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MEME  

 

 Meme subcutan, yüzeyel pektoral bölge yerleşimli glanduler bir organdır. Esasen modifiye bir 

ter bezidir. Meme bezindeki yapılar değişik miktardaki yağ dokusu ile çevrelenmiştir. Yağ dokusu 

memenin büyüklüğünü ve şeklini belirler. 

 

Meme Başı 

 Nipple süt kanlarlının açılma deliklerini içerir.4. interkostal seviyede bulunur. Sirkuler düz kas 

lifleri içermektedir. Buradaki düz kaslar sütün bebeğin emmesi sırsında çıkmasını sağlar (Let down) 

Nipple etrafında değişik miktarda yağ bezi bulunur. 

Cooper Ligamanı 

 Meme derisinden başlar. Memeyi derin derin pektoral fasyaya asar. 

Arteriel Beslenme 

 Meme internal mammarian arterin dallarından beslenir. (A.torasika interna) .Ayrıca 

interkostal arterlerden ve aksiler arter dallarından da beslenir. 

Venöz Drenaj 

 Primer olarak axiller vene drene olur. 
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MEME LEZYONLARI VE CERRAHİ 

Tanım 

%40 Fibrokistik hastalık (en sık)  

%13 Benign lezyonlar  

%10 Kanser  

%7 Fibroadenom  

 %30 Belirgin bir teşhisi olmayan kitleler  

FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİK  

 Aslında buna bir hastalık demek yerine siklik hormonal stimülasyona meme dokusunun 

verdiği cevap demek daha doğrudur.  

 Patolojik olarak makro veya mikrokistler, fibrozis, adenozis ve lenfositik infiltrasyon 

görülmektedir. 

Klinik  

 Mens dönemlerinde ağrı 

Tanı 

 USG ile kistin görülmesi 

Tedavi 

Genellikle tedavi gerektirmez.  

 Sadece makrokist varsa aspire edilebilir (saman sarısı sıvı)  
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DUKTAL EKTAZI  

 Areolada 1 cm’lik alanda gelişen, epitel atrofisi, duktus yapısı büyümesi ve fibrozisle seyreden, 

%4 oranda biopside atipik hiperplazi vardır  

Klinik 

akıntı şikayeti  

Tedavi 

subareolar duktal eksizyondur.  

YAĞ NEKROZU  

Travma öyküsü vardır ve genelde santral yerleşirler.  

Radyoterapiyi takibende gelişebilir  

Meme derisinde çekilme yapabilir ve malignite ile karşılaşabilir  

Malignite göstermez.  

Malignensilerle karışan en sık benign hadisedir.  

 

 

FIBROADENOM  

Memenin en sık görülen benign tümörüdür.  

Genç kadın tümörüdür.  

Hormona bağımlı olarak 25 yaşında pik yapar.  

Dev formuna sistosarkoma filloides denilir.  

 

Klinik 

Belirgin mobil, lastik kıvamında kitledir.  

Tanı 

Ekzisyonel olarak çıkarılması hem tedavi hemde tanı aracıdır.  
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Tedavi 

Lokal ekzisyondur. Ekzisyon yetersiz yapılırsa lokal nüks olasılığı yüksektir.  

 

SİSTİSARKOMA FİLLOİDES 

Fibroadenomun bir türü olarak kabul edilir % 10 maligndir. 

Genellikle benign bir tümördür. Çok nadiren malign “sistosarkomafilloides” de olabilir. 

Hızlı büyür, tek taraflıdır. Klinikte sert mobil, lobüllü bir kitle olarak ele gelir. Büyüklüğü 

genellikle 3-4 cm.nin üzerindedir. 

Tedavide sağlam meme dokusu sınırlarını da içine alacak şekilde kitle total eksize edilmelidir. 

 Vakaların yarısında lokal rekürrens gelişir. Benign olgularda % 10-30. 

Büyük tümörlerde basit mastektomi yapmak gerekebilir. Aksiller diseksiyona gerek yoktur. 
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İNTRADUKTAL PAPILLOM 

Klinik 

Akıntı şikayeti ile gelir.  

Meme başı kanlı akıntısının en sık nedenidir.  

Terminal duktusların birinde papillom oluşup orayı tıkar ve akıntı oluşur.  

 

Tedavi: 

 Kanlı meme başı akıntısında areola elle bası yapılıp muayine edilir.  

 Subareolar eksizyon yapılır. 

 

 

MONDOR HASTALIĞI 

Torakoepigastrik adlı yüzeyel venin tromboflebitdir.  

Semptomatolojide ağrı olur.  

Tedavi  

NSAI 

MEMENİN ATİPİSİZ PROLİFERATİF LEZYONLARI  

Bu lezyonlar meme epitel veya stromanın hücresel malignansi olmaksızın çoğalmasıdır.  

Normal memede bazal membranı döşeyen tek kat lümen hücresi ve buna eşlik eden 

miyoepitel hücre bulunmaktadır.  

 

Tipleri 

Epitelyal hiperplazide 2 kat,  

Florid hiperplazide 4 hücre tabakası bulunur. Prolifere epitelyum duktal lümen içini doldurur.   

Sklerozan adenozis 

Kompleks sklerozan adenozis 
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Sklerozan adenoziste etkilenen asinuslar normallerinden daha büyüktür. Normal asinus 

yapısı değişmiş ve miyoepitel hücresi baskın hale gelmiştir.  

Genellikle fibrokistik değişiklikle beraberlik gösterir. Fibromatoz stroma artışı ile 

karakterizedir. Lezyon palpabl, irregüler kitle şeklinde kendini gösterir. Frozen kesitlerde 

kanser ile karışan sklerotik değişikler vardır. Mamografi, mikro-makro görünüm infiltran duktal 

Ca ile karışabilir. 

 

Kompleks sklerozan adenozis (Radyal Skar),Santral fibrozisin eşlik ettiği duktuluslardaki 

epitel proliferasyondur.  

 

Histolojik inceleme sonuçlarına göre invazif meme kanseri riskleri  

Riski arttırmayan lezyonlar  

Apokrin değişiklikler  

Duktal ektazi  

Hafif epitelyal hiperplazi  

Sklerozan adenozis  

Az riskli lezyonlar (1.5-2 kat)  

Orta derecede hiperplazi  

Komleks sklerozan adenozis  

Papillom  

Floroid (Şiddetli) Hiperplazi  
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Orta riskli lezyonlar (4-5 kat)  

Atipik duktal hiperplazi  

Atipik lobüler hiperplazi  

Yüksek riskli lezyonlar (8-10 kat)  

Lobüler karsinoma in situ (LKİS)  

Duktal karsinoma in situ (DKİS)  

 

MEME KANSERLERİ  

40-45 yaş arası sık görülür, bu yaşta kadınlarda en önemli ölüm nedenidir.  

Sol meme sağa göre daha sık tutulur. 

En sık üst dış kadranda görülür.  

Aile öyküsü çok önemlidir. Annesinde meme Ca olan bir kadında kanser görülmesi 

ihtimali artar. Bu; daha erken ve bilateral olması açısından önem taşır.  

 

MEME CA’DA RISK FAKTÖRLERİ 

Risk faktörü 
Yüksek riskli 
grup 

Düşük riskli grup 

Yaş Yaşlı Genç 

Anne ve kız kardeşte meme kanseri öyküsü Var Yok 

İlk ful-term gebelik yaşı >30 yaş <20 yaş 

Premenopozal ooferektomi Yapılmamış Yapılmış 

Diğer memede kanser öyküsü Var Yok 

Sosyoekonomik durum Yüksek Düşük 

Benign proliferatif lezyon  Var Yok 

1. derece akrabalarda meme kanseri öyküsü Var Yok 

Mamografik parenkim paterni 
Displastik 
parenkim 

Normal parenkim 

Göğüs duvarına radyasyon öyküsü Yüksek doz Düşük doz 

Evlenme durumu Hiç evlenmemiş Evlenmiş 

Nulliparite Var Yok 

Menopoz yaşı Geç Erken 

Menarş yaşı Erken Geç 

Postmenopozal bayanlarda vücut ağırlığı Ağır İnce 

Endometriumda veya overde kanse öyküsü Var Yok 
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MEME KANSERİ HİSTOLOJİK TİPLERİ 

LOBÜLER KARSINOMA İNSITU (LCİS):  

Hastalar %90 premenopozal  

Etyolojide östrojenin rolü önemli  

Kistik hastalık ve fibroadenomla birliktelik sık  

Multisentrik eğilimli. Bilateral olabilir  

Basit mastektomi yapılabilir  

 

Duktal karsinoma insitu (DCİS):  

Hücreler kribriform, solid, papiller, mikropapiller yada komedo tipinde olabilir  

Mikrokalsifikasyon odağı olarak saptanır  

Multisentrik olabilir  

İnvaziv Ca gelişim riski vardır  

 

 

Tanı: 

 Mamografi (mikrokalsifikasyon) 

Tedavi  

DCIS lezyonu gösteren mikrokalsikasyon işaretlenir. İşaretlenen bölge çıkarılır.  
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 LCIS DCIS 

Yaş 44-47  54-58 
İnsidans % 2-5  % 5-10 
Klinik bulgu Yok Kitle, ağrı, meme başı akıntısı 

Mammografik bulgu Komşu mikrokalsifikasyon Mikrokalsifikasyon 

Multisentrisite % 60-90 % 40-80 
Bilateralite % 50-70 % 10-20 
Aksiller met.  % 1 % 1-2 
Takiben Ca. oluşumu   
Insidans % 20-35 % 30-50 
Lateralite Bilateral Ipsilateral 
Interval 15-20 yıl 5-10 yıl 
Histoloji Duktal Duktal 

 

MEMENİN İNVAZİV KARSİNOMLARI 

1. İnfiltratif duktal karsinom (skiröz) (%78)  

Tüm meme karsinomlarının %78’ini oluşturur (en sık).  

Tipik olarak tek hassas olmayan sert sınırları belirgin olmayan kitle bulgusu verir.  

Beraberinde belirgin fibrözis olduğundan skiröz olarak da adlandırılır. (Dezmoplastik 

Reaksiyon)  

Subdermal lenfatikleri tuttuğunda “peaud orange” görünümüne yol açar.  

Cooper ligamentini tutup deride gamzeleşmeye yol açabilir.  

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E 1238 

2. Lobüler karsinom (%9) 

Meme lobüllerinin terminal duktüllerinden orjin alır.  

Bilateral olma ihtimali en yüksek meme kanseri tipidir.  

Genellikle multisentriktir.  

 

3. Medüller karsinom (%4) 

Genellikle 3-4 cm çapı aşan büyük kitlelere ulaşır.  

Mikroskopide lenfosit ve plazma hücrelerinin yoğun infiltrasyonu ile karekterizedir.  

Diğer meme kanserlerinin aksine kitle muayenede yumuşaktır.  

 

4. Müsinöz veya Kolloid Karsinom (%3) 

Yaşlı popülasyonda görülür.  

Mikroskopik patolojisinde, tümör hücreleri tarafından çevrelenen müsin gölcükleri içerir.  

1/3 vakada aksiller metastaz vardır.  

Yavaş büyür ve iyi prognozludur.  
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5. Tübüler karsinom (%2) 

Meme kanserlerinin iyi differansiye formudur.  

Tipik olarak mamografide 1cm’in altındaki boyutlarda saptanır  

Patolojide tek sıra epitel ile döşenmiş tübüler yapılar tipiktir. En iyi prognozlu tümördür.  

 

6. Papiller karsinom (%1) 

En az aksiller lenf nodu metastazı yapan meme karsinomu tipidir.  

5 ve 10. yıllarda en iyi sağ kalım oranlarına sahip meme kanseri tipidir.  

 

7. İnflamatuar tip meme karsinomu  

İnflamasyon bulguları ile karekterize olup herhangi bir tipik histolojik bulgusu (hücre tipi 

açısından) yoktur. Derialtı lenfatik damarları tutulmuştur.  

Prognozu en kötü olan meme kanseridir.  

 

Şekil:İnflamatuar meme kanserindeki cilt altı lenf kanallarının obstrüksiyonu 

Tanı: 

Mamografide lokalize bir bölgede mikrokalsifikasyon ve malign kalsifikasyon kümelerinin 

görülmesi karsinom açısından en önemli bulgudur.  
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Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) 

Kategori Tanım 

0 Non-Diagnostik, ek görüntüleme gerekli 

1 Negatif, 1 yıllık takip 

2 Benign bulgular, 1 senelik takip 

3 Muhtemel benign, kısa süreli takip  

4 Anormal bulgular, biopsi gerekli 

5 Malign kriterli lezyon, cerrahi  
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Komplikasyonlar 

Meme kanseri uzak metastazları en sık torokal vertabralara olur.  

Derin interkostal venler vertebral venöz pleksus ile bağlantılı olduğu için meme kanseri 

vertebra korpuslarına öncelikle yayılır.  

 

Evreleme  

 TNM 
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Tedavi  

LOKAL 

 Cerrahi  

        Radyoterapi 

SİSTEMİK 

        Kemoterapi 

        Endokrin tedavi 

 

MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ(PATEY) 

 Mastektomi 

Pektoralis minorun çıkarılması 

Koltuk altı lenf  bezi diseksiyonu 

MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ(MADDEN) 

Mastektomi 

Koltuk altı lenf  bezi diseksiyonu (SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ - Metilen mavisi, Tc-99m- 

sülfür kolloid) 

 

MEME KORUYUCU AMELİYATLAR 

KUADRENEKTOMİ: Lezyonun bulunduğu kadranın çıkarılması ve koltuk altı diseksiyonu 

LAMPEKTOMİ: Kitlenin etrafındaki sağlam doku ile birlikte çıkarılması ve koltuk altı 

diseksiyonu 

 

NOT: 

Lenf bezi diseksiyonu sonrası kol ödemi sık görülen bir komplikasyondur. Ayrıca cerrahi 

sırasında N.torasikus longus yaralanmasına bağlı scapula alata görülebilir.  
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İnoperabilite Kriterleri  

1-Meme derisinde 1/3’ten fazla ödem 

2-Satellit deri nodüllerinin olması 

3-İnflamatuar tipte histoloji olması 

4-Parasternal kabarıklık yapmış olması (mamarian interna. LN(+) 

5-Supraclaviculer LN metastazı (+) 

6-Kol ödemi varlığı 

MEME KANSERİNDE PROGNOZ 

Meme Kanserinde Prognostik Faktörler  

1-Tümörün büyüklüğü  

2-Aksiller lenf bezlerinin durumu (0, 1-3, >4): en önemli prognostik faktördür.  

3-Histolojik tip ve grade  

4-Steroid hormon reseptörlerinin durum ve hormonal tedaviye cevap  

5-Tümör antijenleri, büyüme faktörleri, kromozomal bozukluklar, onkonjenler, Kromozomal bozukluklar 

(11. Kr alel kaybı, 1, 3, 6, 7, 9 delesyon kötü), Protoonkojenler (HER-2/neu=c-erb-B2, c-erb-B, c-H-ras 

kötü) , Büyüme faktörleri (EGF, TGFα, PDGF, IGF-1 kötü, TGFβ çok iyi)  

6- Proliferasyon hızı (Öploidi, düşük S-fazı iyi – anöploidi kötü)  

7-Hastanın yaşı ve menopoz durumu  

8-Gebelik ve laktasyon  

9-Tedavide gecikme  

10- Diğer biyolojik özellikler  

 

İnvazif Meme Kanseri İçin Klasik Prognostik Kriterler  

Tümör Faktörleri  Hasta Faktörleri  

Lenf nodu durumu  Yaş  

Tümör boyutu  Menapozal durum  

Histolojik/nükleer grade  Aile hikayesi  

Lenfatik/vasküler invazyon  Önceden meme kanseri varlığı  

Patolojik evre  İmmünsüpresyon  

Hormon reseptör durumu  Beslenme  

DNA içeriği (ploidi, S fazı oranı)  Önceden kemoterapi  

Yaygın intraduktal komponent  Radyoterapi hikayesi, varlığı  
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Histolojik tip  5 yıllık sağkalım (%)  10 yıllık sağkalım (%)  

İnfiltratif duktal  54  38  

Lobüler  50  32  

Medüller  63  50  

Komedo  73  58  

Kolloid (musinöz)  73  59  

Papiller  83  56  

Tübüler  >90  >90  

 

Prognostic factors in node-negative breast cancer.  
Prognostic Factor Increased Recurrence Decreased Recurrence 

Size T3, T2 T1, T0 

Hormone receptors Negative Positive 

DNA flow cytometry Aneuploid Diploid 

Histologic grade High Low 

Tumor labeling index < 3% > 3% 

S phase fraction > 5% < 5% 

Lymphatic or vascular invasion Present Absent 

Cathepsin D High Low 

HER-2/neu oncogene  High Low 

Epidermal growth factor receptor High Low  
 

GEBELİK VE LAKTASYONDA MEME CA 

Gebelikte ortaya çıkan meme kanserleri de aynı gebe olmayan hastalardaki gibi tedavi 

edilmelidir.  

Tedavi:  

Evre I ve II de hamileliğin sonlanması hastalığın yönlendirilmesine hiçbir fayda sağlamaz.  

Prognoz, hamile olamayanlarla aynıdır. Gebeliğin sonlandırılmasının hastalığın iyileşmesinde 

herhangi bir rolü yoktur. Ancak ilerlemiş vakalarda agresif tedaviye izin verilir. 

PAGET HASTALIĞI:  

Meme başında kronik egzamatoid erüpsiyon görülür.  

İntraduktal karsinomun deri altına yayılmasıdır.  

