
retrospek f bir çalışmada single port laparoskopik cerrahi ile 
ameliya n başarıyla tamamlanma oranı %87.7,  yaygın 
yapışıklıklar nedeniyle bir ek port gereksinimi %11 ve iki ek port 
gereksinimi %12 olarak saptandı. Bu sonuçlar RSS cerrahisinin 
endometriozis için alterna f bir tedavi olduğunu göstermektedir. 
Başka bir çalışmadaki bulgulara göre, BMI'si daha düşük ve 
endometriozis öyküsü olan daha genç hastaların konvansiyonel 
laparoskopi veya RSS'den fayda görebileceğini, daha yaşlı ve daha 
yüksek BMI’si olan veya fibroid uterusu olan hastaların mul port 
robot yardımlı yaklaşımdan fayda görebileceğini 
düşündürmektedir. Naturel orifis transluminal endoskopik cerrahi 
(NOTES), RSS kullanarak karın boşluğuna erişmek için alterna f bir 
yöntemdir. Transvajinal yol umblikal port ile karşılaş rıldığında 
aynı dezavantaja sahip r; bununla birlikte, daha az ağrı, daha az 
zamanda tamamen iyileşme ve daha iyi kozme k sonuçlar 
avantajları arasında bulunur.

2.4. Ağrı ve Yaşam Kalitesi

Robo k cerrahi ile kronik pelvik ağrının tedavisi için yüzeyel 
endometriozisin cerrahi eksizyonunu ve ablasyonunu karşılaş ran 
bir çalışmada, ablasyon grubunda, disparoni ve dismenorede 
azalma oldu. Eksizyon grubunda, disparonide bir değişiklik olmadı. 
Her iki grupta da diskezi veya menstrüel olmayan ağrı için 
değişiklik olmadı. DIE için robo k cerrahi sonrası yaşam 
kalitesininin değerlendirildiği bir çalışmada infer lite hariç tüm 
EHP-30 parametrelerinin başlangıca kıyasla iyileş ği gözlemlendi. 
Ayrıca SF-12 Ruh Sağlığı ve Fiziksel Sağlık Skorları başlangıç ile 
karşılaş rıldığında önemli bir değişiklik olmadı. DIE robo k 

cerrahisi sonrası yaşam kalitesinin geriye dönük olarak 
değerlendirildiği bir çalışmada 12 ayda, SF-36 alanlarında anlamlı 
iyileşme gözlemlediler.

2.5. Üriner Sistem Endometriozisi (UTE)

UTE, endometriozisli hastaların yaklaşık %0.3-12'sinde görülür. 
Mesane en sık yerleşim yeridir ve vakaların yaklaşık %80'inde 
tutulurken, üreteral endometriozis vakaların %14'ünde mevcu ur. 
UTE'nin bbi yöne mi çoğunlukla hormonal tedaviye dayanır. 
Ancak başarısızlık, ilerleme veya böbrek fonksiyonunu etkileme 
durumlarında cerrahi tedavi tekrar değerlendirilmelidir. 
Laparoskopik yol, düşük intra ve postopera f komplikasyon riski 
ve tatmin edici uzun vadeli sonuçlar ile uygulanabilir ve güvenli bir 
prosedürdür. Yapılan bir çalışmada konvansiyonel laparoskopik 
veya robo k UTE eksizyonu ile tedavi edilen hastaların verileri 
retrospek f olarak değerlendirildi. Genel postopera f 
komplikasyon oranı, laparoskopik yaklaşımla tedavi edilen hasta 
grubunda daha yüksek . Medyan 31.3 aylık takipte %8.7 oranında 
laparoskopik ve robo k yaklaşım arasında fark olmaksızın UTE 
nüksü gözlendi. Başka bir retrospek f çalışmada mesane 
endometriozu tedavisinde konvansiyonel laparoskopi ve robo k 
cerrahi yapılan gruplar arasında ameliyat süresi, kan kaybı veya 
cerrahi komplikasyonlar açısından fark gözlemlenmedi.
2.6. Kolorektal Endometriozis
Derin infiltre hastalığı olan kadınların %20'sinde intes nal 
endometriozis bulunur ve bu hastaların %90’ında rektosigmoid 
tutulumu olur. Kolorektal endometriozis tedavisi için shaving 
( raşlama), diskoid rezeksiyon veya segmental bağırsak 
rezeksiyonu uygulanabilir. İki çalışma kolorektal endometriozis için 
robo k cerrahi kullanımının uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu 
gösterdi. Başka bir çalışmada rektosigmoid endometriozisli 
hastalarda robo k cerrahiyi konvansiyonel laparoskopi ile 
karşılaş rdı. Ameliyat süresi ve cerrahi komplikasyonlar açısından 
fark izlenmedi ve ameliya an sonra ağrı ve bağırsak 
semptomlarının iyileşmesi ile ilgili sonuçlarda hiçbir fark yoktu. 
Yine kolorektal endometriozis için cerrahi tedavi uygulanan bir 
çalışmada robo k cerrahi uygulananlarla konvansiyonel 
laparoskopi yapılan bir grubun sonuçlarını karşılaş rdı, İntra ve 
postopera f komplikasyonlarda fark olmamasına rağmen, robo k 
grupta ameliyat süresi daha uzun saptandı. Bu durum cerrahların 
robo k cerrahide sınırlı deneyimi ile açıklanabilir.

