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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kadınlar yaĢam dönemlerine göre farklı sağlık sorunlar yaĢamaktadır. Kadınların
cinsel olgunluğa eriĢtiği ve doğurganlık fonksiyonlarının gerçekleĢtiği 15-49 yaĢ dönemi,
üreme sağlığı sorunlarının artıĢ gösterdiği riskli bir dönemdir.
Kadınlarda sık görülen jinekolojik problemlerden biri olan genital enfeksiyonlar her
zaman kadın hayatını tehdit etmez ancak semptomları oldukça büyük rahatsızlığa yol açar.
Sık tekrarlayan ve tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyonlar kronik rahatsızlıklara, infertiliteye,
hatta kansere neden olabilmektedir.
Kadın sağlığının korunması ve geliĢtirilmesi için en önemli görev sağlık ekibinin bir
üyesi olan hemĢirelere düĢmektedir. HemĢireler düzenledikleri sağlık eğitimi programları ile
toplumdaki adölesan çağdaki genç kızları ve kadınları eğiterek, danıĢmanlık yaparak sağlığın
korunması ve geliĢtirilmesine katkı sağlayabilir.
Bu öğrenme materyali ile kadın sağlığının önemli problemleri olan jinekolojik
hastalıkları, bu hastalıkların tedavisi, bakımı ve korunma yollarını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Kadın üreme organlarının enfeksiyonlarını ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki bir sağlık kuruluĢunun kadın hastalıkları polikliniğine giderek son
bir aylık poliklinik kayıtlarını inceleyiniz. Elde ettiğiniz verileri sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Aldıkları tedavileri öğreniniz. Kontrole gelenleri ve tedavi sonuçlarını
değerlendiriniz.

Topladığınız

bütün

bilgileri

sınıfta

öğretmeninize

ve

arkadaĢlarınıza sununuz.

1. KADIN ÜREME ORGANLARININ
ENFEKSĠYONLARI
Kadın üreme organlarının enfeksiyonları kadınlarda önemsiz rahatsızlıktan üreme
fonksiyonunu tehlikeye sokan, doku harabiyetine hatta ölüme kadar varan olaylara neden
olur. Parazitler, mantarlar, virüsler bu enfeksiyonların kaynağıdır.

1.1. Akıntılı Enfeksiyonlar
Genelde kanama ve kanamalı akıntılar dıĢındaki tüm akıntılara lökore (genital akıntı)
denir. Normalde üreme çağındaki her kadında bir miktar Ģeffaf, kaygan ve kokusuz nitelikte
bir vajinal akıntı vardır. Normal olan bu vajinal sıvıya fizyolojik vajinal akıntı denir.
Fizyolojik vajinal akıntı, adet periyodu içinde yumurtlama gününe yaklaĢtıkça artma
eğilimindedir. Ovulasyon döneminde görülen bu akıntı, yumurtlama gününde yumurta akı
kıvamında, çekince uzayan, sümüksü ve Ģeffaf bir görünüm alır. Bu Ģekildeki vajinal akıntı
ovulasyonun habercisidir.
Vaginanın iltihabına vajinit, serviks iltihabına ise servisit denir. Kadında vajen ve
serviks iltihapları akıntıya neden olur. Vajen tümörleri, genital herpes enfeksiyonları da
akıntı Ģikâyeti yapabilir. Bunlardan baĢka uzun süren antibiyotik ve steroid tedavisi, RĠA
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kullanımı, genital bölgede kullanılan parfümler, pedler, vajinal tamponlar veya prezervatif
gibi yabancı maddeler de vaginada irritasyon yaparak akıntıya neden olabilir.
Vajina PH’ı normalde 3,8–4,5 arasında olup asidik özellik taĢımaktadır. Vajina içinde
var olan ancak kiĢilere zarar vermeyen mikroorganizmaların tümüne vajinal flora denir.
Vajinal florayı oluĢturan bakterilerin en önemlileri, laktobasil (süt basilleri) veya doderlein
basilleridir. Doderlein basilleri, vajina PH’ına asidik özellik kazandırarak vajina içindeki
florayı dengede tutmaya çalıĢır. Doderlein bakterilerinin sayıları azalırsa asidik olan vajinal
PH, bazik yöne kayar ve vajinit ortaya çıkar. Örneğin, uzun süre antibiotik kullanımı
sonucunda vajinal mantar oluĢmasının nedeni budur.
Vajinitteki akıntının fizyolojik akıntılardan farklı bazı özellikleri vardır: Daha bol
miktardadır, kötü, rahatsız edici kokusu olabilir ve koyu kıvamlıdır. Bazen süt kesiği
kıvamında olabildiği gibi bazen de köpüklü ve bol sarı-yeĢil renktedir.
Vajinit ve servisitlerin en önemli bulguları, normalden farklı yapıda olan yani
fizyolojik olmayan patolojik vajinal akıntılardır. Patolojik vajinal akıntılar kiĢide bir hastalık
olduğunu gösterir.
Klinikte en sık üç ana tip vajina enfeksiyonu (vaginit) ile karĢılaĢılır. Bunlar bakteriel
vajinozis, kandidiazis ve trichononas vajinalis enfeksiyonlarıdır.

1.1.1. Bakteriyel Vajinozis
Kadınlarda en sık karĢılaĢılan vajinal akıntı nedeni bakteriyel vajinosistir. Nonspesifik
vajinit, haemophilus vajinalis, gardnerella vajiniti, bakteriyel vajinoz gibi çeĢitli isimlerle de
adlandırılır. Bu enfeksiyon Gardnerella vajinalis adı verilen anaerob bakterinin vagina
içersinde aĢırı çoğalması sonucu oluĢur. Bakteriyel vaginozis, ciddi üst genital yol
enfeksiyonlarına zemin hazırlaması nedeniyle önemli bir sendromdur.
Bakteriyel vaginosis; bol miktarda beyaz-gri, hafif sarımsı renkli ve sulu kıvamlı,
yapıĢkan vajinal akıntı ile karakterizedir. Özellikle akıntının kötü kokusu belirgindir. Vajinal
akıntıda tipik olarak bayat balık kokusu bulunmaktadır.

Resim 1.1: Bakteriyel vajinozis
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Akıntı bazı durumlarda idrarda yanma, vajinal kaĢıntı, vajinada yanma, iliĢki sırasında
ağrı ve genital alanda kaĢıntı Ģikâyetlerine de neden olabilir. Kötü kokulu vajinal akıntı,
Trichononas enfeksiyonlarında da ortaya çıkabildiği için kesin tanıdan emin olunmalıdır.
Bakteriyel vajinozisin tanısı; akıntının karakteri, vagen pH'ının 4,5’ten büyük olması,
pozitif Whiff testi ve mikroskopik olarak yapılan Fresh testinde ipucu = clue cell
hücrelerinin görülmesi ile konur. Bu dört ölçütten üçünün bulunması ile bakteriyel vajinozis
tanımlanır.

Resim 1.2: Normal vajina epitel hücresi ve ipucu hücrenin mikroskobik görüntüsü

Bakteriyel vajinosis tedavisinde oral ve vajinal yoldan özellikle metronidazol ve
ornidazol grubu antibakteriel ilaçlar en az 7 gün kullanılır. Tedavi süresince cinsel iliĢki
yasaklanır. EĢ tedavisi gerekmez ancak özellikle tedavi sonrası tekrarlayan inatçı vakalarda
eĢ tedavisi önerilmektedir.
Bakteriyel vajinozis kesin olarak tedavi edilmediği takdirde pelvik enfeksiyonlara
(PIH), infertiliteye, gebelik ve gebelik sonrası komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu
nedenle bakteriyel vajinoz tanısı konulduktan sonra tedavi Ģarttır. Gebelik dönemindeki
bakteriyel vajinozis tedavi edilmezse düĢük, erken doğum gibi riskler meydana
getirebilmektedir.

1.1.2. Moniliazis (Candidiazis)
Mantar enfeksiyonları baĢta kandidalar olmak üzere çeĢitli mantar türleri tarafından
oluĢturulan ve sık görülen cinsel temasla bulaĢan hastalıklardandır. Kandida enfeksiyonları
arasında insanlarda en sık hastalık yapan türü Candida albicanstır.
Kandida albikans boğaz ve bağırsak florasında potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak
bulunmaktadır. Genital temizlik makattan vajene doğru (arkadan öne) yapılırsa vajene
bulaĢtırma gerçekleĢir. Bu nedenle genital temizlik her zaman önden arkaya yapılmalıdır.
Etken genelde vajene yerleĢmesine rağmen çoğu zaman vulvada da hastalık görülebilir.
Mantar enfeksiyonları fırsatçı (oportunistik) enfeksiyonlar olarak kabul edilir. Vücut
direncinin düĢtüğü veya vajen içi koruyucu bakteriler olan laktobasillerin (döderlein
basilleri) sayıca azaldığı durumlarda ortaya çıkar. Menstruasyon, gebelik, erken koitus,
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multiparite, kötü hijyenik Ģartlar, dar ve naylon çamaĢır kullanımı, yabancı cisim, diabetes
mellitus, immün yetmezlik sendromları, geniĢ sperktrumlu antibiyotik kullanımı,
kortikosteroid kullanımı, immunsupresyon gibi bazı faktörler kandida enfeksiyonlarının
ortaya çıkmasını kolaylaĢtırır.
Vajinal mantar enfeksiyonları cinsel iliĢki ile partnerden, hijyenik olmayan
tuvaletlerden veya havuzlardan bulaĢabilir. Ancak mantar enfeksiyonlarının asıl oluĢma
nedenleri, dıĢarıdan alım Ģeklinde olmalarından çok vajinal dokudaki PH değiĢimleri veya
laktobasillerin sayıca azalmalarına bağlıdır.
ġiddetli vulvar kaĢıntı kandidanın en önemli semptomudur. Özellikle kaĢıntı geceleri
sıcak etkisiyle artmaktadır. Sulu akıntıdan pürülan akıntıya kadar değiĢen çeĢitlikte akıntı
mevcuttur. Genellikle peynirimsi, süt kesiğine benzer akıntıyla karakterizedir. Vajinal ağrı,
irritasyon, vulvar yanma hissi, disparonia ve dizüri vardır. Vulvada kaĢıntıya bağlı ödem,
eritem ve fissürler oluĢur. Vajina kuru ve parlak kırmızı görünümündedir. Vajina ve
servikste yapıĢkan beyaz plaklara rastlanır. Vajinal kandida enfeksiyonunda vajinal koku
problemi olmaz.

Resim 1.3: Vajendeki monilia akıntısı

Vajinadaki kandida enfeksiyonlarının tanısı oldukça basittir. Hastalığın kliniği ve rutin
bir jinekolojik muayene sırasında vajina duvarının üzerinde kireç gibi görünen peynir
kıvamındaki tipik vajinal akıntının görülmesi ile tanı konulabilir. Ancak bazı durumlarda
tanıdan kesin emin olunamayabilir. Bu durumlarda vajina içinden lam üzerine alınan akıntı
örneğine %10’luk potasyum hidroksil (KOH) damlatılarak mikroskop altında inceleme
yapılır. Mikroskobik incelemede mantara bağlı tipik pseudohiflerin görülmesi ile kesin tanı
konur.

Resim 1.4: Kandidiazis
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Vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisinde hem oral sistemik etkili hem de vajinal
yoldan lokal etkili ilaçlar kullanılır. Tedavi süresi 1-3 gün veya en fazla 10 gün olabilir.
Vajinal mantar enfeksiyonlarında rutin olarak eĢ tedavisi gerekmez. Ancak cinsel
partnerlerde genital alanda kızarıklık, kaĢıntı gibi Ģikâyetler mevcutsa ve bu durum
laboratuvar testleri ile mantar enfeksiyonunu gösteriyorsa eĢ tedavisi Ģarttır. Kadında kronik
mantar enfeksiyonu varsa ve bu durum sürekli tedavilere rağmen geçmiyorsa yine eĢ tedavisi
uygulanmalıdır.
Vajinal kandida enfeksiyonlarından korunmak için enfeksiyonu hazırlayıcı faktörler
araĢtırılıp ortadan kaldırılmalıdır. Perinenin temiz ve kuru tutulması, sentetik çamaĢır
kullanılmaması gibi tedbirler alınmalıdır. Tekrarlayan ve inatçı vakalarda teĢhis edilmemiĢ
diyabetin varlığı araĢtırılmalıdır.

1.1.3. Trichomonas Vajinalis
Kadınlarda vajinal akıntı yapan enfeksiyonlardan birisi de trichomonas vajinitidir.
Erkeni trichomonas adlı bir protozeerdir. Bu parazit, armut Ģeklinde olup çok sayıda kamçı
içerir. Ġnsanlarda bağırsak ve mesanede saprofit, vajinada patojen olarak bulunur. Evli
olmayan ve çocuklarda nadir olarak görülmesine rağmen yetiĢkinlerde ve evlilerde sık
rastlanmaktadır. Trichomonas enfeksiyonları her iki cinste de genital ve alt üriner sistem
enfeksiyonu Ģeklinde ortaya çıkar.
Trichomonas paraziti, özellikle Gardnerella vajinalis gibi anaerob ortamda üreme
özelliği olan bakterilerle birlikte bulunmaktadır. Vajen PH’ının asit ortamdan alkaliye
dönüĢmesi Trichononas paraziti için üreme ortamı hazırlar.
Trichomonas paraziti tuvalet klozetlerinde 45 saat, ıslak çamaĢırlarda 24 saat, meni
içinde 6 saat canlılığını koruyabilmektedir. BulaĢma, esas olarak seksüel iliĢki ile
olmaktadır. Ancak enfekte ortak tuvaletlerin kullanımı, iç çamaĢırı, havlu, tuvalet malzemesi
gibi eĢyalarla da bulaĢabilir. Annede Trichononas enfeksiyonu varsa normal doğum sırasında
vajinal kanaldan bebeğe bulaĢır fakat yenidoğanlarda östrojen hormonu olmadığı için
Trichononas enfeksiyonu kendiliğinden geçer.
Trichomonas, yaygın ve Ģiddetli semptomlarla hastalık tablosuna neden olabildiği gibi
asemptomatik olarak uzun süre organizmada inatçı bir Ģekilde kalabilir. Vajen florasının
diğer enfeksiyonlarla değiĢtiği, operasyon sonrası sekresyonun veya serviks ve endometrium
kanserlerinde nekrotik materyalin arttığı durumlarda hızla çoğalarak yeniden klinik
semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle durumlarda kiĢi portör konumundadır
ve mikrobu cinsel partnerine taĢıyabilir.
Trichomonas vajinalisin en belirgin semptomu akıntıdır. Akıntı çok miktarda, sarıyeĢil renkte, sabun suyu görünümünde, köpüklü ve kötü kokuludur. Akıntı premenstrüel ve
postmenstrüel dönemde daha da artar. Ağrı, yanma, kaĢıntı, sık idrara çıkma ve cinsel iliĢki
sonrasında vajinal kanama Ģikâyetleri de vardır. Jinekolojik muayene sırasında vulva ve
vajen genelde hiperemik ve ödemlidir. Akut vakalarda vajen ve serviks çilek
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görünümündedir. Ayrıca vajen PH’ı ölçüldüğünde normalde 3,8- 4,5 arasında olan PH 5’in
üzerindedir ve Whiff testi pozitiftir.