Epitelyal yayılımla meme başının ve aerolanın epidermisini tutar  

Klinik  

 Yanma 

 Kaşınma 
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 Hassasiyet 

 Ara sıra kanama olur 

Palpabl subaerolar kitle sıktır  

 

Tanı 

Meme başı ve ilişkili subaerolar kitlenin biyopsisi tanısaldır  

Tedavi  

Meme ca gibi 

 

 

Agents commonly used for hormonal management of metastatic breast cancer.  
Drug Action Dose, Route, 

Frequency 
Major Side Effects 

Tamoxifen citrate 
(Nolvadex) 

SERM 20 mg by orally 
daily 

Hot flushes, uterine bleeding, 
thrombophlebitis, rash  

Fulvestrant 
(Faslodex) 

Steroidal estrogen 
receptor antagonist 

250 mg 
intramuscularly 
monthly 

Gastrointestinal upset, headache, 
back pain, hot flushes, pharyngitis 

Toremifene citrate 
(Fareston) 

SERM 40 mg orally daily Hot flushes, sweating, nausea, 
vaginal discharge, dry eyes, 
dizziness 

Diethylstilbestrol 
(DES) 

Estrogen 5 mg orally three 
times daily 

Fluid retention, uterine bleeding, 
thrombophlebitis, nausea  

Goserelin (Zoladex) Synthetic leutinizing 
hormone releasing 
analogue 

3.6 mg 
subcutaneously 
monthly 

Arthralgias, blood pressure 
changes, hot flushes, headaches, 
vaginal dryness 

Megestrol acetate 
(Megace) 

Progestin 40 mg orally four 
times daily 

Fluid retention  

Letrozole (Femara) AI 2.5 mg orally daily Hot flushes, arthralgia/arthritis, 
myalgia 

Anastrozole 
(Arimidex) 

AI 1 mg orally daily Hot flushes, skin rashes, nausea 
and vomiting 

Exemestane 
(Aromasin) 

AI 25 mg orally daily Hot flushes, increased 
arthralgia/arthritis, myalgia, and 
alopecia 
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KADIN HASTALIKLARI  

 

KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ 

Kadın dış genital organlarının tümüne Vulva (pudendum) adı verilir. 

A- DIŞ GENİTAL ORGANLAR: 

 

Mons pubis (Mons veneris): Simfiz pubisin önünde uzanan deri altı yağ dokusundan 

zengin kabarıklıktır. Puberte döneminde bu bölgede kıllanma başlar. 

  Labium majus pudendi: Mons pubisden perineye uzanan deri kıvrımlarıdır. Embryolojik 

olarak erkekdeki skrotum karşılığıdır. Dış yüzleri pigmentli olup puberteden sonra kılla 

kaplanırlar, iç yüzleri ise düzdür. Sebase, apokrin ve ekrin bezler bakımından zengindir. 

Lig. Rotundum (teres uteri-round ligament) labium majusun ön parçasında deri ve yağ 

dokusu içinde sonlanır. 

  Labium minus pudendi (Nymphae): Labium majuslar ayrıldığında ortaya çıkan deri 

kıvrımlarıdır. Çok katlı yassı epitel ile örtülü olan bu doku, sebase follikül, ter bezleri, 

nöral ve vaskuler yapılardan zenginken, kıl follikülü içermez. Labiumlar aşağıda 

belli belirsiz bir kıvrımla birleşirler ve frenulum labiorum pudendi adını alırlar. Bu 

alanın altında kalan cilt katlantısına fourchette adı verilir.  

  Klitoris: Erektil bir doku olup erkekteki penisin karşılığıdır. Labium minusların iki yaprağı 

arasında yer alır.  
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 Vestibül (Introitus): Labium minusların arasındaki açıklıktır. Yukarıda klitoris, aşağıda 

frenulum labiorum pudendi ve yanlarda labium minuslarla çevrilidir. Çok katlı yassı 

epitelle döşelidir ve çok sayıda glandulae vestibulares minör içerir. Vajina, ostium üretra 

eksterna ve bartolin bezlerinin kanalları bu alana açılır. 

  Orificum üretra eksternum: Klitorisin altında, mesane yolunun dış deliğidir.  

  Bulbus vestibuli: Ostium vajinanın her iki yanında labium minusların altında yer alan 

erektil dokulardır. Arka uçları bartolin bezleriyle komşudur. Ön uçları birbirleri ile birleşerek glans 

klitorisin yapısına karışırlar. Üstleri M.bulbokavemozus ile örtülüdür. 

  Glandula vestibularis majör (Bartolin bezleri): Ostium vajinanın her iki yanında 

M.bulbokavernozus altında yer alırlar. Her bez bir kanal ile hymenin dış tarafında hymen ile labium 

minus arasındaki oluğa açılır . Salgısı sadece koitus sırasında akar ve vajinanın kayganlığını sağlar. 

Erkekteki karşılığı Cowper bezleridir. 

  Glandula vestibularis minör (Skene bezleri-paraüretral bezler): Orificum 

üretra eksternumun sağ ve soluna açılan ve mukus salgılayan bezlerdir. Gonore enfeksiyonu 

sonucunda retansiyon abseleri oluşurken; trikomonas için de bir yerleşme yeridir. Erkekteki 

karşılığı prostat bezi olarak kabul edilir. 

  Hymen Feminus: Meatus urinariusun altında, vajina alt kenarlarını çevreleyen mukoza 

kıvrımıdır. Genellikle ilk koitusla deflore olurken bazen ancak doğumda yırtılırlar. Doğumdan sonra 

kalan hymen artıklarına caruncula hymenales (caruncula myrtiformis) denir . Anatomik olarak 

hymenin değişik şekilleri bulunur (anuler, septalı, kribriform, paröz vb). 

  Perine: Pelvisi alttan kaplayan kas ve fasiadan oluşmuş tabakadır. Önde simfiz pubis, 

yanlarda tuber ischiadicumlar ve lig. sacrotuberale arkada ise koksiks arasında kalan 

eşkenar dörtgen şeklindeki bölgedir. Bu bölge tuber ischiadicumlar arasından geçen 

transvers bir hat ile 2 bölüme ayrılır.  

 Öndeki üçgene trigonum ürogenitale, arkada kalan üçgene de trigonum anale adı verilir. 

 

Ürogenital trigonun kasları; 

1. M. Transversus perinei superficialis 

2. M. İschiocavernosus 

3. M. Bulbocavernosus 

4. M. Transversus perinei profundus 

Anal trigonun kasları; 

1. M. Levator ani 

2. M. Sphincter ani ekstemus 
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TUS DERS NOTLARI 

 

O.E 1249 

Dış genital organların kanlanması a.iliaca intemanın uç dalı olan a.pudenda interna ve 

femoral arterin dalı olan a.pudenda eksterna'dan sağlanır. Venöz drenajı internal pudental verilere 

olur. İnnervasyonları ise n.pudendus'dan olur. 

B- İC GENİTAL ORGANLAR: 

Vajina: Vulvayı uterusa birleştiren, ön duvarı 7 arka duvarı 9 cm. uzunluğunda, 2-3 cm. 

genişliğinde fibromüsküler bir kanaldır.  

Vajina uterusun portiosu etrafında sonlanır ki bu düzlem hemen hemen pelvis girimine 

paraleldir. Vajen içinde kalan portio uteri ile vajen duvarı arasındaki çıkmazlara forniks vaginae adı 

verilir. En derini posterior forniksdir ve bu da cul de sac (Douglas) ile komşudur. Vajenin ön 

duvarı trigonum vesicale ve üretra ile, arka duvarı ise douglas ve rektum ile komşudur. Vajen 

mukozası, tipik çok katlı, non-keratinize yassı epitel ile döşelidir.  

 

Vajen mukozası nonkeratinize çok katlı yassı epitelden oluşur ve bez içermez. Bez 

olmamasına rağmen flour albus denilen bir sekresyon ile ıslaklığı sağlanır. Bu sekresyon, primer 

olarak endoservikal ve bartholin bezlerinin sekresyonları ile epitel transudasyonu ve ölü epitel 

hücrelerinden oluşur. Vajen ön ve arka duvarında çok sayıda enlemesine mukozal kıvrımlar mevcut 

olup bunlara columna rugarum denir.  

Kavernöz doku ihtiva eden bu yapılar menapozdan sonra ortamda östrojen bulunmaması 

nedeniyle yassılaşıp silinirler. Vajenin kanlanması; a.iliaca internanın dalı olan a.vaginalis tarafından 

sağlanır. 

Uterus (Metra-Hystera): Uterus, mesane ile rektum arasında yer alan kas yapısında bir 

organdır. Uterus; doğurmamışlarda, 4x6x8 cm ebadında ve 40-50 g. ağırlığındadır. Corpus ve 

coilum (serviks) olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Uterusun corpusu değişik bölümlere ayrılır.  

Endoservikal kanal ile birleştiği bölgeye isthmus, tubalar ile birleştiği bölgeye kornu ve tepe 

kısmına da fundus adı verilir.  
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Uterus antevert, antefleks pozisyonundadır. Fleksiyon, uterus corpusunun uzun aksı ile 

serviks arasındaki açı iken; versiyon ise uterus ile vajen arasındaki açıdır. Uterusun içindeki boşluk 

cavum uteri adını alır. Serviksin vajen içine uzanan kısmına portio vaginalis uteri adı verilir. 

Porsiyonun dış yüzünde eksternal os ve cavum uteri ile birleştiği iç yüzünde de internal os bulunur. 

Bu iki açıklık arasında kalan kanal, endoservikal kanal olarak adlandırılır ve yaklaşık 2-3 cm 

uzunluktadır. 

 

 

Uterus üç tabakadan oluşur. Seroza tabakası (perimetrium), mezotel ve ince gevşek bağ 

dokusundan meydana gelir. Kas tabakası (myometrium), üç adet düz kas bölümünden oluşur.  

Mukoza tabakası (endometrium), bazal (1/3) ve fonksiyonel (2/3) tabakadan oluşur. 

Endometrium salgı yapan silyalı tek katlı prizmatik epitelle döşelidir ve endoservikal kanalda da 

bu tek katlı prizmatik epitel devam eder.  
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Eksternal ostiuma yakın kanalı döşeyen prizmatik epitel, portio vaginalis yüzeyine 

geldiğinde çok katlı yassı epitele dönüşür. Bu geçiş bölgesine (squamocolumnar bileşke) 

transizyonel zon denir.  

. 

 

Uterusun ön yüzü periton ile örtülüdür ve periton isthmusa kadar uzanarak buradan 

mesaneye atlar. Uterus ile mesane arasında oluşan bu çıkmaza ekscavatio vesicauterina adı verilir. 

Uterusun arka yüzü de periton ile örtülüdür. Bu periton da arkada vajina sınırına kadar uzanır ve 

buradan rektuma atlar. Uterus ile rektum arasında oluşan bu çıkmaza da ekscavatio rectouterina 

(Douglas çıkmazı) adı verilir. 

 

Uterusu besleyen A.uterinalar, A.iliaca internadan (hipogastrik arter) ayrılır. Seyri sırasında 

servikse girerken üreterler ile çok yakın seyrederler. Uterin arterler, myometriumun yüzeyel 

tabakasına giden arkuat arterlere, bunlar da myometriumun derin tabakasına giden radial arterlere ve 

endometriuma giden spiral arterlere ayrılırlar. 
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A. İliaca interna'nın (hipogastrik arter) dalları:  

Ön dal 

Uterin 

Umbilikal 

Obturator 

İnternal pudendal 

Middle vezikal 

Middle rektal 

Vajinal 

İnferior gluteal 

Arka dal 

Superior gluteal 

Lateral sakral 

İliolumbar 

 

Tuba Uterina (Fallop tüpleri) Överlerle uterus arasındaki 7-12 cm. uzunluğundaki 

boru biçiminde organlardır. Dört bölümden oluşur. Overe en yakın olan genişlemiş kısma 

infundibulum adı verilir. Bunun hemen ucunda yer alan saçak şeklindeki  uzantılara  ise  fimbria 

denir.  Bunlardan en  uzun  olanına  fimbriae ovanca(Richard fimbriası) adı verilir.  

Ovumdan atılan oosit fimbrialar tarafından yakalanır. İnfindibulumdan sonra gelen kısma 

ampulla denir ve bu bölüm tubanın en uzun ve en geniş bölümüdür. Oosit ve spermin birleşerek 

döllenmenin olduğu bölümdür. Ektopik gebeliklerin en sık görüldüğü bölümdür. Bunu takip eden 

daha kalın duvarlı olan bölüm ise isthmus adını alır.  

Uterusa en yakın olan bu bölüm de ektopik gebeliklerin ikinci en sık görüldüğü yerdir. 

Tubanın en dar yeri olan ve intramural olarak yer alan kısma ise interstitialis adı verilir. Tuba 

uterinanın mukozası silialı kolumnar epitel ile döşelidir. Kanlanması A.ovarica ve A.uterinadan gelir, 

her iki arter mesosalpinksde anastomoz yapar. 
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  Ovarium: Overler genellikle 5x3x3 cm. boyutundadır. Overler hilus adı verilen bölgeden 

mezenterleri ile lig.latuma bağlıdırlar. Overin tüm damar ve sinir yapıları hilusdan girer. 

Bu bölgede mezonefrik kalıntılar da bulunabilmektedir. Overlerin korteks ve medulla 

olmak üzere iki kısmı vardır.  

Overler Lig.Ovarii Proprium (utero-ovarian ligaman) ile uterusa asılırlar. İçinde a.uterinanın 

dalı olan r.ovaricus bulunur. Lig.Suspensorium Ovarii (İnfundibulopelvik ligaman) ise överi pelvis 

yan duvarına asar ve içinden a.-v.ovarica geçer.  

Overlerin kanlanmasını sağlayan A.ovaricalar L2 seviyesinde aorta abdominalisden ayrılırlar 
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UTERUSUN BAĞLARI:  

Lig. latum uteri(Broad ligament): 

2 kat peritondan oluşur ve uterusun dış kenarından pelvis duvarına uzanır  

 

Lig. teres uteri(Round ligament):  

Uterusun fallop tüpleri ile birleştiği yerden başlar, inguinal kanaldan geçer ve labium majusta 

sonlanır.Gubernakulum artığıdır.Uterusun anteflexion ve anteversiyon pozisyonunda durmasını 

sağlar.  

 

Lig. cardinale(Mackenrodt bağı=Lig. transversum cervicis): 

Cervixten pelvik yan duvara uzanır.Uterusa en güçlü desteği sağlayan ligamenttir.Ayrıca 

uterusun kan damarlarını içerir.  

 

Lig. sacrouterina: 

Uterusun ağrı duyusu liflerini taşır. LUNA'da koterize edilen bağdır. 
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Parametrium: 

Lig.latumun uterusa yakın olan kısımlarımdaki bağ dokusuna parametrium denir. Lig. latumun 

iki yaprağı arasında;uterus,tuba uterina, parametrium, a.ovarica, üreter, lig.teres uteri (Round 

ligament), lig.cardinale, lig.pubocervicale, lig.sacrouterinalar vardır.  
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KADIN ENDOKRİN SİSTEM 

 

NORMAL PÜBERTAL GELİŞİM  

PUBERTE  

Yaş değişken (kızda 8-13, erkekte 9-14). Kızlarda ilk belirti telarş iken, erkeklerde ilk belirti 

testis volümünde artmadır. (3 cm testis)  

Kızlarda sıra ile :  

Telarş 

Pubarş 

Menarş 

Pubertenin başlaması:  

 Puberte GnRH’nın pulsatil atımlar halinde salınması ile başlar. Ama bunu denetleyen 

etkenler multifaktorialdir.. Genetik, ırk, sıcaklık, leptin, Melatonin gibi 

NOT: 

Leptin yağ dokusundan salınır. Yağ dokusunun miktarı ile orantılıdır. Yağ dokusunun 

artmasıyla miktarı artar. GnRH pulsasyonu için gereklidir. 

NOT: 

Melatonin ise karanlıkta salınan, aydınlıkta ise salınımı duran pineal (epifiz) 

hormonudur. GnRH pulsasyonunu baskılar. 
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PUBERTE PREKOKS 

Gerçek puberte prekoks  

Hipotalamo-Hipofizer aks çalışmaktadır. Erkeklerde spermatogenez, kızlarda ovulasyon 

başlamıştır.  

Yapısal - İdiopatik (Kızlarda en sık sebep)  

Serebral: arka hipotalamusu etkileyen bozukluklar ve pineal gland tümörleri  

 

Psodopuberte prekoks 

Hipotalamo-Hipofizer aks çalışmamaktadır. Sadece steroid hormon sentezi artmıştır. 

Sekonder seks karakterleri belirir. Ovulasyon ve sperm yapımı yoktur. 

 

Adrenal kaynaklı 
Adrenal hiperplazi (21- OH az eksikliği) (Dişi psodohermafrodit en sık sebebi)  
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Gonad kaynaklı 

Overin hiler hücreli tümörü 

Overin granüloza hücre tümörleri 

Koryokarsinom(HCG üreterek) sorumludur 

 

Mc-Cune Albright sendromu (poliostotik fibröz displazi)  

yaygın kistik kemik lezyonlan, 

ciltte pigmente lezyonlar (cafe-au-lait) 

sexüel erken gelişimle karakterize sendromdur.  

Mc-Cune Albright sendromlu hastalarda Gi protein defektine bağlı endokrin salgıların 

süpresyonu yapılamaz.  

 

SEKSÜEL GELİŞİM  ANORMALLİKLERİ 

KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ  

Dişi hermafroditizm en sık sebebidir.  

Otozomal resesif geçer  

Sürrenallerden aşırı androjen salgılanır  

Kemik yaşı ileridir  

Akne, ses kalınlaşması, primer amenore, infertilite, tuz kaybı ve hipoglisemi gelişebilir.  

Konjenital adrenal hiperplazi’ye neden olan en sık enzim defekti 21 Hidroksilaz eksikliğidir.  

Tanıda,  

üriner 17 ketosteroid yüksek  

Tedavide  

Kortizol ve aldesteron replasmanı yapılır  

 

TESTİKÜLER FEMİNİZASYON:  

Erkek hermafroditizm en sık sebebidir.  

Androjenin intrasellüler reseptöründen sorumlu reseptörde bozukluk vardır.  