2.7. Ovaryan Endometriozis ve İnfer lite

Endometrioma nedeniyle robo k sinle site cerrahi  veya tek portlu 
laparoskopi  ile kistektomi yapılan hastaların AMH seviyeleinin 
karşılaş rıldığı bir çalışmada gruplar arasında ameliyat öncesi, 
ameliyat sonrası 3. ve 6. ay AMH seviyeleri veya oranı açısından 
fark izlenmedi. 

3. Tar şma

Mevcut literatür, endometriozis için robo k cerrahinin, artan 
komplikasyon oranları veya periopera f morbidite kanı  
olmaksızın konvansiyonel laparoskopi ile benzer sonuçlara sahip 
olduğunu göstermektedir. Robo k cerrahinin 3 boyutlu görme, 
daha iyi cerrahi ergonomi, treme filtrasyonu ve daha kısa 
öğrenme eğrisi gibi teknik avantajları, özellikle robotla ilgili 
maliyetlerin azalması ve dünya çapında hastanelerde 
kullanılabilirliğinin artmasıyla gelecekte ilerlemelere yol açabilir. 
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D ‘ENDO UZMAN’ RÖPORTAJI

David Redwine
Röportaj: Dr. Nilüfer Cimşit

Endometriozis Adenomyozis Derneği: Dr. Redwine, uzun 
yıllardır endometriozis ile uğraşıyorsunuz, endometriozis 
ile yolculuğunuz nasıl başladı bize açıklar mısınız?

David Redwine: İlk eşim endometriozis hastasıydı ve 
hastalara semptomlarına bak ğımda, bana öğre lenlerle ve 
literatürde okuduklarım ile kıyaslayabilmem mümkün 
değildi. O zamanlar, infer lite odaklı literatürde anla landan 
farklı bir hastalığı varmış gibiydi. Karımın çeşitli ağrıları 
vardı; ağrılı cinsel ilişki, oturup hiçbir şey yapmasa da pelvik 
ağrı, keskin bıçak saplar tarzda ağrılar vs. Doğum kontrol 
haplarına da iyi yanıt vermedi, danazole de iyi yanıt 
vermedi. O ana kadar okuduğum ilaca iyi tepki vermesi 
gerek ği kavramının gerçek haya a işe yaramadığını 
anladım. O zamanlar özel pra ğime yeni başlıyordum. Ben 
eği mdeyken laparoskopi yap rdı ve ameliya a 
endometriozis odaklarını gördüler ve yak lar. 

