Endometriozis

Endometriozisin tanısı zor
ama, tedavisi mümkün

Rapor

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kadın muzdarip…

İSTANBUL – Esasen “üreme çağı hastalığı” olarak kabul edilen endometriozis, sık görülen ama tanısı zor konan bir hastalık.
Özellikle adolesan dönemde semptomları başayan ve gözden kaçabilen hastalığın kanserle ilişkisi uzun süredir araştırıldı,
ancak doğrudan bir ilişki saptanmadı. Üreme çağındaki kadınların % 10’unda rastlanabilen ve yumurtalık dışında da görülen
endometriozisi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi’nden kadın ve doğum hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Engin Oral’la konuştuk.

Enometriozis nedir?
EndometriumCtabakasınınCözelliğiC şu:C KadınlarC herC ayC buC tabakaylaC kanarC veC adetC döneminde
işteCbuCtabakaCvücuttanCatılır.CGebelikteCise,CbebekCdeCbuCtabakanın
üzerineCyerleşir.CYaniCrahiminCen
önemliCtabakasıdır.CİşteCbuCtabaka
gidipCbaşkaCbirCyereCyerleşirseCona
endometriozisC diyoruz.C EnC çok
yerleştiğiC yerlerC pelvisC dokusu
(KarınC zarı),C rahimC arkaC duvarı,
rahimCönCduvarı, bağırsaklar,CmesaneCveCyumurtalıklardır.CC

ğınCbirCbaşkaCözelliğiCdeCherCyerde
görülebiliyorC olması:C Gözde,C burunda,C akciğerde,C mesanede,C bağırsaktaCgörülebiliyor.CGörüldüğü
yereCgöreCdeCfarklıCsemptomCveriyor.C MeselaC gözdeC görülüyorC ve
herCayCgözCkanlanabiliyor.CGöbek
deliğindeCendometriozisColabiliyor
veCherCadetCdönemindeCgöbekCdeliğiCkanıyor,CyaCdaCyineCadetCdönemindeCkanlıCbalgamColabiliyor.CBu
vakalardaC hekiminC çokC dikkatli
olmasıCgerekiyor.CBunlaraCbizCekstraCgenitalCendometriozisCdiyoruz.C

Görülme sıklığı nedir?
Endometriozis,C toplumdaC %79CcivarındaCgörülüyor,CgenelColarakC %10C olarakC kabulC görüyor.
YaniC dünyaC standartlarınaC göre,
herC12CyaCdaCherC10CkadındanCbirindeC endometriozisC görülüyor.
Cerrahpaşa’daCameliyatCpiyeslerineCbaktığımızdaCçokCyüksekCorandaC endometriozisC olduğunuC gördük.C
Türkiye’deC yaklaşıkC 20C milyon
üremeC çağındaC kadınC varsa,
bununC yaklaşıkC 1.8C –C 2C milyonu
endometriozisC demektir.C Hastalı-

Nedenleri bilinmiyor ama…
Her kalan kan dokusu hastalık
yapar mı?
AdetC döneminde örneğinC 10
birimCkanCçıkıyorsaCbununC8-9CbirimiCadetCkanıColarakCgidiyor,CkalanıC tüplerdenC karınC boşluğuna
geriCdüşüyor.CİşteCbuCkalanCkısımdaCyerCalanCendometriumCdokusu
gidipCbaşkaCbirCnoktayaCyerleşebiliyor.CİlginçColanCbuColayC10CkadınınC9’undaCgörülenCfizyolojikCbir
olay.CAmaCyerleştiğiC10Ckadından
birindeChastalıkCyapabiliyor.CHastalananC kadınınC immünC sistemi-

Hastalığın evresi. Kırmızı lezyonlar daha çok aktif hastalığı gösteriyor.
Hastanın şikayeti evreyle paralel gitmez.

ninC çökmüşC olduğuC kanıtlanmış.
ŞöyleC ki,C immünC sistemiC sağlam
olanCkadındaCçöpçüChücrelerCdediğimizChücreler,CbuCkanamadanCartakalanC hücreleriC temizliyor.
Oysa,CimmünCsistemiCzayıfCyaCda
bozukColanCkadınlardaCbuCtemizlikC yapılmıyor.C GidipC yerleştiği
yereCgöreCdeCreaksiyonCveriyor.C