Androjene tam duyarsızlık vardır.Testesteron duyarsızlığı olduğu için Wolf kanalı erkek iç genitale 

diferansiye olmaz. Wolf kanalından meydana gelen yapılar mevcut değildir.  
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DHT duyarsızlığı olduğu için dış genital dişi yönünde farklılanır. Dış genital sistem ve 

fenotip dişidir. 

MIF nedeniyle uterus ve tüpler gelişmez. Vagina kısa ve kördür. 

 

5 ALFA REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ  

Ailevi bozukluktur ve otozomal resesif geçer  

Testesteron nedeniyle iç genital erkek yönünde farklılanır.  

DHT olmadığı için dış genital dişi fenotipi gösterir.  

 

UTERİN HERNİ SENDROMU:  

 Müllerian inhibitör faktör yetersizliği vardır.  

İç ve dış genital erkek yönüne diferansiye olur.  

MIF olmadığı için utrus ve tüpler vardır.  

 

KLINEFELTER SENDROMU:  

47, XXY  

Genellikle mayozda nondisjunction sonucu meydana gelir.  

Mikropenis, hipospadiyas ve chordae gözlenir.  

Testislerde primer spermatogoniumlar azalmıştır.  

Şişmanlık, jinekoid yağ dağılımı ve zayıf adele gelişimi gözlenir.  

Jinekomasti görülür.  

FSH ve LH artma, testosteronda azalma görülür.  

Sıklıkla diabete rastlanılır.  

Zeka geriliği vardır.  
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SWIYER SENDROMU:  

Kromozomal yapı 46, XY’dir. Y kromozu vardır, ancak fonksiyon göstermez.  

Pür XY gonadal disgenezide denir.  

Normal dişi dış ve iç genital sistemi olup, gonadların yerine fibröz bantlar vardır.  

Gonadlar mutlaka çıkarılmalıdır.  

 

TURNER SENDROMU:  

Kromozomal yapı 45, XO şeklindedir.  

Fenotip dişi olup, çizgi gonad, kısa boy ve turner ‘e özgü stigmatlar gözlenir. 

Ayrık meme başı, düşük ense saç çizgisi, yüksek damak, açılı dirsekler (cubitus valgus) 

Doğumda özellikle alt extremitede lenfödem olabilir. 

IQ genellikle normaldir.  

İç ve dış genital dişidir.  

Overler fibrotik haldedir. 
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KADIN GENİTAL SİSTEM FİZYOLOJİSİ  

OVUMUN GELİŞİMİ 

Anne karnında oogonialar 6-7 gebelik haftasına dek mitozla çoğalıp 20. haftada 

maksimum sayıya ulaşırlar. 

Bundan sonra oogonium sayısı azalır. Doğumda 2 milyon adettir. Oogonia doğum öncesi 

mayoza girer. 1. mayozun profazında durur. Buna primer oosit denir. Puperteye kadar bu fazda 

kalırlar. 

Pubetede ovulasyon başlaması ile primer oositlerin 1. mayozu biter. Yumurtlanan ovum 

2. mayoz metafazında duraklar. Buna sekonder oosit denir.  

Spermin ovuma girmesi 2. mayozun tamamlanmasına neden olur. Ovumun mayozu 

döllenme ile tamamlanır. 

 

FOLİKÜL GELİŞİMİ 

 

1. Primordial Folikül 

 Fetusta bulunan yapısı primordial foliküldür. Yenidoğanda 2 milyon primordial folikülden 

% 99.9u atreziye uğrayarak harap olur. Ancak 400-500 tanesi ovulasyon şansına sahiptir.  

Çünkü primordial folikullerin bir bölümü inaktif dururken, bir bölümü de sürekli gelişme 

göstererek, primer foliküle dönüşürler. Bu süreç preantral (sekonder) folikül olana kadar devam 

eder. Bu süreç FSH, LH dan bağımsız olarak meydana gelir. 
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2. Primer Folikül 

 Tek sıra granuloza hücresiyle (Kübik epitel) döşelidir. Granuloza ile yumurta zarı arasında 

glikoprotein yapılı, ovumu örten zona pellusida oluşmaya başlar. Zona pellusida için pellusidin 

denilen protein yapılar bulunmaktadır. Zp1-Zp2-Zp3 adı verilen bu proteinler spermin ovuma 

tutunmasında görev alır. 

3. Sekonder (Preantral) 

 Granuloza hücreleri çoğalmış çok katmanlı hale gelmiştir. Zona pellusida katmanı tam 

olarak oluşur. Granuloza katı çevresine mezenşim hücreleri göç etmeye başlar. Birbirine paralel dizilir. 

İlk teka taslağı oluşmaya başlar. Bu dönemde granuloza hücreleri içinde Call-Exner cisimleri 

ortaya çıkar. Teka interna hücrelerinde LH reseptörleri ortaya çıkar. 

 

4. Tersiyer (Antral-Graaf) Folikül 

 Granuloza hücreleri arasında folikul sıvısı artar.(Antrum). Korona radiata hücreleriyle çevrili 

oosit, granuloza hücrelerinden oluşmuş kumulus ooforus denen çıkıntının içinde yer almaktadır.  

Teka, granuloza,ovum arasında gap junction (neksus) lar ile bağlantılar kurulmuştur.  
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Teka interna hücrelerinde LH reseptörleri gelişmiş ve LH kontrolünde androstenadion 

yapılmaktadır. Yapılan androstenadion, granuloza hücrelerinde aromataz etkisinde östrojenlere 

çevrilir. Aromataz enziminin aktivitesini FSH belirler. 

 

 

ÇİFT HORMON ÇİFT HÜCRE  

 
 Teka hücreleri, LH etkisinde androstenadion ve testosteron salgılarlar  

 Granulosa hücreleri testosteronu aromataz ile östrojenlere çevirir. FSH artışı aromataz 

stimülasyonu yapar. Ostrojenler endometriumda proliferatif fazı oluşturur.  

Siklusun ortasında öst. 200 pikogram/ml’ye çıkınca pozitif geri bildirim oluşturur.  
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LH Piki ovülasyonu sağlar, ardından korpus luteum oluşumunu ve luteinizasyonu sağlar.  

Korpus luteumun görevi sekratuar fazda progesteron oluşturmaktır.  

Ovulasyon sırasında kadınlann bir kısmında kasıklarda ağrı görülür, buna Mitteischmerz 

ağnsı denir.  

 Korpus luteum eğer gebelik olmazsa apopitozise uğrar ve geriler.  

 Progesteron azalması nedeniyle endometriumda progesteron çekilme kanaması 

oluşmaktadır. (Menstruasyon)  

 

SİKLUSTA HORMONLAR VE ETKİLERİ  

 
Östrojen endometriumda glandüler ve vasküler yapıları uyarır. Endometriumun 

proliferasyonunu sağlar.  

Östrojen miyometriumda Gap Junction formasyonunu sağlar ve myometriumu kontraktil 

hale getirir.  

Östrojen tubal motiliteyi ve silial hareketi artırır. 
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Östrojen servikal mukusu kayganlaştırır sıvılaştırır ve geçirgen hale getirir. Spin-Barket testi 

pozitifleşir.  

 Östrojen etkisinde vajen mukozasında süperfisial hücre hakimiyeti olur. 

 Östrojenler artan miktarları,hipotalamus ve hipofizden (-) feed-back ile daha az FSH 

sekresyonuna yol açalar. FSH üzerine en güçlü inhibitör etki östradiol ile oluşur. 

 Her siklusta ovulasyon olması için seçilen foliküle dominant folikül denir.Dominant 

folikül daha fazla FSH reseptörü içerir ve atreziye uğrayacak foliküller ile karşılaştırıldığında 

daha fazla östrojen üretme kapasitesine sahiptir.Dominant folikül azalan FSH seviyelerine rağmen 

büyüme yeteneğini kaybetmez.  

 Östrojen pikinin olması, ovulasyonu tetikleyen hipofizer LH salınımını sağlar.  

LH surge’ünden 24-36 saat sonra ovulasyon olur. 

Ovulasyon ile corpus luteum meydana gelir ve progesteron üretimi 

başlar,Luteal=Sekretuar faz başlar. Progesteron endometrial glandların sekresyon yapmasını ve 

glikojen tutmasını sağlar.(Desidual Reaksiyon).  

Progesteron termojeniktir. Bu nedenle ovulasyonla vucut ısısı 1 derece artar. 

 

Şekil: Menstrüel siklus histolojisi (A), Erken sekratuar fazda subnukluer vakuolizasyon (B) Sekresyonun artımı 

(C), predecidual değişiklikler (D), stromal lokositler (E), mensle beraber stromal dökülme 

 Luteal fonksiyon LH varlığına bağımlıdır.Devamlı LH sekresyonu olmaması halinde corpus 

luteum 12-16 günde regrese olur ve corpus albikans oluşur.Siklusun luteal fazı sabittir.  

Gebelik oluşursa sinsityotrofoblastlar hCG üretmeye başlar hCG nin LH benzeri etkiyle 

corpus luteumun devamlılığını sağlanır. Corpus luteum progesteron salınımını sürdürerek sekretuar 

endometriumu destekler ve gebeliğin devamını sağlar.  

Gebeliğin devamı için gerekli en önemli hormon Progesteron dur. Progesteron gebelikde ilk 

iki ay corpus luteumdan salgılanır sonra plesanta bu görevi sürdürür. Beta-hCG 

insityotrofoblastlarca üretilir, fertilizasyondan sonra 8.günde kanda ölçülebilir, 24-48 saatte bir 

iki katına çıkar ve ikinci ayda maksimum seviyededir. Böylece korpus luteumun iki ay 

devamlılığını sağlanmış olur.  
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SERVİKAL DEĞİŞİKLER:  

Servikal mukus Östrojen etkisinde incelir, sulanır ve bazik bir hal alır.  

Ovulasyon zamanı mukus en akışkan ve ince halini alır.Bir pens ile yada iki parmak 

arasında servikal musus sıkıştırılıp açılırsa kopmadan 10cm uzayabilir. Buna spin-barket testi 

denir. 

 Servikal mukus lama yayılarak kurutulup mikroskopta incelenirse eğrelti otu manzarasına 

Fern like belirtisi denir.  

Progesteron servikal mukusu kalınlaştırır ve tıkaç haline getirir.  

KOK içerdikleri progesterondan ötürü PID karşı koruyucudur.  

 

VAJİNAL DEĞİŞİKLİKLER:  

Östrojen etkisiyle epitel kornifiye hal alır.Vajen epitelinde glikojen deposu oluşturur. 

Glikojen vajen florasındaki laktobasiller tarafından laktik aside çevrilir. Normal vajen Ph değeri 

4.5den düşüktür. 

Smearde süperfisial hücre hakimiyeti östrojen etkisini basal ve para basal hücreler ise 

östrojen etkisinin olmadığını gösterir.  

Progesteron ise vajende Lökositler infiltrasyonu sağlar.  
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HORMONLAR ve ETKİLERİ 

 

ANDROJENLER 

19 C atomlu steroid türevleridir.  

Testosteron esas olarak testisin interstisyel (Leydig) hücrelerinden salınır.  

Salınan testosteron daha sonra sekonder seks karakterlerini oluşturan dokularda 5α-redüktaz 

enzimince asıl etkin formu olan dihidrotestosterona (DHT) çevrilir.  

Vücutta sentezlenip salınan androjenlerin üçte ikisi adrenal korteks kaynaklı olan 

androstenedion, dihidroepiandrosteron (DHEA) ve dihidroepiandrosteron sülfattır(DHEAS). 

Androjenlerin etki gücüne göre sırası; DHT > Testosteron > Androstenedion > DHEA 

LH; Leydig hücrelerinden testosteron salınımına yol açar.  

Sertoli hücrelerinden salınan inhibin FSH’ın salınımını keser. (-) feedback etki oluşur. 

Testosteron (-) feedback etki ile hipotalamustan GnRH salınımını inhibe eder. Dışarıdan 

uzun süre yüksek doz androjen verilmesi; GnRH ve gonadotropinlerin salınımını inhibe ederek 

azospermi oluşturabilir.  

Metabolizma: 

Tüm androjenler karaciğerde metabolize edilir. Metabolitleri 17-ketosteroidlerdir. 

Androjenlerin az bir kısmı hücrelerde ve yağ dokusunda aromataz tarafından östrojene çevrilir; 

� Testosteron → Östradiol (E2) 

� Androstenedion → Östron (E1) 

ETKİLERİ 

 

Erkeklerde sekonder seks karakterlerinin gelişiminden sorumludur. Cinsiyeti belirler.  

Fetusta testosteron varsa erkektir. Testosteron yoksa dişidir. Östrojenlerin cinsiyet tayini 

üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.  

Testosteronun anabolik etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle erkeklerde kas kitlesi daha 

fazladır.  

 

 

Erkeklerde ateroskleroza eğilim belirgindir. Dişiler menopoza kadar ateroskleroz yönünden 

doğal olarak korunmuştur. 

Seks hormonlarının su ve tuz üzerine etkileri 

Su ve tuz retansiyonu Su ve tuz atılımı 

Androjen 

Östrojen 

Progesteron 

 

Testosteron 

Östrojen 

HDL ↓, LDL ↑ 

HDL ↑, LDL ↓ 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                       1268 

Testosteron trombositlerin agregasyona eğilimini artırır. Erkeklerde trombosit 

agregasyonuna eğilim artmıştır. Buna karşılık dişilerde östrojen etkisi ile karaciğerde pıhtılaşma 

faktörlerinin sentezi artar. Dişilerde koagülasyona, erkeklerde agregasyona eğilim daha 

yüksektir.  

 

Testosteron busiklat: 

En uzun etkili testosteron preparatıdır.  

Mesterelon: 

Androjenik etki gösterir fakat gonadotropin salınımını inhibe etmemektedir.  

 

Fluoksimesteron / Kalusteron / Testolakton: 

Meme kanseri tedavisinde antineoplastik olarak kullanılırlar.  

Testosteron preparatlarının en önemli yan etkileri virilizasyondur. Kolestatik sarılık da yaparlar.  

En fazla kolestatik sarılık yapan metil türevleridir. Yani metiltestosterondur.  

ANTİ-ANDROJENİK İLAÇLAR 

Siproteron asetat: 

Testosteron reseptörlerinin kompetitif blokörüdür.  

Sapık seksüel dürtüsü olan hastaların tedavisinde yararlı bulunmuştur. 

Akne tedavisinde kullanılır.  

Erkek fötus üzerinde feminizan etki oluşturacağı için gebelikte kullanılmaz.  

Spironolakton: 

Aldosteron reseptör blokörüdür. 

Aynı zamanda testosteronun sentezini ve reseptöre bağlanımını da inhibe eder.  

Simetidin: 

 Dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmısını da inhibe eder.  

Jestonoron: 

Androjenlerin hedef hücrelere girişini bloke eder.  

TESTOSTERON RESEPTÖR BLOKÖRLERİ 

3S 

� Simetidin 

� Spironolakton 

� Siproteron asetat 

 

Ketokonazol:  

 Seks hormonlarında sentez inhibisyonu ortaya çıkartır.  

Flutamid / Nilutamid / Bikalutamid: 

 Testosteron reseptör blokörüdür.  

 GnRH analogları ile birlikte metastatik prostat kanserinde kullanılırlar.  
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Finasterid: 

 5α-redüktaz enziminin inhibitörüdür. BPH ve Prostat Ca tedavisinde kullanılır. 

 

Testosteron üzerine etki gösteren ilaçlar 

Reseptör 

Blokörleri 

Sentez İnhibitörleri 5α-redüktaz 

İnhibitörleri 

Androjen Giriş 

Blokörleri 

� Siproteron 

� Spironolakton 

� Simetidin 

� Flutamid 

� Ketokonazol � Finasterid 

� Medrojesteron 

� Jestonoron 

 

OSTROJEN 

 18 C'lu steroidlerdir.  

 Üç tane östrojen vardır: Etki güçleri: Östradiol > Östron > Östriol 

 Plasentadan salınan östriol en zayıf etkilisidir. Kadında östrojenlerin büyük kısmının sentez 

yeri follikülün granüloza hücresidir.  

 Premenopozal dönemde, östrojen %75 over, %25 over dışı kaynaklıdır. Postmenopozal 

dönemde ise östrojenin ana kaynağı adrenal korteksten salınan androstenediondan oluşan 

östrondur. 

 Androstenediondan östron veya testosterondan östradiol oluşumu aromataz enzimi tarafından 

katalizlenir.  

 Östrojen, plazmada albümine ve seks hormonu bağlayan globulin (SHBG) adı verilen β-

globuline büyük oranda bağlanır.  

 SHBG karaciğerde yapılır ve sentezi östrojenler tarafından artırılır. 

 

ÖSTROJEN PREPARATLARI 

 

Östradiol sipionat: 

 En uzun etki sürelidir.  

 

Östradiol benzoat: 

 En kısa etki sürelisidir.  

Etinil östradiol: 

 Oral kullanılan östrojenler içinde en etkin olanıdır.  

 En yaygın kullanılan östrojen preparatıdır.  
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Dietilstilbestrol:  

 En önemli özelliği kanserojenik ve teratojenik etki potansiyelinin olmasıdır.  

 

ÖSTROJEN KULLANIMI 

 Östrojenik ilaçlar şu amaçlarla kullanılır; 

 Endojen östrojenlerin etkisini taklit etmek veya geliştirmek 

 Eksilmiş hormonu yerine koymak (replasman) 

 Disfonksiyonel kanamalarda olduğu gibi östrojen/progesteron düzeyindeki dengesizliği 

düzeltmek 

 Anormal bir proçesi baskı altına alarak düzeltmek (hirsutizm ve endometriyoz gibi) 

 Gebeliği önlemek 

ÖSTROJEN ENDİKASYONLARI 

 Oral kontrasepsiyon 

 Menapozal ve postmenapozal bozukluklara karşı hormon replasman tedavisi 

 Amenore 

 Dismenore 

 Kız çocukların aberant büyüme durumları 

 Hirsutizm 

 Disfonksiyonel uterus kanamaları 

 

ÖSTROJENLERİN YAN ETKİLERİ 

 En sık görülen yan etkisi bulantı ve kusmadır.  