Ama tüm bunlara rağmen gerçekten daha iyi değildi ve aslında ona endometriozis teşhisini kendim koymak zorunda kaldım. 
Houston'daki Amerikan fer lite derneğinin eski başkanı tara ndan muayene olmuştu ve teşhisi atlanmış . Kendi muayenehane 
pra ğime başladığımda, pelvik ağrıya özel bir ilgim gelişmiş  ve bu hastaları ameliyata aldığım oluyordu. Ameliya a pelviste küçük 
noktaları, o zamanlar sözde siyah barut yanığı lezyonunu, görmeyi bekliyordum. Ama farklı renklerde lezyonlar görüyordum; şeffaf, gri, 
beyaz, sarı. Hepsi farklı renklerdeydi ama siyah değildi. Kendi hastalarımda bazı şeyleri takip etmeye karar verdim. Endometriozisin 
kökeniyle de ilgilendim. O zamanlar herkes Sampson teorisi hakkında konuşuyordu. Bu yüzden kendi kendime düşündüm, iki ana 
hedefim vardı. Birincisi, endometriozisin kaç farklı şekilde görünebileceğini bulmaya çalışmak . Ameliya n başında pelvisi 
değerlendirirdim. Gördüğüm hastalıkların çoğu beyaz veya berrak , çok kaba bir renk sınıflandırma şeması geliş rdim. İkinci odak 
noktam endometriozisin kökeniydi. Sampson teorisini doğrulamaya çalışıyordum. Bu teoriye göre her ay geri menstrüel akım oluyorsa, 
pelvisin tamamen dolması gerek ğini düşündüm. Basit bir anatomik pelvik haritalama sistemi yap m, böylece endometriozisin nerede 
olduğunu takip edebildim. Aynı zamanda anatomik temelli olan ENZIAN sınıflandırmasının bir nevi erken habercisiydi. Pelvik tutulumun 
ne olduğu benim için sezgiseldi, bu yüzden bu hastaları takip e m. Planım, neye benzediğini ve pelviste nerede olduğunu takip etmek . 
Bir yandan kadın doğum uzmanı olarak genel çalışmalarıma da devam e m, bebek doğur um, acil servise gi m, personel 
toplan larına gi m ve daha fazla bebek doğur um, endometriozis hastalarını ameliyat e m. Bu süre içerisinde bir süre sonra 
endometriozis gibi görünen yaklaşık 135 hastam oldu, bunların çoğunun neye benzediği ve pelviste nerede bulunduklarına dair 
açıklamalarım da vardı. Kendi kendime 135 hastanın oldukça iyi bir sayı olduğunu düşündüm, ancak sonunda 3000'den fazla hastayı 
ameliyat e m. Depoda ne olduğunu bilmiyordum ama kelimenin tam anlamıyla el pi bir hesap makinesi ve elektronik tablolarla 
mu ak masasına oturdum. İlk eşim bir muhasebeciydi, bu yüzden işleri takip etmek için kullandığım manuel hesap tablolarımız vardı. 
Bulduğum şey, siyah toz yanığı lezyonunun azınlıkta olduğu ve yaşlı hastalarda daha yaygın olduğuydu, oysa renksiz lezyonların yaşamın 
daha erken dönemlerinde, gençlerde ve farklı görünümlerde olabileceğini fark e m. Bunu “endometriozisin görünümü ve zamanla 
değişimi” adı al nda makale olarak yazdım. Bu önemliydi, çünkü endometriozis cerrahi tanısını genişletmiş . Çoğu hastada siyah barut 
yanığı lezyonu olmadığını fark e ğimde, endometriozisin p yazarları tara ndan on yıllardır gözden kaçırıldığını fark e m. Anlayışımız 
derinden kusurluydu çünkü bu farkındalığım öncesinde, esas olarak yaşlı hastalarda görülen siyah barut yanığı lezyonlarını dikkate 
alıyorduk. Literatürde bak ğımda, sıklıkla siyah barut yanığı lezyonun 30 ile 50 arasında hastalarda olduğunu gördüm. Yani bu durum 
aslında kendini gerçekleş ren bir kehanete dönüşmüştü; daha yaşlı hastalara bakarsanız, daha fazla siyah barut yanığı lezyon 
bulacaksınız ve bunun baskın olduğunu düşüneceksiniz ancak gerçek öyle değil. Dolayısıyla endometriozisin renkli görünümündeki bu 
yaşa bağlı evrim çok önemliydi. Pelvik haritalama çalışmasıyla ilgili ikinci odağım, yaşlı hasta grubunun daha fazla pelvik endometriozis 
