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• Endometriozis  yıllardır  incelenmektedir. 
Genellikle benign olup,  komplet bir tedavinin 
hemen hemen imkansız olduğu bir hastalık 
olarak düşünülür.

• Endometriozis, endometrial gland ve 
stromanın uterin kavite dışında 
mevcudiyetidir.



Endometriozis ve infertilite

Hastalık, infertil grupta daha sık görülüyor 
Fertil :% 5-10 İnfertil:%25-50

Endometriozisli olguların % 30-50’ si infertil              
(Endometriosis Association, 1998)



Endometriozis

1- Yüzeyel (Peritoneal) Endometriozis
2- Derin Endometriozis

*Endometrioma
*Adenomyozis
*DİE



• Endometrioma, Ovarian epitelyumun 
coelomic metaplazi teorisi veya over 
korteksi üzerindeki ektopik endometrial 
dokunun progressif invaginasyon teorisi 
sonucu oluşan pseudokistin meydana 
getirdiği bir pelvik kitledir.

• İçerdiği birikmiş kanın zamanla çikolata 
rengine benzemesi sonucu halk arasında 
çikolata kisti de denmektedir.

• Endometriomanın kesin tanısı histopatolojiktir.



• Endometrioma kisti, etrafındaki  komşu  
(periton, fallop tüpü, karşı over,barsaklar gibi )   
yapılarla  dens bir şekilde yapışıklık 
gösterebilir.

Endometrioma
• Endometriozisli hastaların %17-44 de (LE2),
• DİE’li hastaların da %50sinde bulunabilir.
• CA125 sevyesi 100IU/ml’nin üstünde olabilir.
• Semptomatik veya asemptomatik olabilir.









Semptomları

Dyspareunia
Severe Dysmenorrhoea

Chronic pelvic pain

Hart, 2003  



Rüptüre bir endometrioma
• Peritoneal irritasyon bulguları
• Yüksek WBC
• Düşük derecede bir ateş
• PID veya Appendisit hastalarına 

benzer bulgular ile kendini gösterir.



Endometrioma ne zaman 
tedavi edilir?

• Semptomatik endometriomalar  da ağrıyı 
düzeltmek için tedavi edilir.

• Asemptomatik endometriomalar  da ise 
sıklıkla teşhisi doğrulamak, malignansiyi 
ekarte etmek , müdahale sırasında 
rüptür/abse gibi komplikasyonları 
önlemek için tedavi edilir. 



Ovarian Endometrioma da 
Yönetim

• Kadının yaşına
• Kistin çapına 
• Semptomlara
• Gelecek konsepsiyon arzusuna göre 

değişebilir.



• Jinekolog’lar sıklıkla, Endometrioma’nın
Yönetim problemi ile karşı karşıya kalırlar. 



Farklı tedavi modaliteleri vardır.
• Tek başına Medikal Tedavinin yetersiz 

olduğu iyi bilinmelidir.
• Ovarian Endometrioma’da ana tedavi 

seçeneği  CERRAHİ dir. 
• Fertilite potansiyelini koruma konusunda,  

Objektif klinik parametrelerle,         
Cerrahi prosedürün, tahrip etme 
etkinliğini  değerlendirmek gerekir.



Over rezervini belirleyen 
objektif kriterlerimiz:

• Bazal FSH ve E2
• İnhibin
• AFC ve Over volümü
• AMH



• AMH, transforming growth faktör –beta 
ailesinden dimerik bir glikoproteindir. FSH’a
sensitif oluncaya kadar, follikülün granüloza
hücrelerinden üretilir.  
AMH, 

• Yaşla azalır
• Menstrüel siklustan bağımsızdır.
• Gonadotropin veya GnRH kullanımından etkilenmeyen,  

Over Follikül Rezervini belirleyen en güvenli markerdır.
Ünilateral endometrioma cerrahisinden sonra 

(Kontrol Benign kistlerle ) serum AMH 
sevyesinde anlamlı bir azalma bulunmuştur.

Kitajima et al.,Fertil Steril,2011



Endometrioma da
Nasıl bir Cerrahi?



