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JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE LAPAROSKOPİNİN KULLANIMI 

Dr.Süleyman Engin Akhan, Dr.Selim Büyükkurt 

İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 

 

Giriş ve Amaç: 

Endoskopinin cerrahideki ilk kullanımı 1800’lü yılların başındadır. Modern cerrahide 

yaygın olarak kullanımı ise soğuk ışık kaynağının kullanıma girdiği 1900’lü yılların ikinci 

yarısından sonra olmuştur. 1980’lerde ise birçok jinekolojik cerrahi uygulama için 

laparoskopi kabul edilmiş bir seçenek haline geldi. 1990’larda jinekolojik onkolojik 

ameliyatlar için laparoskopik yöntemler önerilmeye başlandı ve günümüzde deneyimli ellerde 

onkolojik ameliyatlar başarıyla laparoskopik olarak uygulanabilir hale geldi.  

Bu makale jinekolojik onkoloji disiplini içinde laparoskopinin yerini, tekniğini ve 

indikasyonlarını tartışmayı amaçlamaktadır.  

I) Laparoskopinin Diğer Cerrahi Tekniklere Karşılaştırılması ve 

Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliği 

Laparoskopik ameliyatlarda kanama daha azdır. Bunda en önemli etkenler batın 

duvarındaki geniş bir insizyondan kaynaklanacak kayıpların önlenebilmesi ve ameliyat 

sahasının büyültülerek görüntülenebilmesidir.  Böylece hem anatomik yapılar detaylı olarak  

izlenir ve kanama daha az olur, hem de en ufak kanama dahi kolayca saptanıp kontrol altına 

alınabilir.  

Laparoskopi sonrasında hastaların hastanede kaldıkları süre ve gündelik hayata 

dönmeleri için geçen süre kısalmaktadır. Bunlar gelişmiş ülkelerde hastane maliyetini azaltan 

nedenler olarak gösterilmektedir. Fakat bu durum ülkemizde olduğu gibi hastane 

hizmetlerinin çok ucuz olduğu ve laparoskopi cihazlarının teknolojisinin dışa bağımlı olduğu 

ülkeler için maliyet hesaplarını aynı mantıkla yapma fırsatı tanımamaktadır. Diğer taraftan 
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maliyetle hesaplanamayacak yararlarının olduğu da açıktır. Hastanın erken beslenebilmesi, 

günlük işlerini kendi başına yapabilir hale gelmesi; kanser gibi kulağa ürkücü gelen bir 

hastalıktan sonra hızla iyileşebilmenin verdiği kendine güven hissi ve moral, dikkate alınması 

gereken  kazançlardır..  

Onkoloji cerrahisinde tercih edilen insizyon şekli median insizyondur. Median 

insizyonda solunum sistemi ve yara yeri komplikasyonları riski artmıştır. Laparoskopik 

cerrahide batın duvarı bütünlüğü korunduğu için bu tür komplikasyonların sıklığı düşüktür. 

Yara yeri infeksiyonu, ameliyat boyunca ekartör altında ezilme olmadığı ve cilt altı dolaşımı 

daha az zarar gördüğü için laparotomiye göre daha azdır. Hastanın erken ayağa kalkması ve 

solunum fonksiyonlarının daha az etkilenmesine bağlı olarak akciğerlerde atelektazi daha az 

görülür.  

II) Hastanın Operasyona Hazırlanması ve Genel Cerrahi Yaklaşım 

A) Preoperatif Hasta Hazırlığı: 

Operasyon süresi genel olarak onkolojik cerrahide zaten uzundur. Ayrıca 

laparoskopide bu süre cerrahın yeteneği, deneyimi ve yapılacak ameliyata göre daha da 

uzayabilir. Batın boşluğu CO2 ile şişirildiği ve hasta pelvis cerrahisi boyunca baş aşağı 

pozisyonda yatacağı için diafragma genişlemesi kısıtlanacaktır. Bu nedenle hastanın 

preoperatif dönemde özellikle kardiyopulmoner açıdan değerlendirilip, ameliyata 

hazırlanması gerekir. 

Preoperatif dönemde hasta hazırlığı laparotomiden farklı değildir. Hasta bir gün 

önceden sadece sıvı gıdalarla beslenmeye başlar ve laksatiflerle bağırsak temizliği yapılır. 

Bağırsağın ameliyat sırasında kolayca yönlendirilebilmesi için tamamen boş olması gerekir. 

Özellikle paraaortik düzeyde lenf diseksiyonu yapılacak hastalarda bağırsağın görüşü 

kapatmayacak şekilde boş olması gerekir.  
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Ameliyathanede hastaya dorsolitotomi pozisyonu verilip; entübasyon tüpü, 

nazogastrik sonda ve idrar sondası takılır. Antibiyotik proflaksisi yapılır.  