görünümü olup olmadığıydı, çünkü Sampson teorisi doğru olsaydı, ileri yaşta hastalık agresif bir şekilde ilerleyecek ve daha çok lezyon 
görecek m. Bulduğum şey, daha büyük yaş gruplarının daha fazla hastalığı olmadığıydı, aslında hastalığın şidde nin biraz azaldığı bile 
söylenebilirdi, ancak kesinlikle artmamaktaydı. Kendi kendime “Bu hastalıkla ilgili büyük sorunlarımız var” dedim. Eğer biri Sampson 
teorisine inanırsa, cerrahi sırasında lezyonun erken evrelerini atlarsa ve daha sonra bu kişiyi tekrar ameliyat ederse daha öncesinde 
atladığı ve olmadığını düşündüğü lezyonları yeni olarak algılayabilir ve menstrüel geri akıma bağlı geliş ğini ve Sampson teorisinin doğru 
olduğunu düşünebilirdi. Bu durumda, man klı olmayan bir teoriyi desteklemek için bir araya gelen, bildiğiniz iki simbiyo k düşünce 
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hatasına sahip olacaksınız. 15.000 kişilik küçük bir kasabada yaşıyordum, hala bebek doğurtuyordum, ancak 70-80 yıldır meslektaşlarımın 
kelimenin tam anlamıyla gözünden kaçan ve açıkça bir yanlış anlaşılma olan bu çok önemli bilgiye sahip m ve bunu tüm dünyaya 
söylemem gerekiyordu. En yakın otoyoldan 150 mil uzakta küçük bir kasabada yaşarken bunu dünyaya nasıl söylersiniz? İki şey yap m; ilk 
olarak, gördüğüm herkese endometriozis hakkında konuşmaya başladım, marke eki kasiyere, yanımda bankta oturan insanlara… İkincisi, 
yayınlanması için çeşitli dergilere makaleler gönderdim. Fer lity Sterility’de ilk yayınlarımı yap m. İşte böyle başladı. Kişisel ih yaçtan, 
kişisel meraktan, sonra bunu yayma arzusundan başladı. Aldığım ilk biyopsi endometriozis olarak geri gelir gelmez biliyordum, o noktada 
bugün burada seninle konuşuyor olacağımı biliyordum çünkü o kadar önemli bir haberdi ki beni akademik bir kariyere itecek , özellikle 
aramadığım ama beni içine çek ği için memnun olduğum bir kariyer. İşin ilginç yanı, endometriozisin görünüşü üzerine çalışmamı 
yaparken, endometriozisi doğrulamak için hastalığı çıkarmak zorunda kaldım. Hastalığı ortadan kaldırırken, ilk tedavi yöntemim 
laparotomik eksizyondu ve sıklıkla laparoskoptan frozen biyopsi için bir örnek alıyor ve ardından laparotomiye geçerek pelvik haritalama 
yapıyordum. Zaman geç kçe aldığım ilk laparoskopik biyopsiler daha da büyüdü. Bir süre sonra “Bunu sadece laparoskopik olarak 
yapabilirim” diye düşündüm. Şimdi çılgınca geliyor, ama kendimi endometriozisin laparoskopik eksizyonunu geliş rmeye adadım. İyi bilgi, 
yeni ve etkili bir cerrahi teknikle silahlanmış m. Kariyerimin ilk zamanlarında bu süre zar nda bebekleri hala doğurtuyor, endometriozis 
hastalarını ameliyat ediyordum, ancak sadece 50-100 mil yarıçapındaki yerel hastalara bakıyordum. Bir iki yıl sonra, bir arkadaşımın 
arkadaşı, vadinin üzerinden dağların ötesinden hasta olarak bana başvurdu. Onu ameliyat e m ve yine ru n haya m devam e , bebek 
doğurtmak, acil servise gi m, komite toplan larına ka lmak gibi işlerim devam ediyordu. Sonra bir gün Portland'dan biri geldi, yine bir 
arkadaşımın arkadaşı. Onu da ameliyat e m, sonra bebek doğurtmaya geri döndüm ve sonra da Kanada'dan biri geldi. Bunun 
olacağından zaten şüphelenmiş m ve bu, interne en çok önceydi. Olanların, ameliya n çok etkili olduğunu biliyordum, nedenler gizemli 
değildi ve bu ameliya  yaparsanız, duyulmamanız imkansızdı. Bu endometriozis ile yolculuğumun nasıl başladığıma dair genel bir bakış. 
Kişisel bir görev olarak başladı ve daha sonra profesyonel hale geldi.