Resim 1. 5: Trichomonas enfeksiyonunda görülen vajinal akıntı ve servikste çilek görüntüsü

Trichomonas vajinalisin tanısı tipik akıntının görülmesiyle ve mikroskobik inceleme
ile konur. Vajina, serviks ve üretradan alınan akıntıdan bir damla serum fizyolojik ile
hazırlanan preparatlara mikroskopla bakılır ve hareketli, armut Ģeklinde, kamçılı
Trichononasların görülmesi ile kesin tanı konur.
Trichomoniazis tedavisinde nitroimidazol türevleri kullanılır. Tedavi lokal ve sistemik
uygulanabilir. Trichomoniazisde tedavi süresi genelde 5-7 gündür. Günümüzde tercih edilen
tedavi Ģekli tek doz metronidazolün eĢlerin her ikisine birden verilmesidir. Trichomonas
vajinalisin tedavisinde Ģikâyeti olsa da olmasa da seksüel eĢ tedavisi mutlaka yapılmalıdır ve
tedavi süresince cinsel iliĢki yasaklanmalıdır.

Tablo 1.1: Vajinal akıntılar ve ayırıcı özellikleri
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1.2. Vajinal Enfeksiyonlardan Korunma Yolları
Genital enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gereken kurallar Ģunlardır:























Her tuvaletten önce ve sonra eller su ve sabunla yıkanmalıdır.
Her tuvaletten sonra vulva önden arkaya doğru temizlenmelidir. Temizlik
anüsten vajen ağzına doğru yapıldığında dıĢkıdaki kalın bağırsak bakterileri
vajinaya, vulvaya ve buradan da üretra yoluyla mesaneye ulaĢabilmektedir.
Vulva kuru ve temiz tutulmalıdır.
Kurulama amaçlı mutlaka beyaz ve parfümsüz tuvalet kâğıdı kullanılmalıdır.
Ġyi yıkanmıĢ, iyi durulanmıĢ, hafif ve sıkmayan pamuklu iç çamaĢırı
kullanılmalı ve her gün değiĢtirilmelidir (Naylon ve sıkı çamaĢır nemi artırarak
mantar ve diğer bakterilerin üremesini sağlar.).
Ġç çamaĢırı kiĢiye özel olmalıdır.
Ġç çamaĢırının yıkanmasında deterjan ve yumuĢatıcı kullanılmamalıdır.
Ġç çamaĢırları ütülenmelidir.
Vajinal deodoranttan ve sık yapılan antiseptikli vajinal duĢtan kaçınmalıdır.
Menstruasyon ve lohusalık döneminde hijyenik bağlar tercih edilmelidir ve
bunlar 2 saatte bir değiĢtirilmelidir.
Menstruasyon döneminde vajinal tampon kullanımından kaçınılmalıdır.
Kullanılıyorsa sık aralarla değiĢtirilmelidir.
Mestruasyon döneminde cinsel iliĢkiye girilmemelidir.
Ġdrar yapma gereksinimi ortaya çıktığında ertelenmemelidir. Ġdrar yapma
ertelendiğinde mesanedeki bakteriler enfeksiyon oluĢumu için zaman bulur.
Oysa idrarın yapılması bakterilerin idrarla birlikte vücuttan atılmasını sağlar.
Banyo sırasında vulva dikkatlice yıkanmalıdır.
Seksüel eĢ temiz olmalı, Ģüphe varsa mutlaka kondom kullanılmalıdır.
Klorlu suda, havuzda ve denizde yüzdükten sonra mutlaka duĢ alınmalıdır.
Mayo ve bornozlar kuru tutulmalı ve kuru giyilmelidir. Mayolar ortak
kullanılmamalıdır.
Halka açık yerlerde klozet tipi tuvalet tercih edilmemelidir.
Her kadın düzenli olarak jinekolojik muayeneden geçmeli, hastalıkların belirti
ve bulgularına karĢı duyarlı olmalıdır.
Kadınlar hiçbir sorunları olmasa dahi yıllık jinekolojik muayene için sağlık
merkezlerine baĢvurmalıdır. Bu kontroller belirti vermeyen veya geç belirti
veren hastalıkların tanı ve tedavisi açısından çok önemlidir.
Dengeli beslenmeye dikkat edilmeli ve özellikle antibiyotik kullanımı sırasında
yoğurttan zengin bir diyet uygulanmalıdır.
Vajinal enfeksiyondan Ģüphe edilen durumlarda mutlaka doktora gidilmeli ve
doktorun verdiği tedavi dikkatlice uygulanmalıdır.

1.3. Vajinal Enfeksiyonlarda HemĢirenin Rolü
Sağlık ekibinin tüm çalıĢanları kadınları; yaĢlarına, eğitim durumlarına, statülerine,
doğumlarını yaptıkları yere, kullandıkları aile planlaması yöntemlerine göre ayırmadan tüm
jinekolojik sorunlarında sürekli ve etkin olarak eğitmelidir.
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Genital yol enfeksiyonları kadın sağlığını dolayısıyla aile ve toplum sağlığını büyük
ölçüde etkilemektedir. Yapılan çalıĢmalara göre halk bu konuda yeterince bilgiye sahip
değildir. Genital yol enfeksiyonlarından korunmak için uyulması gereken kurallar yeterince
bilinmemekte, özellikle kırsal kökenli aileler hangi durumlarda sağlık merkezine
baĢvuracağını bilmemekte ya da çekingenlik göstermektedir. Çoğu genital yol enfeksiyonları
infertilite, aile planlaması uygulamaları gibi kontroller sırasında ortaya çıkarılmaktadır.
Genital yol enfeksiyonu olanların kesin tanılarının konularak tedavi edilmesi, bu konuda
bireysel ya da kitlesel, planlı ve etkin bir sağlık eğitiminin verilmesi gerekmektedir.
DSÖ, bu hastalıkların aile, kadın ve çocuk sağlığını tehdit ettiğini, özellikle hemĢire
ve ebelerin bu hastalıktan korunma, tanı ve tedavisinde etkin rol alabileceklerini
belirtmektedir. Özellikle birinci basamak sağlık kuruluĢlarında çalıĢan ebe-hemĢirelere,
uygun tanı ve tedavi yaklaĢımları konusunda büyük görevler düĢmektedir.
Hekimler CYBH’lara tanı koymada değiĢik yöntemler kullanmaktadır. Bunlar,
etyolojik tanı ve klinik tanıdır.
Etyolojik tanı, ideal yaklaĢımdır. Ancak yetiĢmiĢ personel ve karmaĢık araç gereci
gerektirdiği için pahalıdır ve sonuçların çıkması zaman alır. Bu nedenle DSÖ uzmanlar
grubu, etiyolojik ve klinik tanının yarattığı sorunlara alternatif olarak sendrom yaklaĢımını
önermektedir. Sendrom yaklaĢımı ile tek bir hastalık tanısı yerine, hastanın semptomları
temel alınarak tanı ve tedavi kararı verilmektedir. Böylece yanlıĢ tanı olasılığı azalırken
eksiksiz tedavi olasılığı da artmaktadır.
Sağlam ve hasta bireye ulaĢmada etkin sağlık personeli olan ebe ve hemĢirelerin,
uygun tanı ve tedavi yaklaĢımları konusunda bilgi seviyeleri yükseltilerek vajinal
enfeksiyonlarda daha etkin hâle gelmesi önemlidir. Birinci basamakta çalıĢan ebe ve
hemĢireler, ev ziyaretleri sırasında standart kontrol listesi kullanarak kadınları
yönlendirebilir (Jinekolojik muayene yapmıĢsa ve vajinite ait semptomlar görülmüĢse
hekime yönlendirmelidir.).
HemĢirelerin eğitici, destekleyici, danıĢman, yönetici, araĢtırıcı ve bakım verici rolleri
vardır. Vajinal enfeksiyonlardan korunma, tedavi ve bakım konusunda kadınların eğitim
gereksinimlerinin karĢılanmasına yardım etmek ve rehber olmak hemĢirenin görevidir.
Sağlıklı bir toplum için ebe ve hemĢirelerin vereceği nitelikli bakım ve izlemle amaca
ulaĢılabilir.
Ebe ve hemĢireler, cinsel sağlık alanında verilecek eğitimde iletiĢim becerileri ve
hastaya doğru bir tutumla yaklaĢma konusunda bilinçlendirilmelidir. Etkin iletiĢim becerileri
ile hastaların cinsellik ve cinsel yolla bulaĢan hastalıklar gibi konularda konuĢmalarına,
yeterince iletiĢim kurmalarına ve sunulan hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmalarına
yardım etmelidir.
HemĢireler genital yol enfeksiyonları konusunda kadınlara danıĢmanlık yapmalıdır.
DanıĢmanlık çerçevesinde hemĢireler bireylere erken tanı ve tedavinin önemini, genital yol
enfeksiyonlarından korunma yollarını anlatmalıdır.
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Genital yol enfeksiyonu olan hastaların çoğu hastaneye yatmadan tedavi görür. Kendi
tedavi ve bakımlarına aktif katılmaları söz konusu olduğundan eğitilmeleri gerekir. Hasta
eğitimi; hastalığın oluĢ mekanizması, seksüel aktivite ile iliĢkisi ve ilaçların doğru
kullanımını kapsamalıdır.
Enfeksiyonların tedavi ve bakım yöntemleri çeĢitlilik göstermesine rağmen vajinal
enfeksiyonlarda esas amaç; enfeksiyonun giderilmesi, çevreye ve partnere bulaĢmasının
engellenmesi, tekrarlama ve ürogenital sisteme iliĢkin komplikasyon riskinin önlenmesidir.
Bazı vajinal akıntılar yukarı vajinal bölge enfeksiyonlarıyla iliĢkili olduğu için
kadınlara, pelvik enflamatuar hastalık (PID) belirti ve bulguları anlatılmalıdır. Sorun
oluĢtuğunda hangi sağlık kuruluĢuna baĢvurabilecekleri konusunda bilgilendirmelidir.
HemĢire, hastaya zamanında ilaç almayı, önerilen dozda ve sürede ilaç tedavisini
sürdürmenin önemini, vajinal ilaçların vajinaya doğru Ģekilde nasıl yerleĢtirileceğini ve
ilaçların yan etkilerini anlatmalıdır. Tedaviye menstruasyon sırasında da devam edilmesi
gerektiğini çünkü menstruasyon sırasında vajen alkalen olduğu için semptomların daha fazla
alevlendiğini anlatmalıdır. Tampon kullanılmaması konusunda kadınları uyarmalıdır.
Tedaviye eĢler de dâhil edildiyse önerilen ilaçların doğru kullanımı konusunda
hastanın eĢi de eğitilmelidir. Bütün vajinal enfeksiyonlarda tedavi süresince cinsel iliĢki
yasaklanmalı veya kondom kullanımı önerilmelidir. Hastalık açısından tek eĢliliğin önemi
vurgulanmalıdır. Tedavi için ilaç alınmasından 48-72 saat sonrasına dek alkol alınmaması
konusunda kiĢiler uyarılmalıdır.
Ciddi yanma ve kaĢıntı Ģikâyeti olan kadınlar için rahatlatıcı bazı öneriler vardır,
bunlar kadınlara anlatmalıdır. Günde birkaç kez oturma banyosu, dıĢ irritasyonun
azaltılmasını sağlayabilir. Sorun dizüri ise idrar yapma esnasında vulvaya ılık su dökülmesi,
idrarın asit etkisini azalttığı için ağrıyı azaltır. Vulvada irritasyon, ödem ve rahatsızlık fazla
ise anti-enflamatuar kremler hastayı rahatlatmak açısından önerebilir.

1.4. Cinsel Temasla BulaĢan Enfeksiyonlar (CYBH)
Cinsel temasla bulaĢan hastalıklara veneral hastalıklar denir. Cinsel yolla bulaĢan
hastalıklar (CYBH), genelde akut semptom ve bulgularla baĢlayıp sıklıkla kronikleĢen,
oldukça sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarıdır.
CYBH’ların sıklığının son 20 yıl içinde arttığı, bu artıĢın nedenlerinin ise cinsel
olgunluk yaĢının küçülmesi, evlilik öncesi cinsel iliĢkinin yaygınlaĢması, yurt içi ve yurt dıĢı
seyahat imkânlarının artması ile evlilik dıĢı cinsel iliĢkilerin artması, mikroorganizmaların
ilaçlara direnç kazanması olduğu belirtilmektedir. CYBH’lar için risk altındaki toplum
genellikle genç eriĢkinlerdir. Hastaların yaklaĢık olarak %30’unu 25 yaĢ ve altındaki toplum
oluĢturmaktadır.
CYBH, bu enfeksiyonlara bağlı geliĢen neoplasmlar, doğurganlık ve üreme sağlığı
sorunları, bebek ve gebe sağlığı ile ilgili sorunlar, HIV bulaĢma riskinin artması, boĢanma,
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ekonomik yük gibi sosyal sorunlara neden olması açısından önemli halk sağlığı problemleri
oluĢturmalarının yanı sıra önemli sağlık giderlerine de neden olmaktadır.
Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar, baĢlıca bulaĢma yolu cinsel salgılar nedeniyle
korunmasız cinsel iliĢki olan HIV ve Hepatit-B virüsü de dâhil olmak üzere çok sayıda
bakteri, virüs, mantar ve parazitin ortaya çıkardığı hastalıkları kapsar. Bunlara örnek olarak
HIV’in neden olduğu AIDS, virüslerin neden olduğu cinsel organ siğilleri ve uçukları,
bakterilerinin neden olduğu gonore ve frengi, parazitlerin neden olduğu uyuz ve kasık biti
sayılabilir.
Bu hastalıklardan bir kısmı tedavi edilebilmekte, bazılarının ise tedavisi bugün
bilinmemektedir. Bazıları da tedavi edilse de daha sonraki yaĢamda kısırlık ya da kanser
açısından risk oluĢturmaktadır.
CYBH oluĢturan etkenler çevre koĢullarına duyarlı olmalarından dolayı çevrede
bulunmaz, bilinen bir hayvan rezervuarı da yoktur. Bu nedenle bu hastalık gurubu için
kaynak, asemptomatik taĢıyıcı insanlardır. Etken ne olursa olsun bu hastalıkların en sık üç
klinik bulgusu; üretrit/servisit, genital ülser ve genital siğildir.
CYBH etkenleri sağlam kiĢilere vajen, serviks, üretra, rektum, farenks gibi mukoza ile
kaplı bölgelerden girer. Bunun yanında Hepatit B virüsleri, HIV gibi bazı viral ajanlar ise bu
yola ek olarak kan ile de bulaĢabilir.
Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlarda her iki cinste de görülebilen ortak belirtiler
Ģunlardır:












Ağrılı idrar yapma, idrar yaparken güçlük, sık idrara çıkma
Cinsel organlarda ağrılı/ağrısız açık yaralar ya da kabarıklar
Cinsel organlarda siğil ve uçuklar
Anüste ve boğazda iltihap
Kol ve bacaklarda kaĢıntısız kızarıklıklar, döküntüler
Cinsel organda karıncalanma hissi ya da kaĢıntı
BaĢ ağrısı, hâlsizlik, bulantı, kusma
AteĢ, üĢüme
Ağızda yaralar
Kasıklarda ĢiĢ ve ağrılı bezeler
Deri altında ĢiĢlikler