B) Cerrahi Teknik ve Laparoskopik Lenfadenektomi 

Hasta dorsolitotomi pozisyonuna alınır. Ameliyat masası vaginal cerrahiye 

geçildiğinde bacakların pozisyonu değişebilecek şekilde ayarlanmalıdır. Cerrah hastanın 

sağında, yardımcısı hastanın solunda durur. İlk insizyon göbek altına yapılır ve batın CO2 ile 

şişirildikten sonra her iki üst yan kadrana ve suprapubik alana trokarlar yerleştirilir. Batın ön 

duvarında önceden geçirilmiş median insizyona bağlı yapışıklık varsa ilk trokar göbek 

altından değil sol üst yan kadranlardan girilmelidir. Böylece insizyon hattına yapışmış 

olabilecek bağırsağın ya da omentumun yaralanmasından kaçınılmış olur. Diğer bir seçenek 

de açık laparoskopi ile batına girmekdir. Bu yöntemle yapılacak 1-2 cm’lik insizyondan 

batına görerek girilip trokar yerleştirilir, ardından insizyon trokarın çapına uygun şekilde 

daraltılır. Laparoskop ile batına girildiğinde tüm batın içi yapılar büyültülmüş olarak 

incelenir. Diğer trokarlardan batına yerleştirilecek aletlerle, varsa asitten ya da batın yıkantı 

sıvısından sitoloji için örnek alınır örnek alınır; adezyonlar giderililir. Bağırsaklar pelvisten ve 

paraaortik alandan uzaklaştırılacak şekilde serbestçe hareket edebilir halde olmalıdır.  

Onkolojik cerrahinin diğer jinekolojik ameliyatlardan en önemli farkı evrelemeyi 

belirleyen lenfadenektomi ya da lenf diseksiyonu aşamasıdır. Laparoskopik olarak da 

lenfadenektomi yapılabilmektedir. Bunun için ekstraperitoneal ya da transperitoneal yaklaşım 

kullanılabilir. Laparoskopik lenfadenektomi eğitimi zaman alan bir süreçtir. Cerrahın 

deneyimi arttıkça işlem süresi ve komplikasyonlar azalır. Yine cerrahın deneyimiyle orantılı 

olarak yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabilir. Fowler laparoskopik lenf diseksiyonu yaptığı 12 

hastada daha sonra laparotomi ile lenfadenektomiyi tamamlayarak laparoskopik 

lenfadenektominin başarısını karşılaştırmıştır. İlk 6 hastada toplam lenf nodunun % 63’ü 

laparoskopik olarak çıkarılmışken, ikinci 6 hastada lenf nodlarının % 85’i laparoskopik olarak 
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çıkarılmıştır. 12 hastadan ikisinde pozitif lenf nodu varken ve bunlar da laparoskopik olarak 

saptanabilmiştir. (1) Querleu ve Childers’in çalışmalarında da tüm pozitif lenf nodları 

laparoskopi sırasında saptanabilmiştir. (2-4)  

Yetersiz lenf diseksiyonuna en büyük engel hastanın şişman olması ve batın içi 

yapışıklığın varlığıdır. Transperitoneal yaklaşım deneyimli ellerde açık ameliyatla benzer 

sonuçlar veren bir yöntemdir. Ekstraperitoneal yaklaşım anatomik olarak mantıklı, daha az 

periton içi yapışıklığa neden olan bir seçenektir. Özellikle lenfatik tutulumu olduğu için 

radyoterapi ihtiyacı olacak serviks kanserleri için ekstraperitoneal yol uygun cerrah tekniktir. 

Retroperitoeal hematom ve dev lenfokistler ekstraperitoneal yaklaşıma özgü 

komplikasyonlardır. Dikkatli diseksiyon ve hemostaz ile hematomun önüne geçilebilir. Lenf 

diseksiyonu sonrasında parakolik alandan peritona yapılacak insizyon ile lenfatik birikim ve 

kist oluşumu engellenebilir. 

Lenfadenektomi en uygun şekilde karşı tarafta duran cerrah tarafından yapılabilir. 

Hem anatomik olarak ulaşımı daha kolay olduğundan, hem de pozitif  olduğunda pelvik 

nodlar hakkında doğrudan bilgi vereceğinden lenfadenektomiye paraaortik alandan başlanır. 

Sigmoid ve çekum mezenteri arasından yapılan insizyonla retroperitoenal alana geçilir. Üstte 

duodenum ve A.-V. mesenterica inf., yanlarda psoas kasları olacak şekilde diseksiyon yapılır. 

Üreter diseke edilip, operasyon sahasından uzaklaştırılmalıdır. Aortanın her iki yanından 

lenfatik örnekleme yapılır. Aynı periton insizyonundan aşağı dönüldüğünde iliak lenf 

zincirinin proksimal ve orta kısmına ulaşılır. Pelvik lenf adenektomi ve iliak zincirin distal 

kısmına ulaşmak için ligamentum rotundumlar kesilip, tıkanmış umblikal arterler orta hatta 

doğru çekilir ve lateral pelvik boşluk ortaya çıkarılır. Eğer over ya da endometrium kanseri 

nedeniyle ameliyat yapılıyorsa lenf örneklemesi yeterli olacaktır. Lenf örneklemesi için 

eksternal iliak zincirin medial kısmı ve obturator sinirin ön kısmından örnek alınır. 
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Lenfadenektomi için ise obturator boşluk, iliak damarlar ve psoas kası arasındaki lenf nodları 

tamamen çıkarılmalıdır. 

Ameliyat sonrası kanama kontrolü ve organ yaralanması açısından dikkatli bir  

inceleme yapılmalıdır. 1 cm ve üzerindeki trokar deliklerinde fasiya mutlaka dikkatlice 

kapatılmalıdır.  

C) Postoperatif Bakım: 

Hastanın ameliyat günü sıvı beslenmesine ve erkenden yürümesine fırsat tanınmalıdır. 