EADi: Endometriozis cerrahisinin öncülerindensiniz. Komplikasyonlardan nasıl kaçınılacağına dair ipuçlarını ve püf noktalarını anla r 
mısınız?

David Redwine: İlk vakalarımı yap ğım o küçük hastaneye geldiğimde sahip oldukları tek laparoskopik ekipman, 3 mm kanallı ve onunla 
birlikte aşağı inen bir çi  3 mm makası olan eski bir Wolf Opera ng Laparoskop’tu. İlk önce sadece makasla keskin eksizyon yapmaya 
başladım, ancak birkaç yıl sonra ameliyat süremi 2/3 oranında azal m. Bu 3 mm’lik makas, 5 mm Endo Shear makaslardan daha küçük 
oldukları ve daha az elektriksel temasa sahip olmasıyla tüm hikâyenin önemli bir parçası olmuştu. Daha az metale maruz kaldığından, 
yanlışlıkla elektrik hasarı olasılığı da daha düşüktü. Komplikasyonları azaltmanın yollarından birinin ne tür bir enstrüman kullandığınızı 
değerlendirmek olduğunu düşünüyorum. Hassas küçük aletler, günün sonunda ince ve z diseksiyona izin vermeyen ve daha fazla 
elektrocerrahi yaralanmasına neden olan daha büyük aletlerden daha iyi görünüyordu. Bu, komplikasyonları azaltmanın büyük bir 
parçası olmuştu. Ekipmanınızı, sınırlarınızı ve gücünüzü her zaman bilin. Başka bir şey de her zaman cerrahiye salim dokudan başlayın. 3 
mm makasla küçük adımlar atmak zorunda kaldım. Küçük adımlar atarak bir sonraki adımımın ne olduğunu görebilirsiniz. Bazen büyük 
makasla, farkına varmadan gitmek istediğinizden daha derine inebilirsiniz. Kullandığınız alet cerrahi komplikasyonların büyük bir kısmını 
oluşturur ve tabii ki cerrahın tecrübe çok önemlidir. Küçük makas kullandım, küçük adımlar a m ve bu sayede lezyonların etra ndan 
dolaşabildim. Bu, yeni başlayanlar için komplikasyonlardan kaçınmak için önerebileceğim en önemli tavsiye. 

EAD: İleride endometriozis uzmanı olmayı planlayan genç meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz var mı?

David Redwine: En yakın zamanda endometriozis cerrahi uzmanı olsanız iyi olur çünkü muhtemelen 15-20 yıl içinde bir tür aşı veya bir 
tür immünoterapi olacak. Cerrahinin gelecekte yüksek ih malle yeri çok az olacak. Bu arada bu sihirli ilaçların da hormonal olmaması 
gerekiyor, çünkü hormonal tedavinin başarısız olduğu çok açık. Bu sihirli ilaçları beklerken, eksizyon hala devam etmekte ve şu an için en 
iyi güncel tedavi. Ameliyatla ilgili bir şey hakkında tutkulu olmalısınız. Ya bir aile bireyinizin kişisel deneyiminden ya da endometriozisi 
olan bir arkadaşınızdan bunu yapmak istemeniz konusunda sizi iten bir tutukuya sahip olmalısınız ya da birçok insanda olduğu gibi, 
sadece iyi ve zor bir ameliyat yapma konusunda tutkulu olmalısınız. Diğer tüm ru n ameliyatları düşündüğünüzde, büyük travma 
cerrahisi gibi ameliyatlardan bahsetmiyorum, endometriozis ameliya nın insan vücudunda yapılabilecek en zor ameliyat olduğuna şüphe 
yok. Bu özellikle pek çok kişiye çekici geliyor. Küçük bir çocukken belki “Büyüyünce doktor olmak is yorum, cerrah olmak is yorum” 
diyordunuz. Endometriozis ameliya  yaparsanız, ameliyathaneden çık ğınızda cerrah olduğunuzu bilirsiniz, sadece bir şeyler yapan biri 
değilsinizdir. Bir tutkunuz olmalı, dediğim gibi benimki kişisel ve daha sonra profesyonel tutkunun birleşimiydi. Profesyonel tutkum, 
ameliyat yapmak ve makaleler yayınlamak . Cerrahi için tutkunuz varsa, o zaman kendiniz özenle uygulayacaksınız ve işlerin nasıl 
yürüyeceğini kendi ellerinizde anlayacaksınız. Birinin bir şey söylediğini görmeniz veya bir dergide bir şey okumanız, bunun mutlaka 
kariyeriniz veya yap ğınız şey için geçerli olacağını gerek rmez. Kendi yolunuzu bulmalısınız ve bunu yaparken korkmamalısınız.  Bu yolu 
bulduktan sonra tutkunuz ile bu yolu beslemelisiniz. 