Ovarian endometrioma
tedavisinde Amacımız

• Over Rezervini korumak için over travmasını 
minimalize etmek 

• Over kistlerindeki  malignansiyi ekarte etmek 
• Mümkünse tüm ovaryan ektopik endometriumu 

çıkartmak 
• Post- op adezyon ve re-formasyonu minimalize 

etmek olmalıdır.

Shaw R.W. endometriosis, 1995



Ovarian
Endometrioma:       

Cerrahi 
Prosedürler

USG rehberliğinde 
aspirasyon

Laparoskopik
Tedavi

Laparotomik
Tedavi



Ultrasaund rehberliğinde 
aspirasyon

Bu teknik uygulandığı zaman 4 ana 
problem vardır:

• REKÜRRENS
• KOMPLİKASYON
• YETERSİZ SİTOLOJİ
• ADEZYON



Ultrasaund rehberliğinde 
aspirasyon sonrası

rekürrens
Reference             no.of EM       no.of recurring EM

• Aboulghar et al.(1991)                 21                                           6  (%28.6)
• Giorlandino et al.(1993)               34                                          18 (%53.0)
• Zanetta et al. (1995)                     172                                        168 (%97.6)
• Troiano and Taylor (1998)              9                                             6 (%66.6)

Rekürrens insidansı 4 farklı çalışma sonucu %28-100 arasında değişmektedir.
Bunu azaltmak için tetrasiklin,Ethanol (%0-9) ve MTX(%18) enjeksiyonu 
uygulanmıştır. (LE3 ve LE4)



USG altında aspirasyon
• Bu prosedürün ana komplikasyonu 

Enfeksiyondur.
• Bu işlemin olası bir dezavantajı da, 

malignansiyi ortaya çıkarmak için 
yetersiz sitolojidir.

• Aspirasyonu takiben, endometrioma 
muhteviyatının  stimüle ettiği, peritoneal 
inflamasyona bağlı,  pelvik Adezyondur.



Sonuç
• USG rehberliğinde aspirasyon

endometrioma yönetiminde  bir 
seçenek değildir. 



Endometrioma’nın
LT vs L/S tedaviler arasında 

istatistiksel anlamlı bir          
fark yok

C.Chapron. Hum Reprod Update .2002

• Operatif L/S,    Endometrioma için    
first-line tedavi olarak kullanılabilir.



L/S Tedaviler

Konservatif 
tedaviler

L/S Aspirasyon

L/S Ablasyon

L/S 
drenaj+GnRH+Ablasyon

L/S kistektomi

L/S 
kistektomi+Ablasyon

Radikal 
Tedaviler

L/S ovariektomi

L/S 
Adneksektomi



L/S  aspirasyon / drenaj 
endometrioma tedavisinde 

kullanılmamalıdır.



Three-stage teknik
(drenaj+GnRH+Ablasyon)

• Bu teknik  (Donnez et al 1996) hastalarda 
sistematik olarak kullanılmamalıdır. 



L/S Ablasyon
• Kist eksizyonunun ,  Bipolar akım ile kist  

ablasyonundan daha iyi olduğunu 
gösteren, iki randomize kontrollü çalışma 
nedeniyle,  Cerrahların büyük bir kısmı 
ablatif teknikleri terketmişlerdir.

• Alborzi et al, Fertil Steril. 82,1633-7,  2004
• Hart et al, Cochrane Database syst Rev.2:CD004992.2008.



(LE4)







L/S Kistektomi /Eksizyon



Endometrioma kistektomi sonrası
Ovarian rezerve

AZALMIŞ

Loh et al.,1999
Ho et al.,2002
Suganuma et al.,2002
Geber et al.,2002
Somigliana et al.,2003
Aboulghar et al.,2003
Wu et al.,2003
Pabuçcu et al.,2004
Yaralı et al.,2006

 AZALMAMIŞ

Tinkanen et al.,2000
Canis et al.,2001
Marconi et al.,2002
Takuma et al.,2002
Garcia-Velasco et 

al.,2004
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Over dokusunu tahrip etme
Mekanizmaları

• Endometrioma aracılığı ile tahribat

• Cerrahi aracılığı ile tahribat.