 Uzun süreli tedavi ile endometriyum hiperplazisine neden olur.  

 Karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda yetmezliği artırabilir.  

 Kolesistopati insidansını artırır. 

 Su ve tuz tutulması nedeniyle hipertansiyon ve kalp yetmezliğini şiddetlendirebilirler.  

 Migren ve epilepsi nöbetlerini sıklaştırabilirler.  

 Tromboembolik yan etkiler oluştururlar.  

 Östrojenlerin teratojenik etki potansiyelleri vardır. Erkek fötusta feminizasyona neden 

olabilirler.  

 

ÖSTROJEN KONTRENDİKASYONLARI 

 Endometriyum kanseri ve premenopozal dönemdeki meme kanseri 

 Kanserin büyümesini hızlandırdıklarından kullanılmazlar. 

 Tromboembolik hastalık 

 Karaciğer yetmezliği 

 Porfiria 

 Hipertansiyon 

 Migren 

 Gebelik 
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ANTİÖSTROJENİK İLAÇLAR 

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ 

 Aromataz enzimi östrojen sentezi sırasında androstenedionun östrona ve testosteronun 

östradiole dönüşümünü katalizler.  

 Bu enzimi inhibe eden ilaçlar hem premenopozal hem de postmenopozal kadınlarda östrojen 

oluşumunu azaltırlar.  

 İlerlemiş meme kanseri ve metastazlarının tedavisinde selektif aromataz inhibitörlerinin 

terapötik değeri vardır.  

 Steroid yapıda olanlar; formestan,eksemestan,  4-asetoksiandrostenedion, noretisterondur.  

 Nonsteroid selektif aromataz inhibitörleri ise anastrozol, vorozol ve letrozoldur.  

KLOMİFEN SİTRAT 

 Hipotalamusta, östrojenin negatif feed back mekanizma ile FSH ve LH salınımını kestiği 

östrojen reseptörlerini bloke eder. 

 Östrojen reseptörüne bağlanamaz, FSH ve LH’ın salınımını kesemez. FSH ve LH salınımı 

artarak devam eder.  

 Dolayısıyla santral düzeyde gonadotropik etki ortaya çıkartır.  

 Periferdeki östrojen reseptörlerinde de aynı blokaj etkisini ortaya çıkartır ve antiöstrojenik etki 

yapar.  

 Gonadotropin düzeyinin artması overlerin aşırı şekilde stimülasyonuna neden olur. Overler 

büyürler ve kistler oluşur. Her bir siklusta birden fazla follikül aynı zamanda olgunlaşabilir ve bunun 

sonucu multipl ovülasyon olur. 

 En önemli kullanılış yeri kısırlık tedavisidir.  

 Sıcak basması, görme bozukluğu, bulantı ve kusma yapabilir.  

 Ovaryen hiperstimülasyon sendromu’na yol açabilir. 

  Karaciğer hastalıklarında ve over kisti olanlarda kontrendikedir. 

SELEKTİF ÖSTROJEN RESEPTÖR MODÜLATÖRLERİ 

Tamoksifen: 

 Hedef hücrelerdeki östrojen reseptörlerinin parsiyel agonistidir.  

 Agonistik etkinliği, kemiklerde ve lipoprotein metabolizmasında belirgindir.  

 Pre ve postmenapozal dönemdeki östrojen reseptörü pozitif metastazlı meme kanseri 

olgularının palyatif tedavisi için ve ayrıca mastektomiden sonra adjuvant olarak kullanılır.  

Meme kanserli hastanın ömrünü uzatır, postoperatif nüks riskini azaltır.  

 Kronik kullanımı halinde koroner kalp hastalığı insidansını %20 dolayında azaltır ve 

osteoporozu yavaşlatır.  

 Amenore veya anovulatuvar menstrüel siklus nedeniyle kısır olan kadınların tedavisi için 

klomifen gibi kullanılabilir.  

 En sık yan etkisi sıcak basması, bulantı ve kusmadır.  

 Lökopeni ve trombositopeni oluşturabilir.  

 Yüksek dozda seyrek de olsa retinopati yapabilir.  

 Kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi yapabilir.  
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Toremifen: 

 Tamoksifene benzer, ancak ondan farklı olarak; 

 Kemik mineral dansitesini artırmaz, biraz düşürür.  

 Total ve LDL kolesterolu düşürdüğü halde, HDL kolesterolu azaltır.  

Raloksifen: 

 Meme kanseri hücresinin çoğalmasını antiöstrojen etkisiyle inhibe eder.  

 Osteoporozun önlenmesi ve tedavisi için kullanılır. 

 Vertebra ve kalça kırıklarının insidansını düşürür.  

 Premenapozal kadınlarda endometriyum kalınlığını artırmaz ve menstrüel siklusu bozmaz.  

 Derin ven trombozu riskini artırır.  

Droloksifen: 

 Tamoksifenden vücutta aktif metabolit olarak oluşur.  

 Peri ve postmenopozal meme kanserini baskılar.  

 Endometriyumda proliferasyon yapar.  

 

PROGESTERON 

21 C atomlu bir steroiddir.  

Esas olarak overlerden ve siklik bir şekilde salınır.  

Menstrüel siklusun ikinci yarısında corpus luteum’un teka interna ve diğer hücreleri asıl 

kaynaktır.  

Kolesterolden oluşan pregnolondan sentezlenir. 

Gebelerde 7. haftadan itibaren plasenta tarafından giderek artan bir hızla progesteron 

salgılanır.  

PROGESTERON İLAÇ TÜREVLERi 

Progesteron Türevleri Testosteron Türevi Sentetik Projestinler 

Hidroksiprogesteron kaproat 

Medroksiprogesteron asetat 

Jestonoron kaproat 

Noretindron (Noretisteron) 

Didrogesteron 

Alilestrenol 

Noretinodrel 

Linestrenol 

Etnodiol diasetat 

Norgestrol 

Dezogestrel 

Jestoden 
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PROGESTERON ENDİKASYONLARI 

Oral kontrasepsiyon 

Bir östrojenle kombine veya tek başına kullanılır.  

Disfonksiyonel kanamalar 

Hiperplastik endometriyum varsa, progesteronlarla tedavi yapılır.  

Atrofik endometriyum varsa, östrojen ve progesteron kombinasyonu ile veya kombine oral 

kontraseptiflerle tedavi yapılır.  

Dismenore 

Endometriyozis 

Habituel abortus veya düşük tehdidi 

  Pregnandiol ölçümlerinin progesteron salgısının azlığını gösterdiği durumlar dışında, 

progesteron kullanımının düşüğü önleme yönünden fazla bir değeri yoktur.  

Kız çocuklarda erken puberte 

Premenstrüel gerginlik 

Endometriyum kanseri 

Antiandrojenik kullanımı 

Anabolik steroid olarak kullanımı 

Hipoventilasyon 

Teşhis amaçlı kullanımı 

PROGESTERONUN YAN ETKİLERİ 

Akne ve saçlarda yağlanma 

Memelerde duyarlılık 

Hirsutizm 

HDL düzeyinde azalma, LDL düzeyinde yükselme 

Teratojenite 

Kolestatik sarılık 

ANTİPROGESTERONLAR 

Epostan: 

Progesteron reseptörleri üzerinde oldukça selektif antagonist etkilidir.  

Mifepriston: 

Progesteron reseptörlerini bloke eder; bu nedenle progesteron antagonistidir.  

Daha düşük afinite ile glukokortikoid reseptörlerine de bağlanır ve antagonize eder. 

   Menstrüel siklusun luteal döneminde verildiğinde endometriyum üzerindeki pogesteron 

etkinliğini yok ederek menstrüasyonu başlatır ve implantasyon olmuşsa onu bozar. Gebeliğin ilk 

haftalarında verildiğinde düşük yapar. 

   Menstrüel siklusun son günlerinde periyodik şekilde kullanılarak veya beklenen menstrüasyon 

gününü geçirmiş kadınlar tarafından alınarak “kontraseptif” olarak kullanılabilir.  

Gerçek anlamda kontrasepsiyon (döllenme önleme) değil, fakat kontrajestiyondur (oluşmuş 

gebeliğe son verme). 
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GnRH 

Hipotalamustan salınır.  

GnRH ve GAP (GnRH-associated peptide), portal sisteme birlikte salınır.  

Bu iki peptid, FSH ve LH salınımını farklı güçlerde stimüle eder. GnRH’nın LH üzerindeki gücü 

GAP’ın yaklaşık 10 katıdır. FSH üzerinde ise, ikisinin etki gücü hemen hemen aynıdır.  

GnRH bazal salgılanması pulsatil bir şekildedir ve 60-120 dakikada (ortalama 90 dakika) 

pik yapar.  

 Bu maddenin sürekli İV infüzyonla verilmesi, plazma FSH ve LH düzeyini belirgin 

yükseltmez. Halbuki aynı toplam doz intermitant olarak uygulanırsa, gonadotropin düzeyleri belirgin 

yükselir.  

GnRH’nın pulsatil salınımı, ön hipofizden FSH ve LH’nın da pulsatil olarak salınımına yol açar.  

 

Kullanılış Endikasyonları 

Fonksiyonel hipotalamik amenore ve buna bağlı kısırlık tedavisi 

Hipogonadotropik hipogonadizmde teşhis amacıyla 

Her iki cinsiyette gecikmiş veya durmuş pubertenin indüklenmesi amacıyla 

 

GnRH ANALOGLARI 

Buserelin / Goserelin / Histrelin / Löprolid / Nafarelin / Triptorelin: 

Bu ilaçlar suprafizyolojik dozlarda sürekli uygulanırsa ilk 1-2 gün gonadotropini stimüle eder, 

ancak daha sonra desensitizasyon gelişir. Sonuçta antigonadotropik etkinlik görülür.  

Gonadotropin inhibisyonu ile, kadınlarda overlerden östrojen ve progesteron salınımını 

durdururlar ve “tıbbi overektomi” yaparlar. Erkeklerde aynı şekilde spermatogenezi ve testosteron 

salınımını inhibe ederler. Yani “tıbbi orşiyektomi” geliştirirler.  

 Sonuç olarak “tıbbi kastrasyon” oluştururlar.  

 

GnRH ve analoglarının endikasyonları: 

 Endometriyozis (Danazol kadar hatta daha fazla etkilidirler ve yan etkileri daha azdır) 

 Hipogonadotropik ve hipotalamik amenore ve kısırlık tedavisi 

 Kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri tedavisi 

 Miyoma uteri 

 Polikistik over sendromu 

 Puberte prekoks 

 Tıbbi overektomi ve orşiektomi 

Yan Etkileri: 

Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron azalmasına bağlı olarak sıcak basması (flushing) 

gelişir.  

Erkeklerde testosteron azalması sonucu, libido azalması, impotans, jinekomastiye neden 

olabilir.  

Uzun süreli uygulamalar osteoporoz geliştirebilir.  
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GnRH RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ 

 

Setroreliks / Ganireliks: 

Gonadotropin salgılatıcı hormon antagonisti özelliğine sahip sentetik dekapaptitlerdir. Over 

stimülasyonu yapılan kadınlarda prematür LH piklerini engellemek için kullanılırlar. 

 

HİRSUTİZM 

Tanım: 

 Androjen artışının sonucu erkek tipi kıl dağılımı oluşmasıdır. (Sakal, intermammarian bölge, 

bacak arası). Kaş ve lanugo(sarı tüy) andojen bağımlı değildir. 

Hirsutizm genelde andojen artışına veya androjene artmış deri cevabına bağlı oluşur. Deride 

5-alfa reduktaz bulunur. Bu enzimin miktarı kalıtsal olarak farklılıklar gösterir.  

Hipertirikozis ise boyun ve kollar gibi sexuel olmayan bölgelerde kıl fazlalığıdır. Metabolik 

hastalıklara veya ilaçlara bağlı olabilir. Asetazolamide, kortikosteroid, cyclosporine, diazoxide, 

interferon, minoxidil, fentoin, streptomisin 

Virilizm ise global maskulinizasyonu tanımlar. Kas kitlesinde artma, kliteromegali, 

defeminizasyon ile karaterizedir. 

  

Androjenizm Etiyoloji 

1. Ovarian : PCOS, hipertekosis, androjen salgılayan tümör, HAIR-AN sendromu 

2. Adrenal : Geç başlangıç gösteren KAH, Cushing, androjen salgılayan tümör, prolaktinoma 

  

Hiperandrojenizmli vakalarda tek avantaj osteoporoz riskinin azalmasıdır.  

Bunun dışında olgularda görülen potansiyel komplikasyonlar; hipertansiyon, kardiovasküler 

hastalık riskinde artış, diabetes mellitus, endometrial hiperplazi ve karsinom riskinde artış, meme 

hastalıklarında artıştır.  

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (Stein – Leventhal Sendromu) 

Tanım  

Kadınlarda hiperandrojenizmin en sık sebebi PCOS’dur.  

Kronik hiperandrojenik anovulasyon sözkonusudur.  

Üreme çağındaki kadınların 1/3’ünde rastlanır.  

 Hirsutizmin en sık sebebidir. (%75-90) Olguların yarısında amenore, hirsutizm ve 

infertilite bulunur.  

 

Patofizyoloji: 

 PCOS lu hastaların % 70-80 kadarında insulin rezistansı söz konusudur.  

 İnsulin rezistansı olan hastalarda glukoz hücre içine alınamadığı için insulin sekresyonu 

artar.  
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İnsulin gen bölgesi ile IGF gen bölgesibirbirine oldukça yakındır. İnsulin rezistansı olan 

kişilerde IGF seviyesi de artar.  

IGF ve insulin reseptörü over stromasında bulunur. Bu nedenle insulin ve IGF 

foliküldeki teka tabakasını stimule eder. Bu nedenle hastalarda overlerden salınan androjenler 

olan androstenadion ve testesteron seviyeri artmıştır. Bunlarda aromataz ile ostrojenler 

dönüşeceğinden bu hastalarda plazma ostrojen seviyeleri de yüksektir.  

 Sonuç olarak PCOS lu hastalarda ostrojen bağımlı kanserlerin (meme, endometriom) 

riski artmıştır.  

Ostrojen yüksekliği hipofizden salınan LH salınımını pozitif feed-back etkisi ile arttırır. LH 

devamlı yüksek olduğundan ovulasyon olmaz.İnfertilite ve adet düzensizliği oluşur.Ostrojen 

yüksek olması nedeniyle FSH baskılanır.  

 Sonuç olarak PCOS lu hastalarda LH/FSH oranı 3 ten büyüktür. Ayrıca IGF, ACTH ın 

sürrenal üzerindeki etkilerini de potansiyalize eder. Bu etkinin sonucu olarakta DHEA ve DHEA-S 

plazma düzeyi artar. Bunların sonucu hastalarda hirsitismus oluşur.  

Tanı: 

 USG (Over periferinde 5-8 mm lik, 5 ten fazla anovulasyona bağlı kistler) 

 Klinik 

 Laboratuar 

Tedavi 

 Tedavi hastanın gebelik isteyip istemediğine göre planlanır. Gebelik istiyorsa ovulasyon 

induksiyonu yapılır. 

Kilo vermek en başta yapılması gereken yaklaşımdır. % 15-20 kilo kaybı overdeki kısır 

döngüyü kırar. Ayrıca insulin rezistansını kırmak için metformin veya rosiglitazon gibi ilaçlar da 

kullanılabilir.  

 

Hirsutism Tedavisi 
Tedavi Şekli-İlaç İlaç Adı 
Kilo Kaybı    

Hormonal Supresyon Oral contraceptives 

   Medroxyprogesterone 

   GnRH analogs 

   Glucocorticoids 

Steroidojenik enzim inhibitor Ketoconazole 
5-alfa reduktaz inhibitor Finasteride 

Antiandrojen Spironolactone 

   Cyproterone acetate 

   Flutamide 

Insulin Sensitizer Metformin 

Mekanik Temporary 

   Permanent 

   Electrolysis 

   Laser hair removal  
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Gebelik istenmiyorsa hedef endometriumun kronik olarak karşılanmamış östrojenle 

uyarımının engellenmesidir. Bu amaçla her ay progesteron desteği gerekir. Bu amaçla ilk seçilecek 

tedavi yöntemi oral kontraseptiflerdir. Özellikle hirsutizm varsa etkilidir. OKS aynı zamanda SHBG 

miktarım arttırır ve serbest androjenleri azaltır.  

  

HAIR - AN SENDROMU  

Reprodüktif dönemde kadınlarda hiperinsülinemi ve hiperandrojenizm arasında sıkı bir 

ilişki vardır.  

 Akantosis nigricans ağır hiperinsülinemi ve hiperandrojenizmin dermatolojik bulgusudur. 

 Axilla boyun , vulva ve meme altında kadifemsi görünümde verrüköz hiperpigmente 

alanlardır.  

        

KONTRASEPSİYON 

1. Modern Olmayan Yöntemler 

a. Menstruel siklusta fertilizasyonun yüksek olduğu günlerle ilgili yöntemler  

b. Emzirme 

c. Geri çekme 

d. Vaginal duş 

2. Modern Yöntemler 

a. Bariyer yöntemler 

I. Erkek kondomu 

II. Spermisidler 

III. Diyafram 

IV. Servikal başlık 

V. Kadın kondomu 

b. intrauterin araçlar (RiA) 

c. Kombine Oral kontraseptifler 

d. Yalnız Progesteron içeren yöntemler 
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I. Mini hap 

II. Depo-Provera 

III. Norplant 

IV. implanon 

V. Jadelle 

e. Geriye dönüşümsüz yöntemler 

I. Kadın sterilizasyonu (Tüp ligasyonu) 

II. Erkek sterilizasyonu (Vazektomi) 

f. Acil kontrasepsiyon 

I. Yuzpe rejimi 

II. Tek başına levonorgestrol 

III. intrauterin araç 

IV. RU-486 Antiprogesteron ajanı (Mifepriston) 

g. Ortho- Evra (Kombine östrogen + Progesteron içeren TTS ) 

 

KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİFLER  

Sentetik östrojen (Etenil östradiol veya mestranol) ve çeşitli progestinlerden 

(norethindrone, norgestrol, desogestrol vb.) birini içerir.  