Kadınlardaki belirtiler; düzensiz adet kanaması, kasık ve/veya bel ağrısı, her
zamankinden farklı nitelikte vajinal akıntı (beyaz, grimsi, yeĢil, sarı, köpüklü, iltihaplı,
kokulu) ve ağrılı ya da güç cinsel iliĢkidir.
Erkeklerdeki belirtiler; penisten yeĢil-sarı renkli akıntı gelmesi, idrar yapma
zorluğu, prostat ağrısı, ateĢ ve hematüridir.
Bebek ve çocuklardaki belirtiler; göz iltihabı, doğumsal sifilizde burun kökü
çöküklüğü ve zatürredir.
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1.4.1. Gonore
Gonore, cinsel yolla veya perinatal olarak bulaĢan ve genel olarak alt genital sistem
olmak üzere müköz membranları tutan bakteriyal bir enfeksiyondur. Cinsel yolla bulaĢan
hastalıklar içinde en sık rastlanan ve halk arasında bel soğukluğu adı verilen bir hastalıktır.
Etkeni, Neisseria Gonore olup bilinen tek doğal konakçısı insandır.
Gonore de bulaĢma çok kez cinsel temasla olmaktadır. Ayrıca kontamine ellerle, taze
kontamine olmuĢ eĢyalarla indirekt olarak doğum kanalından geçerken bebeğe direkt temasla
bulaĢma olabilir. Hastalık süresince veya portörlüğün devamı süresince bulaĢtırıcılık devam
etmektedir. Gonokoklarda antibiyotiklere rezistans fazla olduğundan tedaviye rağmen
bulaĢtırıcılık devam edebilir. Hastalar gonokoklardan tam temizleninceye kadar bulaĢtırıcı
kabul edilir.
Gonokok enfeksiyonu en fazla servikal kanal, üretra, rektum, farenks ve konjonktivayı
kapsayan mukozal yüzeylere yerleĢir. Ayrıca bartolin bezi ve skene bezlerine de yerleĢebilir,
bartolin bezinde apse yapabilir.
Hastalık belirtileri genellikle etkenin alınmasından 2–6 gün sonra baĢlar. Gonoreli
kadınların yarıdan çoğu semptom göstermez ya da semptomlar ihmal edilecek kadar hafif
seyreder. Kadınların bir kısmında pelvik inflamasyon, yaygın gonokok enfeksiyonu, artritis,
kalp kasında enfeksiyon yaparak sistemik enfeksiyona neden olur. Gonore geçiren
kadınlarda geç sekeller olarak ortaya çıkabilen kısırlık, dıĢ gebelik, kronik ağrı Ģikâyetleri
gibi durumlar cerrahi tedavi gerektirebilir.
Enfeksiyon en sık servikse yerleĢtiğinden pürülan akıntı olur ve serviks epiteli
spekulum takma, smear alma iĢlemleri sırasında kolayca kanar. Ġdrarda yanma, sık sık idrara
gitme, adet dıĢı kanama, iliĢkiden sonra kanama ve vulvar rahatsızlıklar görülür. Gonore
etkeni rektumu tutarsa rektal ağrı, akıntı ve kanama gibi semptomlar ortaya çıkar.

Resim 1.6: Gonorede görülen yoğun akıntı

Gonore enfeksiyonu olan gebelerde plasental zarlarda iltihap, erken membran rüptürü,
erken doğum, intrauterin geliĢme geriliği gibi durumlara neden olabilir. Doğum esnasında
etken, bebeğin gözüne bulaĢarak körlüğe neden olabilir.
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Servikal ve üretral sekresyonların gram boyanması ile mikroskop altında
incelenmesinde gram-negatif diplokokların görülmesi ile tanı konur ancak bunun kültür ile
doğrulanması gerekir.
Tedavide, kısa sürede etkili yüksek doz antibiyotikler kullanılır. Tedavi süresi
hastalığın durumuna göre tek doz, 2-3 günlük veya 7-10 günlük olabilir. Tedaviye erken
baĢlama ve antibiyogram sonucuna göre uygun ilaç seçimi tedavi süresini etkiler. Gonore'de
eĢler de mutlaka incelenmeli ve tedavi edilmelidir. Doğum yapan annede gonore varsa yeni
doğan bebeğin gözüne antibiyotikli pomatlar kullanılmalıdır.
Korunmada en önemli yol eğitimdir. Seksüel aktif kiĢilerin, özellikle de risk gurubunu
oluĢturan kadınların taranması önemli bir kontrol yöntemidir. Gonore etkenini taĢıyan
kiĢilerde çoğu zaman cinsel yolla bulaĢan diğer hastalıklar da olabileceği için bu kiĢilerde
tarama yapılmalıdır.

1.4.2. Sifilis (Frengi)
Treponema pallidum adlı spiroketin etken olduğu, belirtili ve belirtisiz dönemlerle
seyreden, birçok sistemi etkileyebilen bulaĢıcı, kronik ve sistemik bir hastalıktır.
Sifilizin en sık görülen bulaĢma Ģekli her türlü korunmasız cinsel iliĢki olmakla
birlikte, aktif lezyonla fiziksel temas, enfekte kan ve kan ürünleri trasfüzyonu, transplasental
veya doğum sırasında anneden bebeğe, laboratuvar kazaları ve etkenle bulaĢmıĢ eĢyalarla da
bulaĢma olabilir.
Sifiliz vakaları daha çok cinsel olarak aktif orta yaĢ nüfusta ve özellikle de geri kalmıĢ
ülkelerde sık görülmektedir. Hastalık erken teĢhis edilmediği ve uygun tedavi yapılmadığı
zaman klinik evreler hâlinde ilerler ve hastalığın her evresinde değiĢik belirtiler ortaya çıkar.
Klinik olarak sifilizin dört evresi vardır.


Primer sifiliz: Hastalık etkeni ile temastan 3-4 hafta sonra genellikle genital
bölgede, ağızda ve perianal bölgede sert ağrısız primer lezyon ortaya çıkar. Bu
lezyon, önce sınırları düzgün papül Ģeklindedir, daha sonra zemini sert olan
ağrısız ülser Ģekline döner. Bu ülsere Ģankr adı verilir. Primer lezyonla birlikte
kasıklardaki lenf bezleri de ĢiĢer. Lenf bezleri sert ve büyümüĢtür, fakat ağrılı
değildir. Primer lezyon çok zaman fark edilmeden 3-6 hafta içinde
kendiliğinden kaybolur.

Resim 1.7: ġankr
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Sekonder sifiliz: Etkenin alınmasından 6-12 hafta sonra baĢlayan ikinci evre en
bulaĢıcı dönemdir ve cilt döküntüleri ile karakterizedir. Bakterilerin kan yoluyla
yayılması sonucunda cilt ve müköz membranlarda, avuç içinde, ayak
tabanlarında makulopapüler, papüler, püstüler döküntüler görülür. Sifiliz
sistemik bir hastalık olduğundan tüm vücudu etkiler. Genital bölgede yüksek
bulaĢtırıcı özelliği olan ve condyloma latum adı verilen büyük, kabarık, gri siğil
benzeri lezyonlar ortaya çıkar. Lezyonlar 2-6 hafta içinde kendiliğinden
kaybolur. Bu evrede ateĢ, boğaz yanması, kilo kaybı, hâlsizlik, baĢ ağrısı ve
büyümüĢ lenf nodları gibi genel enfeksiyon belirtileri de görülebilir. Bu dönem
birkaç yıl sürebilir.

Resim 1.8: Sekonder sifiliz lezyonları



Latent (sessiz) sifiliz: Sifilize özgü testlerin pozitif olduğu ama klinik
bulguların olmadığı dönemdir. Bu dönemde deri belirtileri kaybolur, yalnız
serolojik kan testleri ile sifilizin varlığı anlaĢılır. Hastaların %25'inde hastalık
semptomları zaman zaman alevlenebilir. Zaman geçtikçe hastalığın bulaĢıcılığı
azalır.



Tersiyer- geç sifiliz: Doku harabiyetinin baĢladığı gom denen yuvarlak, sert
teĢekkülerin meydana geldiği devredir. Bu devrede deri belirtilerinden baĢka
diğer birçok organda (eklem, kas, kemik, akciğer, mide, karaciğer, böbrek,
mesane, beyin) gom denen karakteristik ĢiĢlikler ve yaralar çıkar. Sinir
sisteminde frengiye bağlı felçler görülür. Gomlar tek tek ya da multipl gruplar
hâlinde olabilir. Dağılımları asimetriktir. Genellikle yüzeyel nodüller olarak
baĢlar, giderek derinleĢir, sessiz ve yavaĢ bir seyri vardır. Ortalarında
iyileĢmenin baĢladığını gösteren bir skar dokusu vardır.
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Resim 1.9: Tersiyer sifilizde gommatöz lezyonlar

Sifiliz tanısında mikroskobik inceleme, biyopsi ve serolojik testlerden yararlanılır.
Taze lezyonlardan alınan mikroorganizmanın karanlık saha mikroskobu ile incelemesi ve
kanda yapılan serolojik T. Pallidum antikor testleri ile tanı konur. Lezyonun sifilitik
olmadığını söyleyebilmek için test en az üç kez negatif bulunmalıdır. Primer Ģankr
görülmesinden 1–2 hafta sonra serolojik testler pozitifleĢir.
Hangi evrede olursa olsun sifiliz tedavisinde penisilin kullanılır. Penisiline allerjik
olan hastalarda eritromisin, tetrasiklin kullanılmaktadır. Kullanılan preperatın tipi, doz ve
süresi, hastalığın evresi ve klinik belirti / bulgulara göre seçilir. Takipte sifiliz antijen titreleri
(VDRL, RPR gibi) ölçülür. Sifiliz ve HIV enfeksiyonu arasında yakın iliĢki olduğundan
mutlaka AIDS hastalığı da araĢtırılmalıdır.
Tedavi baĢladıktan 24 saat sonra bulaĢıcılık kaybolur. Sifiliz tanısı alan kiĢi kan
bağıĢında bulunmamalıdır. Cinsel iliĢki sırasında kondom kullanılması bu tür hastalıkların
bulaĢmasını önler.

1.4.3. YumuĢak ġankr (ġankroid/Ulcus Molle)
Cinsel temasla geçen, inkübasyon dönemi 3-7 gün olan, Hemofilus Ducrey'in yapmıĢ
olduğu bir hastalıktır. Etkeni gram negatif bir basildir. Basilin giriĢ yerinde çapı 2 cm'ye
kadar ulaĢan, ağrılı, yumuĢak, altı oyuk, sınırları belirgin ülserler oluĢur. Ülserin tabanı, gri
renkli bir eksuda ile kaplıdır, kaldırıldığında altından iltihabi granülasyon dokusu çıkar.
Genellikle çevre cilt dokusu eritematözdür. Lezyon tipik olarak tektir. Ancak ileriki günlerde
otoinokülasyonla multipl lezyonlar meydana gelebilir. Ülserlerin ortaya çıkmasından birkaç
hafta sonra tek taraflı Bubon adı verilen kasık lenf bezlerinde ağrılı ĢiĢlikler meydana gelir.
Bu ĢiĢliklerin üzerini örten deri kırmızıdır. Tedavi edilmezse bu bezler kendiliğinden açılır
ve buradan cerahat çıkar.
Lezyonlar kadında vulva, vajen, serviks ve perianal bölgelerdedir Primer veya
metastatik lezyonlar nadiren kalça, parmaklar, dudaklar, karın ya da göğüste olabilir. Ayrıca
ağız içi lezyonlar da olabilir ancak son derece nadirdir.
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Hastalık en çok sifiliz ile karıĢır fakat sifilizdeki lezyonların aksine buradaki lezyonlar
yumuĢak ve ağrılıdır. Bu nedenle sifiliz için tetkikler de mutlaka yapılmalıdır.
YumuĢak Ģankr, klinik görünüm ve lezyondan alınan materyalin gram boyaması ile
boyanarak mikroskop altında incelenmesi ile teĢhis edilir. Lezyonun sifiliz Ģankrı ile ayrıcı
tanısı önemlidir.
Bu hastalığın tedavisinde genellikle sulfanomidler kullanılır. Tedavi seçeneklerinden
biri en az 10 gün olmak üzere ülser ve lenf nodülleri tamamen iyileĢene dek kullanılır.
Partner tedavisi Ģarttır. Ayrıca tedavide iyi genital hijyen Ģarttır.

1.4.4. AIDS (Acquired Immüno Deficiency Syndrom)
AIDS, sonradan kazanılan immün yetmezlik sendromudur. Humman
immunodeficiency virüs (HIV) adı verilen HIV I ve HIV II olmak üzere iki tür HIV virüsü
tesbit edilmiĢtir. Virüs bulaĢtıktan sonra 3-6 ay içinde ancak kan tetkiki ile tespit edilebilir.
AIDS teĢhis ve tedavi edilmezse 10 yıl içinde gerçek anlamda hastalık ortaya çıkar.
Hastalığın prognozu çok kötüdür. BağıĢıklık sistemleri baskı altına girmiĢ kimselerde
görülen, son derece fırsatçı ve öldürücü enfeksiyonları ve nadir görülen malign lezyonları
kapsamına alan bir hastalıktır.
HIV; kan, sperm sıvısı, vajinal ve servikal salgılar ile diğer vücut sıvılarından izole
edilir. Hastalık en sık cinsel iliĢki, kan ve kan ürünleri ile bulaĢır. AIDS'li annelerin
emzirdikleri bebeklerine anne sütü yoluyla da virüsün geçtiği tespit edilmiĢtir.
AIDS'te malign oluĢum ortaya çıkmıĢsa prognoz kötü olup mortalite %60–70’dir.
AIDS'de T hücresi fonksiyonlarında anormallik söz konusudur. Fırsattan yararlanarak araya
giren enfeksiyon ajanları deride, akciğerlerde, mide-bağırsak kanalında, santral sinir
sisteminde çeĢitli tahribatlar yaparak organlarla ilgili hastalıklara hatta ölüme neden olabilir.
AIDS vakaları çoğu kez 20–45 yaĢ arasında olan kimselerde görülür. Defalarca kan ve
kan ürünü transferi yapılanlar ve immünosüpressif tedavi olanlar AIDS için primer riskli
gruplardır. Ġntravenöz ilaç kullananlarda, hemofili hastalığı olanlarda, genetik yatkınlığı
olanlarda, kortikosteroid gibi immün cevabı baskılayıcı ilaç kullananlarda AIDS görülme
oranı artar.
Tanı, ELĠSA (Enzym- Linked Ġmmuno Sorbent Assay) yöntemi ile enfekte hastaların
kanında HIV antikorlarının görülmesi ile konur.
AIDS’in kliniği üç grupta incelenir:


Ġnkübasyon devri: Genellikle 3-6 ay devam eden semptomsuz dönemdir. Bu
dönemde bulaĢma olur fakat belirti yoktur. 5 yıl veya daha fazla da sürebilir.



AIDS'e bağlı kompleks (ARC): Hafif semptom ve bulgular AIDS’e bağlı
kompleks (ARC) olarak tanımlanır. Bunlar; yaygın lenfadenopati, iĢtahsızlık,
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ateĢ, gece terlemesi, ishal, kilo kaybı gibi sistemik semptomlar ile ağızda
kandidiazis, herpes zoster gibi alıĢılmamıĢ tekrarlayan enfeksiyonlardır.


AIDS tam olarak yerleĢmiĢse fırsatçı enfeksiyonlar tekrarlar. Kaposi sarkomu
ve beyinde primer lenfomayı kapsayan nadir maligniteler görülür.
Toksoplazma, kandida albikans sonucu beyin apsesi, pnömoni, sepsis, kolitis,
akciğer apsesi gibi ağır hastalık tabloları oluĢur. Özellikle akciğerlerde
“Pneumocystis carinii pnömonisi” tespit edilir.

