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Ovaryan Endometrioma OlgularÖnda Laparoskopik Kist Eksizyonu
ĝle Laparoskopik Fenestrasyon, Drenaj Ve Argon Beam Coagulator
ĝle Vaporizasyonun Ovaryan Rezerv Üzerine Etkileri
The Effect of Laparoscopic Cystectomy and Vaporization With Argon Beam Coagulator on Ovarian Reserve
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Amaç: Endometrioma tedavisinde medikal tedavinin tek baĹÖna yeterli ve yerinin olmadÖþÖ, tedavide
altÖn standartÖn cerrahi olduþu konusunda fikir birliþi mevcuttur. Laparoskopik yaklaĹÖm tercih edilen
cerrahi tekniktir. Bununla beraber cerrahi ile özellikle de kistektomi ile over dokusuna ve rezervine
zarar verilebilmektedir. Bu çalÖĹmada laparoskopik endometrioma eksizyonu ve laparosopik endometrioma fenestrasyon, drenaj ve argon beam coagulator ile koagulasyonunun ovaryan rezerv testleri üzerine etkileri olup olmadÖþÖnÖn araĹtÖrÖlmasÖ amaçlanmÖĹtÖr.
Gereç ve yöntem: ÇalÖĹma Ankara Üniversitesi TÖp Fakültesi KadÖn HastalÖklarÖ ve Doþum Anabilim
DalÖ’nda ovaryan endometrioma nedeni ile laparoskopi yapÖlan 20 – 37 yaĹ arasÖ hastalarda gerçekleĹtirildi. Hastalara laparoskopik kistektomi (n= 7) veya laparoskopik fenestrasyon, drenaj ve argon
beam coagulator ile vaporizasyon (n=4) yapÖldÖ. Tüm hastalarda preoperatif 1 ay önce ve postoperatif 1 ay sonra 3.gün FSH, estradiol düzeyleri ve klomifen sitrat sonrasÖ 10.gün FSH düzeyleri ile over
rezervi deþerlendirildi.
Bulgular: ÇalÖĹmamÖzda tüm hastalar birlikte deþerlendirildiþinde bazal FSH ve estradiol düzeyleri
arasÖnda, klomifen sitrat testi ile 10.gün ve 3+10.gün FSH düzeyleri arasÖnda preoperatif ve postoperatif olarak fark bulunmamÖĹtÖr. Laparoskopik kist eksizyonu ve ablasyonu yapÖlan gruplarda ayrÖ ayrÖ
yine preoperatif ve postoperatif over rezerv testleri arasÖnda fark bulunmamÖĹtÖr. Daha önce laparotomik bilateral ovaryan endometrioma eksizyonu öyküsü olan 1 hasta haricinde tüm hastalarda over
rezerv testleri normal olarak saptanmÖĹtÖr.
Sonuç: Bu pilot çalÖĹmada, endometrioma olgularÖnda L/S kistektomi ve L/S fenestrasyon, drenaj ve
argon beam coagulator ile vaporizasyonun bazal FSH, estradiol ve klomifen sitrat üzerine etkisi olmadÖþÖ görülmüĹtür. Argon beam koagulatörün endometrioma cerrahisinde kist duvarÖnÖn ablasyonunda kullanÖlabilirliþinin ve cerrahinin over dokusu üzerine etkisinin araĹtÖrÖldÖþÖ, her iki tekniþin
duyarlÖ over rezervi belirteçleri ile karĹÖlaĹtÖrÖldÖþÖ randomize prospektif çalÖĹmalara gereksinim vardÖr.
Anahtar Sözcükler: Endometrioma, kistektomi, ablasyon, argon beam coagulator, over rezervi
Aim: There is general agreement that medical treatment alone is inadequate and surgery is the gold
standart in the treatment of ovarian endometriomas. Laparoscopy is the preferred surgical method.
However, it has been proposed that surgery, especially cystectomy may damage ovarian tissue and
reserve. In this study, we aimed to determine whether laparoscopic excision and laparoscopic fenestration, drainage and vaporization using the argon beam coagulator have any effect on ovarian reserve tests.
Materials and methods: Patients who underwent laparoscopy between 20 –37 years of age with
endometriomas at the Ankara University Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology
were included in the study. Laparoscopic cystectomy (n = 7) or laparoscopic fenestration, drainage
and vaporization with the argon beam coagulator (n = 4) was performed. Ovarian reserve was measured by day 3 FSH, estradiol levels and day 10 FSH levels after clomiphene citrate challenge test in
all patients and preoperative and postoperative levels were compared.
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Results: There were no significant differences in basal FSH, estradiol levels and day 10/day 10+3 FSH
levels preoperatively and postoperatively in all patients. The ovarian reserve tests were also similar