Batını şişirmek için kullanılan CO2 peritondan saatler içinde, hızla emilecektir. Bu nedenle 

direkt batın grafilerinde batında serbest hava görülmesi şüpheyle karşılanması gereken bir 

durumdur ve bağırsak yaralanması olasılığı ciddi biçimde araştırılmalıdır. Hem hastanın erken 

ayağa kalkması ve erken beslenmeye başlayabilmesi, hem de bağırsaklara çok az temas 

olması nedeniyle ameliyat sonrası adinamik ileus, bulantı, kusma, batın gerginliği gibi 

sorunlara daha az rastlanmaktadır.  

III) Jinekolojik Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi 

A) Serviks Kanserinde Laparoskopinin Kullanılması 

Serviks kanserinde erken evrede uygulanacak tedavi seçimi; iyi ve doğru yapılmış 

cerrahi evrelemeye bağlıdır. Klinik olarak ilerlemiş evreler için zaten radyoterapi kararını 

vermek kolaydır. Klinik olarak parametrial tutulumun olmadığı erken evrelerde de 

lenfovasküler tutulum olabilir. Evre 1 serviks kanserinde % 15,4 pelvik; % 6,3 paraaortik lenf 

nodu pozitiftir. (5) Lenfovasküler tutulum olduğunda radikal histerektomi yerine radyoterapi 

seçilecek tedavi yöntemi olacağından lenfatik tutulum önemli bir ayrım yaratacaktır. Bunun 

için birçok yöntem önerilmiştir. Genel anestezi altında pelvik muayene klinik olarak en 

değerli tanı girişimidir. Ancak hata payı oldukça yüksektir. Bilgisayarlı tomografi, magnetik 

rezonans radyolojik olarak lenfatik tutulumu incelemede kullanılan yöntemlerdir. Kohler 

görüntüleme yöntemleri ve laparoskopiyi karşılaştırdığı çalışmasında bilgisayarlı tomografi 
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için % 17 duyarlılık, % 89 özgünlük; magnetik rezonans için % 25 duyarlılık, % 87 özgünlük 

bildirmiştir. (6) Laparoskopik transperitoneal ya da ekstraperitoneal lenf diseksiyonu serviks 

kanseri evrelemesinde kabul edilmiş bir yöntemdir. Laparoskopun yardımıyla damar ve 

sinirlerin büyütülerek incelenmesi, üriner işlev bozukluklarının daha az yaşanmasına neden 

olmaktadır. Paraaortik yayılımın olduğu serviks kanseri hastaları pozitron emisyon 

tomografisi ve skalen biyopsileriyle incelenmelidirler. Pozitron emisyon tomografisi alışılmış 

radyolojik yöntemlerin aksine metabolik olarak tarama yapar.  

Deneyimli ellerde laparoskopik radikal histerektomi güvenle ve başarıyla 

uygulanmaktadır. İlk olarak Dargent tarafından laparoskopik pelvik lenfadeneketomi, Schauta 

tipi radikal vaginal histerektomi yapılmış 51 hastaya ait seri yayınlanmıştır. Lenf nodu negatif 

51 hastanın 3 yıllık sağ kalımı % 95,5 olarak bulunmuştur. (7) Dargent ve Massi laparoskopik 

pelvik lenf adeneketomi, Schauta tipi radikal vaginal histerektomi yapılmış hastalarda 

Wertheim-Meigs ile benzer sağkalım oranları bildirmişlerdir. (8,9) Dargent modifiye radikal 

histerektomiyi laparoskopik parametrial lenfadenektomi ile birleştirerek hem radikal bir 

cerrahi girişim yapmayı, hem de başta üriner sistem disfonksiyonu olmak üzere radikal 

cerrahinin komplikasyonlarından kaçınmayı hedeflemiştir. Sadece modifiye radikal 

histerektomi yapılan hastalara kıyasla modifiye radikal histerektomi + parametrial 

lenfadenektomi yapılanlarda daha az pelvis yan duvarı metastazı saptanmıştır. (10)  

Querleu ve Leblanc lenf örneklemesinin renal ven düzeyine kadar yapılmasını 

önermişlerdir. Toplam 133 olguyu içeren bir seride % 23 oranında V. mesenterica inf. İle V. 

renalis arsında tutulum saptanmıştır. (10) Ancak bu yazıda bahsedilen % 23 olgunun kaçında 

V. mesenterica inf.’ün altındaki nodlar negatifken, üzerindekilerin pozitif olduğu 

belirtilmemiştir.  

Possover serviks kanseri nedeniyle laparoskopik pelvik ve paraaortik lenf diseksiyonu 

yaptığı 84 hastada lenf nodlarını önce görünümlerine göre (+) ya da (-) olarak sınıflamıştır. 