AIDS’in tedavisi için tam etkili antiviral ajan henüz geliĢtirilememiĢtir.
Enfeksiyonların tedavisi için uygun geniĢ spektrumlu antibiyotikler ve kemoterapötikler
kullanılır. Ġmmün yetersizliğin giderilebilmesi için taze kan, lökosit transfüzyonu ve
immünoglobilin verilir.
AIDS'ten korunmak için kan ve kan ürünleri ile geçmesi nedeniyle özellikle AIDS
vakasının sık görüldüğü ülkelerden kan alınmamalı, donörlere çok dikkat edilmeli, kan veren
insanlar çok sağlıklı olmalıdır. Cinsel temasla bulaĢmayı önlemek için tek eĢliliğe özen
gösterilmeli, Ģüpheli durumlarda mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. Kullanılan enjektör ve
iğnelerin tek kullanımlık olmasına özen gösterilmelidir. AIDS mikrobu almıĢ kadınlar gebe
kalmamalıdır. Tüm topluma AIDS'e yakalanmaktan nasıl sakınacakları öğretmelidir.

1.4.5. Hepatit B Virüsü (HBV)
Hepatit B, aynı adı taĢıyan virüsün karaciğere yerleĢip orada çoğalarak karaciğeri
tahrip etmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Etken olan Hepatit B virüsü, karaciğer iltihabına
neden olur. Dünyada cinsel temasla bulaĢan hastalıkların en hızlı yayılanıdır. Tek kaynağı
insandır.
Kuluçka süresi 2-6 ay arasında değiĢir. Hepatit B vakalarının % 90’ında virüs vücuttan
tamamen yok olur ve belirtiler kaybolur. %5-10 vakada virüs vücutta kalır, antikorlar
meydana gelmez ve kiĢi taĢıyıcı olur. TaĢıyıcıda belirti yoktur ve sağlıklı görünür. %1
hepatit vakası ise iyileĢmez ve ölümle sonuçlanır.
Belirtileri; yorgunluk, hâlsizlik, bulantı, karın ağrısı, bazen eklemlerde ağrı ve ateĢtir.
Daha sonra sarılık belirir. Gözlerin beyaz kısmı ve bazen deri sararır. Ġdrarın rengi koyulaĢır,
dıĢkının rengi çok açılır. Karaciğerde büyüme ve ağrı vardır. Belirtiler haftalarca bazen
aylarca kalır.
Akut hepatit B virüs enfeksiyonu tedavisinde etkene yönelik tedavi yoktur. Genellikle
genel durumu düzeltmeye yarayan destekleyici önlemler kullanılır. Kronik enfeksiyonlarda
gerekirse interferon uygulanabilir. Vakaların %40’ında bu tedavi baĢarılı olabilmektedir.
Virüs, enfekte kiĢinin kanında, sperminde, vajina sıvısında ve tükürüğünde bulunur.
Özellikle kanla ve cinsel iliĢki ile bulaĢır. Enjektör, iğne, diĢ fırçası, traĢ makinası gibi özel
eĢyalar da bulaĢmaya neden olabilir.
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Hepatit B’den korunmanın en önemli yolu aktif ve pasif bağıĢıklamadır. Kanla
bulaĢmadan korunmak için virüslü kanla temas edilmemelidir. Cinsel temasla bulaĢmayı
önlemek için tek eĢliliğe özen gösterilmeli, Ģüpheli durumlarda mutlaka prezervatif
kullanılmalıdır. Kullanılan enjektör ve iğnelerin tek kullanımlık olmasına özen
gösterilmelidir.

1.4.6. Genital Herpes (HSV)
Genital herpes infeksiyonları, cinsel yolla bulaĢan hastalıklar arasında tüm dünyada en
sık görülenlerden biri olup hayat boyu süren, ağrılı ve tekrarlayıcı genital ülserasyonlarla
karakterize, sistemik komplikasyonlar ve ciddi psikososyal bozukluklara neden olan viral bir
enfeksiyondur. Genital herpes, sıklıkla Herpes Simpleks Virüs Tip 2 (HSV–2) tarafından
oluĢturulmasına rağmen özellikle son yıllarda Herpes Simpleks Virüs Tip 1 (HSV-1)’de
etiyolojide rol oynamaktadır.

Resim 1.10: Kadında genital herpes

Genital enfeksiyon genellikle cinsel iliĢkiyle mukozal yüzeylerden veya derideki
çatlaklardan virüsün inokülasyonu sonucu ortaya çıkar. Lezyonlar çok zaman cinsel iliĢkiden
4–7 gün sonra kendini gösterir. Hastalık tekrarlama eğilimi taĢır. Hasta insanların lezyonları,
tükürük, idrar, genital sıvıları ve diğer atıkları ile temas bulaĢmaya neden olmaktadır.
Virüs vücuda girdikten 3-7 gün sonra ateĢ, hâlsizlik, vulvada içi su dolu küçük
veziküller görülür. Bu veziküller çok sayıda, ağrılı olup birleĢerek ülserlere neden olur.
YaklaĢık iki haftanın sonunda yerinde skar bırakmadan iyileĢir. Ġlk ataktan sonra yılda birkaç
kez tekrarlar. Tekrarlayan enfeksiyon ataklarının sıklığı zamanla azalabilir. HSV'nin en
tehlikeli ve yaĢamı tehdit eden riski beyni etkileyen herpetik ensefalit enfeksiyonudur.
Genital herpes tanısı direk inspeksiyon ile konur. Ayrıca bistüri ile ya da spontan
açılmıĢ herpetik ülserlerden virüs kültürü yapılarak tanı kesinleĢtirilir.
HSV tedavisinde amaç, virüsün yayılmasını önlemek ve tekrarlama süresini
kısaltmaktır.
HSV tedavi ile tam olarak ortadan kaldırılamadığı gibi koruyucu olarak kullanılan bir
aĢısı da mevcut değildir. Aktif HSV semptomları mevcutken cinsel perhiz önerilir ancak
HSV enfeksiyonunun geçiĢi, semptomların görülmediği dönemde gerçekleĢmektedir. Bu
nedenle enfeksiyon saptanırsa eĢlerin de tedavi edilmesi gerekir. Gebelikte geçirilen herpes
virüs enfeksiyonu plasenta yoluyla ya da servikal kanal yoluyla fetüse geçebilir. Gebelikte
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aktif alt genital bölgede HSV lezyonları mevcut olduğunda fetüsü korumak için sezaryen ile
doğum önerilmektedir.

1.4.7. Human Papilloma Virus Enfeksiyonu (HPV)
Vulva, vajina ve serviks epitel hücrelerini etkileyerek kondiloma akuminata adı
verilen anogenital siğillere neden olan HPV, cinsel yolla bulaĢan bir virüstür. Bu virüs aynı
zamanda servikal, vajinal ve vulvar intraepitelyal lezyonların da nedenidir.
Bu enfeksiyon en sık seksüel aktivitenin fazla olduğu 15-25 yaĢ arasında görülür.
Ġmmün sistemi zayıf olan ya da immün sistemi baskılanmıĢ olan gebelerde, diabetik
hastalarda daha sık görülür. Alt genital organlarda vulva derisi ya da mukozada çeĢitli
büyüklükte saplı ya da sapsız siğiller izlenir. Lezyonlar tek ya da çok sayıda, yumuĢak,
ağrısız, karnabahar görünümünde olup genelde anüs, vulva-vajinal bölge, üretra ve perinede
yerleĢir.

Resim 1.11: Kadında kondiloma akuminata lezyonları

Servikal HPV lezyonlarının tipik görünümüyle tanı konabilir. Ancak kesin tanı
kolposkopi ya da PAP smear ile konur.
Tedavisinde çeĢitli lokal sito-desrüktif ajanlar, immun modülatörler ya da cerrahi
eksizyon yapılabilir.
Ülkemizde HPV virüsüne karĢı Gardasil aĢı ve Servarix aĢı mevcuttur. Koruyucu
olarak yapılan bu aĢılar 9-26 yaĢ arasındaki genç bayanlara yapılmalıdır. AĢının ilk dozu
yapıldıktan sonra 2. ve 3.dozları, 1. dozdan 2 ve 6 ay sonra yapılmalıdır.
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Resim 1.12: Kadında vajen giriĢinde yaygın kondilom, siğil odakları, HPV lezyonları

1.4.8. Molluskum Contagiosa Virüs Enfeksiyonu
Poxvirus'un neden olduğu derinin iyi huylu bir enfeksiyonudur. Cinsel yolla, yakın
temasla veya ortak kullanılan havlu ya da eĢyalarla bulaĢır. Kuluçka dönemi birkaç haftadır.
Lezyonlar yuvarlak papül Ģeklinde ortası çökük 1-5 mm çapında, kül renginde, inci
gibi siğile benzer hâlde görülür. Bu lezyonların içinden beyaz mumsu materyal çıkar.
Lezyonlar genital bölgede, kollarda, bacaklarda ve saçlı deride bulunabilir.

Resim 1.13: Molluskum contagiosa döküntüleri
Genellikle lezyonların tipik görünümü ve sıkıldıkları zaman içlerinden süt rengi ve
kıvamında sıvı gelmesi ile tanı konur. Bu sıvı, elektron mikroskopta incelenerek tipik virus
partikülleri görülebilir.
Lezyonlar bazen kendi kendine iz bırakmadan iyileĢir. Ancak kısa sürede iyileĢmeyen
lezyonların yayılmasını ve baĢka kiĢilere bulaĢmasını önlemek için lezyonları tek tek koter,
dondurma veya küretle kazıyarak tedavi etmek gerekir. Ayrıca cinsel partner de tedavi
edilmelidir.
Korunmada enfekte kiĢilerle ve onların kullandıkları havlu, yatak çarĢafı gibi eĢyalarla
fizik temastan kaçınılmalıdır. ÇamaĢırhanede ortak yıkanan ve evde kullanılan çamaĢırlar 55
0
C’de 20 dk. yıkanmalı, yatak takımları ile iç çamaĢırları mutlaka ütülenmelidir. Enfekte
kiĢilerle cinsel temastan kaçınılmalı, alafranga tuvaletler kullanılırken temizliğinden emin
olunmalıdır.
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1.4.9. Pediculosis Pubis (Kasık Biti)
Kasık biti 1 mm büyüklüğündedir. Parazit, pubik ve perianal alanda kıl folliküllerinin
tabanına yumurtalarını depolar. Pubis biti genellikle anogenital kıllarda yerleĢir fakat
özellikle gövdeleri aĢırı kıllı olan kimselerde baĢka bölgelerde de bulunabilir. Parazitler
gözle görülebilecek kadar büyüktür. Ancak titizlikle aranmadıkça kolay kolay görülemez.
Allerjik duyarlılığı izleyen yoğun kaĢıntı ana semptomdur.
Pedikülozis pubis, gençler arasında yüksek bulaĢıcılığa sahip, cinsel yolla bulaĢan
hastalıktır. Havlu, yatak çarĢafı gibi eĢyalarla da bulaĢabilir.
Pubik bölgedeki kıllı kısımdan, kıl folliküllerinin dibindeki yumurtalarının veya bitin
kendisinin bir mercek yardımıyla saptanmasıyla tanı konabilir.
Tedavide insektisit etkili medikal Ģampuanlar kullanılır. Enfekte bölgeye %1’lik
lindan solüsyonu uygulanır. Bunun 12 saat sonra yıkanması yeterli tedaviyi sağlar.
Korunmada, bulaĢma kaynakları kaynatılmalı veya kuru temizleme ile
dekontaminasyona tabi tutulmalıdır. KiĢisel hijyene dikkat edilmeli, nüksleri önlemek için
tedaviye titizlikle uyulmalı ve kiĢilerin cinsel partnerleri de tedavi edilmelidir. Enfekte
kiĢilerle cinsel iliĢkiden kaçınılmalıdır.

Resim 1.14: Kasık biti

1.4.10. Genital Scabies (Genital Uyuz)
Deride tüneller açan sarcoptes scabiei akarı ile oluĢur. 0,4 mm uzunluğundadır.
Oldukça hızlı hareket eder ve derinin herhangi bir yerinde yerleĢebilir. 5 mm’lik tünellere
yumurtalarını bırakır. YaĢam süresi yaklaĢık 30 gündür.
Scabies, yakın seksüel temasın yanı sıra aynı giyecekleri veya yatağı paylaĢmakla da
bulaĢabilir. Önce parmaklarda, gluteal ya da genital bölgede baĢlayan kaĢıntı daha sonra tüm
vücuda yayılır. Özellikle geceleri kaĢıntı artar. Eller, bilekler, göğüs ve kalçalar en sık
tutulan yerlerdir.
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Tanıda, bir el merceği ile tüneller görülebilir. KaĢıntılı alanlarda bulunan papüllerden
ve uyuz böceğinin deride açtığı tünellerden kazıntı ile elde edilen örnek mikroskopta
incelenerek tanı konur.
Tedavide hastaların cinsel eĢleri ve yakın temastaki hane halkı da tedavi edilmelidir.
Elbise, yatak ve evin dezenfeksiyonu tedaviye yardımcı olur. KaĢıntı için antihistaminikler
kullanılır. Parazit için uygun insektisit etkili losyon, krem, Ģampuan kullanılabilir. Hastalar
ilacı uygulamadan önce ve son uygulamadan 24 saat sonra su ve sabunla yıkanmalıdır.
KaĢıntı uygun tedaviye rağmen haftalarca sürebilir. Bir hafta sonra klinik olarak iyileĢme
yoksa tedavi bir kez daha tekrarlanır.
Korunmada baĢarılı olabilmek için kiĢilerin temizlik kurallarına uymaları konusunda
ciddi bir eğitim Ģarttır. Hasta kiĢilerle birlikte cinsel partnerleri ve yakın temas hâlindeki
kiĢilerin iç çamaĢırları ve yatak takımları kaynatılarak temizlenmeli, güneĢte kurutulmalıdır.

1.5. Doğum ve DüĢükten Sonra OluĢabilecek Septik Enfeksiyonlar
Genital organlar karın boĢluğu ile dıĢ çevreyi birleĢtiren açık bir yoldur. Vajen
asiditesi, servikal mukus, her ay dökülen endometrium, vagina ve portionun epitel örtüsü bu
yolda ilerleyen mikropların yerleĢmesini engellenmektedir fakat doğum, düĢük gibi olaylar,
çeĢitli müdahale ve operasyonlar, antibiyotikler, östojen yetersizliği gibi birçok etken genital
yolların bütünlüğünün bozulmasına, mikropların kolayca yerleĢmesine ve genital
enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.