preoperatively and postoperatively in the laparoscopic cystectomy or vaporization groups. Ovarian
reserve tests were found to be normal in all patients but one with a history of laparotomic excision of
bilateral endometriomas.
Conclusion: In this preliminary study, no effect on basal FSH, estradiol and clomiphene citrate challenge test with both surgical techniques has been observed. A prospective, randomized study is
needed to make a definitive conclusion regarding the effect of cystectomy and ablation on ovarian
reserve and the use of argon beam coagulator in endometrioma surgery.
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Endometriozis uterus dÖûÖnda fonksiyonel endometrial gland ve stromanÖn
varlÖøÖ olarak tanÖmlanan, üreme çaøÖndaki kadÖnlarda sÖk görülen bir jinekolojik problemdir. PrevalansÖ genel popülasyonda %10, subfertilitesi
olan kadÖnlarda % 25-40 olarak bildirilmektedir (1). Endometrioma, overde endometriyal gland ve stroma ile
döûeli kist oluûumudur ve endometriozisi olan kadÖnlarÖn yaklaûÖk % 17 –
44’ünde görülmektedir (2). Ciddi aørÖ
sebebi olmasÖnÖn yanÖ sÖra infertiliteye
yol açmakta, over rezervinin ve ovaryan stimülasyona yanÖtÖn azalmasÖna
neden olmaktadÖr (3, 4). Endometrioma tedavisi cerrahidir. Kistektomi
(kist duvarÖnÖn soyulmasÖ ve/veya eksizyonu) ve fenestrasyon, drenaj, kist
duvarÖnÖn ablasyonu temel tekniklerdir ya da her iki tekniøin kombinasyonunu kullananlar mevcuttur (5).
Ancak, hangi tekniøin endometrioma
tedavisinde en uygun seçenek olduøu
konusu hala tartÖûmalÖdÖr (5-8). Kistektomi ile endometrioma ve aørÖ rekürrensi daha düûük ve gebelik sonuçlarÖ daha iyi bulunduøu için genel
olarak tercih edilen yöntem olmuûtur
(7, 9). Bununla beraber, ovaryan doku
kaybÖna, over rezervinin ve ovulasyon
indüksiyonuna over yanÖtÖnÖn azalmasÖna neden olduøunun gösterilmesi (4,
8-12), bu nedenle de fonksiyonel over
dokusunu koruma kaygÖsÖ ilgiyi fenestrasyon, drenaj ve ablasyona yöneltmiûtir (13-15).
Argon beam coagulator (ABC), laparoskopik cerrahide kullanÖlan bir elektriksel enerji kaynaøÖdÖr. Bir çeûit ünipolar koterdir; ancak, elektronlar dokuya dokunmadan ünipolar elektrod
vasÖtasÖyla argon gazÖ aracÖlÖøÖ ile taûÖnmaktadÖr. Bu teknikle, duman
oluûmamakta, aynÖ zamanda gazÖn
akÖûÖnÖn oluûturduøu etkiyle, kan veya
irrigasyon sÖvÖsÖ gibi sÖvÖlar uzaklaûtÖrÖlarak elektrik enerjisi doørudan ka-
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nama alanlarÖna ve koagule edilmek
istenen alanlara yönlendirilebilmektedir. Çok çeûitli cerrahilerde kullanÖm
alanÖ bulmuûtur; kanamanÖn fazla olduøu presakral nörektomi, pulmoner,
hepatik, renal/mesane, kolorektal
cerrahilerde, tümör cerrahilerinde,
myomektomide etkilidir. Özellikle enteroliz ve adezyolizde, doku koagulasyon derinliøi 2-3 mm ile sÖnÖrlÖ olduøu için, parenkim hasarÖnÖn az, etkili ve güvenli olduøu bildirilmektedir
(16-26).
Bu pilot çalÖûmada, ovaryan endometrioma olgularÖnda laparoskopik kist eksizyonu ile laparoskopik fenestrasyon,
drenaj ve ABC ile vaporizasyonun
ovaryan rezerv üzerine etkilerini
3.gün FSH, estradiol ve klomifen sitrat testi (CCCT) ile araûtÖrÖlmasÖ
amaçlanmÖûtÖr.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalÖûma Ankara Üniversitesi TÖp Fakültesi KadÖn HastalÖklarÖ ve Doøum
Anabilim DalÖ’nda ovaryan endometrioma nedeni ile laparoskopi yapÖlan
13 hastada gerçekleûtirildi. ÇalÖûmaya
endometrioma saptanan 20 – 37 yaû
arasÖ hastalar dahil edildi. Otuzyedi
yaû üzeri ve son altÖ ay içinde hormonal tedavi alan hastalar çalÖûma dÖûÖ
bÖrakÖldÖ. Endometrioma tanÖsÖ preoperatif olarak öykü, jinekolojik muayene ve transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile kondu. Ultrasonografi siklusun proliferatif fazÖnda
yapÖldÖ. ùki hasta intraoperatif olarak
basit seröz kist saptanmasÖ nedeni ile
çalÖûma dÖûÖ bÖrakÖldÖ. Hastalara laparoskopik kistektomi (n= 7) veya laparoskopik fenestrasyon, drenaj ve argon beam coagulator ile vaporizasyon
(n=4) yapÖldÖ.