Endometriomanın neden 
olduğu Tahribat

• ≥2cm üzerinde Endometrioması olan hastalar ,hiç kisti 
olmayan hastalarla AMH ve AFC açısından 
karşılaştırıldığında Endometriomalı hastalarda  
azalmıştır.(LE3)

• Bizzat kistin kendiside etrafındaki over dokusunu tahrip 
edebilir. 

• Maneschi et al (1993), Bizzat hastalığın overi tahrip 
edebildiğini ileri sürerek, cerrahiden önce follikül
sayısının azaldığını buldu.

• Ancak bu etkinin geçici mi? sürekli mi ? olup olmadığı 
aydınlanmalıdır.



Endometriomanın çıkarılmasından sonra hızlanmış 
follikül atrezisi anlamlı şekilde azalıyor

Serdar Bulun. F&S,101(4)april 2014



AFC in ovary 
with cyst

AFC in ovary 
without cyst

P value 95 %  CI

Functional cyst 8.5 ± 0.7 8.8 ± 0.6 0. 39 -1.0 – 0.0

Dermoid cyst 11.9 ± 2.3 9.2 ± 1.6 0.16 -0.5 – 6.5

Endometrioma 7.5 ± 0.7 9.3 ± 0.9 0.03 - 2.5 – 0.0 

Multiloculated 
cyst

7.2 ± 2.9 7.5 ± 2.0 0.9 - 5.0 – 4.5 



İki overin birinde >10mm bir veya daha
fazla endometriomalı 70 kadın
prospektif olarak incelendiğinde
spontan ovulasyon anlamlı olarak
düşük olmaktadır.(LE3)  



Cerrahi’nin neden olduğu 
tahribat

• Cerrahinin over rezervlerini negatif 
olarak etkileyediğini destekleyen bazı 
kanıtlar vardır. Potansiyel tahrip edici 
mekanizma olarak, kistektomi sırasında 
sağlam  over dokusunun kazara 
çıkarılmasıdır. Bu olay, patolojik 
spesmenler üzerindeki, histolojik 
çalışmalarla gösterildi.



• Muzzi et al (2002), 26 endometrioma 
vakasında %54, 16 benign over kistinde 
%6 oranında kist duvarına komşu 
sağlıklı over dokusu müşahade etti.(p:0.002)

• Endometriomanın over korteksinin 
invaginasyonundan  meydana geldiği 
hipotezi bu bulguları açıklayacaktır.

• .



• Diğer  Over rezervlerini azaltmadaki potansiyel 
sorumlu birkaç mekanizma ise,  

• Hemostaz esnasındaki elektrokoagülasyon 
• Cerrahi ile ilişkili lokal inflamasyon sonucu  

oluşan  tahribat ile açıklanır.
Somigliana et al.HR Update.2006



• Bu yüzden, Bipolar koagülasyon dikkatli 
bir şekilde gerçekleştirilmeli ve kanayan 
yere selektif olmalıdır. (Marconi et al.2002)

• Yeni çalışmalarda hemostatik prosedür 
olarak L/S ovarian sütür daha az tahrip 
edici olabilir. . (Fedele et al.2004)

• İki randomize çalışma bipolar
coagülasyon ve hemostatik sütür
arasında  bir fark görülmemiştir.(LE2)





• A+B+C+D gruplarına karşılık, E grubunda 
hem doku spesmeninin ortalama  
kalınlığında (1.51mmvs1.91mm), hem de 
istenmeden çıkarılan over doku 
kalınlığında (0.49mm vs 0.97mm ) 
istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur.

• Buradan yola çıkarak Endometrioma 
cerrahisinde deneyim ile, istenmeden 
çıkarılan  over dokusu kalınlığı arasında 
ters bir orantı vardır.



Muzzi et al.,Fertil Steril.2011



Muzzi et al.,Fertil Steril.2011



• L/S eksizyon ,bugün için, subfertil
endometriomalı kadınlarda first-line tedavi 
olarak düşünülmektedir.