1.5.1. Servisitler
Uterusun vajina boĢluğunda bulunan en alt parçasına serviks denir. ÇeĢitli etkenlere
bağlı inflamasyon veya enfeksiyon sonucu serviksin iltihabına servisitis denir. Kadınların
neredeyse yarısında görülen, en sık karĢılaĢılan jinekolojik problemlerden birisidir. Bu
enfeksiyon çeĢitli bakterilere, özellikle seksüel geçiĢli mikrobik etkenlere veya vajendeki
yabancı maddelerin travmasına bağlı oluĢabilir. Servisite neden olan en önemli üç
mikroorganizma; klamidya, gonore ve trikomonasdır. Vajinaya uygulanan her tür yabancı
madde, krem, tampon, diafram, vajinal duĢ, prezervatifteki latex maddesine veya
spermsitlere allerjisi olanlarda servisit geliĢebilir. Ayrıca serviks kanseri nedeniyle radyum
ya da X ıĢınlarının uygulanmasından sonra radyasyona bağlı servisitler de görülebilir. Akut
ya da kronik servisit olmak üzere iki Ģekilde görülebilir.
1.5.1.1. Akut Servisitis
Akut servitisin en sık nedeni gonokoklardır. Gonokokların dıĢında streptokok,
enterokok, koli basili gibi diğer ajanlar da akut servisite neden olabilir. Yeni evlenenlerde,
düĢük, küretaj gibi obstetrik olaylardan sonra akut servisitis meydana gelebilir.
Klinik olarak mükopürülan bir akıntı vardır. Spekulum muayenesinde servikal
kanaldan fazla miktarda cerahatli, pis kokulu akıntının dıĢarı aktığı görülür. Serviks ödemli
ve kırmızı çilek görünümündedir.
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Akut servisitis durumu çoğu zaman endometriuma da geçerek endometrite neden
olabilir. Zamanında teĢhis ve tedavisi yapılmayan serviks enfeksiyonu tubalara kadar
ilerleyerek infertiliteye, çok ileri evrede tuba ovaryal veya pelvik abselere de neden olabilir.
Hastalar genellikle akıntı, ağrılı cinsel iliĢki ve tahriĢten Ģikâyet eder. Ayrıca
konstipasyon, dizüri, sistit gibi belirtiler de olabilir.
Akut servisitin teĢhisi, klinik belirtiler ve muayene bulguları ile birlikte
değerlendirilerek kolayca konur. Ancak servisite neden olan mikroorganizmanın
belirlenmesi ve doğru tedaviye karar verebilmek için kültür ve antibiyogram yapılmalıdır.
Gerekirse kollum kanserini ayırt edebilmek için smear alınmalı, kolposkopla bakılmalı ve
Ģüpheli alanlardan biopsi alınmalıdır.
Akut servisitis tedavisinde kültür ve antibiyogram sonucuna göre 8-10 gün antibiyotik
kullanılır. Tedavi süresince cinsel iliĢki yasaklanır.
1.5.1.2. Kronik Servisitis
Akut servisitis tedavi edilmezse kronikleĢir. Özellikle servikal kanaldaki kriptler
mikroorganizmaların barınma yerleridir. Örneğin, gonore burada aylarca, yıllarca saklı
kalabilir. Bu alanlarda iltihap odakları meydana gelir. Eksternal os etrafında pürtüklü,
kırmızı, enfekte akıntılar ile tahriĢ olmuĢ erezyon oluĢur ve buradan dıĢarı doğru pis kokulu
cerahhatli, koyu, kirli akıntı gelir. DıĢ delik etrafında Nabothi kistleri adı verilen mercimek
kadar, bazen daha büyük boyutlarda iltihap odakları görülür.

Resim 1.15: Kronik servisitiste Nabothi kisti

Klinik olarak mükopürülan bir akıntının yanında disparonia, kasık ve bel ağrısı ile
kronik baĢ ağrısı bulguları vardır. Bimanuel muayenede enfeksiyonun diğer genital organlara
yayılma derecesine göre parametrit, endometrit ve adneksit belirtileri olabilir.
Servisit tanısı genelde jinekolojik muayene ile konabilir ancak tanıdan emin olmak
için kültür, smear, hatta serviksin görüntüsüne göre kolposkopi ve biyopsi gibi ek tetkikler
yapılarak tanı kesinleĢtirilir.
Servisit tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Eğer servisit durumu uzamıĢ ve altta
yatan etkenin antibiyotiklerle tedavisine rağmen servisit tablosunda gerileme yoksa
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serviskteki anormal hücreleri tahrip etmek için bazı küçük cerrahi giriĢimler yapılabilir.
Bunlardan en sık kullanılanlar; koterizasyon, krioterapi ve lazer ile hücrelerin tahrip edilmesi
iĢlemleridir. Ġnatçı vakalarda ise konizasyon veya ileri yaĢta histerektomi ile enfeksiyon
ortadan kaldırılır.
Servisitis uzun süreli kronik bir hâl alırsa rahim ağzından sperm geçiĢini bozarak
kısırlığa neden olabilir. Doğum sırasında da rahim ağzından bebeğe enfeksiyon geçerek
bebekte göz ve akciğer enfeksiyonu oluĢabilir.
Servisitten korunmak için aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:





Cinsel partnerin hastalığı olmadığından emin olunmalıdır.
Vajinal bir enfeksiyon veya akıntı olduğunda enfeksiyonun rahim ağzına
ilerlemesini önlemek için hemen tedavi edilmelidir.
Her kadın, hiç bir Ģikâyeti olmasa bile yılda bir defa mutlaka jinekolojik
muayene olmalı ve smear testi yaptırmalıdır.
Vajen içerisine uygulanan krem, kimyasal madde, deodorantlı tampon, sprey
kullanmaktan ve vajinal duĢ yapmaktan kaçınılmalıdır.

1.5.2. Servikal Erezyon
Serviks, rahmin alt parçası olup jinekolojik muayenede vaginanın en üst kısmında ele
gelir. Servikal erozyon serviks üstünde görülen kırmızı kadife gibi bir yaradır. Servikal kanal
iç yüzünü sınırlayan ve mukus üreten silindirik epitelin serviksin dıĢına doğru ilerlemesi ile
servikal erozyon ortaya çıkar. Servikal erozyonun servikste ülser yapan servikal kanser,
sifiliz ve diğer cinsel yolla bulaĢan hastalıklardan ayırt edilmesi için servikal smear ve
gerekirse servikal biopsi yapılmalıdır.

Resim 1.16: Servikal erezyon

Doğum ya da düĢük gibi olaylar sırasında serviks epiteli hasar görür ve enfeksiyon
geliĢir. Bazen servikste salgı yapan bezlerin kanalları enfeksiyon ile tıkanarak Nabothi
kistleri ortaya çıkar. Bu durum kronik servisitis olarak adlandırılır ve bu kistler yıllar sonra
bile kaybolmaz. Servikal erozyon nedenleri; östrojen hormonu, enfeksiyon ve diğer nedenler
baĢlığı altında incelenebilir.
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Östrojen hormonu

Servikal erozyon vücutta dolaĢan östrojen hormonunun etkisi ile ortaya çıkar.
Gebelikte bu oran artar. Özellikle ilk trimesterde, cinsel iliĢkide orta derecede kanamaya
neden olabilir. Doğumdan 3-6 ay sonra spontan olarak kaybolur. ÇeĢitli dozlarla östrojen ve
progesteron ihtiva eden doğum kontrol ilaçlarından özellikle östrojen seviyesi yüksek
olanları kullananlarda servikal erozyon daha sık izlenir.
Rahim içinde anneden kız bebeğe geçen östrojen hormonu, yeni doğan kız bebeklerde
servikal erozyona neden olur. Bu durum çocukluk çağında östrojen etkisinin giderek
azalmasına bağlı olarak ortadan kalkar.
Özellikle menopoz, prematür ovarian yetmezlik gibi östrojen tedavisi verilen
kadınlarda servikal erezyon ortaya çıkabilir. Hormon tedavisi almayan menopozdaki
kadınlarda östrojen seviyesi çok düĢük olduğundan servikal erozyon genellikle görülmez.


Enfeksiyon

ÇeĢitli bakteriyel, fungal, parazitik, virütik hastalıklar ve özellikle cinsel yolla bulaĢan
enfeksiyon hastalıkları (trichomonas enfeksiyonu, herpes virüs enfeksiyonu, erken sifiliz)
servikal erozyona neden olabilir.


Diğer nedenler

Kronik vajinal enfeksiyonlar, menstruasyon sırasında kullanılan ve uzun süre kalan
vajinal tamponlar, sık cinsel iliĢki, kimyasal vajinal duĢlar, gebeliği önlemek amacıyla
kullanılan vagina asiditesini değiĢtiren çeĢitli kimyasal anti-spem jeller, köpükler ve diğer
kontraseptif kremler gibi etkenler de servikal erozyon yapabilen diğer nedenler arasında
sayılabilir.
Servikal erezyonu olan kadınların büyük bir kısmında problem olmaz. Bazı
durumlarda aĢırı akıntı, post koital kanama Ģikâyetleri ön plana çıkar. Bu durum gebelikte
daha sık görülür.
Servikal erozyona neden olan duruma bağlı olarak tedavisi değiĢiktir. Enfeksiyon
varsa uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Vajinal akıntı ve koitus sonrasında kanama gibi
Ģikâyetler varsa koterizasyon ya da kriyoterapi tedavileri yapılarak servikal erezyon ortadan
kaldırılır.

1.5.3. Ektropion (Eversiyon)
Ektropiyon, konjenital veya sonradan meydana gelebilir. Ektropiyon, servikal kanalın
mukus salgılayan silindirik epiteli, servikal kanal dıĢ orifisinden dıĢarı taĢarak halka Ģeklinde
porsiyoya yerleĢmesi durumudur. Muayenede erezyon ile karıĢtırılabilir. Oysa ektropiyonda
gerçek bir doku defekti yoktur. Enfeksiyon sonucu erezyon olan saha üzerine, doğumlardan
sonra servikal yırtıkların olduğu alan üzerine de geliĢebilir. Bu geliĢme, porsiyonun
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histolojik yapı bozukluğuna bağlı olarak bir bölgede kolon tarzında ya da tüm orifis etrafını
çevreleyen bir halka Ģeklindedir.
Ektropiyon tedavisi, malingnite tetkiki yapıldıktan sonra elektrokoterizasyon ya da
kriyoterapi ile yapılır.

Resim 1.17: Rahim ağzında ektropiyon

1.5.4. Kollum Yırtığı
Güç doğumlarda spontan olarak ya da serviksin manuel dilatasyonu sonucu meydana
gelir. Doğumların birçoğunda kollumun dıĢ orifisinde iki taraflı çeĢitli derecelerde yırtıklar
oluĢur. Bu yırtıklar bazen yan fornikslere kadar uzanır ve emet yırtığı adını alır. Doğumdan
hemen sonra bu yırtıklar tamir edilirse bir komplikasyona neden olmaz. Ancak doğumdan
hemen sonra zamanında sutüre edilmeyen kollum yırtıkları ileride bazı patolojik belirtilerin
ortaya çıkmasına neden olur. Bu belirtiler Ģu Ģekilde sıralanabilir:




Servikal kanal devamlı açık olacağından kronik servisit ve devamlı, pis kokulu,
mukopürülan akıntı meydana gelir. Buna bağlı olarak da serviks hipertrofisi,
kasık ve bel ağrıları ortaya çıkar.
Koitus esnasında Ģiddetli ağrılara neden olur. Hatta bu ağrılar iliĢkiden sonra da
devam eder.
Servikal yırtık derin olduğunda gebeliğin 2. trimesterden itibaren ortaya çıkan
düĢüklere ve erken doğumlara neden olur.

Kollum yırtığı varsa vajinal muayenede serviks yuvarlak ve koni Ģeklinde palpe
edilmez. Vajendeki parmak yırtık tarafa doğru kayar. Spekulüm muayenesinde yırtık net bir
Ģekilde görülür. Serviks görünüm itibariyle balık ağzına benzer. Kollum yırtığının tedavisi
cerrahi olarak yapılır.

1.5.5. Endometrit
Uterus kavitesini döĢeyen endometriumun enfeksiyonuna endometrit denir. Özellikle
overler, endometrium, vajen ve serviks normal fonksiyonlarını yaptıkları sürece endometrit
geliĢmez. Vajenin biyolojik ortamı ve vagen PH'ı, servikal mukusun bakterisid ve
bakteriostatik özelliği nedeniyle serviksten itibaren iç genital organlar kolayca enfekte
olmaz. Ayrıca overler normal fonksiyonlarını yaptığı sürece her ay dökülen ve yeniden

27

rejenere olan endometriumda enfeksiyonun barınması kolay olmaz. ĠĢte bu savunma
bariyerlerinden biri veya birkaçı bozulacak olursa mikroplar kolayca yerleĢir ve çeĢitli pelvik
enfeksiyonlar endometrite neden olur.
Vajen pH’ını alkaliye götüren enfeksiyonlar, servikal mukus yokluğu, lohusalık,
düĢük, tüberküloz, gonore, myom, kanser, intra uterin araç kullanımı gibi durumlar
endometrit oluĢumuna zemin hazırlar.
Hastada myom, Ca gibi durumlar olmadığı hâlde karın alt kadranında künt ve
anlamsız ağrı olması, menstruasyonların hipermenore veya menoraji karakterinde olması, iki
menstruasyon arasında kirli kahverengi, siyahımtırak, kokulu akıntı tarzında kanamanın
olması endometrit varlığını düĢündüren önemli belirtilerdir.
Jinekolojik muayenede uterus korpusu iki elin parmakları ile nazikçe sıkıĢtırıldığında
hastanın ağrı duyması endometrit yönünden önemli belirtilerdir. Spekulum muayenesinde
ise vajende kirli sarı, kahverengi ve kokulu akıntı vardır.
Endometritin kesin tanısı ancak histopatolojik inceleme ile konur. Histopatolojik
incelemede endemetriumda lökosit infitrasyonu vardır.
Endometritin tedavisi, antibiyotiklerle ve gonad hormonları kullanılarak yapılır. Akut
dönemde kesin yatak istirahati verilir. Ağrı kesiciler ve geniĢ spektrumlu antibiyotikler, 8-10
gün süre ile kullanılır. Endometritin nedeni intrauterin araç kullanımı ise araç çıkartılmalıdır.
Tedavi süresince cinsel perhiz uygulanmalıdır.

1.5.6. Endometriozis
Uterus iç yüzeyinde bulunan ve her ay adet kanaması ile dökülen endometrium
dokusunun uterus kavitesi dıĢına yerleĢmesine endometriozis adı verilir. Endometriozis
cinsel olgunluk çağında en çok 25-30 yaĢları arasında görülür. Ergenlik öncesi ve menopoz
sonrası dönemde görülmez.
Endometriozis odakları uterus adelesinin her yerinde yaygın olarak bulunursa buna
adenomyozis denir Adenomyozis odakları bulunan hastaların uterusunda büyüme tespit
edilir. Bu hastalarda sonradan baĢlayan dismenore ve Ģiddetli adet kanamaları görülür.
Ovaryumun yüzeyinde veya ovaryum dokusunun derinlerinde bulunan endometriozis
kistleri önceleri küçük, kırmızı, mavimsi renkte olup daha sonra bu küçük kistler birbirleri ile
birleĢerek büyük, içi kanla dolu endometriosis odaklarını oluĢturur. Bu odakların içindeki
kan zamanla koyulaĢarak katran rengini alır. Bunlara endometrioma (çikolata kistleri)
denir. Genellikle bilateraldir. Rüptüre olursa peritonit yapar. Bu kistlere çevresindeki dokular
yapıĢarak büyük tümörler meydana getirir.
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Resim 1.18: Endometrioma

Endometriozis odakları tubada olursa özellikle istmik bölgede nodüler kalınlaĢmalara
neden olur. Bu endometriozis nodülleri tubada tıkanıklık yaparak kadınlarda steriliteye
neden olur.
Endometriozis; infertilite, pelvik ağrı, dismenore ve disparanü nedeni olabilir.
Dismenore adetten birkaç gün önce baĢlar ve adet boyunca devam eder. Sebebi
endometrioziste aĢırı salgılanan prostoglandinlerdir.
Endometriozisin tanısı anamnez, klinik semptom ve bulgular, laboratuvar tetkikleri,
ultrasonografi, histerosalpingografi, laparaskopi ve histopatolojik incelemeyle konur.
Endometriozis hangi organa yerleĢmiĢse menstruasyon zamanında o organa özgü Ģikâyetler
ortaya çıkar. Laparoskopi ya da laparotomi sırasında izlenen endometriotik odaklardan
biopsi alınarak kesin patolojik tanı konulabilir.
Endometriozisin tedavisi infertilite ve pelvik ağrılara yönelik olarak medikal, cerrahi
ya da her iki tedavi Ģeklinin birlikte uygulanması Ģeklinde planlanabilir.