ve gereøinde suprapubik insizyonlarla
gerçekleûtirildi. Tüm pelvik ve peritoneal organlarÖn inspeksiyonu yapÖldÖ. AdezyonlarÖn görüldüøü vakalarda
adezyoliz keskin, künt diseksiyonlarla
ve hidrodiseksiyonla gerçekleûtirildi,
overler tümüyle mobilize edildi.
Onüç vakanÖn 11’inde intraoperatif
endometrioma tanÖsÖ doørulandÖ, 2
hastada kistin korpus luteum kisti olduøu tespit edildi. Tüm endometriomalar insizyonla drene edildi, serum
fizyolojik ile irrigasyonu takiben kist
yüzeyleri incelendi.
Kistektomi yapÖlan grupta (n= 7) kist
kapsülü iki atravmatik forseps yardÖmÖyla soyularak çÖkarÖldÖ. Bipolar ve
unipolar koagulasyon ile hemostaz
saølandÖ. Over yüzeyinde ve diøer peritoneal yüzeylerdeki endometriotik
odaklar da bipolar koter ile koagule
edildi. Kist kapsülü histolojik incelemeye gönderildi.
Fenestrasyon, drenaj ve vaporizasyon
yapÖlan grupta (n= 4) tüm kist kapsülü argon beam coagulator ile koagule
edildi. Koagulasyon prob dokuya 3
mm uzaktan tutularak yapÖldÖ. Argon
gazÖnÖn akÖû hÖzÖ 2-4 L/dk, gücü 80W
olacak ûekilde ayarlandÖ. ùntraabdominal basÖnç dikkatli bir ûekilde 15
mmHg’yÖ aûmamak üzere monitorize
edildi. Overlere sütür konmayarak
açÖk bÖrakÖldÖ. Over yüzeyinde ve peritoneal yüzeylerdeki odaklar 40 W ile
koagule edildi. Tüm laparoskopik iûlemlerden sonra abdominal kavite serum fizyolojik ile irrige edildi, 500 ml
serum fizyolojik pelviste bÖrakÖldÖ.
Endometrioma fenestrasyonu ve
drenajÖ sonrasÖnda kist kapsülünün
ABC ile koagulasyonu ve ligamentum
latum arka yapraøÖndaki endometriotik odaklarÖn ABC ile koagulasyonu
ûekil 1-6’da gösterilmiûtir.