EAD: Dr. Redwine zaman ayırdığınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
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1. Analysis of preopera ve and postopera ve quality of life, sexual func on, and sleep in pa ents with 
endometriosis: a prospec ve cohort study. 
Halici BNA, Aktoz F, Kabakci M, Kiran G, Ozcan P. Arch Gynecol Obstet. 2022 Apr 22. doi: 10.1007/s00404-022-06562-9. 

Purpose: Endometriosis affects the quality of life, sleep, and sexual life of pa ents due to pain. This study compared the scores of 
endometriosis pa ents in these three areas before and a er surgery.

Methods: Pa ents between the ages of 18 and 60 with a prediagnosis of endometriosis were enrolled. Postopera ve histopathological 
diagnosis of endometriosis was confirmed in all pa ents. This study included 56 pa ents who completed pre- and postopera ve (three 
months) evalua on of quality scale ques onnaires: a visual analog scale for pelvic pain, the Pi sburgh Sleep Quality Index, Morningness-
Eveningness Ques onnaire, Endometriosis Health Profile-30 Ques onnaire, and Female Sexual Func on Index were administered prior 
to and 3 months a er each pa ent's surgery.

Results: Among the 56 female pa ents included in this study, sta s cally significant improvement was observed in pain scores, quality of 
life, sexual func on, and sleep of all pa ents regardless of endometriosis stage.

Conclusion: Endometriosis is a disease that progresses, with increasing pain scores; it has nega ve effects on the quality of life, sexual 
func on, and sleep of pa ents. Surgical or medical treatment can be performed considering the complaints and fer lity status of the 
pa ents.

2. A prospec ve study examining the effect of dienogest treatment on endometrioma size and symptoms. 
Kizilkaya Y, Ibanoglu MC, Kıykac Al nbas S, Engin-Ustun Y. Gynecol Endocrinol. 2022 May;38(5):403-406. doi: 
10.1080/09513590.2022.2053956.

Objec ve: We aimed to determine the effect of dienogest on cyst volume, symptoms, and quality of life in pa ents with endometrioma.

Method: This prospec ve cohort study included 37 pa ents diagnosed with endometrioma and planned for medical treatment. Subjects 
were treated with a 3-month oral dose of dienogest 2 mg/day. Pre-treatment and post-treatment endometriosis measurements were 
assessed via 3D ultrasonography, pain symptoms via 100-mm visual analog scale (VAS), and quality of life via Short Form-36.

Results: The mean age of the pa ents was 36.0 ± 6.6 years. The mean endometrioma volume was significantly reduced by 31% a er 
treatment (26.7 ± 19.7 mm3) compared to the pre-treatment volume (17.4 ± 11.2 mm3, p < .001). Post-treatment VAS scores of 
dysmenorrhea, dyspareunia, and chronic pelvic pain VAS values were significantly decreased by 35.5% (p < .001), 37.5% (p < .001), and 
38.5% (p < .001), respec vely. The mean physical func on score and mental health score significantly increased by 15% (p = .009) and 
28% (p < .001), respec vely.