1.5.7. Tuba Enfeksiyonları
Tuba uterinalar (salpinksler), uterusla overler arasındaki geçiĢi sağlayan sağlı sollu iki
organdır. Tubaların iltihabına salpingitis denir.
Gonokoklar tubaları enfekte ederek tıkanıklıklara neden olur. Bartolin bezleri, Skene
bezleri ve servikal kanaldan sonra tubanın özellikle mukozasında önemli lezyonlar yaparak
çeĢitli derecelerde hidrosalpinks oluĢumuna neden olur. Gonokoklar dıĢında stafilokok
streptokok, E.coli, enterokok, klamidyal, tüberküloz gibi patolojik ajanlar komĢuluk, kan ve
lenf yolları ile tubaya yerleĢerek çeĢitli enfeksiyonlara neden olur.
Kürtaj, doğum, düĢük, çeĢitli operasyonlar sonucu geliĢen enfeksiyonlar, ilaçlı uterus
filmi (HSG) çekilmesi, RĠA uygulamaları sırasında steril Ģartlara dikkat edilmemesi gibi
durumlar da tubal enfeksiyonlara neden olabilir.
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Tuba mukozasında, adelesinde konjesyon ve ödem sonucu lümen, kısmen veya
tamamen tıkanabilir. Akut tubal enfeksiyonlarda hastada karnın alt kısmında ani baĢlayan ve
artan ağrı, ateĢ, bulantı, kusma, üĢüme, titreme, sarımtırak ya da yeĢilimsi kötü kokulu akıntı,
menstrüel bozukluk belirtileri vardır.
Vajinal akıntıdan alınan smear ve kültür ile salpingitise neden olan mikroorganizma
belirlenir. Kan ve idrar tetkikleri de tanıya yardımcı olur.
Tuba enfeksiyonlarında tedavi, etkene göre antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlarla
yapılır. Hastalığın kronikleĢmesini engellemek için tedavi, yeterli doz ve sürede yapılmalıdır.
Hastalığın tedavisinden sonra tubaların durumu HSG veya laparoskopi ile belirlenir.

1.5.8. Salpingo-Oforitis (Salpingo-Oophoritis)
Tubada enfeksiyon akut dönemde sınırlı olduğu hâlde kronikleĢince yumurtalıkları da
içine alır. Tubalarla yumurtalıkların bu müĢterek iltihabına salpingo-oforitis veya
adneksitis adı verilir. Tuba mukozası ĢiĢ ve ödemlidir.
Alt abdominal ağrı en sık görülen semptomdur. Genellikle devamlı ve bilateraldir.
Hareketle, valsalva manevrasıyla veya koitusla ağrıda artıĢ olur. Muayenede servikal ve
bilateral adneksial hassasiyet görülür, sıklıkla ateĢ tabloya eĢlik eder. Palpasyonda zorlanırsa
tubalarda rüptür olur ve peritonit tablosu geliĢir.
Hastanın anamnezi ve semptomlar teĢhis koymaya yardımcı olur. Kan kültürü ve
serviksten kültür alınır. USG’de adneksial kitle içindeki enflamatuar sürece iliĢkin bulgular
gözlenebilir. Laparoskopi en güvenilir tanı yöntemidir.
Tedavide etkene uygun antibiyotikler ve ateĢ düĢürücüler verilir. Akut dönemde yatak
istirahati önerilir. Akut dönem geçtikten sonra cerrahi yolla adezyonlar açılmalıdır. Sterilite
vakalarında tubalara mikrocerrahi operasyonlar yapılır.

1.5.9. Parametritis
Uterusun pelvis duvarına bağlayan, parametrium adı verilen bağ dokusunun iltihabına
parametritis adı verilir. Streptokok ve stafilokoklar etkendir. Nadiren tüberkiloz basili ve
gonokoklar da parametritise neden olur.
Doğumlardan, düĢüklerden sonra servikal kanalda ve istmusta oluĢan travmatik
lezyonlar mikroorganizmaların giriĢ kapısıdır. Steril olmayan Ģartlarda ve dikkatsizce
yapılan müdahaleler, Hegar bujilerinin zorlanarak kullanılması, tek diĢlinin kollumu yırtması
gibi nedenler parametritise zemin hazırlar. Nadiren appendisitis, salpinjitis gibi komĢu organ
iltihapları da parametritise sebep olur.
Akut parametritiste, lokalize olduğu bölgede ağrı ve yüksek ateĢ vardır.
Mikroorganizmanın virülansı az ise iltihap birkaç gün içinde rezorpsiyona uğrar ve geriler,
ateĢ düĢer, ağrı kaybolur. Parametritisin seyri çok uzun sürerse apse teĢekkül eder. Bu
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durumda hastanın ateĢi düĢmez ve ağrı giderek artar. Bazen apseler komĢu organlara açılır.
Karın boĢluğuna açılırsa yaygın peritonitis meydana gelir, rektuma açılırsa kalın bağırsak
yoluyla bol miktarda cerahat dökülür.
Akut parametritiste eksuda apseleĢir ve rezorbe olmazsa sert bir kitle hâlinde kronik
parametritis oluĢur. TuĢe sırasında parametriuma uyan bölgede kemik gibi sertlikler tespit
edilir ve uterus o taraf pelvis duvarına doğru çekilir.
TeĢhis için vajinal ve rekto-vajinal tuĢe yapılır. Muayenede uterus hareket ettirilemez
ve parametrium tahta gibi sert ele gelir. Labaratuvar bulgularında ise lökosit ve
sedimantasyon hızı artar.
Akut parametritiste, geniĢ spektrumulu antibiyotikler, ağrı kesiciler kullanılır. Mutlak
yatak istirahati verilir. Apse teĢekkül etmiĢ ve drene olmamıĢsa hastanın genel durumu
düzeldikten ve ateĢi düĢtükten sonra flüktuasyon veren yerinden drene edilir. Drenajdan
sonra uygun antibiyotikler baĢlanır.

1.5.10. Peritonitis
Karın boĢluğunu örten peritonun iltihabına peritonitis adı verilir. Peritonitise en çok
etki eden mikroorganizmalar streptokoklar, stafilokoklar, E.koli ve gazlı kangrendir.
Genel durumun kötüleĢmesi, karnın her tarafına ağrının yayılması, hıçkırık, bulantı,
kusmanın artması peritonitisi düĢündüren belirtilerdir.
Peritonitis ya mide, bağırsaklar, appendist gibi komĢu organların iltihabı sonucu
komĢuluk veya hemotojen yolla ya da kadın genital organlarını ilgilendiren enfeksiyonların
aĢağıdan girmesiyle meydana gelebilir.
Hastada bulantı, kusma ve giderek artan ağrı vardır. Dil kuru ve paslıdır, nabız sayısı
hızlanır. Karın ĢiĢer, hasta gaz ve gaita çıkaramaz, idrarını yapamaz. Ekstremiteler soğuktur.
Lökosit ve sedimantasyon artar. Radyolojik muayenede paralitik ileus tablosu görülür.
Peritonitisin tedavinde geniĢ spektrumlu antibiyotikler kullanılır. Laparotomi
yapılarak cerahat boĢaltılır, batın içi yıkanır ve drenajı sağlanır.

1.5.11. Puerperal Enfeksiyon
Puerperium, bebeğin doğumundan itibaren ortalama olarak 6-8 haftalık bir dönemi
içine alır. Puerperal enfeksiyonlar, bu dönem içindeki genital organların enfeksiyonlarını
kapsar. Lohusalarda 38 0C üstünde ateĢin 24 saat süresince devam etmesi veya ilk 10 günde
38 0C üstünde ateĢ olması durumunda puerperal enfeksiyondan bahsedilir.
Puerperal enfksiyona en çok neden olan etkenler; anaerob streptokoklar, anaerob gram
negatif basiller, E. koli ve vagen florasında bulunan bakterilerdir. Bazen lohusanın kulakburun-boğazında bulunan iltihaplar da enfeksiyon kaynağı olabilir.
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Puerperalisten korunmak için doğum esnasında asepsi ve antisepsi kurallarına tam
uyulmalı, vajinal tuĢe steril eldiven giyilerek ve gerekli durumlarda yapılmalıdır. Antenatal
kontroller sırasında anneyi gebelik ve doğum hakkında eğitmek, gerekli tetkikleri zamanında
istemek, demir ve vitamin preparatları vermek, son aylarda cinsel birlikteliği yasaklamak
puerperalisin azalmasında rol oynar.
Puerperalis tedavisine önce geniĢ spektrumlu antibiyotiklerle baĢlanır. Sonra vajen ve
serviksten kültür alınır ve antibiyogram neticesine göre tedavi sürdürülür, gerekirse
antibiyotik değiĢtirilir. Günlük çıkarılan idrar miktarı kontrol edilir, septik Ģok açısından
hasta takip edilir.

1.5.12. Meme Ġltihapları
Memelerin iltihabına mastitis denir. Puerperal devrede meydana gelen meme
iltihabına puerperal-mastitis adı verilir.

Resim 1.19: Mastit

Meme iltihabı genellikle laktasyon döneminde görülür. Meme baĢında oluĢan çatlak
ve erezyonlar bakterinin girmesine yol açar. Bu yolla giren mikroorganizmalar meme
bezlerinin çevresindeki bağ dokusunda enfeksiyon yapar. Hastada 38,5 0C nin üzerinde ateĢ,
hâlsizlik, meme üzerindeki kızarıklık, sertlik ve ağrı vardır.
Stafilokokus aureus, A ve B grubu streptokoklar, hemophylus influenza en çok meme
enfeksiyonlarına neden olan etkenlerdir.
Mastit tedavisi antibiyotikle yapılır. Tedavi edilmediği takdirde meme apsesi meydana
gelir ve cerrahi drenaj gerektirir. Ağrı kesici ve buz kesesi gibi yardımcı önlemler de faydalı
olabilir. Emzirmeyi bırakmak gerekmez ancak ağrı varsa 24-48 saat emzirilmez.
Mastitten korunmak için her iki meme de emzirilmelidir. Her emzirmeden sonra
meme uçları ılık sabunlu su ile yıkanmalı, sonra karbonatlı su ile silinmelidir. Bepanten
benzeri kremler ile meme baĢları korunmalıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi genital yolların bütünlüğünü bozarak enfeksiyon etkenlerinin
kolayca yerleĢmesine ve genital enfeksiyonların ortaya çıkmasına etken değildir?
A) Sık doğumlar
B) Östrojen yetersizliği
C) Uzun süre antibiyotik kullanımı
D) DüĢükler
E) Vajen asiditesi

2.

AĢağıdakilerden hangisi bakteriyel vajinozis için en tipik belirtidir?
A) Akıntının sulu kıvamlı olması
B) Akıntının beyaz-gri renkli olması
C) Akıntıda bayat balık kokusu olması
D) Akıntının yapıĢkan olması
E) Vajinal sıvının bazik özellikte olması

3.

Cinsel temasla bulaĢan hastalıklara ne denir?
A) Veneral hastalıklar
B) Vajinit
C) Genital hastalıklar
D) Viral enfeksiyonlar
E) Hiçbiri

4.

AĢağıdakilerden hangisi sifilizin etkenidir?
A) Neisseria Gonore
B) Hemofilus Ducrey
C) Humman Ġmmunodeficiency Virüs
D) Treponema Pallidum
E) Poxvirus

5.

Kasık lenf bezlerinde ağrılı ĢiĢlikler olan Bubon belirtisi aĢağıdaki hangi hastalıkta
görülür?
A) Gonore
B) Sifiliz
C) Aids
D) YumuĢak Ģankr
E) Genital herpes

6.

Kondiloma akuminata adı verilen anogenital siğillere neden olan hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) HIV
B) HSV
C) HPV
D) Hepatit B
E) Şankroid
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7.

Aşağıdaki etkenlerden hangisi akut servisite neden olur?
A) Poxvirus
B) Varsella zoster
C) Spiroketler
D) Gonokoklar
E) Hemofilus Ducrey

8. AĢağıdakilerden hangisi endometritin nedenlerinden değildir?
A) Servikal mukus yokluğu
B) Lohusalık
C) Gonore
D) İntra uterin araç kullanımı
E) Vajen PH’ının asit özellikte olması
9. Uterusun iç yüzeyinde bulunan endometrium tabakasının uterus dıĢında, yakında ya da
uzakta bulunan organlarda yer alması durumu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Uterus tümörleri
B) Endometriyozis
C) Myom
D) Uterus prolapsusu
E) Endometrium polipleri
10. AĢağıdakilerden hangisi mastitisin belirtilerinden değildir?
A) 36 0 C ateĢ
B) Hâlsizlik
C) Ağrı
D) Sertlik
E) Meme üzerindeki kızarıklık

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Üregenital fistülleri ve genital sistem tümörlerini kavrayacaksınız.

ARAġTIRMA
 Kadınlarda en fazla görülen genital sistem tümörleri ile ilgili değiĢik kaynaklardan
bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri bir sunu hâline getirip sınıfta arkadaĢlarınıza
sununuz.

2. FĠSTÜLLER VE TÜMÖRLER
Fistüller genellikle geçirilmiĢ bir jinekolojik operasyonun komplikasyonu olarak
ortaya çıkar. Hastayı son derece rahatsız ederek günlük yaĢantısını olumsuz etkileyen bu
durum; zamanında, doğru teĢhis ve iyi seçilmiĢ bir tedavi ile tamamen iyileĢtirilebilir.

2.1. Ürogenital Fistüller
Üriner sistemin aĢağı kısmını oluĢturan organlar ile genital sistemi oluĢturan organlar
yakın komĢuluk hâlindedir. Bu yakın iliĢkiden dolayı bazı patolojik durumlarda iki sistem
ağızlaĢmaktadır. Bu ağızlaĢma veya birleĢmeye fistül denir. Bu ağızlaĢma nedeniyle idrar
sürekli olarak vajinadan gelir. Bu nedenle dıĢ genital organlar ıslak ve masere (dokunun
uzun süre sıvı içinde kalması nedeniyle yumuĢaması) bir görünüm sergiler.
Ürogenital fistül nedenlerini üç grup altında incelemek mümkündür:




Cerrahi fistüller
Doğumla ilgili fistüller
Kanser fistülleri

2.1.1. Cerrahi Fistüller
Cerrahi müdahaleler esnasında özellikle total histerektomi ve çevresi ile yapıĢık olan
over tümörlerin çıkarılması esnasında üreterlerin kesilmesi veya bağlanması ile üreter
fistülleri meydana gelebilir. Endometriozis veya evvelce geçirilmiĢ pelvik bir operasyondan
sonra meydana gelen yapıĢıklıklar mesane ile genital sistem arasında fistüllerin oluĢmasına
neden olabilir.
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2.1.2. Doğumla Ġlgili Fistüller
Fetüs baĢının pelvis giriminde uzun süre sıkı bir Ģekilde fikse olarak kalması mesane
kanlanmasını bozarak önce nekroza daha sonra da fistüle neden olabilir. Özellikle baĢ-pelvis
uygunsuzluğu olan vakalarda doğum süresinin uzaması ile baĢın yaptığı basınç, fistül
oluĢumunu kolaylaĢtırır.
Doğum müdahaleleri esnasında mesane ve üretra yaralanmaları meydana gelebilir.
Günümüzde doğumlarda forseps kullanımı çok nadir olmakla birlikte, özellikle zor
doğumlarda tatbik edilen forseps kaĢıklarının pelvis içinde çevrilmesi mesane ve etraf
dokularda yaralanma ve travmalara neden olarak fistüle zemin hazırlar.
Doğumla ilgili fistüllerin en sık nedeni sezaryen operasyonlarıdır. Sezaryen
operasyonlarında veya sezaryen histerektomi sırasında mesanenin açılması veya çocuk baĢı
çıkarken travmatize edilmesi ile fistül meydana gelir.