Tüm operasyonlar genel anestezi altÖnda
umbilikus altÖ, her iki inguinal bölge
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Tüm hastalarda preoperatif 1 ay önce ve
postoperatif 1 ay sonra over rezervi
deøerlendirildi. Over rezervini deøerlendirmek amacÖyla CCCT uygulandÖ.
Siklusun 3.gününde bazal FSH ve estradiol ölçümünü takiben 5 –

9.günlerde 100 mg/gün klomifen sitrat verildi. Onuncu günde tekrar FSH
ve estradiol ölçümleri alÖndÖ. Tüm
hastalarda preoperatif ve postoperatif
3.gün FSH, 3.gün estradiol, 10.gün
FSH düzeyleri karûÖlaûtÖrÖldÖ. AyrÖca, 3

ùekil 1

ve 10.gün FSH düzeylerinin toplamÖ
da preoperatif ve postoperatif olarak
karûÖlaûtÖrÖldÖ. KarûÖlaûtÖrma iki operasyon grubunda ayrÖ ayrÖ tekrarlandÖ.
Normal kabul edilen hormon düzeyleri tablo 1’de verilmiûtir.

ùekil 2

ùekil 3

ùekil 1, 2, 3: Endometrioma fenestrasyonu ve drenajÕ sonrasÕnda kist kapsülünün ABC ile koagulasyonu .

ùekil 4
ùekil 5
ùekil 6
ùekil 4, 5, 6: Ligamentum latum arka yapra÷Õndaki endometriotik odaklarÕn ABC ile koagulasyonu
Tablo 1: Normal hormon düzeyleri

Tablo 2: Gruplara göre endometriomalarÕn da÷ÕlÕmÕ ve ortalama çaplarÕ

Test

Normal

3.gün FSH

< 12 mIU/mL

3.gün estradiol

< 80 pg/mL

CCCT ile 10.gün FSH

< 12 mIU/mL

CCCT ile 3+10.gün FSH

< 26 mIU/mL

Bilateral

L/S kistektomi

7

4

4

12

3.58 ± 1.50

L/S vaporizasyon

4

3

1

5

4.20 ± 1.78

Toplam

11

7

5

17

3.76 ± 1.56

3.gün FSH düzeyleri (Ort ± SD
mIU/mL)

Tablo 4: HastalarÕn preoperatif ve postoperatif 3.gün
düzeylerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ

estradiol

3.gün estradiol düzeyleri (Ort ± SD pg/mL)
P

P

Preoperatif

Postoperatif

L/S kistektomi

36.49 ± 13.20

46.44 ± 41.53

0.71

0.48

L/S vaporizasyon

30.99 ± 11.86

49.8 ± 47.3

0.88

0.39

Tüm hastalar

34.49 ± 12.43

47.66 ± 41.34

0.97

Preoperatif

Postoperatif

6.25 ± 1.25

7.3 ± 4.50

0.80

L/S vaporizasyon

6.18 ± 1.73

4.78 ± 2.18

Tüm hastalar

6.23 ± 1.38

6.40 ± 3.90

ĸerife Esra Çetinkaya, RuĹen Aytaç

Endometrioma
çapÖ
Toplam (Ort±SD cm)

Unilateral

Tablo 3: HastalarÕn preoperatif ve postoperatif 3.gün
FSH düzeylerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ

L/S kistektomi

Endometrioma sayÖsÖ (n)
Hasta
sayÖsÖ
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Tablo 4.5: HastalarÕn CCCT sonrasÕ preoperatif ve postoperatif 10.gün ve 3+10.gün FSH düzeylerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ
CCCT sonrasÖ 10.gün FSH düzeyleri (Ort ± SD
mIU/mL)
Preoperatif