 8 

Hastaların % 92’sinde makroskopik olarak, % 100’ünde de makroskopik ve frozen 

incelemesiyle birlikte lenf nodları doğru bir şekilde değerlendirebilmiştir. (11) 

Dargent fertilitesinin korunmasını isteyen hastalar için laparoskopik pelvik 

lenfadenektomiyi takiben radikal trakelektomiyi önermiştir. Radikal trakelektomi vaginal 

olarak, istmus ve en az 5 mm endoservikal kanal kalacak şekilde servikse Schauta ameliyatı 

yapılmasıdır. Lenfovasküler invazyon ya da adenokarsinoma varlığında radikal trakelektomi 

uygulaması önerilmez. Literatürdeki 154 olguda 33 başarılı gebelik tanımlanmıştır. (10) 

Sentinel nod saptanması başlangıçta cilt ve meme kanserleri için önerilmiş 

yöntemlerdir. Sentinel nod erken evre kanserler için geçerli bir uygulamadır. Sentinel nod 

kanser olan dokudan lenfatik drenajın olduğu ilk istasyonu saptamaya yöneliktir. Dokuya 

injekte edilen mavi boyanın görülmesi ve/veya radyoizotopun işaretlediği nodun probla 

saptanıp, patolojik incelenmesi temeline dayanır. Laparoskopun mavi boyayı saptamasının 

yanı sıra günümüzde laparoskopik probların da gelişmesiyle sentinel nodun saptanabilmesi % 

90’lara ulaşmıştır. Kanser ilerleyip, lenfatik tıkanıklığa yol açtıktan sonra sentinel nodda 

invazyonun önemi yoktur. Lenfatik tutulum saptanırsa radikal cerrahiden vazgeçilecek olması 

nedeniyle oldukça önemli bir ayrımdır. Sentinel nod pozitif saptanırsa paraaortik lenf 

diseksiyonu yapılmalıdır. Bu aşamada daha fazla pelvik diseksiyon yapılması radyoterapiye 

ait komplikasyonları arttırabilme tehlikesi nedeniyle önerilmez. (10) 

B) Endometrium Kanserinde Laparoskopinin Kullanılması 

Endometrium kanserinde yapılacak tedavi total histerektomi, bilateral 

salpingooferektomi, evreleme için batın yıkantı sıvısı ve lenf nodu örneklemesidir. 

Histerektomi laparoskopi yardımlı vaginal histerektomi ya da laparoskopik lenf örneklemesi 

yapıldıktan sonra doğrudan vaginal histerektomi şeklinde yapılabilir. Hastanın şişman olması 

cerrahi işlemleri uzatan ve zorlaştıran en önemli faktördür. Spirtos laparoskopi ve laparotomi  

ile yapılmış endometrium kanseri olgularını karşılaştırdığı makalesinde laparoskopi grubunda 
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daha düşük hastane masrafları, daha az hastanede kalış süresi, daha hızlı günlük hayata 

dönebilme olduğunu ifade etmiştir. (12) Gemignani laparotomi ile total abdominal 

histerektomi olmuş 251 erken evre endometrium kanseri olgusunu, laparoskopi yardımlı 

vaginal histerektomi olmuş 69 erken evre endometrium kanseri olgusuyla karşılaştırdığında 

laparotomi grubunda ameliyat süresinin daha kısa olduğunu; laparoskopi grubunda hasta 

tartısının daha hafif, hastanede kalış süresinin daha kısa ve tedavi maliyetinin daha az 

olduğunu saptamıştır. Laparoskopi grubunda 18, laparotomi grubunda 30 aylık takiplerin 

sonucunda nüks oranlarında fark saptanmamıştır. (13) Malur’un endometrium kanseri 

nedeniyle laparoskopi olmuş 37 hastayla, laparotomi olmuş 33 hastayı karşılaştırdığı 

çalışmasında da, tedavi sonrası nüks dahil, Gemignani ile benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

(14) Malur’un çalışmasındaki olgular FIGO evre I-III arasındayken, Gemignani’nin hastaları 

erken evrededir. Eltabbakh ve arkadaşlarının 2 yılı aşkın bir sürede yürüttükleri prospektif 

çalışmada erken evre endometrium kanseri tedavisinde laparotomi ile laparoskopinin 

sonuçları karşılaştırılmıştır. İki yıl boyunca 90 hastaya prospektif olarak laparoskopi 

uygulanmıştır. Önceki iki yıla ait benzer özellikler gösteren 57 laparotomi olgusunu da 

kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Laparoskopi grubunda hasatanede kalış ve günlük hayata 

dönüş süreleri daha kısa bulunmuştur. Cerrahi başarı arasında fark saptanmamıştır. Ancak 

laparoskopi grubunda maliyet daha fazla bulunmuştur. (15) Maliyet hesabı yapılırken ülkemiz 

gibi sağlık harcamaları konusunda kısıtlı bütçelerin olduğu; insan gücünün ve hastane 

giderlerinin, modern teknoloji ve ekipmanlardan çok daha ucuz olduğu olduğu ülkelerin 

durumu ayrıca değerlendirilmelidir. Laparoskopinin endometrium kanseri tedavisinde cerrahi 

başarılarından bahseden birçok çalışma vardır. Ancak, Chu laparoskopi yapılmış, 3 adet erken 

evre endometrium kanseri olgusunda 9 ay içinde vaginal nüks bildirmiştir. Yazar bunu 

ameliyat sırasında uterusu hareket ettirmek için kullanılan manipülatöre bağlı batın içi tümör 

yayılımına bağlamıştır. (16)  
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 Childers yeterli cerrahi evreleme yapılmamış 13 endometrium kanseri olgusunu 

laparoskopik olarak evrelendirmiş ve bu hastalar için uygun cerrahi yaklaşım olduğunu 

belirtmiştir. (17) Endometrium kanserinde laparoskopi cerrahi tedavi dışında da kullanılır. 