2.1.3.Kanser Fistülleri
Uterus, serviks, vagina ve diğer genital organlardaki patolojik dokunun mesaneye ve
üretraya doğru ilerlemesi ile fistüller meydana gelir. En sık serviks kanserlerinin son
devrelerinde bu tür fistüllere rastlanır. Cerrahi olarak kapatılması mümkün değildir. Çünkü
kanser infiltrasyonu nedeniyle fistül deliği etrafına dikiĢ atmak zordur, hem dikiĢ tutmaz hem
de kanama artar.
Kanser tedavisi için kullanılan radium plakları yerinden kayarsa veya aĢırı dozda
radyasyon verilirse zımba ile delinmiĢ gibi belirgin kenarlı fistüller oluĢur.
Ürogenital fistüller anatomik lokalizasyonuna göre beĢ grup altında toplanabilir.


Üretero-vajinal fistüller

Üreter ile vajina arasındaki fistüllerdir. Genellikle cerrahi müdahale sonucu oluĢur.
Çift veya tek taraflı olabilir. Çift taraflı olduklarında idrar vajenden devamlı olarak gelir. Tek
taraflı olanlarda ise bir yandan normal idrar yapma olurken diğer yandan vajenden idrar
gelir.
Üreter kesilmesi sonucu ortaya çıkanlarda vajenden idrar gelmesi erken dönemde olur.
Üreter kesilip bağlanmıĢsa fistül 8-10 gün sonra meydana gelir. Bu dönemde fistül olacak
tarafta böbreğe vuran çok Ģiddetli ağrılar olur.


Vesico-vajinal fistüller

Mesane ile vajen arasındadır. Zor doğumlardan ve forseps müdahalesinden sonra
oluĢur. Sezaryen veya doğum müdahalesi sonucu ortaya çıkan mesane fistülleri
operasyondan hemen sonra meydana gelir. Uzun süren travay sonrası ortaya çıkan fistüller
ise doğumdan 8-10 gün sonra meydana gelir.
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Veziko-vajinal fistüllerde vajenden idrar gelmesi, fistülün lokalizasyonuna göre
değiĢiklik gösterir. Fistül mesanenin tabanında ise vajenden devamlı idrar gelir. Özellikle
sezaryen operasyonlarından sonra ortaya çıkan, mesanenin daha yukarı kısmını ilgilendiren
fistüllerde ise kiĢi yattığı zaman vajenden idrar gelir.


Üretro-vajinal fistüller

Üretra ile vajina arasındadır. Fistülün yerleĢtiği yere göre devamlı veya zaman zaman
vajenden idrar gelir.


Kombine fistüller

Birden fazla fistül varlığında kombine
lokalizasyonuna göre klinik belirtiler ortaya çıkar.


fistüllerden

bahsedilir.

Fistülün

Recto-vajinal fistüller

Rektum ve vajina arasında epitelyal bir bağlantı oluĢması durumudur. Bu durumda
rektumdaki dıĢkı vajinaya geçer, vajinadan dıĢkı veya gaz gelir. Rekto-vajinal fistüllerin
sebepleri arasında doğum ve doğuma bağlı travmalar ile histerektomi, rektum ve anüs gibi
vajene yakın organlarla ilgili ameliyatlar sonrası rekto-vajinal fistül geliĢebilir. Radyoterapi,
inflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı) ve bazı kanserler de rekto-vajinal
fistüllere neden olabilir.
Hastalar vajenden devamlı idrarının geldiğini ifade eder. Ġdrar kokusu ve vulvada
idrarın yapmıĢ olduğu nemli ve masere durum oldukça tipiktir. Üretra ve mesane
fistüllerinde fistül büyükse spekulum muayenesi ile fistül yeri kolayca tespit edilebilir. Fakat
fistül yeri küçük ise sistoskopi, mesaneye renkli madde verilerek damardan indigokarmin
testi veya intravenöz pyelografi yöntemlerinden biri ile fistül türü ve lokalizasyonu teĢhis
edilir.
Tüm fistüllerin tedavi Ģekli cerrahidir. Operatif müdahaleler veya doğumdan sonra
oluĢan fistüllerin tedavisi için en az üç ay beklenir. Operasyondan sonra mesane sondası 1214 gün kadar yerinde tutulur. Kabızlığı önlemek için laksatif verilir. Sık perine bakımı
önerilir. Ara sıra mesaneye yerleĢtirilen sonda yardımı ile mesane jimnastiği (sondayı açıp
kapatarak) yaptırılır.

2.2. Üreme Organlarının Tümörleri
Kadın üreme organlarında hormonların etkisi ile bir taraftan çoğalma, diğer taraftan
gerileme fazları birbirini takip eder. Bu nedenle genital tümörlere daha fazla rastlanmaktadır.
Bütün tümörleri, benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) tümörler olmak üzere iki
grupta toplamak mümkündür. Benign baĢlayan bir tümörde hayati tehlike olmadığı hâlde bu
tümörlerin bir kısmı zamanla malign hâle dönüĢerek tehlike sinyalleri verebilir.
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2.2.1. Vulva Tümörleri
Vulva tümörleri, benign ve malign olmak üzere önce iki ana gruba ayrılır. YaĢ
ortalaması genel olarak malign tümörler için 60-70 olarak bildirilirken benign tümörler için
herhangi bir yaĢ ortalamasından söz edilmemektedir.
2.2.1.1. Vulvanın Benign (Selim) Tümörleri
Vulvanın benign tümörleri kistik ve solid tümörler olmak üzere iki grupta toplanır.


Vulvanın benign kistik tümörleri

Vulvanın kistleri değiĢik orjinli olup genellikle az görülür. Sekonder enfeksiyonlar
olmadığı sürece asemptomiktir, çoğunda tedavi gerekmez. Semptomatik ise cerrahi eksizyon
yapılır.


Bartolin kanalı kisti: Bartolin bezi kanalının tıkanması sonucu, bezin
yaptığı salgı dıĢarı akamaz ve kistik bir Ģekil alır. Etkeni, gonokoklar,
streptokoklar ve koli basilidir. Genellikle tek taraflı ĢiĢlik görüldüğü
hâlde, bazen iki taraflı da olabilir. Kist içinde kirli sarı renkli mukoid bir
salgı vardır.

Resim 2.1: Bartolin kanalı kisti

Kistin duvarı küçük bir insizyonla açılarak etrafındaki mukoza ile ağızlaĢtırılır. Bu
Ģekilde bezin salgısı, bu delikten vagina giriĢine akar. Tekrarlayan kistlerde gümüĢ nitrat
tedavisi ya da cerrahi olarak kisti çıkartmak gerekir.


Sebaseöz (yağ) veya inklüzyon kistleri: Sebase kist, en çok baĢ ve
boyun olmakla birlikte vücudun her bölgesinde görülebilen yağ kistidir.
Labia majör ve minörün iç yüzlerinde bulunan sebase bezlerinin
kanallarının dıĢ ağzının tıkanmasıyla birlikte follikülde üretilen yağ dıĢarı
atılamaz, birikir ve sebase kist oluĢur. Bunlar peynirimsi sebase materyal
ihtiva eder. Kist içindeki yağ dokusu zamanla enfekte olursa içinden
kokulu bir materyal boĢalır. Semptom vermiyorsa ve küçükse tedaviye
gerek yoktur fakat çok büyükse ve tekrarlıyorsa lokal anestezi altında
çıkarılmalıdır. Kist kavitesi epitel ile sınırlandığı için inklüzyon kisti
olarak da bilinir.
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Musinöz kist: Embriyonik kökenli olup labia minörün iç yüzünde veya
üretra yakınında bulunur. Tedavide kist cerrahi olarak çıkartılır.



Wolf kanalı kisti: Labium majörlerin orta kısmında embriyonik artık
olarak kalan Wolf kanalı veya Gardner kanalının kistik hâle gelmesi ile
oluĢur. Tedavide kist cerrahi olarak çıkartılır.



Nuck kanalı kisti: Round ligamentin labium majörlere ulaĢtığı yerde
oluĢan kisttir. Periton inklüzyonlarından köken alır.



Endometrioit kistler (endometriosis): Vulvaya endometrium
dokusunun yerleĢmesi nadirdir. En sık Bartolin kist veya apsesinin
cerrahi tedavisi sırasında endometrial hücrelerin Bartolin bezine yerleĢtiği
görülür. Her ay burada ağrılı bir nodül oluĢması Bartolin bezi
endometriozisini düĢündürür.

Vulvanın benign solid tümörleri


Fibroma: Vulvanın bağ dokusundan kaynaklanır. En çok klitoris ve
labiumlar üzerinde bulunur. Genel olarak küçük veya orta derecede
büyüklüktedir. Üzeri düzgün veya yuvarlak olup bazen çocuk baĢı
büyüklüğüne kadar ulaĢabilir. Tedavisi cerrahidir.



Lipoma: Vulvanın adipöz dokusundan kaynaklanan, çeĢitli
büyüklüklerde, saplı veya sapsız, benign tümöral oluĢumlardır. Vulvada
nadir görülen tümörlerdir. Fibroma ve lipoma en iyi mikroskopik
inceleme ile ayırt edilebilir. Tedavisi cerrahidir.



Skumaöz papilloma: Labialarda görülebilen, genellikle tek ve sapsız
kondiloma akuminataya benzer, papiller yapıda soluk pembe renkli
lezyonlardır. En çok orta ve ileri yaĢlarda görülür. Muhtelif büyüklükte
olabilen bu lezyonlarda malignite geliĢebilir. Bu nedenle lezyonların
tedavisinde cerrahi eksizyon gerekir.



Angioma: Nadir görülür. Özellikle konjenital hemanjioma, idrar
yaparken irritasyona neden olarak sorun çıkarabilir. Daha çok çocuklarda
görülmesine rağmen herhangi bir yaĢta ve postmenopozal kadınlarda da
sonradan irritasyona bağlı olarak meydana gelebilir. Asemptomatik
olduğu sürece tedavi gerekmez. Kanama gibi semptomlar varsa tedavisi
elektrokoagülasyon, lazer veya cerrahi eksizyonla yapılır.



Hidroadenoma: Vulvanın ter bezlerinden geliĢen tümörüdür. Nadir
görülen bu benign tümörün üzeri kırmızı, pürtüklü ve ülserleĢmiĢ olabilir.
Genellikle labia majör dıĢ yüzünde veya interlabial kıvrımda yerleĢir.
Tedavisi cerrahi olarak yapılır.
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Nevus: Vulvanın önemli bir lezyonudur. Yenidoğan bebekte dâhil her
yaĢta görülebilir. Büyüklükleri ve renkleri (sarı, kahverengi ve siyah)
değiĢik Ģekilde olabilir. Lezyonlar pigmentli, düz, bazen yüksek ve saplı
olabilir. Kadınlarda malign melanomların %7-10'u dıĢ genital organlarda
meydana gelir. Böyle lezyonlar biopsi alınmaksızın geniĢ bir Ģekilde
cerrahi olarak çıkartılmalıdır.

2.2.1.2. Vulvanın Malign (Habis) Tümörleri
Vulvanın malign lezyonları; vulva karsinomları, vulva sarkomları, maling melanoma
ve vulvanın metastatik tümörleri invaziv lezyonlar baĢlığı altında sınıflandırılmıĢtır. Malign
tümörler içerisinde skuamöz hücreli karsinomlar, görülme sıklığı açısından ilk sırada yer
almaktadır.


Vulva karsinomu

Uterus (serviks ve corpus) kanseri ve over kanserinden sonra üçüncü sırada en sık
rastlanan pelvik kanser vulva karsinomudur. En sık 60-70 yaĢları arasında görülür. Vulvanın
her bölgesinde rastlanabilmesine rağmen en çok labium major ve labium minörlere lokalize
olur.
Vulva kanserlerinin ortaya çıkmasında, uzun süren tahriĢin, kaĢıntının, vulvadaki
beyaz lezyonların ve vulva papillomlarının rolü büyüktür.

Resim 2.2: Vulva kanseri ve kasık bölgesinde büyümüĢ lenf bezleri

Vulva karsinomu; papiller, ülseratif, nodüler Ģekilde olduğu gibi bazen karnıbahar
manzarasında da görülebilir. Vulvada baĢlayan bu lezyon kemiklere kadar uzanabilir. Lenf
yolu, komĢuluk yolu ve kan yolu ile yayılım gerçekleĢir. Akciğer, karaciğer, dalak gibi
organlarda da uzak metastazlar ortaya çıkabilir.
Klinikte önce sivilce Ģeklinde baĢladığı hâlde hastalık kısa zamanda ilerler. Erken
devrede sadece kaĢıntı varken zamanla ülserleĢen lezyonda ağrılar artar, hatta ağrı kesici
olarak narkotikleri kullanmak gerekebilir. Kendi hâline bırakılan vakalarda pis kokulu akıntı,
kanama, enfeksiyon, kaĢeksi olur ve sonuçta ölüm görülür.
Vulvada geçmeyen kızarıklık, siğil veya beyazımtrak lekeler varsa vakit kaybetmeden
biyopsi alınmalıdır. Patolojik incelemeyle kesin teĢhis konur.
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Vulva kanserlerinin tedavisi; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile yapılır.

Resim 2.3: Vulva kanserinde kanserli bölge ve çift taraflı kasık lenflerinin çıkartılması



Vulva melanoması

Malingn melanom, genellikle 50 yaĢtan sonra görülür. En belirgin semptomları;
kaĢıntı, kanama, tümöral kitle veya bu bölgede bulunan pigmente nevusların büyüklük ve
görünümlerindeki değiĢikliklerdir. Prognozu ağır olup genellikle ölümle sonuçlanır.
Gebelikte hastalık daha hızlı ilerler. Erken teĢhis önemlidir. Tanı biyopsi ile konur. Tedavisi
cerrahidir. Bazı vakalarda kemoterapi önerilmektedir.

Resim 2.4: Vulvar melanom



Vulva sarkomu

Vulvada oldukça nadir görülen bu hastalıkta lezyonlar genellikle tek taraflı olup sert
nodüler veya ülseratiftir. En çok labialarda görülür. Hemen hemen her organda metastaz
yapabilir. Histolojik olarak benign lezyonlarda geniĢ lokal eksizyon, malignitesi yüksek
olanlarda total lenfadenektomi yapılır.