Postoperatif

L/S kistektomi

8.07 ± 3.35

10.59 ± 11.19

L/S vaporizasyon

8.22 ± 2.04

Tüm hastalar

8.12 ± 2.82

BULGULAR
ÇalÖûmaya dahil edilen 11 hastanÖn 7’sine
(% 63.6) laparoskopik kistektomi,
4’üne (% 36.4) laparoskopik ABC ile
vaporizasyon uygulanmÖûtÖr. Tüm
hastalarÖn ortalama yaûÖ 29.7 ± 5.81
(20 – 37) idi. Kistektomi grubundaki
hastalarÖn ortalama yaûÖ 30.4 ± 5.28
(21 – 37), vaporizasyon grubundakilerin ise 27.25 ± 6.94 (20 – 35) idi.
Toplam endometrioma sayÖsÖ 17 idi.
EndometriomalarÖn 12’sine eksizyon,
5’ine argon beam coagulator ile vaporizasyon uygulandÖ. Ortalama endometrioma çapÖ 3.76 ± 1.56 cm ( 1 – 7
cm) idi (Tablo 2).
Eksizyon grubundaki hastalarÖn preoperatif ve postoperatif 3.gün FSH düzeyleri karûÖlaûtÖrÖldÖøÖnda istatistiksel
olarak anlamlÖ fark izlenmedi. Preoperatif ve postoperatif ortalama 3.gün
FSH düzeyleri sÖrasÖyla 6.25 ± 1.25
mIU/mL ve 7.3 ± 4.50 mIU/mL idi
(p=0.80).
Vaporizasyon yapÖlan hastalarÖn preoperatif ve postoperatif 3.gün FSH düzeyleri arasÖnda fark bulunmadÖ. Preoperatif ve postoperatif ortalama
3.gün FSH düzeyleri sÖrasÖyla 6.18 ±
1.73 mIU/mL ve 4.78 ± 2.18
mIU/mL idi (p=0.48).
Tüm hastalar birlikte deøerlendirildiøinde
preoperatif ve postoperatif 3.gün
FSH düzeyleri arasÖnda yine fark izlenmedi. Preoperatif ve postoperatif
ortalama 3.gün FSH düzeyleri sÖrasÖyla 6.23 ± 1.38 mIU/mL ve 6.40 ± 3.9
mIU/mL idi (p=0.39) (Tablo 3).
Kistektomi yapÖlan hastalarÖn preoperatif
ve postoperatif 3.gün estradiol düzeyleri arasÖnda fark saptanmadÖ; sÖrasÖyla
36.49 ± 13.20 pg/mL ve 46.44 ±
41.53 pg/mL (p=0.71) olarak bulundu. Vaporizasyon grubundaki hastala126

p

CCCT sonrasÖ 3+10.gün FSH düzeyleri (Ort
± SD mIU/mL)