Conclusion: Our findings showed dienogest treatment at oral doses of 2 mg/day for 3 months significantly reducing the size of 
endometrioma, reducing pain level, and increasing quality of life in women with endometriosis.

3. Correla on between endometriomas volume and Raman spectra. A emp ng to use Raman spectroscopy in the 
diagnosis of endometrioma. 
Guleken Z, Bulut H, Bulut B, Paja W, Parlinska-Wojtan M, Depciuch J. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2022 Jun 5;274:121119. 
doi: 10.1016/j.saa.2022.121119. 

The forma on of the uterus lining, i.e. the endometrium, outside the uterus (ex. in the abdominal cavity,ovaries,or anywhere in the 
body) is called endometriosis. The presence of endometrial ssue present in the ovaries, thickens a er menstrua on, leading to 
menstrual-like bleeding and to the forma on of chocolate cyst (Endometrioma) because of the accumula on of old, brown blood in the 
ovary. It is s ll unknown, what triggers the development ofendometrioma. However,it leads to excessive bleeding during menstrual 
periods or abnormal bleeding between periods and infer lity. Endometriosis is o en first diagnosed in those who seek medical a en on 
for infer lity. Therefore, new markers of endometrioma as well as new methods of its diagnosis are sought. In this study we used Raman 
spectra of serum collected from 50 healthy women and 50 women suffering from endometriosis. The obtained Raman data were used in 
mul variateanalysis to determine the Raman range, which can be used for endometriomadiagnos cs. Par al Least Square (PLS), 
Principal Component Analysis (PCA) and Hierarchical Component Analysis (HCA) showed, that it is possible to dis nguish between the 
serum collected from healthy and un-healthy women using the Raman range between 800 cm-1 and 1800 cm-1 and between 2956 cm-1 
and 2840 cm-1, while the first range corresponds to the fingerprint region and the second one to lipids vibra ons. Consequently, the 
Pearson correla on test showeda significantposi ve correla on betweenvaluesoflipidintensity in Raman spectra and volume of 
endometriomas. Summarizing, Raman spectroscopy can be a helpful tool in endometrioma diagnosis and the lipid vibra ons are 
candidates for being a spectroscopic marker of the disease being studied.

E SON ÜÇ AYDA ÜLKEMİZDEN ÇIKAN ENDOMETRİOZİS MAKALELERİ
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4. An lipidemic eze mibe induces regression of endometrio c explants in a rat model of endometriosis with its 
an -inflammatory and an -angiogenic effects. 
Tapdıgova R, Bayrak G, Yılmaz BC, Aytan H. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2022 Jun;395(6):673-680. doi: 10.1007/s00210-
022-02226-2. 

To assess the poten al therapeu c role of an lipidemic eze mibe on endometriosis in an experimental rat model. A standard 
experimental endometriosis model was created with 18 Whistar-Albino rats, and a er 1 month, the sizes of the endometrio c explants 
were measured. The rats were randomized as study and control groups. A total of 1 mg/kg/day eze mibe and 1 ml/kg/day saline were 
administered orally to the study and control groups respec vely for 28 days. At the end of 28 days, the explants were measured again, 
excised, and sent for histopathologic assessment for expression of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and vascular endothelial growth 
factor (VEGF) and number of mast cells. At the end of the study period, the size of the endometrio c explants decreased significantly in 
the study group; but not in the control group (from 145.3 ± 120.5 to 89.8 ± 60.1 vs 174.72 ± 88.3 to 87.65 ± 27.1 cm3 respec vely); 
however, the amount of post- and pretreatment differences in explant sizes was similar in the groups. The median TNF-α and VEGF 
levels were significantly lower in the eze mibe group when compared to the control group (4 [3-4] vs 2 [1-3], p 0.029; 4 [3-4] vs 2 [2-3], 
p 0.002; respec vely). And numbers of mast cells in all uterine layers were also lower in the eze mibe group. Eze mibe decreased the 
size of the endometrio c explants with its an -inflammatory and an -angiogenic proper es. This agent alone or with combina on of 
other agents may have a poten al role in the treatment of endometriosis.