Günümüzde kullanılan preperatlar düşük dozlarda östrojen (30-35 mikrogram) içerir.  

 

Etki mekanizması:  

 Ovulasyonu inhibe ederek (Esas etki) 

 Endometrial tabakayı etkileyerek implantasyon için uygun olmayan hale getirir.  

Servikal mukusu kalınlaştırarak spermlerin uterus içine geçmesini engeller.  

Etkinliği %99’dur.  

 

KOK.’IN OLUMLU ETKİLERİ;  

Kullanımı kolaydır  

Mens kanamaları, miktarca daha az, daha kısa ve düzenli hale gelir  

Demir eksikliği anemisi riskini azaltır  

Premensturel gerginlik ve endometriozisle ilgili şikayetleri azaltır  

Dismenoreyi tedavi eder  

Aknelere iyi gelebilir  

Benign meme hastalıklarının sıklığını azaltır.  

Benign over kistlerinin oluşumunu azaltır  

Romatoid artrit riskini azaltır  

Ektopik gebeliği önler  

Endometrial kanser riskini azaltır  
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Over kanser riskini azaltır 

Kolorektal kanser riskini azaltır. 

PID riskini azaltır  

Osteoporoz riskini azaltır  

Fertilite, bırakıldığı anda kısa sürede geri döner  

 

OLUMSUZ ETKİLERİ  

Karaciğerde karaciğer adenomu  

Bazı kadınlarda kilo artışı  

Ara kanamalar, lekelenmeler  

Bazı ilaçlarla (barbitüratlar, fenitoin, fenilbutazon, rifampisin) etkileşim  

Çok ender olarak özellikle sigara için bayanlarda dolaşım bozuklukları  

Kan basıncını yükseltebilir  

Klamidya enfeksiyon riskini artırır  

Derin ve Trombozu, tromboembolizim  

Budd-Chiari sendromu  

 

ENDİKASYONLARI  

Çok etkili ve geriye dönebilen kontraseptif yöntem kullanmak isteyenler  

Aşırı adet kanaması nedeniyle anemisi olanlar  

Adet ağrısı olanlar  

Benign over kisti öyküsü olanlar  

Adet düzensizliği olanlar  

Ektopik gebelik öyküsü olanlar  

Premenstrüel yakınması veya siklus ortası (ovulasyon ağrısı) ağrısı olanlar  

Ailesinde endometrial veya over kanseri öyküsü olanlar  

Benign meme hastalığı olanlar  

Tekrarlayan PID öyküsü olanlar  

 

OKS KESİN KONTRENDIKASYONLARI  

1. Tromboemboli, tromboflebit öyküsü  

2. Serebrovasküler hastalık ve öyküsü  

3. Koroner kalp hastalığı yada ateroskleroz varlığı  

4. Bilinen yada şüpheli östrojen bağımlı tümör öyküsü ( genital organ, meme)  

5. Gebelik yada şüphesi  

6. Benign yada malign karaciğer tümörü öyküsü  

7. Aktif karaciğer hastalığı  
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OKS RÖLATİF KONTRENDİKASYONLARI  

1. 35 yaş üzeri, günde 15 adet ve üstü sigara içen hastalar  

2. Migren, şiddetli başağrısı olan hastalar  

3. Depresyonu olanlar  

4. Gebelikte kolestaz öyküsü  

5. Hipertansiyon  

 

OKS Metabolik etkileri: 

1. Tromboemboli riskini artırırlar.  

Bu etki östrojen dozuna bağlıdır. F7,10 ve fibrinojeni arttırırlar. Antitrombin 3 azalır. Ancak 

kompansatuar olarak fibrinolizis de artmıştır.  

100.000 kadında Venöz Tromboemboli insidansı  

Hiç oral kontraseptif kullanmayan 5 

Östrojen + Levonorgestrel kullanan 15 

Östrojen + Desogestrel/gestodene kullanan 25 

Gebelik 60 

 

2. OKS plazma insülin seviyesini arttırırlar.  

OGTT yi bozarlar, latent diabeti aktif hale getirir. Bu etki progestinlere bağlıdır.Çünkü OKS 

içinde bulunan progestinler testesteron türevi olduklarında insulin rezistansı yaparlar. Östrojenlerin 

etkisi yoktur.  

 

3. Östrojenler HDL yi artırır, progestinler azaltır.  

Yeni kuşak progestrinlerde HDL azalması önemsizdir. (desogestrel, gestodene, 

norgestimat). KVS hastalıktan açısından koruyucudurlar.  

4. Östrojenler su tutar, progestinler iştah açıcıdır.  

5. Östrojenik aktiviteye sekonder safra kolestrerol satürasyonu artar. Kolestatik olaylara  eğilim 

yaratır.  

Östrojene bağlı yan etkiler:  

Bulantı, kusma, depresyon, başağrısı  

Kloazma  

Derin ven trombozu  

Pıhtılaşma bozuklukları  

 

Progestinlere bağlı yan etkiler  

Akne  

Hirsutizm  

Memelerde hassasiyet  

Saçlarda beyazlaşma  
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YALNIZ PROGESTRON İÇEREN YÖNTEMLER 

a. Haplar (mini hap) 

b. Depo- provera (Üç aylık enjeksiyon) 

c. İmplantlar (Deri altına yerleştirilen kontraseptif yöntemler) 

 

DEPO PROVERA 

17 OH progesteron türevlerinden en sık MPA ( Depo provera ) kullanılır.  

3 ayda bir 150 mg I.M kullanılır. Mensin ilk 5 günü enjekte edilir  

Endometriumda atrofi yaratır, servikal mukusu kalınlaştınr.  

FSH ı etkilemez. Çok etkin bir yöntemdir, tüp ligasyon kadar etkilidir. 

Önemli yan etki olarak, ilk enjeksiyondan 3 ay sonra hastaların %40-50'si amenoreik olur ve 

geri kalanında da düzensiz kanamalar olur. Amenore oranı 9. ayda %60 'a yükselir. Fazla miktarda 

kanaması olan hastalara kanama durana kadar östrojen verilmelidir 

 

Endikasyonları: 

Konjenital kapak hastaları,  

tromboembolik hastalık öyküsü olanlar  

35 yaş üstü sigara kullana hastalarda güvenle kullanılır.  

Orak hücreli anemide tedavi edici rolü vardır.  

 

NORPLANT : 

Menstruasyonu takiben 7. gün ön kola takılır.  

Levonorgestrel içeren 6 kapsülden oluşur,  

içerdiği progesteron LH pikini inhibe eder.  

Servikal mukusu kalınlaştırır ve endometriumda atrofi yaratır.  

Sex hormon bağlayıcı globülinleri azaltarak serbest androjenleri artırır ve akne oluşumuna 

neden olur. 5-7 yıl koruyuculuğu vardır.  

Bırakıldıktan sonra fertilitenin geri gelmesi uzun sürer. 

İMPLANON 

Etonogestrel içerir 

Düzensiz kanama ve baş ağrısı yöntemin bırakılmasındaki en sık nedenlerdir. Zaman zaman 

aKne ve mastaiji de olabilmektedir 

 

MİNİ PİLL :  

Sadece progesteron içerirler.  

Asıl olarak servikal mukusta viskosite artışı ile sperm geçişini engeller.  

Endometriumda atrofi oluşturdukları için implantasyonu bozarlar.  
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% 80 vakada spotting kanamlar ( en önemli dezavantajı ), progesterona bağlı başağrıları 

yan etkileridir.  

Emziren kadınlarda güvenilirdir, anne sütunu azaltmaz 

Pıhtılaşma faktörlerini etkilemez, tromboemboli riski olan hastalarda güvenle kullanılır.  

40 yaş üzeri kadınlarda en güvenilir yöntemdir.  

 

RAHİM İÇİ ARAÇLAR (RİA)  

RİA Türleri 

I.  İnert RİA'lar : Polietilen ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

II.  Bakırlı RİA'lar  

III. Hormonlu RİA'lar 

Rahim içi araçların (RTA) etki mekanizmaları;  

 Endometrial maturasyonu bozduğu için implantasyonu bozarlar  

 Silier faaliyeti bozarak tubal motiliteyi değiştirirler  

 Yabancı cisim reaksiyonuna ve lökosit göçüne sebep olan endometrial inflamatuar yanıta 

neden olurlar.  

  Bakirli RIA (CuT-380A); bu RIA'nın kollarında ve gövdesinde bakır bulunur. Kontraseptif 

etkinliği 10 yıl kadar devam eder. Etki mekanizmasında fonksiyonel spermisid etki de bulunur. 

Salınan bakır iyonları sperm motilitesini azaltır ve spermin akrozomal reaksiyonu engeller. En sık yan 

etki olarak menstruasyonda artma, dismenore ve metal allerjisi görülür. 

  Hormonlu RIA (Mirena); günde 20 microgr levonorgestrel salgılar ve etkinliği 5 yıl sürer. Etki 

mekanizması olarak, servikal mukus koyu, viskoz hale gelir ve spermatozoaya geçirgenliğini kaybeder. 

  RİA ve Kronik hastalıklar; kalp kapak hastalığı olanlarda kontrasepsiyon özel bir sorundur. 

Gebelik ve KOK bu olgularda riskli olduğu için RİA'ların uygun olduğu düşünülür. Subakut 

bakteriyel endokarditlilere bakirli RIA uygundur. Mitral kapak prolapsusu (Barlow sendromu) 

olanlara RİA takılabilir. 

 
RIA komplikasyonları şunlardır;  

Retrovert uterusu olanlarda uterus perforasyonuna neden olabilirler.  

Gebelikten sonra RIA yerinde bırakılırsa septik abortus görülür  

İlk 4 ayda salpingitis riski artar  

Actinomyces israeli enfeksiyonu görülür  

RIA’nın mutlak kontrendikasyonları şunlardır;  

Gebelik 

Tanı konulmamış uterus kanaması  

Akut servikal, tubal, uterin enfeksiyon  

Salpingitis öyküsü 

Şüpheli jinekolojik malignensi  
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RIA’nın rölatif  kontrendikasyonları şunlardır;  

Doğum yapmamış olanlar  

Önceden ektopik gebelik hikayesi olanlar 

Cinsel yolla bulaşan hastalık geçirmiş olanlar yada multipartneri olanlar  

Orta-ağır dismenoresi olanlar  

Anormal uterus kavitesi olanlar  

Kronik menometroraji 

Demir eksikliği anemisi  

Ektopik gebelik öyküsü 

Kalp kapak hastalığı, bakteryel endokardit öyküsü 

Pıhtılaşma bozukluğu olanlar. 

 

Uygulama 

RIA interval uygulama olarak siklusun her fazında uygulanabilir. En uygun zaman ilk 10 

gündür.  

Postpartum uygulamada doğumdan ya hemen yada 6. hafta sonra uygulanır.  

C/S sonrası ya hemen yada 8 hafta sonra uygulanır.  

POSTKOİTAL KONTRASEPSİYON: 

Korunmasız koitusu takiben alınacak önlemlerdir. Gebeliği önleyici etki ovulasyonun kesintiye 

uğratılması veya geciktirilmesi ya da implantasyona engel olma şeklinde olmaktadır  

 Östrojenler ilk 72 saat içinde yüksek dozda alınırsa gebeliği önlerler (koitusu takiben 5 

gün süreyle günde 5 mg EE). Etki mekanizması tubal motilitenin ve endometriumun bozulmasıdır. 

Mide bulantısı ve kusma yapar. 

 Koitusdan 12 saat ve 24 saat sonra 0.2 mg EE+2 mg levonorgestrel uygulanabilir. Bunda da 

bulantı ve kusma çok olur. 

 Daha iyi bir seçenek koitusdan 12 ve 24 saat sonra tek başına 0.75 mg levonorgestrel 

alınmasıdır. Yan etkisi yoktur. 

Koitusu takiben 72 saat içinde bakirli veya hormonlu bir RIA'nın takılması gebeliği 

önlemede en etkin yöntemdir. 

 Acil kontrasepsiyon için Danazol de kullanılabilir. Yan etkileri fazladır. 

 Bir antiprogesteron olan mifepriston çok etkilidir ve belirgin bir yan etkisi bulunmaz. 
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CERRAHİ STERİLİZASYON OPERASYONLARI: 

ABD'de özellikle 35 yaş üstü çiftlerde en çok kullanılan kontrasepsiyon yöntemidir. 

Tüp Ligasyonu; girişimin zamanlaması yönünden interval, postpartum veya postabortus 

dönemlerinde yapılabilir. Kalıcı sterilizasyon isteyen olgular için idealdir ancak başarısızlık oranı ilk yıl 

için 0.4% sonrasında da 0.1% dir. Tekrar tüp devamlılığının sağlanması işleminde başarı şansı %50-

75 civarındadır. Post-tubal sendrom (menstrüel düzensizlikler, metroraji, dismenore) bir başka 

dezavantajıdır. 

Vazektomi; vas deferens'in bir kısmı eksize edilerek ejekülasyonda sperm pasajı engellenir  

Geri dönüştürülebilmesi olası ise de zaman aralığı uzadıkça prognoz kötüleşir.  

 

PEARL İNDEKSİ   

Metod 1 yıl kullanımda başarısızlık 

Şans % 85 

Spermisid % 21 

Geri çekme % 19 

Diafram % 18 

Servikal başlık % 18 

Periodik abstinans % 15 

Kondom % 12 

KOK %  3 

Bakirli RIA %  0.8 

Tüp ligasyonu %  0.4 

Enjektabl metodlar (Depo MPA) %  0.3 

İmplantlar %  0.3 

Vazektomi %  0.15 

Levonorgestrelli RIA (Mirena) %  0.1 
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PUBERTA TARDA (AMENORE)-HİPOGONADİZM 

Gecikmiş puberte sekonder seks karakteri olmadan 13 yaşına kadar adet görmemiş veya 

sekonder seks karakteri olan ancak 15 yaşına dek adet görmemiş kızları tanımlar. 

HİPERGONADOTROPİK HİPOGONADİSM ( FSH, LH yüksek) 

Turner Sendromu  

46,XY(Swyer Sendromu) 

Radyasyon/kemoterapiye bağlı overyan yetmezlik  

Resistant over sendromu (Savage Sendromu): FSH-LH reseptörü bulunmaz. 

17 α hidroksilaz Eksikliği 

Galaktozemi 

Erken Ovaryan yetmezlikler: 40 yaşından önce gonadotropinlerin yükselmesi ile 

beraber adetlerin kesilmesine denir. Erken menopoz olarak da adlandırılır. Overlerde primordial 

foliküller ve çevresinde lenfosit infiltrasyonları vardır. Sıklıkla otoimmün bir etyoloji suçlanmaktadır.  

 

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİSM ( FSH, LH DÜŞÜK) 

Fizyolojik gecikme 

Kilo kaybı/Anoreksia nervosa  

Cushing sendromu 

Prolaktin salgılayan adenoma  

Kraniofarinjioma 

hipofiz tümörleri 

Postoperatif hipopitüitarism 

Kallman sendromu: Gonadotropin sentezinde irreversibl defekt vardır. Anosmi, mental 

retardasyon, sindaktili, iskelet deformiteleri ve obesite görülebilir  

  

ÖGONADOTROPİK HİPOGONADİZM( FSH, LH NORMAL)  

Rokitansky-Küsner-Hauser-Mayer sendromu: Müllerian gelişim bozukluktan en 

sık sebeblerdir. Müller kanal agenezisi bu grupiçinde en sık görülendir. Karyotip 46 XX, ovarian 

fonksiyonlar normaldir. Büyüme ve gelişme normaldir, dişi fenotip gösterirler. Overler normaldir ve 

steroid sekresyonlan tamdır. Bu nedenle sekonder sex karakterleri gelişmiştir. Olguların 1/3 ünde 

üriner sistem anomalileri bulunur. IVP ile kontrol edilmelidir. %12 sinde iskelet sistemi anomalileri 

görülür.  

Transvers vajinal septum 

İmperfore himen 

Asherman sendromu 
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NOT: 

Asherman sendromu:  

Uterus kavitesini tamamen yada kısmen oblitere eden, İntrauterin sineşiler sonucu oluşur  

Sebepleri  

Derin küretajlar (en sık sebep)  

İntrauterin-servikal cerrahi işlemler  

RIA kullanımına bağlı enfeksiyonla  

PID 

Tbc  

Tanı  

HSG yada histeroskopi ile konur  

 

Tedavide 

Adezyonlar dilatasyon-küretajla açılır. Hastaya 2 ay süre ile siklik östrojen+progesteron verilir.  

 

 

ANORMAL UTERİN KANAMALAR  

Tanımlar 

Hipermenore: 80 ml den fazla kanama  

Hipomenore : 25 ml den az kanama  

Oligomenore : 35 günden seyrek olan kanama.  

Polimenore : 21 günden sık aralıklarla adet görme  

Metroraji : Siklus dönemi dışında oluşan kanama  

Menoraji: 7 günden uzun süren ve 80 mi den fazla olan adet kanaması  

 

Anormal uterin kanama nedenleri  

atrofik endometrium  

İntrauterin lezyonlar :Submüköz myomlar, endometrial polip, endometrit, endometrial 

karsinom , RIA  

 Uterus leiomyomları  

 Pelvik inflamatuar hastalık  

 Adenomyozis  

Abortüs 

ektopik gebelik 

Mol hidatiform  
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DİSFONKSİYONEL UTERİN KANAMA 

Organik patolojilerle açıklanamayan anormal uterin kanamalara disfonksiyonel uterin 

kanamalar ( DUK ) denir.  