Tipleri var mı?
EndometriozisinC çokC yerleştiği
yer,Cyumurtalık.CBuradakiCyumurtalıkC kisti,C rengindenC dolayıC “çukulataCkisti”ColarakCbiliniyor.CYumurtalığaC yerleşenC dokuC herC ay
kanıyor,CgidecekCbirCyeriColmadığı
içinCdeCbirikiyorCveCbirCkıvamCkazanıyor.C
BaşkaC yerdeC birikebildiğiC gibi
dokuCiçindeCdeCbirikebiliyor.C
DünyaCCendometriozisiCüçCbaşlıkCaltındaCtanıyor:CKarınCzarıCendometriozisiC veC bunuC görebilmeninCtekCyoluCkarınCiçinCbirCtakım
aletlerleC(Laparoskopi)CgiripCbakmak.C İkincisi,C yumurtalıkC endometriozisiC bunuC C muayeneC yaC da
ultrasonografiyleCanlayabiliyoruz.
ÜçüncüsüC veC tanısıC enC zorC olanı
derinC endometriozis;C dokunun
içindeC olduğundanC görülmüyor.
DışarıdanCameliyatCdahiCyapsanız
göremeyebilirsiniz.CC
Genetik olması mümkün mü?
YüzdeCyüzCkanıtlanmamışColsa
bile,C başlıcaC nedenC immünC sistemindekiCzafiyetCveCyetersizlikColarakC kabulC ediliyor,C amaC genetik
etkiC deC araştırılıyor.C Dünyada
yaklaşıkC 15C yıldırC devamC eden
OXAGENEC diyeC birC araştırma
var.C BunaC göre,C endometriozisi
olanCkişilerinCkanlarıCalındı,CgenetikC birC eğilimC olduğuC ortaya
kondu.C ÖzellikleC tekC yumurta

ikizlerindeCriskC6-7CkatCartıyor.CAilesindeC endometriozisC C bulunan
kadınlardaC 3C katC dahaC fazlaC görülmeCsıklığıCbulundu.CAncak,CtaşıyıcıColduğuCkanıtlananCsorumlu
birCgenCbulunamadı.C

Ağrı ve kısırlık ilişkisi nedir?
EnCçokCgözdenCkaçırılanCkesim,
adölesanlardır,CçünküCbuCkesimde
çokCsıkCgörülür.CBirCgençCkızCsiklik
olarakC C adetC ağrısıC çekiyorsaC ve
ağrıC kesicilerC cevapC vermiyorsa,
%70C endometriozisC olasılığıC var.
TamamenC österojeneC bağlıC bir
hastalıktır.C BirC kadındaC ağrılı
adeteC ağrılıC cinselC ilişkiC eşlikC ediyorsa,CaynıCşekildeCendometriozis
ihtimaliC %70’dir.C İlerikiC dönemlerdeCdeCağrıCprogresifdir,CadetCdönemleriCdışındaCdaCağrısıColur.CEndometriozisC hastalarınınC %6070’indeC ağrıC görülür.C Yaklaşık
%40’ındaCkısırlıkCgörülür.CKronik
ağrısıColanCbirCkadındaC%40CcıvarındaCendometriozisCvardır.CKısırlıkCgörülenCkadındaC%15-20CcıvarındaC endometriozisC vardır.C Bazı
kadınlardaC hiçC semptomC vermez,
ameliyatC yaC daC ultrasonografide
görülür.C
Nasıl tanı koyacağız?
ElimizdeClaparoskopiCvar,CultrasonografiC var,C muayeneC yöntemi
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var,CbazenCdeCMRCyaparız.CAcaba
kandaCbirCmaddeCileCtanıCkonabilirmiC diyeC C çokC araştırıldıC C ama
bulunamadıCsadeceCCCA12-5,CCA
19-9CCgibiCtümörCbelirteçleriCendometripozisliC C olgulardaC kanda
yükselebiliyor

Tedavi mümkün mü?
HastalığınC tedavisindeC medikal
veCcerrahiCtedaviCvar.CYumurtalık
endometriozisC(çukulataCkisti)Cise
veC C hastaC çocukC istemiyorsa
doğumCkontrolChapıylaCilerlemesiniC durduruyoruz.C AmaC 5-6C cm.
üzerindeyseC ameliyatC yapıyoruz;
buradaCmedikalCtedaviCyok.CŞikayetC ağrıysa,C ağrıdaC hemC medikal
tedaviCgeçerli,ChemCcerrahiCgeçerli.
AğrıC tedavisindeC hemC doğum
kontrolChapları,ChemCprogesteron
içerenC ilaçlar,C ağrıC kesicilerC ve
GnRHC analoglarıC etkin.C Bunlar
arasındaC yanC etkiC veC fiyatC açısındanCfarkCvar.CÖncelikleCbasitCağrı
kesicilerC veC doğumC kontrolC hapı
gibiC ilaçlarıC kullanıyoruz.C Eğer
bunlarlaCtedaviCedemezsekCGnRH
analoglarıC kullanıyoruz.C HerC durumdaCtedavidenC2CyCılCsonraC%
50CoranındaCendometriozisCtekrar
edebiliyor.CAma ağrıCtedaviCyanıt
vermezse,CcerrahiCmüdahaleyleCsinirleriC kesiyoruzC veC engellemeye
çalışıyoruz.C

Sık ve çok adet, eşittir endometriozis
 Sık ve uzun adet görenlerde,
 Rahimde şekil bozukluğu olanlarda,
 Erken menarş olanlarda,
 Geç menopoza girenlerde..
 Et yiyenlerde daha fazla görülürken, sigara içenlerde ve
doğum kontrol hapı kullananlarda daha az gorülüyor
 Uzun boylu, 30 yaş civarında, sarışın ve kumral olanlarda.