5. The effects of adalimumab on the rat autotransplanta on endometriosis model: A placebo-controlled 
randomized study. 
Kaplan S, Kırıcı P, Türk A. Adv Clin Exp Med. 2022 Apr;31(4):417-426. doi: 10.17219/acem/144369. 

Background: Endometriosis is a chronic inflammatory pathology that can cause persistent pelvic pain and infer lity by affec ng women 
of reproduc ve age. It is defined as the placement of endometrial ssue outside the uterine cavity. Hormonal, gene c and 
immunological factors have an effect on the development of endometrio c implants. Adalimumab is a monoclonal an body specific for 
tumor necrosis factor alpha (TNF-á), used in the treatment of autoimmune diseases.

Objec ves: To inves gate the effec veness of adalimumab on histopathological and biochemical values in rats with experimental 
endometriosis.

Material and methods: This study is a compara ve, prospec ve, experimental rat study. Wistar albino female rats were divided into 4 
groups. Group 1 was separated as the control group. Endometrio c implants were simultaneously induced in group 2 and group 3. A er 
4 weeks, developing endometrio c foci were measured. Adalimumab (5 mg/kg) was simultaneously intraperitoneally (ip.) administered 
to group 3 and group 4 for 4 weeks. At the end of the study, histopathological scoring and fibrillin-1 scoring were performed. Total 
an oxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and malondialdehyde (MDA) values were measured. Findings in all groups were 
compared.

Results: When group 1 and group 2 were compared, the histopathological score, as well as MDA and TOS levels increased, while TAS 
levels decreased in group 2 (p < 0.001). A er adalimumab treatment, the average endometrio c implant size in group 3 (0.32 ±0.002 
mm) decreased compared to group 2 (0.77 ±0.04 mm) (p = 0.032). While fibrillin-1 score increased in group 2 and group 3 compared to 
group 1, it decreased in group 3 compared to group 2 (p < 0.001). Histopathological score decreased, TAS levels increased and MDA 
levels decreased in group 3 compared to group 2 (p < 0.001).

Conclusions: Adalimumab may play a role in the regression of endometrial implants by showing an oxidant and an -inflammatory 
effects on histopathological damage and fibrosis.

6. The rate of oocytes with granular cytoplasm is higher in women with endometrioma in ICSI cycles
Kaplan S, Kırıcı P, Türk A. Adv Clin Exp Med. 2022 Apr;31(4):417-426. doi: 10.17219/acem/144369. 

The purpose of this study was to inves gate the impact of endometrioma on oocyte morphology and fer lity outcome in 
intracytoplasmic sperm injec on (ICSI)cycles. The study material was obtained from 114 ICSI cycles of infer le women aged between 20 
and 38 years with ovarian endometriomas and unexplained infer lity. In total, 644 mature oocytes were included in the analysis. The 
rates of specific oocyte morphological abnormali es were similar between the two groups however the central granula on rate was 
significantly higher in the group with endometrioma (p < .05). Fer lisa on rate were not significantly different between the groups (p 
≥ .05) however the numbers of metaphase 2 (MII) oocytes and embryos were lower in the endometrioma group (p ≤ .05). 
Endometrioma was associated with a higher rate of oocytes with granular cytoplasm, despite the fer lisa on rate the numbers of the 
MII oocytes and embryo were affected.

IMPACT STATEMENT
What is already known on this subject? The associa on between endometrioma and infer lity is a well-known condi on, but the 
possible mechanisms of the effects of endometrioma on women's fer lity is s ll debated and controversial. There is limited data on the 
effect of endometrioma on oocyte morphology. Low oocyte quality and lower fer lisa on rates might be the main cause of adverse 
pregnancy outcomes during in vitro fer lisa on/intracytoplasmic sperm injec on cycles.
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What do the results of this study add? Endometrioma was associated with a higher rate of oocytes with granular cytoplasm, and lower 
metaphase 2 oocytes and embryos.
What are the implica ons of these findings for clinical prac ce and/or further research? Future studies using further oocyte quality 
assessment methods and prospec ve observa onal studies including live-birth rate should be designed to be er understand how 
endometrioma affects fer lity outcomes.
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