İleri evre endometrium kanserinde kanama kontrol altına alınamıyorsa A. uterina ve/veya A. 

iliaca int. bağlanması bir seçenektir. Böyle palyatif bir girişim içim laparotomi yerine 

laparoskopinin kullanılması hızlı ve morbiditesi az olduğundan uygun bir seçenektir. 

Ameliyat sonrasında radyoterapi planlanıyorsa batın içine bırakılacak radyokontrast metal 

parçalarla radyoterapi alanının sınırlarının işaretlenebilir.  

Endometrium kanseri cerrahisinde uzun dönem sonuçlar henüz bilinmemektedir. 

Jinekolojik onkoloji grubu (Gynecologic Oncology Group, GOG) endometrium kanseri 

cerrahisinde laparoskopik laparoskopik lenf adenektomi ve laparoskopi yardımlı vaginal 

histerektominin değerini araştıran bir çalışmayı 1992 yılında başlatmıştır. 

C) Over Kanserinde Laparoskopinin Kullanılması: 

1. Adneksiyal kitlelerin cerrahisinde laparoskopinin kullanımı 

Selim adneksiyal kitleler için laparoskopi kabul edilen cerrahi yaklaşımdır. Ancak her 

zaman adneksiyal kitleler için selim-habis ayrımı preoperatif dönemde mümkün 

olmamaktadır.  Kesin tanı her zaman parafin blokların patolojik incelemesi sonunda konabilir.  

Ancak bazı kriterler birlikte değerlendirildiğinde kitle hakkında bilgi edinilebilir. Tümör 

belirteçlerinden epitelyal over kanserleri için CA 125 önemli bir ölçüttür. Habis over 

kitlelerinin % 80’inde artmaktadır. Ayrıca artışı her zaman habis bir hastalık anlamına da 

gelmez. Endometriosis, gebelik, pelvik infeksiyon, endometriosis, sigara kullanımı, kollajen 

doku hastalıkları gibi hallerde de artar. Transvaginal ultrasonografi ile kitlenin boyutlarının, 

büyüme hızının ve yapısının saptanması da yararlı bilgiler verecektir. Querleu ve Leblanc 

kendi uygulamalarında 4 cm’den büyük kitleler için laparoskopiyi seçmemektedirler. (10) 

Kist çapının 8 cm’den büyük olması; kist duvarının 3 mm’den kalın olması, solid alanlar 
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içermesi, düzensiz olması; septasyonlar içermesi; papiller uzanımlar içermesi; kist içeriğinde 

ekojen alanlar bulunması habis kitlelere ait özelliklerdir. Ayrıca Doppler ile kistin olduğu 

taraftaki A. ovarica’da direnç azalmasına bağlı pulsatilite indeksinde azalma olması da habis 

kitlelere ait bir bulgudur. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans transvaginal 

ultrasonografiye göre daha fazla vakit alan, maliyeti daha fazla olan görüntüleme 

yöntemleridir. Ancak habis olgularda yayılımı belirlemek için oldukça yararlıdır. 

Menopozdaki hastalar için sebat eden over kistleri öncelikle habis olasılığı akla getirmelidir.  

1994 yılında Canis ve ark.’ları tarafından yayınlanan çalışmada 819 adneksiyal kitleye 

yapılan laparoskopik cerrahi sonuçlarını incelenmiştir (18). 86’sı postmenapozal dönemde 

olan toplam 757 olgu preoperatif TVUS ve CA-12.5 seviyeleri ile incelenmiş ve tüm olgulara 

yapılan tetkiklerde anormal sonuç elde edilse de laparoskopik girişim yapılmıştır. Olguların 

%2.5’inde malign over tümörü saptanmış. 27 olguda ise kitle laparoskopik incelemede malign 

olarak değerlendirilmiş ve laparatomi yapılmış ama kitlenin patolojik değerlendirme sonucu 

selim gelmiştir. Araştırmacı çalışmasında bu olgulara “frosen section” yapılarak gereksiz 

laparatomiden kaçınılabileceğini bildirmiştir. Malik ve ark.’ları ise CA-12.5 ve TVUS ile 

değerlendirdikleri ve sonuçları normal olan 292 olguluk serilerinde 11 olguda (%4) malign 

veya borderline over tümörü saptamışlar ve  preoperatif rütin uygulanan bu değerlendirme 

yöntemlerinin hiçbir zaman malign over tümörü olasılığını ortadan kaldıramayacağını ifade 

etmişlerdir (19). Chapron ve ark. 228 olguluk serilerinde hastaları yine CA-12.5 ve TVUS ile 

değerlendirmişler, 26 olguda malignite bulguları saptamışlardır (20). Bu olgulara yine 

laparoskopi uygulamışlar ama ovaryen kitleyi “endoscopic bag” ile çıkartmışlar ve “frosen 

section” yapmışlardır. Histopatolojik incelemenin sonunda bu kitlelerin hiçbiri malign olarak 

değerlendirilmese de araştırmacılar bu tip riskli hastalarda “frosen section” yapılması 

gerektiğini vurgulamışlar. Krissi ve ark.’ları ise postmenapozal dönemde saptanan adneksiyal 

kitlelerin laparoskopik cerrahisi ile ilgili yaptıkları çalışmada yaş ortalaması 62.19 olan ve 
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CA-12.5’i yüksek veya Doppler US’de PI değeri düşük olgulara laparoskopik girişim 

uygulamışlar ve kitlelerin hiç birinin patolojik incelemesinde malignite saptanmamıştır (21).   