Bu durum sıklıkla anormal ovarian fonksiyon ve anovulasyon ile ilişkilidir. Sıklıkla 

menarş ve perimenopozal dönemde görülürler. Karşılanmamış östrojen etkisi sonucu oluşurlar. 

 

Disfonksiyonel Kanamalar Dört Çeşittir:  

Östrojen çekilme kanaması:  

Midsiklus kanaması ile karakterizedir (Ovulasyondan önce estradiol değerinin 

düşüşüne bağlı).  

yenidoğan kız çocuğunda kanama östrojen çekilme kanamasına örnektir.  

Östrojen kırılma kanaması:  

Amenore sonrası aşırı abondan kanama olur. (Juvenil kanama) 

Anovulasyona bağlı kanamalar bu şekildedir (En fazla ve uzun sureli kanama bu tipte görülür).  

Progesteron çekilme kanaması:  

Fizyolojik adet kanaması şeklindedir.  

Progesteron kırılma kanaması:  

Depo Provera uygulanımı  

Halban hastalığı (Corpus luteum persistansı)’nda görülür.  

 

Nedenleri 

DUK % 80 neden anovulasyon,  

% 20 neden korpusluteum disfonksiyonu ve atrofik endometriumdur. 

Ayırıcı tanı 

Genç kadınlarda önce gebelik ve komplikasyonları,  

postmenopozal dönemde ise malignite düşünülmelidir,  

adelösan çağda ise önce koagülopati ekarte edilmelidir. 

Tanı koyarken önce organik hastalık olup olmadığı ekarte edilmelidir.  

Tedavi:  

Akut DÜK tedavisi 

 Akut ve ağır kanamalarda tedavi konjuge östrojenlerdir.  

Östrojenler kanın koagulasyon özelliğini arttırarak kapiller uçlarda tromboz ve tıkaç oluşturarak 

kanamayı durdururlar. 

Hipovolemi bulguları olan ve medikal tedaviye 12-24 saat yanıtsızlık varlığında D/C 

yapılmalıdır.  

 

Kronik DÜK tedavisi  

 NSAID: NSAID ler ovulatuar tip DÜK tedavisinde ilk seçilmesi gereken tedavidir. 

progestagenler,  
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kombine oral kontraseptifler,  

danazol,  

desmopressin,  

GnRH analogları ,  

D/C,  

endometrial ablasyon  

histerektomi  

 

İNFERTİLİTE 

  İnfertilite, kontrasepsiyon uygulanmamasına rağmen, 12 aylık cinsel ilişki süresinden sonra 

gebe kalınamamasıdır.  

Primer infertilite; hiçbir zaman gebeliğin gerçekleşmemesidir.  

Sekonder infertilite; Daha önce gebe kalmış, fakat daha sonra gebeliğin gerçekleşmediği 

durumlardır.  

Normal fertilite için gerekli şartlar;  

Ovulasyon olmalıdır  

Fallop tüpü potent ve fonksiyonel olmalıdır  

Spermatozoa mevcut ve fonksiyonel olmalıdır  

Koitus zamanında ve uygun şekilde olmalıdır  

 

Etioloji 

Ovarian disfonksiyon (%10-25)  

Pelvik faktör (Tubal hastalık + endometriozis) (%30-50)  

Erkek faktörü %30-40  

Servikal faktör %5-10  

Bilinmeyen sebepler  

Tanı 

İnfertilite araştırılırken önce erkek faktörü araştırılır.  

Sonrasında tüp faktörleri için HSG yapılır.  

Son olarak ovulasyon faktörü değerlendirilir.  

 

Erkek faktörünün değerlendirilmesi 

Normal bir sperm analizinde (3 günlük cinsel perhiz sonrası verilen sperm örneğı)  

 volüm > 2 ml.  

 pH 7,2 - 7,8  

 Sperm sayısı > 20 milyon/ml  

 Sperm motilitesi > %50’si aktif ilerleme  

Normal sperm morfolojisi > %50 olmalıdır. (En kötü prognoz teratospermi) 
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Erkek infertilitesinin nedenleri 

Nedeni bilinmeyen % 47.2 

İdiopatik %26.4 

Varikosel % 12.3 

Enfeksiyonlar % 6.6 

İmmünolojik faktörler % 3.1 

Konjenital nedenler % 2.1 

Seksüel disfonksiyon % 1.7 

Endokrin nedenler % 0.6 

 

Varikosel  

spermatik venöz sistemin variközleşmesi sonucu oluşur. %90 sol tarafdır ve sol testiküler 

venlerin sol renal vene boşalırken artmış olan hidrostatik basınca bağlıdır.Testiste meydana 

gelen ısı artışı nedeniyle infertilite meydana gelir. 

 

Kadın faktörünün değerlendirilmesi 

1-HSG (Histerosalpingografi)  

Tubanın açıklığı HSG ile tespit edilir.  

HSG adet bitiminden 3-4 gün sonra çekilmelidir. (PID + Endometriozis riksi nedeniyle)  

HSG ayrıca tubal tebrisi attırdığı için gebelik şansını arttırır.  

Akut pelvik infeksiyon varlığı HSG için kesin kontrendikasyondur.  

 HSG en sık şu 3 lezyonu gösterir:  

 İntrauterin adezyonlaar  

 Submuköz fibroidler (myomlar)  

 Polipler  

 

 

2-Ovulasyonu Değerlendirme 

Kadında ovaryen follikül rezervi hakkında fikir sahibi olabilmek için siklusun 3.gününde bazal 

FSH düzeyine bakılır. Eğer FSH değeri 10 IU/L'nin altında ise rezervin iyi olduğu; 20 IU/L'nin üstünde 

ise rezervin düşük olduğu belirlenir 
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1. Bazal vücut ısısı takibi: bazal vücut ısısı en az 11 gün 0.3-0.5 C artmalıdır.  

2. Servikal mukus değerlendirilmesi: normalde servikal mukus foliküler fazda östrojenik 

etkiyle hacim olarak artar, pH artar, viskosite ve hücre sayısı azalır.  

3-Hormonal vaginal smear  

4. Endometrial biopsi : Ovulasyon varlığım araştırmak , varsa endometrial bezlerin günü 

gününe gelişip gelişmediğim anlamak için yapılır. Eğer 2 günden fazla fark varsa luteal faz 

yetmezliği düşünülür.  

5. Hormonal kan analizi : Hastalardan FSH, LH,TSH,PRL ve östradiol siklusun 3 ünü, 

progesteron ise 21. gün değerlendirilir. Progesteron midluteal fazda 10 ng/ml üzerinde olmalıdır.  

6. Folikülometrik USG izlemi : USG de folikülün 2 mm ye kadar büyüyüp çatladığı 

görülmelidir..  

 

3-Postkoital test: (PCT) 

Kadında servikal faktör , erkekte sperm kalitesini gösterir.  

Periovulatuar fazda koitusu takiben 2-8 saat arası yapılır.  

Normal yapıda ve ileri hareketli 5 spermin mukus içinde varlığında test pozitif olarak 

kabul edilir.  

Fakat PCT'in infertilite araştırmalarında yararı şüphelidir 

 

4-Laparoskopi:  

Siklusun 16-21 günü yapılır. Over, tuba, uterusu değerlendirir. Endometriozis tanısında en iyi 

yöntemdir.  

 

Tedavi 

Tetkikler sonrasında anovulatuar olduğu saptanan olgularda ovulasyon indüksiyonu denenir, 

ilk kullanılacak ilaç klomifen sitrattır.  

Klomifen hipotalamo-hipofizer düzeyde östrojen reseptörlerini antagonize ederek rotatif 

östradiol eksikliği tablosu oluşturur, buna yanıt olarak fazla miktarda GnRH sentezlenir ve salınır. 

Artan FSH ve LH sayesinde överlerde folikül matürasyonu sağlanır.  

Gonadotropinler olarak pür FSH, rec(rekombinan) FSH, HMG,HCG ve rec LH kullanılır.En 

önemli komplikasyonu çoğul gebelik ve ovaryan hiperstimülasyondur.  

 

Over Hiperstimülasyon Sendromu  

Olayın LH etkisiyle preovulatuar folikülde oluşan prorenin, ACE, anjiotensin-1 ve 

anjiotensinojen üretimi artmaktadır.  

Ancak fizyopatolojide esas sorumlu tutulan faktör VEGF (vascular endothelial grovvth 

factor) salınımdaki artışdır. Granüloza hücrelerinden VEGF salınımı hCG dozuna bağlı olarak artış 

gösterir. VEGF özellikle vazodilatasyona yol açarak klinik tablonun yerleşmesinden sorumludur. 

En önemli bulgu masif over ödemidir.  
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Damar geçirgenliğinin artması sonucu olgularda asit, plevral effüzyon ve ödem 

nedeniyle hipovolemi oluşur. Bu tablo ilerlerse hemokonstrasyon , hiperkoagülasyon gelişir. Sonuç 

renal yetmezlik ve DIC dir.  

Tedavide  

en önemli yaklaşım korunmadır. Olay başlamışsa kolloid basıncı arttırmak için albümin 

infüzyonu yapılır, progesteron ile destek tedavisi uygulanır.    

 

DİSMENORE  

Tanım 

Ağrılı adet görmeye dismenore denir. Primer ve sekonder olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Sekonder dismenore organik bir nedene (endometriozis, infeksiyon..) bağlı olarak gelişir.  

Primer dismenore organik neden olmaksızın gelişir. Primer dismenore genellikle 

ovulatuar siklüsde ortaya çıkar ve genç kızlarda sık görülür.  

 

Klinik 

En önemli semptom ağrıdır.  

Ağrı ya adetle başlar, ya da adet hissiyle başlar adet boyunca sürer.  

Künt ağrıdır. Alt pelvise lokalizedir. Sakrumada yayılabilir.  

Diğer semptomlar bulantı, kusma, terleme, çarpıntı ve diare’dir.  

Tedavi: 

Etyolojisinde ağrıya neden olan PGF2a yer aldığı için tedavide NSAI verilir.  

Ovulasyonun önlenmesi için oral kontraseptiflerde uygulanabilir.  

Kontrol edilemez ise sakroutein ligaman içinden geçen superior Hipogastrik sinir 

kesilir.  

ENDOMETRİOZİS 

Klinik olarak endometrial dokunun uterin kavite ve müsküler tabaka dışında olması 

olarak tanımlanır. En sık 25-35 yaş arası görülür.  

Patoloji 

Mikroskopik olarak endometrial bezler ve stroma yanında inflamatuar hücreler ve 

kanama odakları görülür.  

Kanama odaklarında hemosiderin yüklü makrofajlar görülür. 

Yerleşim 

En sık over yüzeyinde bulunur.  

Cul-de-sak, Fallop tüpler, Uterosakral ligaman, barsak duvarı diğer endometriozis bulunma 

yerleridir.  

Klinik 

Olgularda en sık görülen semptom kronik pelvik ağrıdır.  

Bunun yanında disparoni, dismenore sık görülür.  

Ağrı lateral yerleşimli, derin karakterdedir ve perirektal bölgeye yayılım gösterir.  

İnfertilite gerçekte doktora en sık başvuru şeklidir.  
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Tanı 

Kesin tanı laparotomi ya da L/S ile implant ve lezyonların direkt olarak görülmesi ve 

buralardan biopsi alınması ile konur.  

Ca-125 derece ve tedavi takipte önemlidir.  

 

Komplikasyonlar: 

Overdeki kistik endometriozise endometrioma denir.  

Adezyonlar endometriozisin progresyon, inflamasyondaki yaygınlık ve şiddetin 

sonucudur.  

Tubal adezyonlar sık görülür.  

İnfertilite 

Tedavi  

Genelde tedavi 4 tipe ayrılır.  

A-Gözlem tedavisi:  

B-Analjezik tedavi  

C-Medikal tedavi:  

Bunda hedef hastanın menstrüel döngüsünü değiştirmeye yöneliktir. Yalancı gebelik, yalancı 

menapoz ya da kronik anovulasyon oluşturulur.  

1-OKS: 

2-Danazol:  

17 alfa etinil testesteron izoksazol türevidir. Psödomenapoz rejimi olarak bilinir. ilacın 

androjenik yan etkileri vardır. Ses kalınlaşması gibi yan etkisi irreversibldir. KC disfonksiyonu, kalp 

hastalığı ya da hiperlipidemisi olan olgularda önerilmez.  

3-Progesteronlar:  

Ektopik endometrial implantları önce desidualize eder, sonra atrofiye uğratır.  

4-Gestrinone:  

Uterin etkili antiprogesteron ajandır. Antiprogestrojenik, androjenik, antiöstrojenik etkileri 

vardır.  

Yine bu amaçla mifepristone, onapriston gibi anti-progesteronlar kullanılabilir. 

5-GnRH Analogları:  

En çok buserelin,leuprolide, nafaralin kullanılır. 6 ay kullanılır. Yan etkileri hipoöstrojenik yan 

etkilerdir. Kemik kaybı 6 ay üzerinde önemli düzeylerdedir.  

6-Tamoksifen, Gossypol: 
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D-Cerrahi Tedavi:  

Konservatif majör cerrahi işlemlerde en önemli yöntem L/S yaklaşımdır. 

İmplantlar destrükte edilir, adezyonlar kesilir ve anatomik ilişki tekrar oluşturulur. 

Overian endometriomada kistektomi dğer yöntemlere göre daha yararlıdır. 

 

ADENOMYOZİS 

Adenomyozis en sık 40-50 yaş arasında görülür.  

Endometrium gland ve stromasının myometrium içinde bulunmasıdır.  

Adenomyozis uterusu global olarak büyütür.  

Klinik: 

Adenomyozis’te en sık görülen semptom menoraji’dir.  

Menstrüasyon öncesi adenomyoz odakları yumuşar ve tuşede hissedilir, buna halban 

bulgusu denir.  

Tanı 

Kesin tanısı histerektomi sonrası patolojiyle konur. 

Tanısında manyetik rezonans kullanılabilir.  

Tedavi 

Adenomyozisin kesin tedavisi histerektomidir.  

Adenomyozis bazal endometriumdan geliştiği için hormonal stimülasyon insensitiftir 

(duyarsızdır).  

 

KADIN GENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARI 

VULVOVAGİNİTİS  

Normal vaginal pH: 3,8-4,2 arasındadır.  

Lactobacillus (Doderlein’s bacilli) aerobik gram (+) çomak olup vagen florasında en fazla 

yer alan mikroorganizmadır. Vagen, asit Ph sağlamada görevlidirler. 

 

Vulvovaginit etkeni sıklıkla vaginada yer alır, kaşıntı ve/veya yanma en sık şikayetler 

arasında yer alır.  

Vaginal akıntı en sık rastlanılan jinekolojik şikayettir.  

Candida, Trichomonas, Bacterial Vaginosis en sık 3 vaginitis etkenidir.  
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MANTAR VAJINITI  

En sık vaginit mantar vaginitidir. 

Mantar vaiinitinin en sık semptomu vajinal ve vulvar kasıntıdır. Beyaz akıntı eşliklik eder. 

Disparoni, vaijinal yanma, labialarda ödem/eritem mevcuttur. 

 

Mantar vajinitinde en sık Candida albicans etkenir. C.glabrata, C.tropikalis etken diğer 

kandidalardır. 

Gereksiz antibiyotik kullanımı, diabet, kortikosteroid kullanımı, gebelik, immunosupresif 

durumlar, oral kontraseptifler, Candida sıklığını artırır.  

Asid pH ta üreyebilir.  

Tanı: 

Mantar vajinitinde KOH tespitiyle psödohif yapışı mikroskop altında izlenir.  

Tedavi: 

Mantar tedavisinin tek günlük tedavisi Fluconazole ile yapılabilir.  

Tedavide; eş tedavisi de gereklidir.  

 

BAKTERİEL VAGİNOZİS  

Bakterial Vaginosis (Gardnerella vaginalis) artmış gri renkte kokulu akıntı ile olur.  

Bakterial Vaginosis’li hastalarda pH: 4,5 üzerindedir (Vajen asiditesinin bozulmasına bağlı).  

Bakteriyel vaginosiste vaginal florada laktobasillerin konsantrasyonu azalmasına bağlı, 

anaerob bakterilerin oranında artış olur. Gerçek bir enflamasyon yoktur. Bakteriyel vaginosiste 

bundan dolayı lökosit infiltrasyonu yoktur.  
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Tanı 

Vajinal akıntının KOH ile tespiti sonucu balık kokuşu meydana gelir. Buna (+) Whiff testi 

denir.  

Bakterial Vaginosis’te mikroskopta spesifik “Clue Cell” izlenir. 

 

 

Gardnerella vaginalis;  

Erken doğum,  

Erken membran rüptürü, 

Koryoamnionit ve 

Postpartum endometrit etyolojisinde rol oynar.  

Tedavi: 

Trichomonas vajiniti ve Bakteriyel vaginosis tedavisinde metronidazole veya ornidazole 

kullanılır.  BV tedavisinde diğer alternatif Klindamisindir. 

Gebelikte ilk trimester haricinde metronidazole veya ornidazole kullanılabilir.  

 

GONORE  

Neisseria gonorrhea etkenidir.  

Kuluçka süresi 3-5 gündür.  

Gonore en sık %95 ürethraya. 2. en sıklıkla ise %80 serviks’e yerleşir.  

Gonore enfeksiyonu kadında %50-70 oranında asemptomatiktir.  

Neisseria gonorrhea’nın virülansını belirleyen bakteri üzerindeki pili yapısıdır (Pili’li 

Gonokoklar epitelyal hücrelere yapışabilir).  

Gonore enfeksiyonu alt genital yolda pürülan servikal akıntı + disüri ve pollaküri 

semptomlarına yol açar.  

Gonore enfeksiyonu yenidoğanda oftalmia neonatorum’a sebep olur ve doğumdan sonra 

2-3 güniçinde bilateral konjonktivitis ve pürülan akıntıya sebep olur. (seftriakson kullanılır) 

Gonore enfeksiyonu neonatal dönemde tedavi edilmezse korneal ülserasyon ve skara 

sebep olabilir.  