• 2009-11 yılları arasında PRT da 3-4cm 
endometriomalar(152) eksize edilirse Post-op 
AMH sevyesi pre-op sevyeden %30 azalma ile 
anlamlı olarak düşmektedir.(LE1)

• ≥4 Endometriomalar için over rezervi üzerine 
cerrahinin etkisi retrospektif çalışmalarda AFC 
yi anlamlı şekilde azalttığı özellikle bilateral
endometriomalarda (%63vs%25P≤0.001)LE3



• Yeni randomize çalışmalarda bilateral
endometriomada eksizyonla
karşılaştırıldığında, ablasyonda daha iyi 
ART sonuçları bulundu. Over tahribatı 
eksizyon grubunda anlamlı şekilde daha 
ciddi idi.(LE2)

• Bilateral endometrioma vakalarında 
eksizyon sonrası POF riski %2.4 olarak 
gösterilmiştir.(LE3)   



L/S kistektomi+Ablasyon
(Kombine Teknik)



• Donnez et al.,Ovarian 
endometriomanın eksizyonu 
sırasında,   Ovarian Hilusa yaklaşıldığı 
zaman  o bölgenin CO2 ile 
vaporizasyonunu  önermektedir. 

• Bu yönteme Kombine Teknik 
(Eksizyon + Ablasyon)  denir.





Endometrioma’nın L/S 
eksizyonundan sonra gebelik 

oranı



Cochrane 2006

Endometrioma:  Excision vs Ablation
Spontan gebelik

NNT= 2.7



Ovarian Endometrioma’nın
post-op rekkürens oranı 2 yıl 

için %6-29 arasında     
değişmektedir.

Roman et al. Fertil Steril 2011



Ektopik yerlere transplante olan 
endometrial hücreler , 

• Neoplastik hücreler gibi angiogenezisi 
indükleyen, 

• Reaktif fibrozise neden olan,
• Göç eden 
• Proliferatif özelliğe sahip bir yapıdadırlar. 

Bu özellik , cerrahiden sonra hastalığın 
yüksek orandaki rekkürensini 
açıklayabilir.  



Rekkürent Endometriozisin tam bir tanımı 
olmasada birkaç kriter burada kullanılır:

• Semptomların rekkürensi
• Klinik muayenede ve MRI’da DIE varlığı
• USG veya  MRI’da Endometrioma varlığı
• Tekrar edilen L/S ‘de histolojik olarak 

doğrulanmış endometriotik lezyonların 
varlığı 



Cochrane 2006

Endometrioma:  Excision vs Ablation
Rekürrens



Rekkurens oranı ve risk 
faktörleri

• Busacca ve ark.ise 458  endometriomanın eksizyonu 
sonrası  1,       2 ve      4 yıl sonraki USG ile 
rekkürens oranını                        %3,  %6 ve  %11.7
olarak bildirmişlerdir.

• Hastalığın evresi , 
• Önceki cerrahi tedavi  
• Yaş                risk faktörleridir.



Post-op OC - Rekürrens

• Hiç kullanmayanlarla, hep kullananlar 
arasındaki karşılaştırmada mutlak 
risk azalması 47% (95% CI 37-57) idi.

• Koruyucu etki, ilaç kesildikten sonra 
hızla kayboldu.

Vercellini et al.  Am J Obstet Gynecol 2008; 





• IVF sonrası rekürrens (%7), 
• D’Hooge TM, Fertili Steril 2006, 86:283

• IVF siklus sayısı ile rekürrens arasında ilişki yok.            
Benaglia L et al, EJOGRB 2010, 148:49

• Kötü yanıt veya iyi yanıt vermek ile rekürrens
arasında da ilişki yok.



Endometrioma
IVF-ICSI Siklusundan önce 

eksize edilmeli mi?



Kistektominin,  IVF-ICSI için seçilen 
kadınlarda  yararlı olup olmayacağını 
araştırmak önemli gibi görünüyor.