Görüldüğü gibi laparoskopik cerrahi adneksiyal kitlelerin tanısı ve tedavisinde belli 

kurallara uyulduğu sürece güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir. Preoperatif dönemde rütin 

yapılan CA-12.5 ve TVUS incelemerinin kitlenin doğasını göstermedeki etkinliği ise 

tartışmalıdır. Kendi klinik rütinimizde adneksiyal kitlesi olan hastalara laparoskopik girişimi 

aşağıdaki algoritmaya göre planlayıp uyguluyoruz. (tablo 1) (22) 

2. Over Kanserinde laparoskopik cerrahinin kullanımı 

Over kanserinde laparoskopi standart tedavi değildir. Ameliyattan önce habis olduğu 

düşünülen olgularda tercih edilecek yol laparotomi olmalıdır. Fakat ameliyat sırasında kanser 

tanısı konmuşsa laparoskopik olarak da devam edilelebilir.  

Frozen ile tanıya ameliyat sırasında gidilip, cerrahi evreleme ve yeterli cerrahi uygun 

şekilde yapılmalıdır. İlk cerrahinin yetersiz olma riskinden kaçınmak için laparoskopik cerrahi 

yapılan tüm adneksiyal patolojilerde çıkarılan piyesin frozen incelemesi yapılmalıdır. Cerrahi 

evrelemeyi batın yıkantı sıvısı örneklemesi, infrakolik omentektomi, pelvik ve paraaortik lenf 

nodu biyopsileri, peritondan ve sağ diafragma altından biyopsi alınmasını içerir. Müsinöz 

tümörlerde evrelemeye apendektomi de eklenmelidir. Over kanserleri için en çok tartışılan 

konu tümörün batına rüptüre olmasıdır. Böyle bir kaza meydana geldiğinde evre atlayıp, 

atlamadığı; prognozun olumsuz etkilenip, etkilenmediği sürekli tartışılan konulardır.  

Bazı çalışmalar ve yazarlar laparoskopik girişimin malign over tümörlerinde yayılımı 

arttırdığını ifade etmişlerdir. Leminen ve ark.’ları yayınladıkları retrospektif ve sekiz olguluk 

bir çalışmada laparoskopik girişim sonrası patoloji sonucuna göre ortalama  17 gün sonra 

hastalara evreleme laparatomisi yaptıklarını ve saptanan  evrenin laparoskopi sırasında 

saptanan evreden daha ileri bir evre olduğunu bildirmişlerdir (23). Ancak araştırmacı biopsi 

alırken veya adneksiyal kitleyi çıkartırken endoskopik kese (endoscopic bag) kullanmamış ve 
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frosen section yapmamıştır. Dolayısıyla bu iki nokta pek çok çalışmacının da vurguladığı gibi 

şüpheli kitlelere laparoskopik cerrahi yapan cerrahın mutlak hatırlaması gereken konulardır. 

Bugün gelinen noktada yapılmış çalışmalar tümör rüptürü olsa bile ameliyat sonrası uygun 

tedavisi yapılan hastaların mortalite ve morbidite sonuçlarında değişiklik olmadığını 

göstermiştir. Yine de tümörün çıkarılırken bütün olarak çıkarılması için yeterli özen ve dikkat 

gösterilmelidir. Şüpheli kitlelerin laparoskopik olarak çıkarılmasında mutlaka endoskopik 

kese  kullanılmalıdır.  

İlerlemiş over kanseri olgularında ilk cerrahi optimum sitoredüksiyon sağlamayacaksa 

neoadjuvan kemoterapi yapılmalıdır. Bu hastaların durumu bilgisayarlı tomografi, magnetik 

rezonans gibi görüntüleme yöntemleriyle belirlenip; tomografi altında biyopsi yapılarak da 

hücre tipi kesinleştirilebilir. Neoadjuvan kemoterapi alacak hastalar için laparotomiye kıyasla 

laparoskopi yapmak daha kabul edilebilir bir seçenektir. Laparoskopi, görüntüleme 

yöntemleri altında biyopsinden daha üstün olarak tüm batın boşluğunun doğrudan 

incelenmesini ve daha çok sayıda biyopsi yapılmasını sağlar. Cerrahi kesin tedavi 

olmadığından hastanın bir an önce asıl tedavisi olan kemoterapiye başlamasını sağlayacak 

yöntemdir. 

Nadir olmayarak selim olduğu düşünülen adneksiyal kitlelerin patolojik incelemesi 

sonrasında over kanseri tanısı konmaktadır. Frozen habis olmasa bile bazen parafin kesitlerde 

invazif kanser saptanabilir. Bu hastaların tedavisini planlamak için evreleme yapmak 

zorunludur. Laparoskopi bu hastalar için de uygun seçenektir.  

Cerrahi ve sistemik kemoterapi sonrası batının ikincil incelemesi (second look); araştırma 

hastanelerinde akademik çalışmaya yönelik olarak yapılan ancak hastanın yaşam süresini 

hiçbir biçimde etkilemeyen cerrahi prosedürdür. Laparotomiye kıyasla batının görüntülenmesi 

önceden geçirilmiş cerrahinin yarattığı yapışıklıklar nedeniyle daha zordur. Yine aynı nedenle 
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komplikasyon daha sık görülür. Ancak second look laparatomi uygulanacak ise açık 

laparoskopi bu hastalarda seçilmesi gereken yöntemdir ve güvenle kullanılabilir.  