Gonore vakalarının %40-50’sinde konkominant chlamidya enfeksiyonu vardır.  

Gonore enfeksiyonu bartholin enfeksiyonlarının %50 ve akut PİD’lerin %50 sebebidir.  

Gonore enfeksiyonu tubalardan peritoneal yayılım ile karaciğer ve karın ön duvarı arasında 

enfeksiyon yaparak Fitz-Hugh-Curtis Sendromuna yol açabilir.  
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Tanı  

 Akıntıdan yapılan yaymda nötrofil içi N.gonore görülebilir. 

 Tayer-Martin besiyeri 

Tedavi 

 Seftriakson 

Doksisiklin (Eşlik eden chlamidya için) 

 

CHLAMİDYA  

Chlamidya enfeksiyonu (L tipi hariç) doku invazyonu yapamaz.  

Enfeksiyonları bu sebeple hafif veya subklinik geçer.  

Chlamidya zorunlu hücre içi bakteridir.  

Chlamidya enfeksiyonunda inkübasyon süresi, hücreyi rüptüre edene kadar çoğaldıkları 

için uzundur.  

Klamidyal salpenjit, gonokokal salpenjite göre daha hafif seyreder (Çoğu zaman subklinik 

enfeksiyona sebep olur). Gonore salpenjiti daha gürültülü seyreder.  

Chlamidya salpenjiti infertilite ve ektopik gebeliğe sebep olabilir.  

Chlamidya enfeksiyonu prematür doğuma, postpartum enfeksiyona neden olabilir.  

Chlamidya ile enfekte anneden doğan çocuğun %60-70’i enfekte olur ve bunların %50’sinde 

inklüzyon konjonktiviti, %10-20’sinde pnömoni oluşur.  

Chlamidya konjonktiviti doğum sonrası 5-20 güniçinde ortaya çıkar ve mükopürülan akıntı 

yapar. Kornea ülserasvonu nadirdir. Görme kusuru oluşturmadan iyileşir (Gonoreye bağlı konjunktivitis 

doğumdan 2-3 gün sonra ortaya çıkar ve korneal ülserasvon yapar).  

Chlamidya enfeksiyonuna bağlı neonatal pnömoni ise doğumdan sonra 1.-3. aylar 

arasında olur.  

Tanı 

Chlamidya enfeksiyonunun teşhisinde doku kültürü en hassas yöntemdir.  

Tedavi 

Chlamidya enfeksiyonunun tedavisinde tetrasiklin kullanılır.  

 

LENFAGRANULOMA VENORUM  

Etken Cnlamidya’dır (1-1-2-3 serotipi).  

Doku invazyonu meydana getirirler.  

Hasta en sık posterior komissurada ağrısız papül veya vezikül lezyonu ile gelir.  

Peri-rektal ve inguinal lenfadenopati yapar.  

Bubon oluşumu görülebilir. Femoral ve inguinal lenf nodları arasında “groove sign” 

oluşturabilir.  

Anorektal sendrom yapıp, tenesmus yapabilir.  

 

Tanı 

Kompleman, fiksasyon testi en güvenilir tanı testidir.  
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HERPES GENİTALİS  

Herpes virüs DNA virüsüdür.  

Genital herpes enfeksiyonlarının %90’ından HSV-2, %10’undan HSV-1 sorumludur. Orofacial 

lezyonlar için tersi doğrudur.  

Herpes genitalis en sık görülen viral genital enfeksiyon sebebidir.  

Herpes genitalis genital bölgedeki vesiko-ülseratif lezvonların en sık sebebidir.  

Doğum eylemi sırasında geçirilen semptomatik primer enfeksiyonda neonatalenfeksiyon 

riski %40-50’dir, tekrarlayan semptomatik enfeksiyonda neonatal enfeksiyon riski %3’tür 

(Gebelikte primer enfeksiyon geçiriliyorsa neonatal enfeksiyon riski artar).  

HSV enfeksiyonunda yanma ve kaşıntı ilk belirtidir.  Primer enfeksiyonda HSV-2 

menenjit yapıp başağrısına sebep olur. Sakral pleksus duyu gangloinlarında latent kalır. 

HSV enfeksiyonunda oluşan rekürren lezyonlar daha hafiftir ve daha az ağrılıdır. 

HSV enfeksiyonu hamilelikte abortus riskini artırır.  

Tanı 

HSV enfeksiyonlarında rekürrens oranı fazladır ve sitolojik yaymada Dev hücreler izlenir. 

(Tzanck testi) 

HSV enfeksiyonunun kesin tanısı viral kültür ile konur.  

Tedavi 

HSV enfeksiyonunun tedavisinde Timidin kinazı bloke eden Acyclovir kullanılır.  

 

CONDYLOMA AKKUMİNATA  

Etkeni Human papilloma virüs (HPV)’tür.  

HPV enfeksiyonlarından Tip 6 (%60) ve 11 (%30) en sık görülen tipleridir.  

HPV enfeksiyonlarından displazi ve kanserlerde en sık karşılaşılan Tip 16. ikinci sırada 

Tip 18’dir.  

HPV enfekisyonu sıklıkla posterior comissurada yer alır.  

Anneden doğum sırasında fetusa geçen vulvar HPV, çocukta juvenil laringeal 

papillomatozise neden olabilir (1/400). Sezeryan tercih edilmelidir.  
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Tanı 

HPV enfeksiyonu histolojisinde koilositoz ve parakeratoz, diskeratoz izlenir.  

 

Tedavide:  

Podofilin, intradermal interferon  

Bu ilaçlar gebede kullanılmamalıdır.  

Trikloroasetik asit. kriyoterapi. koter ve cerrahi eksizyon ise gebede kullanılabilir.  

 

GENİTAL TÜBERKÜLOZ  

Hemen hemen tüm vakalar primer pulmoner tüberküloza sekonder gelişir.  

Bulaşma hemen her zaman hematojen yol île oluşur.  

Pulmoner tüberkülozu olanların %10’u genital tüberküloza yakalanır.  

Genital bölgede oluşan tüberküloz: en sık tubaları bilateral olarak tutar.  

Genital bölgede oluşan tüberküloz; 2. olarak en sık endometriumu tutar.  

 

GRANÜLOMA İNGUİNALE  

Kalimobakter etkendir (Donovan basili).  

Granüloma inguinale’de en sık rastlanılan lezyonlar ağrısız ülsere lezyonlardır.  

Granüloma inguinale lezyonunda ağrısız, ülsere doku granüloze olur ve karakteristik 

hücreleri olan mikulitcz hücreleri izlenir. Bunların içinde Donovan inklüzyon cisimcikleri (Wright 

boyası) vardır.  

Granüloma inguinale’de lenfadenopati oluşmaz.  

 

Tedavide  

tetrasiklin  

eritromisin 
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PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK 

PID endoservikal kolonize olmuş mikroorganizmaların asendasyon göstererek endometrium 

ve fallop tüplerine yayılmasıdır. 

 

Etkenler: 

En sık etken N gonore ve C.trochomatis’ tir. 

Pelvik peritonit safhasında enfeksiyona mix anaeropik ve aeroplar katılır. (Provetella, 

peptostreptokok, G.vaginalis) 

 

Patoloji 

PID sıklıkla asimetrik ve unilateral tutulum gösterir.  

Önce enfeksiyon tubalarda başlar ve proximale doğru yayılır.  

Salpinjit safhasını ooforit ve pelviperitonit takip eder. Bu aşamada tedavi edilmezse hayatı 

ve fertilteyi tehdit eden ciddi  kompliakasyonlar gelişir.  

Enfeksiyonun son basamağı tuboovarian absedir.  
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Klinik 

Hastalarda özellikle mens sonrası bilateral kassık ağrısı, adnexial hassasiyet, yüksek ateş 

ve lökositoz vardır.  

Tanı: 

 Klinik 

PID de en altın standart tanı yöntemi ise laparoskopik cerrahi ile inflamasyon, hiperemi ve 

apse yapısının görülmesidir)  

Kuldosentezde pürülan sıvı aspire edilir.  

 

Tedavi 

 N.gonore, klamidya, E.coli, anaerob, streptokok gibi mixt spektrumu kapsamalıdır. 

İlk atak, yandaş hastalığı olmayan hastalar ayaktan tedavi edilebilir. Ayaktan hastalara 

sefoksitin ,doksisiklin, ofloksasin, levofloksasin tercih edilir. 

Nullipar, nux PID, RIA varlığı, şiddetli hastalık, pelvik abse şüphesi gibi durumlarda 

hasta hospitalize edilerek yakından gözlenir. Parenteral antibiotik tedavisi ve sıvı tedavisi 

uygulanır. Sefoksitin, doksisiklin, klindamisin, gentamisin tercih edilir. 

Hastanın biokimyasal takip markeri CRP(C-reaktif protein)olmalıdır.  

Çünkü CRP en hızlı değişim gösteren akut faz reaktanıdır.  

Cerrahi 

Klinik bulgularda kötüleşme, enfeksiyon bulgularının devamı yada tedaviye direnç varsa 

cerrahi explorasyon + abse drenajı uygulanır.  

Ruptüre tuboovarian absenin tedavisi cerrahidir.  

 

FİTZ-HUGH-CURTIS 

PİD’ye bağlı perihepatite Fitz-Hugh-Curtis Sendromu denilir.  

Gonokok ve chlamidya enfeksiyonu ile oluşabilir.  

Tubalardan intraperitoneal yol ile karaciğer yüzeyinde(Glisson)enfeksiyon yayılır.  

Hepatomegali olmaz ama karaciğer hassastır. Murphy pozitiftir. 

Antibiyoterapi ile ağrı hemen geçer   

 

MYOMA UTERİ 

Myoma uteri en sık 40-50 yaş arası görülür ve pelvisin en sık rastlanılan tümörüdür.  

Myomların en sık bulgusu semptomsuz olmasıdır. Semptom veririrse kanamadır. Sıklıkla 

hipermenore ve menorajiye sebep olur.  

Myom kanamaya; sıklıkla myomun venöz drenajı bozması nedeniyle veya myomun 

üzerinde yer alan endometrium dokusunun ülserasyonundan dolayı kanamaya sebep olur.  

Myoma uteri, uterus’u irregüler bir şekilde büyür ve serttir (Gebe uterusu ise yumuşaktır).  

Myoma uteri’de ağrı sıklıkla myom torsiyonuna veya dejenerasyonuna bağlı gelişir.  

Myoma uteri’de dismenore en sık intramural tip myomlarda izlenir.  
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Tipleri 

Myomlar başlıca subserozal, intramural ve submukozal tiptedir. İntramural tip en sık görülen 

myom tipidir. (Kugel myomu intramural tiptir)  

Submukozal tip myom en az görülen tip olmasına rağmen (%5-10) özellikle aşırı kanama 

ile ilgili klinikten ve infertiliteden sorumludur.  

Submukozal myomlar bazen serviksten vaginaya doğabilir, buna “myoma insitatus 

nascendi” adı verilir.  

Submukozal myomların tanışı histerosonografi ve histerosalpingografi (HSG) ile 

konabilir.  

Parazit myom: pedinküllü myom olup peritoneal kavitede diğer organlara yapışarak beslenir 

(omentum).  

Komplikasyon 

Myomlarda en sık görülen dejenerasyon tipi: hyalen dejenerasyondur.  

Gebelikte en sık görülen dejenerasyon kırmızı (karneöz) dejenerasyondur.  

Kalsifik dejenerasyon: En sık postmenapozal evrede ve özellikle subseröz myomlarda 

görülür.  
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Semptomlar:  

Anormal kanama (en sık menorajiye rastlanır)  

Ağrı (dejenerasyon veya inkarserasyona bağlı)  

Bası belirtileri (sık idrara çıkma, idrar retansiyonu, hidroüreter ve hidronefroz, tenesmus, 

kabızlık)  

karın büyümesi  

infertilite  

Pelvik Muayene Bulguları  

İri ve sert uterus  

Uterus genelde normal hareketini korur  

Subseroz myomlar dışarı doğru uzanır  

Vagene doğmuş myom spekulum muayenesinde genellikle nekrotik ve enfekte bir kitle halinde 

görülür  

Eğer myom yumuşak olarak palpe ediliyorsa dejenerasyon düşünülür  

Tanı 

USG, tanıda en iyi yardımcı yöntemdir. Histeroskopi, HSG, laparaskopi, CT, MRI yapılabilir  

Tedavi 

Miyomektomi veya Histerektomi 

Myom için operasyon kriterleri:  

Ciddi anemiye sebep olması  

Ciddi dismenore  

Uterus 12 haftalıktan büyük ise (bu haftadan sonra uterus pelvis dışına çıkıp abdominal 

organlara bası yapar)  

Üriner sistem yakınmaları yapıyor ise  

Menopoz sonrası büyümeye devam ediyorsa  

Hızlı büyüyorsa  

İnfertiliteye yol açıyorsa  

GnRH analogları :  

Genellikle operasyon öncesi operasyonda kanama miktarını azaltmak veya vaginal 

histerektomi için kullanılır.  
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EKTOPİK GEBELİK  

Ektopik gebelik, gebeliğin ilk yarısında meydana gelen maternal ölümlerin en sık 

sebebidir.  

Ektopik gebeliğin %98-99’u tubada oluşur.  

Tubal gebelik (% 98) 

Ampulla (% 80) 

İsthmus (% 11) 

Fimbria (% 5) 

İnterstisiel (kornu) (% 2) 

Ovaryen gebelik (% 0.2) (tubal gebeliklerden sonra en sık olan) 

Servikal gebelik (% 0.2) 

İntraligamenter gebelik 

Heterotopik gebelik (1:30.000 - 1:7.000) 

Posthisterektomik (En nadir)  

 
Ektopik gebelik, en sık tubalarda ve ampullar bölgede oluşur. Ektopik gebelik tubadan 

sonra en sık overde oluşur.  

  Ektopik gebeliğin en önemli sebebi salpenjittir.  

Fertilize ovum niçin gecikir?  

Fallop tüpünün hastalıkları: PID, Salpinjitis (en önemlisi), endometriozis, tümör, SIN 

(Salpanjitis istmica Nodosa) 

Daha önce geçirilmiş tuba cerrahisi: Risk 10 kat artar 

Konjenital uterin ve tubal anomaliler, Postkoital vajinal duş 

RIA varlığı :Risk 6-10 kat artar. 

Tuba motilitesini etkileyen hormonlar (Ör. Progesteron) 

Embryodaki kromozomal anomaliler 

İleri yaş gebelikleri, Sigara, 

Yardımcı üreme teknikleri ve ovulasyon indüksiyonu 
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Kontraseptif yöntemler ve ektopik gebelik riski  

Kontraseptif yöntem                      Risk  

Yok         % 1  

KOK         % 1  

Diafram         % 1  

RİA         % 5  

Progesteronlu RİA        % 15  

Minipill (sadece progesteron içeren OK)    % 4-10 

Norplant(Levonorgestrel subkutan implant)    % 30 

 

Klinik 

Klasik triadı karın ağrısı, amenore ve vaginal kanamadır. 

Ektopik gebeliğin en sık semptomu alt abdominal ağrıdır.  

Ektopik gebelikte en sık ölüm sebebi kanamadır.  

Daha önce ektopik gebelik geçirenlerde bir sonraki gebelikte ektopik gebelik olma şansı %7-

15 arasıdır, iki defa ektopik gebelik geçirenlerde oluşma şansı %40’tır.  

 

Ektopik gebelik için risk faktörleri:  

Tubal faktörler:  

Spontan tubal gebelik vakalarının patolojisinde %50 kronik salpenjite rastlanır (subklinik 

chlamidya enfeksiyonu).  

  Bundan başka tubal anomaliler, salpenjitis isthmica nodosa, geçirilmiş tubal cerrahi, 

peritubal adezyonlar etyolojiden sorumludur.  

  Geçirilmiş PID  

  Geçirilmiş ektopik gebelik  

RIA kullanımı: Progesteron içeren RİA’lar tubal motiliteyi bozarak ektopik gebelik riskini artırır.  

Yalnız progesteron içeren OK’ler ve morning after pill’de(levonorgestrel) dış gebelik 

riskini artırır.  

 

Ektopik gebelikte ilk 8 hafta içinde;  

Serum HCG değeri 48 saat sonra tekrar değerlendirildiğinde bir önceki seviyesine göre 

artış değeri %66’nın altındadır.  

Normal intrauterin gebelikte 48 saat sonraki serum HCG artışı %66’nın üstündedir. (Serum 

HCG değeri ektopik gebelikte, normal intrauterin gebeliğe göre daha düşüktür.)  

Ektopik gebelikte serum progesteron değeri sıklıkla 10ng/ml’nin altındadır. (Serum 

progesteron değeri ektopik gebelikte, normal intrauterin gebeliğe göre daha düşüktür.) intrauterin 

gebeliklerin %70-80’de progesteron 25ng/ml üstündedir  

HCG değeri 1500 mlU/ml’den büyük olduğu zaman intrauterin kavitede vainal USG 

ilegestasyonel kese görülmelidir (4 haftalık gestasyon).  
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Abdominal USG ile 6500 mlU/ml’den büyük olduğu zaman görülür.( 5 haftalık gestasyon 

)Dış gebelikte intrauterin kese görülmez  

 

Ektopik gebelik tanısında Douglas ponksiyonu tanı amaçlı yapılabilir ama kesin tanı 

koydurmaz.  

Ektopik gebelikte peritoneal sıvıda HCG konsantrasyonu artmıştır.  

Ektopik gebelikte üretilen HCG azlığına bağlı relaksin serum değeri ve estradiol değeri 

düşüktür.  

Ektopik gebelikte tubada myometrial tabakanın invazyonuna bağlı kreatinin kinaz 

yükselmesi gözlenebilir, spesifik değildir.  

Normal gebelikte CA125 1. trimester artar, 2. ve 3. trimester normale döner.  