Bu araştırmalarda özellikle üç değişkene 
önem verilmelidir:
• Kistin Çapı,
• Bilateral oluşu,
• Önceki ovarian müdahale 



IVF öncesi endometriomanın
Tedavisi

• L/S Komplikasyonlar*
Major (1.4%) /minor (7.5%)

• Maliyet
• Gebelik için zamanın 

uzaması

• Pelvik abse / rüptür
• Malignite riski (0.8% **)
• OPU güçlüğü
• Endometrioma 

muhteviyatı ile 
kontaminasyon

• Endometriosisin 
ilerlemesi

Bekleme tedavisinin riskleriCerrahinin Riskleri

*  Chapron et al-2002

**  Mostoufizadeh and Scully-1980
Stern et al-2001
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Endometriomalar, IVF-ICSI  sikluslarında fertilite sonuçları üzerine bir etkisi yok.
Fakat hasta yaşı  prognostik bir faktör olup, tedavi stratejisinde dikkate alınmalıdır.
Ayrıca DIE varlığı, 3 IVF-ICSI siklusundan, sonra 35 yaş üstü vakalarda,  cerrahinin 
potansiyel rolü ile, fertilite sonuçlarının major belirleyicisi olabiliyor.

F&S .  2012



Evre 3-4 endometriosis ve IVF

• Retrospective,
matched, case–control
study, Garcia-Velasco,
Fertil Steril 2004

• 189 endometrioması
olan IVF hastası: 56
hasta direkt IVF ve 133
önce konservatif over
cerrahisi

68



69

Asemptomatik endometrioması olan
hastalarda direkt IVF ‘e almak

• Gebelik oluşum sürecini kısaltır,
• Tedavi maliyetini düşürür,
• L/S’ ye bağlı olası komplikasyonları önler.

IVF/ICSI öncesi L/S başarıyı artırmaz.
Garcia-Velasco, Fertil Steril 2004





Literature review - ART outcome –
Previous surgery vs controls

Author Cases PR (cases) Controls PR (controls) p

Canis (2001) a 39 35.9% 187 31.0% NS

Donnez (2001) a 85 37.4% 289 34.6% NS

Marconi (2002) a 39 38.4% 39 33.3% NS

Pabuçcu (2004) a 44 25.0% 46 30.0% NS

Garcia-Velasco (2004) b 147 25.4% 63 22.7% NS

Loo (2005) a 127 31.8% 95 29.6% NS

Yazbeck (2006) c 63 15.0% 50 25.7% NS

Demirol (2006) b 49 34.0% 50 38.0% NS

Esinler (2006) a 57 45.0% 99 44.0% NS

Matalliotakis (2007) a 133 35.0% 208 39.0% NS

a Control group comprised women with tubal factor infertility
b Control group comprised women with intact endometriomas
c Control group comprised women with minimal to mild endometriosis



Niçin Cerrahi?

• Erken evre malignansi gözden 
kaçabilir!..

• Endometriomadan pelvik abse
oluşabilir.

• Endometriozis ilerleyebilir?
– Benaglia 2008 IVF ile 

endometriomaların ilerlemediğini 
göstermiştir.

• Endometriomanın IVF işlemini ası

Garcia-Valesco HR 2009





• ≤4cm endometriomalar ART 
sonuçlarını etkiler gibi görünmüyor(LE2)

≥4cm bir veya daha fazla
endometriomalar over cevabını
etkilemiyor.(LE4)  Bu Çalışmaların gücü
[Power] ve bias nedeniyle Art öncesi
endometriomanın ideal cutoff size  
belirtilememiştir.(LE4).





Eve Giden Mesaj
• İnfertil Hastalarda Endometriomanın yönetimi  kistin 

çapı , sayısı,ünilateral veya bilateral oluşu yanında yaş, 
over rezervi, birlikteki patolojiler ve sperm değişiklikleri 
ile değerlendirilmelidir.

• Uluslararası rehberlere rağmen ART öncesi  
endometrioma cerrahisi için net bir cutoff size 
belirtilememiştir.

• Over dokusu ve folliküler rezervlerin korunması 
için,endometrioma cerrahisinde alternatif tedaviler  
üzrinde durulmalıdır.(plasma enerjisi)

• Yeni metaanaliz sonuçlarına göre cerrahiden kacınmak
olası bir yakaşım olup, iki riski (Malignite ve infeksiyon) 
gözden kaçırmamalıdır.(LE1)