İnvazif over kanserler için tamamen laparoskopinin kullanılması standart uygulama 

değildir. Ancak borderline over kanserleri için laparoskopi standart tedavi haline gelmiştir.  

Darai ve ark.’ları laparoskopi yapılan ve patolojik inceleme sonucu borderline olan 25 olguyu 

retrospektif incelemişlerdir (24). Hastaların %30.7’sinde CA-12.5 yüksek ve yine olguların % 

50 ‘sinde TVUS’de mültiloküler kist saptanmıştır. Hastaların 24’ü evre I over tümörü iken 

biri evre III over tümörü olarak değerlendirilmiş ve laparatomi yapılmıştır. 24 olgunun 6’sına 

kistektomi uygulanmıştır. Bu hastaların 41 aylık ortalama izlemleri sonunda üçünde kist 

tekrarlamış, yine bu sürenin sonunda 23 olgu hayatta iken bir olgu kaybedilmiş (evre III) ve 

bir olguya ulaşılamamıştır. Darai borderline over tümörlerine laparoskopik yaklaşımın 

mümkün olduğunu ama kistektomi yapılması halinde nükslerin daha sık görüldüğünü 

vurgulamıştır. Ancak unutulmaması gereken borderline over kanseri olsa da mutlaka cerrahi 

evrelemenin yapılmasının gerekliliğidir.  

Son yıllarda giderek artan sıklıkla tanısal laparoskopi metastatik over kanserlerinin 

saptanmasında kullanılmaktadır. Overler genital organlar içinde farklı tümörler tarafından en 

sık metastaz yapılan genital organlardır. Vücudun herhangi bir organından kaynaklanan 

herhangi bir tümörün overe metastaz yapma olasılığı %30 civarındadır(25). Ancak bu 

tümörlerin overe metastaz yapma şekli ve daha önemlisi hastanın tedavisinde izlenecek yol, 

yapılacak cerrahinin sınırları hala netlik kazanmamıştır. Metastatik over kanserli olguların 

yaklaşık dörtte üçünde odak gastrointestinal sistem, meme veya uterustadır. Ekstragenital 

sistem kökenli metastatik over kanseri olguları sıklıkla genç hastalardır. Kendi serimizde 

ekstragenital organ kökenli metastatik over tümörü olgularının ortalama yaşı 41,82'dir (26). 

Özellikle gastointestinal sistem kökenli tümörlerin overe yaptıkları metastazlar birincil odağın 

saptanması açısından  problemli olgulardır. Mide ve kolon kanseri olgularında endoskopinin 
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yanlış pozitifliği %0.4 ile 2.7 arasında değişmektedir (26,27). Dolayısıyla genç, sıklıkla 

bilateral over kaynaklı lezyonlarla yada overlerde saptanan lezyon olmaksızın asit ile 

başvuran hastalarda metastatik over tümörü olasılığı mutlaka düşünülmelidir. İşte bu 

olgularda laparoskopi tanısal amaçlı kullanılmakta ve hasta özellikle mide kanseri ise gereksiz 

laparotomiden kurtulmaktadır. Zira  gastrointestinal kaynaklı tümörlerde  birincil tümöre 

yönelik cerrahi konusunda tümörün kaynaklandığı yer çok önemlidir. Overe metastaz yapmış 

mide tümörlerinde birincil tümöre yönelik cerrahi yapılmaması gerektiği kanısındayız. Bunun 

en önemli sebebi ise öncelikle bu tümörlerin son derece agresif ve beklenen yaşam süresinin 

çok kısa olmasıdır. Maehara'nın serisinde peritoneal tutulumu olan mide kanseri olgularında 

bir yıllık kümülatif yaşam süresi sadece %22, bizim kendi serimizde ise %12’dir(25,26). En 

önemlisi yapılacak cerrahi oldukça agresiftir, hastanın yaşam süresi ve kalitesine hiçbir 

katkıda bulunmaz. Dolayısıyla bu hastalarda agresif cerrahiden kaçınılmalıdır. Yakın 

zamanda 24 yaşında, üç kez gastroskopi yapılan ve asidi bulunan ancak tanı konulamayan bir 

hastada açık laparoskopi ile overe metastaz yapmış mide kanseri tanısı koyduk. Bu olgu 

yukarıda belirttiğimiz hasta profiline mükemmel bir örnektir (27).  

Sonuç olarak adneksiyal kitlelerin cerrahisinde laparoskopi güvenle kullanılabilecek 

bir yöntemdir. Ancak preoperatif dönemde CA-12.5 düzeyleri ve ultrasonografik 

değerlendirmeye göre şüpheli olan hastalarda operasyona başlandığında ilk adım olarak batına 

girildiğinde cerrahi evrelemenin bir parçası olan yıkantı sıvısı alınmalı, kitle “endobag”in 

içinde parçalanmalı ve batın dışına alınmalıdır. Takiben “frosen section” mutlaka yapılmalı ve 

buna göre operasyon tekniği şekillendirilmelidir. 