Ektopik gebelikte: 1. trimesterde, CA125 daha fazla artar.  

Tubal gebelikler içinde en uzun süre gebeliği devam ettirip ve letalitesi en fazla olan tip 

interstisyel-kornual tubal gebeliktir. Ektopik gebelik tiplerinden olan servikal gebeliğin rüptürü 

ölümcüldür.  

Arias-Stella fenomeni veya desidual değişiklikler görülürse dış gebelik düşünülür.  

 

Tanı 

 Klinik 

Kesin tanı laparoskopi ve laparotomi ile konabilir.  

Endometriumda Arias-Stella Reaksiyonu: progesteron tarafından oluşturan desidual 

değişikliklerdir. Non-spesifiktir. 

 Patolojik olarak tuba duvarında chorion-villusların bulunması ektopik gebelik için 

patognomoniktir.  

 

Tedavi:  

1.Gözlem  

2.Medikal tedavi (Metotreksat ile yapılır)  

Olgu hemodinamik olarak stabil, 

Fetal kardiak aktivite yok,  

4 cm den daha küçük kitle 

β-hCG 2000 IU/ml den fazla olmasına rağmen intrauterin sak veya koleksiyon yoksa 

 HCG değeri yükseliyorsa 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                       1306 

Rüptür yoksa uygulanır. 

3.Cerrahi  

 Hemoperitoneum var, 

 Hemodinamik stabilite bozulmuş  

 Adezyon varsa (daha önce geçirilmiş batın cerrahisi)  

Salpenjektomi:  

sıklıkla akut batın tablosuna yol açan tubal rüptür durumlarında uygulanır.  

 

Salpingostomi  

eğer tuba intakt (rüptüre olmamış) ise yapılabilir. Salpingostomi sonrası %50 normal gebelik 

%20-30 ektopik gebelik oluşabilir.  

MENOPOZ VE OSTEOPOROZ 

A-MENOPOZ: 

Klimakterium, üreme evresinden üreyememe evresine geçiş fazıdır. Bu süreç sonunda 

menopoz gerçekleşecek ve ilerleyici doku atrofisi ve yaşlanma olacaktır.  

Menopoz, ovarlerin fonksiyonunun ve menstrüasyonun kalıcı olarak bitmesine eşlik eden 

son mensdir, İki şekilde olabilir; kendiliğinden ovaryen yaşlanma ile olanına fizyolojik menopoz, 

herhengi bir cerrahi müdahale ile överlerin fonksiyon görmemesine de cerrahi menopoz adı verilir. 

Perimenopozal geçiş dönemi yaklaşık 4-5 yıl sürer. Bu geçiş döneminin en belirgin klinik bulgusu 

menstruel düzensizliklerdir. Ortalama menopoz yaşı ise 48-51 dir. Menopoz yaşını etkileyen bazı 

faktörler tanımlanmıştır. Aile öyküsü olanlarda, doğum yapmamışlarda, sigara içenlerde ve 

histerektomi geçirenlerde menopoz erken oluşken, obezlerde, alkol içenlerde ve yüksek ekonomik 

seviyede olanlarda ise geç oluşur. Kırk yaşından önce menopozun spontan olarak oluşmasına 

prematür ovaryen yetmezlik denir. 

Menopoza girildiğinde ise FSH yükselir (>40 IU/L), LH yükselir (>30 IU/L), östradiol (<40 

pg/ml) ve inhibin azalır, GnRH ise değişmeden kalır. 

Menopoz ve vazomotor semptomlar: Sıcaklık basması esas tablodur. Süresi farklıdır 

(birkaç saniye-birkaç dakika). Geceleri daha şiddetli ve sıktır. LH artışı ile eş zamanlıdır. Ancak LH 

artışı nedeni değildir. Hipotalamusdaki ısı merkezinin östrojen eksikliğine sekonder olarak labil hale 

gelmesi sorumlu tutulmaktadır. 

 Menopoz ve psikosomatik sistem: Menopozdaki kadınlarda anksiyete, depresyon ve 

irritabilite sık görülür. Çok sayıda çalışma depresyonla menopoz arasında net bir ilişki 

gösterememiştir. Öte yandan sıcaklık basmaları olan olgularda östrojen tedavisi ile uyku kalitesi 

artmaktadır. 
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 Menopoz  ve   ürogenital  sistem:   Klimakteriumun   ilk  klinik  semptomu   menstrüel 

fonksiyon değişiklikleridir. Menstruasyonun aniden kesilmesi nadirdir. Sıklıkla gözlenen 

patern menstrüel kanamanın hem miktarca hem de sürece giderek azalması ve sonuçda kesilmesi 

şeklidir.  

 

Postmenopozal kanamaların çoğunluğunun nedeni endometrial atrofidir  

Normal endometrium % 50 

Atrofik endometrium % 30 

End. hiperplazi % 15 

End. polip %   3 

End. ca %   2 

 
Postmenopozal HRT alınsın veya alınmasın uterin bir kanamanın dönemde olması 

durumunda mutlaka endometrial biopsi alınmalıdır. Kanamanın olmadığı durumda takip sırasında 

çekilen USG'de endometrium çift duvar kalınlığı 5 mm'nin üzerinde ise yine endometrial biopsi 

alınmalıdır. 

Servikal sekresyonun azalması aşırı vajinal kuruluğa ve bu da disparuniye yol açar. 

Ostrojen seviyeleri azaldıkça reprodüktif organları destekleyen yapılar tonuslarını kaybeder ve 

postmenopozal ostrojen eksikliği semptomatik ilerleyici pelvik relaksasyona yol açar. Postmenopozal 

bir kadının vajinal smearında parabazal ve intermediate hücreler görülür. Sonra tamamen 

parabazal hücreden oluşur.  

Vajen pH'sı 7-8'e yükselir, böylece enfeksiyona dirençli mukoza bu özelliğini kaybeder. 

Ostrojen mesane ve üretra epitelini desteklemede çok önemli rol oynar. Östrojenin azalması 

genitoüriner atrofiye yol açar. Sonuçta atrofik sistit, üretrit, sık tuvalete gitme isteği, aniden 

tuvalete gitme isteği, inkontinans ve disüri, gibi sorunlar ortaya çıkar. 

  Menopoz ve nörosistem: Ostrojen tedavisi ile algılamada anlamlı bir artış izlenememekle 

beraber Alzheİmer hastalığının görülme insidansını %54-72 oranında azalır (oksidasyona karşı 

koruyuculuk, amiloid  düzeylerinin azaltılması, sinaps ve nöronal büyümede artış). 

 Menopoz ve deri: Menopozda deri kollajen içeriği ve kalınlığı azalır. Ostrojen replasmanı bu 

süreci geri döndürür. Deride ostrojen resptörleri mevcuttur (yüz, meme ve üst bacak iç yüzünde). 

 Menopoz ve Kardiovasküler sistem: Postmenopozal dönemde kadınlardaki ölümlerin 1. 

nedeni kalp hastalıklarıdır. Menopozdan önce çok az kadın kalp krizinden ölürken menopozdan sonra 

bu risk dramatik olarak artar. Menopozla beraber kadınlarda ostrojen düzeylerinin düşmesi ile 

ortaya çıkan rölatif hiperandrojenik tablo metabolizma üzerinde kardiyovasküler hastalık riskini 

arttırır.  
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TEDAVİ 

HRT'nin Endikasyonları: 

Menopoz 

Sıcak basmaları 

Vajinal atrofi 

Üriner sistem semptomları 

Osteopovoz için Yüksek  

KVH'lar için yüksek risk 

HRT'nin Mutlak Kontrendikasyonları: 

Gebelik 

Tanı konmamış uterin kanama 

Akut MI 

Akut vasküler tromboz (aktif tromboflebit) 

Nörooftalmik vasküler hastalık 

Akut safra kesesi hastalıkları 

Akut KC hastalığı 

Mevcut endometrium Ca (evre I-grade I üstü) 

Mevcut meme Ca (E2 reseptörü + olanlar) 

 

HRT'nin Komplikasyonları: 

Endometrium kanseri; östrojen tedavisi endometrium kanser riskini arttırır. Endometriumu olan 

olgulara östrojen replasmanı yapılacaksa tedavilerine progesteron eklenmesi gereklidir. 

Meme kanseri; erken menarş ve geç yaşta menopoza girmek meme kanseri için risk faktörü iken 

erken ooforektominin bu hastalığa karşı koruyucu olduğunu bilinmektedir.  

Östrojen kullanımıyla meme kanser riski uniform olarak artmaz 

Uzun süreli kullanım (5 yıl) hafif bir risk artışına yol açabilir (RR:1.26) 

Progesteron ilavesi riski arttırır 
Ailede meme kanser öyküsü olması veya benign meme hastalığı bulunması riski 

değiştirmemektedir. 

Hipertansiyon 

Tromboembolik hastalık 

Lipid metabolizması; östrojen replasmanı safra kesesi hastalıklarını arttırır. LDL kolesterolü 

azaltırken HDL kolesterolü ve trigliseridleri yükseltir.  

HRT kolorektal kanser insidansını azaltmaktadır.  
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B- OSTEOPOROZ: 

Sistemik bir bozukluk olup kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroyapısında 

bozulma sonucu kemik frajilitesinde artış ile kalça, omurga ve el bileğinde kırılmaya yatkınlıkla 

karakterizedir.  

Kemik yenilenmesi sabit bir kemik rezorpsiyonu (osteoklastik aktivite) ve kemik yapımı 

(osteoblastik aktivite) ile ilişkilidir.  

Osteoporozda mineral / matriks oranı normal olmakla birlikte kemik kütlesinde azalma 

sözkonusudur. Osteopeni ise radyografik olarak azalmış kemik mineral içeriğinin görüntüsüne denilir. 

Tüm kemik kütlesi geç adölesan periodunda tamamlanır.  

Östrojen azaldığında kemik yenilenmesi (remodelling) artar. Bu nedenle östrojen kemik 

yenilenmesi sürecinde güçlü bir supresördur. Östrojen osteoklast / osteoblast dengesini sağlar ve 

yokluğunda osteoklast baskın hale gelir.  

Östrojenin koruma mekanizması; D vitamini'ne sekonder olarak kalsiyum emilimdeki etkin 

artış, osteoblastlar üzerine direkt etki ve büyüme faktörleri üzerinde pozitif etkidir (IGF-I, IGF-II 

ve TGF-(3'yi arttırır) 

Tip I Osteoporoz (Postmenopozal osteoporoz): Östrojen eksikliğine bağlıdır. Kadınlar 

menopozun ilk 5 yılında tüm kemik kitlesinin %10-15'ini kaybederler. Postmenopozal dönemde 

trabeküler kemikteki azalma östrojen yetmezliğine bağlıdır. Kalça kırıkları menapozdan 10-15 yıl 

sonra oluşmaya başlar. Postmenapozal dönemde ilk kayıp ve spontan fraktürler trabeküler yapı 

içeren vertebralarda (çökme kırığı) oluşur. 75 yaşına kadar en sık görülen kırık Kolles kırığı, 75 

yaşından sonra ise kalça kırığıdır.  
 Tip II Osteoporoz (Senil osteoporoz): Sıklıkla 70 yaş üzerinde oluşur ve böbrekleren 

yeterince 1.25 (OH)2D3 yapılamamasına bağlıdır. D vitamini yetmezliği kalsiyum absorbsiyonunu 

azaltır, parathormon artar ve sonuçta kemik rezobrsiyonu başlar. Bu tipte kortikal ve trabeküler kemik 

kaybı olur. Kalça kırığı, uzun kemik kırıkları ve vertebral kırıklar ortaya çıkar. 
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Tip III Osteoporoz (Sekonder osteoporoz): Çeşitli hastalıklara (Cushing send., multiple 

myelom, malabsorsiyona yol açan inflamatuar GİS hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, 

hipertiroidism, immobilizasyon, romatoid artrit vb.) ve ilaç kullanımına bağlıdır (kortikosteroidler, kanser 

kemoterapisi, antikonvülsanlar, heparin, barbitüratlar, valproik asid, GnRH, aliminyum içeren ilaçların 

aşırı kullanımı vb.) 

Kemik ölçüm teknikleri: 

Single photon absorpsiometri: 125I veya minyatür x-ışınım tüpleri kullanılır. 

Dual energy x-ray absorpsiometri (DEXA): Düşük radyasyon dozludur. 

Kompüterize    tomografi:    Spinal    ölçümlerde    çok    doğrudur.    Ancak   yüksek 

radyasyonludur ve femuru ölçemez. 

Skorlama Sistemleri: 

 T skoru: Hasta ve ortalama genç erişkin arasındaki Standard deviasyondur. 

 Z skoru: Hasta ve populasyon ortalaması arasındaki Standard deviasyondur. 

   T skoru -1 ile +1 arasında ise normal, -1 ile -2.5 arasında ise osteopeni, -2.5'dan daha az 

ise osteoporoz göstergesidir. -2' den daha düşük bir Z skoru varlığı postmenopozal kemik kaybından 

başka nedenlerin araştırılmasını bildirir. 

Osteoporoz tedavisi: 

Östrojen: (kan seviyesi 30-50 pg/mL arasında tutulmalı) 

Osteoklastları inhibe eder.  

Barsaklardan kalsiyum emilimini arttırır.  

1.25 dihidroksivitamin D'yi arttırır.  

Kalsiyumun renal tutulumunu arttırır.  

Osteoblast yaşamını destekler. 

Kalsiyum (günde 1000-1500 mg kullanılır) 

Yaşla emilim azalır.  

Vitamin D (400-800 IU/ gün) 

Yaşla birlikte deri ve böbreklerde 1,25-dihidroksivitamin D sentezinde azalma gözlenir. Aynı 

şekilde barsak emilimi de düşer. 

Bifosfonatlar 

Kemik kaybını kemik rezorbsiyonunu engelleyerek Önlerler. Kemik minerallerine bağlanarak 

osteoklastik resorbsiyona karşı kemiği dirençli hale getirirler. 
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Kalsitonin 

Kemik rezorbsiyonunu inhibe ederek plasma kalsiyumunu düzenler  

SC veya intranasal sprey olarak kullanılır.  

  D vitamini ve kalsiyumla kombine edilmelidir 

Raloksifen (SERM) 

Endometrium üzerinde proliferatif etkisi yoktur. 

  LDL, fibrinojen, alfa-lipoprotein ve kemik yoğunluğu üzerinde iyi etkiler. 

  HDL ve plasminojen aktivatör inhibitör-1 üzerinde etkisi yoktur. 

Floride 

Kemik yapımının güçlü bir stimülatörüdür. 

Tedavi 4 yılla sınırlıdır çünkü toksik birikimi sözkonusudur. 

Tiazidler 

İdrarla kalsiyuma atılımını azaltır.  

Östrojenle sinerjik etki gösterir. 

Önlemler 

Sigaranın bırakılması 

Ekzersiz 

Steroidlere maruziyetin azaltılması 

 

BİFOSFONATLAR 
 
Etidronat: Aralıklı kullanım şeklinde önerilen bu ilaç günümüzde daha etkin bifosfonat türevlerinin 

kullanıma girmesi ile ve uzun dönemde etkinliği de tam olarak kanıtlanmadığı için osteoporoz 

tedavisinde tercih edilmemektedir. 

Alendronat: Güçlü bifosfonatlardan olan bu ilacın kırığı olan ve olmayan postmenopozal dönemdeki 

kadınlarda kırık ortaya çıkma olasılığını azalttığı gösterilmiştir. Yine yaşlılığa bağlı osteoporozun 

tedavisinde de tekili bir ilaç olan alendronatın omurga ve özellikle de kalça kırıkları üzerinde etkili 

olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Erkek osteoporozu tedavisinde ve kortizon kullanımına bağlı 

osteoporozun tedavisinde de etkili olduğu gösterilmiştir.  

Risedronat: Bu ilaç da osteoporozun önleme ve tedavisinde önerilen yaygın kullanılan 

bifosfonatlardandır. Alendronat gibi erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde ve kortizona bağlı 

osteoporozun önleme ve tedavisinde de önerilmektedir.  

 

İbandronat: Postmenopozal osteoporozun tedavisinde ve önlenmesinde onayı olan İbandronat aylık 

kullanım şeklinde uygulan bir bifosfonattır. Özellikle omurga kırıklarını azalttığı çalışmalarda 

gösterilmiştir. 
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Zoledronik Asit: Dünyada osteoporoz tedavisinde kullanımı 2007 yılında onaylanmış ülkemizde de 

onaylanma süreci tamamlanmak üzere olan Zoledronik asit yılda bir kez damar yolu ile  uygulanabilen 

ilk ve tek osteoporoz ilacıdır. 

 

Bifosfonatların genel yan etkileri:  

Osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatların tümünde kemik, eklem ve kas ağrısı 

şeklinde yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ağızdan alınan ilaçlarda mide ve barsak sistemini 

ilgilendiren bulantı, yutma güçlüğü, midede yanma, yemek borusunda tahriş ve yanma, midede ve 

yemek borusunda ülser gibi yan etkiler görülebilir. Kullanım konusunda dikkat edilmesi gereken 

kurallara uyularak bu yan etkilerin bir kısmı azaltılabilmektedir.  

Damar yoluyla uygulanan bifosfonatlarda grip benzeri yan etkiler (ateş, eklem ağrısı, boğaz 

ağrısı) enjeksiyonu takiben 2-3 gün süre ile ortaya çıkabilmektedir. Bu yan etki İbuprofen ve 

Parasetamol kullanımı ile kontrol edilebilmekte ve tekrarlayan enjeksiyonlarda görülme olasılığı 

azalmaktadır.  

Çene kemiğinde osteonekroz denilen doku ölümü ortaya çıkması özellikle damar yolu ile 

uygulanan bifosfonatlar sonrasında ve büyük ölçüde de kanser hastalarında yapılan uygulamalar 

sonrasında ortaya çıkmaktadır. Hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği olanlarda kullanılabilir. İleri 

derecede böbrek yetmezliğinde önerilmemektedir. 

 