p

Preoperatif

Postoperatif

0.90

14.33 ± 4.4

18 ± 15.04

0.80

6.29 ± 1.24

0.20

14.42 ± 3.33

11.08 ± 21.45

0.34

9.02 ± 8.95

0.39

14.36 ± 3.87

15.48 ± 12.2

0.29

rÖn preoperatif ve postoperatif estradiol düzeyleri arasÖnda fark izlenmedi.
Preoperatif ve postoperatif ortalama
3.gün estradiol düzeyleri sÖrasÖyla
30.99 ± 11.86 pg/mL ve 49.8 ± 47.3
pg/mL (p=0.88) bulundu.
Hastalar birlikte deøerlendirildiøinde
preoperatif ve postoperatif 3.gün estradiol düzeyleri yine benzer bulundu.
Preoperatif ve postoperatif ortalama
3.gün estradiol düzeyleri sÖrasÖyla
34.49 ± 12.43 pg/mL ve 47.66 ±
41.34 pg/mL idi (p=0.97) (Tablo 4)
Bazal hormon düzeylerini takiben klomifen sitrat testi uygulanarak 10.gün ve
3+10 gün FSH düzeyleri preoperatif ve
postoperatif olarak karûÖlaûtÖrÖldÖ. Eksizyon yapÖlan hastalarda, vaporizasyon
yapÖlan hastalarda ve tüm hastalar birlikte
deøerlendirildiøinde preoperatif ve postoperatif 10.gün ve 3+10.gün FSH düzeyleri benzer bulundu (Tablo 5).
Bir hasta haricinde tüm hastalarÖn preoperatif ve postoperatif bazal FSH,
estradiol düzeyleri, klomifen sitrat
sonrasÖ 10.gün ve 3+10.gün FSH düzeyleri normal sÖnÖrlar içinde idi. L/S
bilateral endometrioma eksizyonu yapÖlan 32 yaûÖnda bir hastanÖn 4 yÖl önce geçirilmiû L/T bilateral endometrioma eksizyonu öyküsü mevcuttu.
Bu hastanÖn preoperatif 10.gün FSH,
postoperatif 3.gün FSH, 10.gün ve
3+10.gün FSH düzeyleri anormal bulundu.
L/S saø endometrioma drenajÖ ve vaporizasyonu (3 cm) yapÖlan 1 hastanÖn
takibinde postoperatif 8.ayda spontan
gebelik
izlenmiûtir;
gebeliøin
7.haftasÖnda abortus ile sonuçlanmÖûtÖr.
Kistektomi yapÖlan tüm hastalarda endometrioma tanÖsÖ histopatolojik olarak doørulanmÖûtÖr.

TARTIĸMA
Bu pilot çalÖûmada, laparoskopik endometrioma eksizyonu ve laparosopik
endometrioma fenestrasyon, drenaj
ve ABC ile koagulasyonu yapÖlan hastalarda preoperatif ve postoperatif
bazal FSH ve E2 düzeyleri ve CCCT
sonuçlarÖnda fark bulunmamÖûtÖr.
EndometriomalarÖn laparoskopik cerrahisinde hangi tekniøin en uygun seçenek olduøu konusu hala tartÖûmalÖdÖr.
Bu tartÖûmanÖn ana nedeni rekürrens
oranlarÖ yanÖ sÖra over dokusuna verilen zarar konusudur. EndometriomalarÖn patogenezi ile ilgili bir görüûe
göre endometrioma çoøu vakada korteksin invajinasyonu ile oluûmaktadÖr
(27, 28). Bir diøer görüû ise endometriomanÖn kortekse invajine epitelyal
inklüzyonlarÖn metaplazisi ile geliûtiøidir (29). Buna göre, endometrial
kapsülün over korteksine çok yakÖn
yerleûimli olduøu ve endometriomalarda kistektominin ovaryan kortekste
kayba yol açacaøÖ ileri sürülmüûtür
(30). Hachisuga ve ark laparoskopik
endometrioma eksizyonu ile folikül
kaybÖ arasÖndaki iliûkiyi araûtÖrdÖklarÖ
çalÖûmada ise kolay soyulan endometriomalarÖn kapsüllerinin tümünde
ovaryan stroma varlÖøÖnÖ, % 68.9’unda
1 – 25 primordial folikül varlÖøÖnÖ
göstermiûlerdir. Kistektominin over
stromasÖna zarar verdiøi ve folikül
kaybÖna neden olduøu sonucuna
varmÖûlardÖr (10).
Endometriomalarda cerrahinin over
rezervine zarar verip vermediøi pek
çok çalÖûmada araûtÖrÖlmÖûtÖr ve çeliûkili sonuçlar elde edilmiûtir. Marconi
ve Canis ovaryan dokuya zarar vermeden dikkatli bir cerrahi teknikle
yapÖldÖøÖnda laparoskopik kistektominin stimulasyona over yanÖtÖnÖ etkile-
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