IV) Jinekolojik Kanserlerde Uygulanan Laparoskopik Cerrahi 

Sırasında Ortaya Çıkan Komplikasyonlar 

Habis hastalıklar nedeniyle yapılan cerrahide, selim hastalıklar için yapılanlara oranla 

daha fazla komplikasyon görülür. Bu kural laparoskopi için de geçerlidir. En sık bağırsak 
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yaralanması daha önce ameliyat edilmiş over kanserlerinde olur. Damar yaralanmaları lenf 

diseksiyonu ya da trokar girişi sırasında görülebilir.  

Trokar yeri metastazı laparoskopiye özgü bir komplikasyondur. Piyesin çıkarılırken 

doğrudan ekilme öne sürülen oluş mekanizmalarından biridir. Ameliyat sonrası batın içindeki 

gazın boşaltılması sırasında trokar yerine ekilme bir diğer hipotezdir. Trokar yeri metastazına 

karşı önerilen önlemler parçaların kılıf içinde çıkarılması, parçalanması gerekiyorsa kılıf 

içinde parçalanması, batındaki gazın yavaş boşaltılması ve trokar yerinin polividon iodin ile 

yıkanmasıdır. Trokar yeri metastazı tüm jinekolojik organ kanserlerinin, tüm türleri için 

tanımlanmıştır. Ancak en çok over kanserinde görülür. Peritona yayılmış hastalıkta trokar yeri 

metastazı daha sıktır. Trokar yeri metastazı peritona yayılmış hastalığı olan, ancak tedavi 

almayan hastalarda % 10 sıklıkta görülmektedir. Trokar yeri metastazı laparoskopiye ait bir 

komplikasyon olsa da asla mortalite nedeni olmamıştır ve kemoterapötik ilaçlara duyarlılıkları 

peritoneal kanserden daha farklı değildir. (10) 

Laparoskopi ile ameliyat edilen endometrium kanserinde periton sıvısı pozitifliği 

artmıştır. Bu laparoskopiye ait değil, ameliyat sırasında uterusa yerleştirilen kanülün bir 

komplikasyonudur. Kanülü yerleştirmeden laparoskopik olarak her iki tarafın tüpleri koterize 

edilirse bu komplikasyondan korunulmuş olur.  

Cerrahın laparoskopik onkoloji için eğitimi zaman alan bir süreçtir. Jinekolojik 

onkolojide laparoskopinin kullanılması bazı özel koşulları da beraberinde getirmektedir. 

Bunlardan en önemlileri uygun cerrahi donanım ile deneyimli ve eğitimli cerrahi ekiptir. 

Cerrah gerektiğinde açık ameliyata dönme konusunda kararını geciktirmemeli ve oluşacak 

komplikasyonlarla laparoskopi ya da açık ameliyatta baş edebilecek bilgi ve deneyime sahip 

olmalıdır. Yapılan ameliyatların tümünün görüntülü kaydının olması ve bunların denetlenmesi 

zorunluluktur.  
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Laparoskopik cerrahinin onkolojide kullanımı artık pek çok konuda kabul edilen bir 

uygulamadır. Yine de hala elimize laparoskopinin jinekolojik onkoloji cerrahisindeki değerini 

araştıran prospektif, randomize çalışmaların sonuçlarının geçmediğini akılda tutmamız 

gerekir. Bu çalışmalarla hastane kalış süreleri, tedavi giderleri, günlük hayata dönüş süresi, 

trokar yeri metastazı, trokar yeri fıtığı gibi laparoskopiye özgü komplikasyonlar; bağırsak, 

üriner sistem ve damar yaralanmaları, ateş, yara yeri infeksiyonu gibi cerrahi işleme bağlı 

komplikasyonlar; ameliyat süresi, laparoskopi için cerrahın eğitim programlarının şekli, nüks 

sıklığı, mortalite ve morbidite sıklıkları gibi konular açıklığa kavuşturulmalıdır.  
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Tablo 1. Adneksiyal kitlelere uygulanacak laparoskopik girişim sırasında uygulanması 

önerilen algoritma 

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME  (TVUS + CA-12.5) 

 

 Postmenapozal Kistik Yapı 

 CA-12.5 > 35 IU/mL 

 TVUS’de maligniteyi düşündürecek 

bulgular 

 Premenapozal persiste eden 

hipoekojen basit kistik kitle 

 Premenapozal heterojen 

ekolu kistik kitle (<10 cm) 

 CA-12.5 > 35 IU/mL 
 

 Pre ve postmenapozal 

dönemde > 10 cm. veya <10 

cm. basit hipoekojen kistik 

kitle 

 CA-12.5 < 35 IU/mL 

 
 

LAPAROSKOPİK DEĞERLENDİRME 

Peritoneal Sitoloji + Abdominal Duvarın ve Kistin İnspeksiyonu + Asit Varlığı 

Habis Şüpheli 

Selim 

“Endoscopic Bag” in içine konularak Biopsi +Frosen Section 

Habis Selim 

 Laparatomi. Cerrahi Evreleme + Jinekolojik 

onkolojik disipline uygun cerrahi 

 Deneyimli bir ekipse laparoskopik radikal 

cerrahi (????) 

 Laparoskopik kist ekstirpasyonu 

 Şayet dermoid kist söz konusuysa yine “ “endoscopic 

bag” içinde cerrahi.  