Vulvanın metastatik tümörleri

Genital organ karsinomlarından, böbrek ve üreter malign tümörlerinden kaynak alır.
Vulvaya metastazlar hematojen ve lenfojen yollarla oluĢabildiği gibi direkt yayılım ile de
meydana gelebilir.
Tanı, biyopsi ile konur. Kemoterapiye iyi cevap veren tümörlerin dıĢındakiler için
palyatif tedavi yapılır.
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2.2.2. Vajina Tümörleri
Vajina tümörleri son derece nadirdir. Vagina tümörleri benign ve malign tümörler
olmak üzere iki gruba ayrılır.
2.2.2.1. Benign Vajina Tümörleri
Ġyi huylu vajina tümörleri, vajina duvarının fibröz dokusundan veya embriyonik doku
kalıntılarından meydana gelebilir. Bunlar kanama, akıntı veya bölgesel tahriĢe sebep
olurlarsa cerrahi olarak çıkartılır.




Benign kistik vajina tümörleri


Ġnklüzyon kistleri: Vajen çıkıĢına yakın epizyotomi yerinde veya eski
yırtıkların bulunduğu yerde çok sık rastlanan kistlerdir. Bu kistler enfekte
olup büyük boyutlara ulaĢırsa drenaj gerekir. Kist içine dökülen epitel
birikintisi peynirimsi bir hâl alır.



Gardner kisti: Vajende, Gardner (Mesonefrik) kanalı artığından
meydana gelen kistlerdir. Ġçinde sarı renkli mukoid yapıda bir salgı
bulunur. Kistin tedavisi cerrahidir.



Endometriozis: Genellikle Douglas boĢluğunda bulunan endometriozisin
bir uzantısı olarak geliĢir. Vagen arka forniksinde çıplak gözle, eski
kanama odaklarından dolayı mavimsi renk almıĢ oluĢum hâlinde görülür.

Benign solid vajina tümörleri


Fibrom (Fibromiyoma): Vagen duvarındaki düz kas elemanları ve bağ
dokusundan oluĢabilen tümörlerdir. Nadir görülür. Tedavisinde, tümör
cerrahi olarak çıkartılır.



Kondiloma akuminata: Vulvada, perinede, anüs etrafında, servikste
görülen “condylomatosis'' ile iliĢkilidir. Bu lezyonlar gebelikte çok
alevlenir. Vaginadaki yaygın lezyonlar genel anestezi altında cerrahi
olarak çıkartılır. Bazı vakalarda çeĢitli kemoterapatik ilaçlar kullanılır.

Resim 2.5: Rahim ağzında kondilom

42

2.2.2.2. Malign Vajina Tümörleri
Vajinal malignansiler, primer veya sekonder olabilir. Primer malignensilere göre
sekonder tümörler çok daha sıktır.
Tedavide karsinom veya tüm vajina, hatta komĢu organlar cerrahi olarak alınır.
Radyoterapi uygulanır.


Vajen karsinomu (primer ve sekonder vajen karsinomu)

Primer vajen karsinomu, kadın genital sisteminde en nadir görülen tümörlerden
birisidir. En sık 50-70 yaĢlarında görülür.
Sekonder vajen karsinomları. primer karsinomlarına göre daha sık görülür.
Endometrium, serviks, vulva karsinomlarının vajene metastazları sonucu meydana gelir.
Kesin tanı lezyondan alınan biyopsinin patolojik incelenmesi ile konur.
Vajen karsinomlarının tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedaviden fayda görülmeyen
ilerlemiĢ vakalarda ise radyoterapi uygulanır.


Vajen sarkomu

EriĢkinlerde vajen sarkomu çok nadirdir. Ortalama görülme yaĢı 57’dir. Kanlı akıntı,
ağrı ve kitle en önemli semtoptomlarıdır. Sınırları düzgün olan tümörlerde lokal eksizyon
tedavi için yeterlidir.
Sarkoma botrioides adı verilen, kanlı vajinal akıntı ile seyreden, üzümü andıran
polipoid lezyonlara 0-10 yaĢ arasında daha çok rastanır. Bunlar komĢu organlara,
akciğerlere, kemiklere çok hızlı metastaz yaparak hastayı dramatik bir Ģekilde ölüme götürür.
Günümüzde erken tanı, cerrahi tedavi ve kemoterapi ile baĢarılı sonuçlar alınabilmektedir.


Vajinal adenozis

Anneleri gebelikleri esnasında dietilstilboesterole (DES) (steroid olmayan bir sentetik
östrojen) kullanmıĢ olan kız çocuklarının vajeninde adenomatöz yapıların bulunmasına
''vajinal adenozis'' denir. Bu hastalık DES sendromu olarak da bilinir. Genellikle
gebeliklerinin ilk 8 haftası içinde DES olan kadınların kız çocuklarında görüldüğü hâlde 18.
gebelik haftasından sonra bu ilacı kullananlarda görülmez.
Risk altındaki hastalar sık gözlenmelidir. Adenozis kırmızı, çilek gibi bir
görünümdedir. Vejen ve serviks mutlaka palpe edilmelidir çünkü karsinom genellikle nodül
Ģeklinde baĢlar.
Serviks ve vajenden smear, Ģüpheli yerlerden biyopsi alınarak ve sitopatolojik
inceleme ile tanı konur. Kolposkopi tanıya yardımcı olur. Tedavisi cerrahidir.
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2.2.3. Uterus Tümörleri
Uterus tümörleri, bening ve malign tümörler olmak üzere ikiye ayrılır.
2.2.3.1. Uterusun Benign Tümörleri
Uterusun benign tümörleri iyi huylu tümörlerdir. Yayılım özellikleri yoktur. Sık
görülenleri endometrium polipleri ve myomlardır.


Uterus Myomları

Uterusun en sık rastlanan benign (selim) tümörü myomdur. Myom düz kaslardan
ibaret, sınırları belirgin, kapsülsüz bir tümördür. Bu tümör için fibromiyoma, fibroma,
fibroid gibi terimler de kullanılır.

Resim 2.6: DeğiĢik yerleĢimli myomlar

Myomlar en çok uterusun kas dokusu içinde bulunur ve uterusun Ģeklini bozar.
Myomlar bir bezelye tanesi büyüklüğünden basket topu büyüklüğüne kadar değiĢebilen
boyutlarda olabilir. Myomun uterusta yerleĢtiği yere göre uterus normalden büyük olarak
palpe edilir.
Myomu olan kadınlarda adetler normal olabileceği gibi myomun konumuna ve
endometrial kaviteye basısına bağlı olarak çok fazla miktarda olabilir ve uzun sürebilir.
Büyük myomlar idrar torbasına baskı yaparak sık idrara çıkmaya ve idrar kaçırmaya neden
olur. Myomda dejenerasyon olursa ağrı ve hassasiyete yol açar. Hastalarda aĢağıya doğru
basınç hissi oluĢur. Anormal kanamalara bağlı anemi geliĢebilir.
Myom varken gebelik geliĢirse gebelik esnasında myomların boyutları büyür. Myoma
bağlı fetüste geliĢme bozuklukları olabilir ve sezaryen gerekebilir. Uterus myomları
antepartum ya da postpartum kanamalara neden olur.
Tanı koymak için hastanın anemnezi alınır. Fiziksel muayene, histeroskopi,
laparoskopi, pelvik tomografi, MR ve ultrasonografi ile kesin tanı konur.
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Myomlar küçük ise ve kanama yapmıyorsa gözlenmelidir. Menopozdan sonra
myomların çok büyük bir kısmı involüsyona uğrar. Hasta, çocuk istemiyorsa ve 40 yaĢın
üzerinde ise myomektomi veya histerektomi yapılır.


Serviks polipleri

Servikal polipler, servikal kanal epitelinden geliĢmektedir. Tek veya birden fazla
olabilir. Genelde servikal kanal içinde bulunur. Genelde parlak kırmızı renkli ve kadife
görünümünde, gevĢek bir yapıya sahiptir.

Resim 2.7: Servikal polip

Servikal poliplerin önemli klinik belirtileri yoktur. Serviks dıĢ orifisinden dıĢarı
çıkanlarda koitustan sonra hafif bir kanama olabilir. Polip nedeniyle servikal kanal açıklığı
fizyolojik durumlardan daha geniĢtir. Bu nedenle de mukoid bir akıntı meydana gelir. Birden
fazla polip tespit edildiğinde kanal dilete edilerek polipler kürete edilir.


Endometrium polipleri (korpus polipleri)

Endometriumdan geliĢen, saplı, küçük, benign tümöral oluĢumlara endometrial polip
denir. Bu polipler bir veya daha çok sayıda olabilir. Polipler endometriuma bir sapla bağlıdır.
Büyük çaptaki poliplerde malignite riski yüksektir.

Resim 2.8: Endometrium polipleri

Endometriyal polip çoğu zaman hiçbir belirti vermez ve gizli olarak seyreder. Bazen
cinsel iliĢki esnasında kanama, düzensiz kanamalar, menstrüal kanamaların süresinin
uzaması ve kramp tarzı ağrı görülebilir.
Endometriyal poliplerde, kanama sorunları nedeniyle doktora baĢvuran hastadan probe
küretaj ile alınan parçanın histopatolojik incelenmesi sonucunda tanı konur.
Endometrial polipler total küretaj ile alınır. Gerekirse cerrahi tedavi uygulanır.
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2.2.3.2. Uterusun Malign Tümörleri
Uterus tümörleri, üreme organ tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Genellikle
menopoz sonrası 50-60 yaĢlardaki kadınlarda daha çok görülür.


Serviks kanseri

Kadın genital kanserinin %50'si serviks kanseridir. Sosyo-ekonomik seviyesi düĢük,
birden çok cinsel partneri olan, erken evlenmiĢ, ilk çocuğunu genç yaĢlarda doğurmuĢ, çok
doğum yapmıĢ, temizliğine dikkat etmeyen kadınlarda serviks kanseri daha çok
görülmektedir. Günümüzde yaygın tarama metodları sayesinde önlenebilir kanser
türlerindendir.
Hastada kanlı akıntı, postkoital kanama, post menopozal kanama, ileri evrelerde kötü
kokulu vajinal akıntı, uyluk ağrısı, kilo kaybı, rektal kanama, bir veya iki ekstremitede
birden ödem belirtileri ortaya çıkar.
Klinikte servikal kanser; ülseratif, üzerinde nekrotik doku parçaları bulunan, pürülan,
kanlı, seröz, pis kokulu akıntısı olan bir tümör olarak görülür. Bu bölge hafif bir dokunma ile
hemen kanar.

Resim 2.9: Rahim ağzı (serviks) kanseri

Servikal kanser komĢu organlara, kardinal ligemente, endometrial kavitenin içine,
lenfatik damarlara doğru yayılım gösterir.
Servika kanserinin teĢhisi servikste lezyonun görülüp görülmediğine göre yapılır.
Servikste lezyon açıkça görülemiyorsa vajinal smear, kolposkopi ve kolposkop altında
biyopsi alınarak histolojik inceleme sonucunda tanı konur. Gözle görünür lezyonun
varlığında ise lezyondan direk biyopsi alınır.
Servikal kanserin tedavisi evresine göre değiĢir. Primer tedavi cerrahi ve radyoterapi
Ģeklinde yapılır. Tedaviden sonra 5 yıl tekrarlamayan ve metastaz yapmayan vakalar iyi
olmuĢ demektir.


Corpus kanseri (endometrium kanseri)

Corpus uterinin endometriumundan köken alan kanserlerine, corpus kanseri veya
endometrium kanseri adı verilir. Uterus tümörleri, endometrium dokusunda geliĢtikten
sonra kadın üreme sisteminin diğer organlarına da yayılma eğilimindedir.
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Endometrium kanseri, özellikle adetten kesilen menopozdaki kadınlarda görülen bir
hastalıktır. ġiĢman, hiç doğum yapmamıĢ, hipertansif, diyabetli, polikistik ovaryumları olan
kadınlarda endometrium kanserine daha fazla rastlanır. DıĢardan hormon tedavisi alan
kadınlarda endometrial kanser riski artmaktadır.

Resim 2.10: Endometrium kanseri

KomĢuluk yoluyla korpus, vajina, tüpler ve overlere yayılır. Daha sonra lenf yollarına
geçer, serviksi içine alacak Ģekilde ilerler. Kan ve lenf yolu ile karaciğer, akciğerler, beyin,
kemik iliği, dalak, pankreas, böbrekler gibi organlara uzak metastazlar yapar.

Resim 2.11: Endometrium tümörü

Hastada ilk belirtiler; kanlı, pürülan, kokulu akıntı ve lekelenme tarzında kanama
Ģeklinde ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe Ģiddetli ve uzamıĢ menstrüal kanamalar, ağrı,
üremi, oligüri, anemi, aĢırı kilo kaybı, idrar ve gaita kaçırma, bacakta ve pelviste ödem
görülür. Deri, toprak rengini alır, turgor ve tonüs azalır.
Anormal uterus kanaması olan kadınlarda endometrial kanserden Ģüphelenilir.
Muayenede uterus büyük, yumuĢak ve hassas olarak ele gelir.
Endometrium kanserinin tanısı, radyolojik incelemeler ve histopatolojik incelemeler
sonucu konur. Tedavide radyoterapi uygulanır ve cerrahi olarak histerektomi yapılır. Cerrahi
ve radyoterapiye yanıt alınmazsa kemoterapi uygulanır.


Uterus sarkomları

Uterus sarkomları; kemik, kıkırdak, yağ ve düz kas gibi mezodermal hücrelerden
meydana gelir. Genelde 40 yaĢtan sonra görülür. Hematojen, lenfojen ve kontakt yayılım
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gösterir. Sarkom endometrium tabakasında ise endometrial sarkom adını alır ve bu durumda
prognoz kötüdür.

Resim 2.12: Uterus sarkomu

Uterus sarkomunda düzensiz ve postmenopozik kanamalar, ağrı, karında kitle, sertlik
sık rastlanan belirtilerdir. Pelviste çevre organlara bası sonucu pelvik ağrı ve yine basıya
bağlı üriner ve intestinal belirtiler görülebilir. En çok myom ile karıĢabilir.
Tanı histopatolojik inceleme ile konur. Dilate olmuĢ servikal kanaldan kolayca
kanayabilen polipoid bir kitle dıĢarı çıkabilir ve vajinal kanama tespit edilebilir.
Uterus sarkomu vakalarının tedavisinde total abdominal histerektomi, radyoterapi ve
kemoterapi yöntemleri kullanılır.

2.2.4. Tuba Tümörleri
Fimbria yakınında saplı kistler olarak bilinen, iltihap sekelleri olarak ortaya çıkan ve
nadir rastlanan tuba tümörleri selim tümörlerdir.
2.2.4.1. Tuba Karsinomu
Tubanın en önemli tümörü karsinomdur fakat son derece nadir rastlanır. Tuba
karsinomu özellikle yaĢlı, primer infertilitesi olan ve tuba iltihabı geçiren kadınlarda daha sık
rastlanır.
Tuba karsinomları primer veya sekonder olarak meydana gelebilir. Sekonder olanlar
over ve uterus gibi diğer organ karsinomlarının metastazları sonucu meydana gelir ve primer
tuba karsinomundan daha sık rastlanır.
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Resim 2.13: Tuba karsinomu

Tuba karsinomu sessiz seyreder. Ancak baĢka bir nedenle operasyona alınan
kadınlarda cerrahi gözlem sırasında tanı konur. Özellikle postmenopozal kadınlarda,
kanama, akıntı, ağrı ve karında gerginlik Ģikâyetlerine neden olur. Akut ve kronik
enfeksiyonlarda görülen hidrosalpinks veya piyosalpinks durumu gözlenir.
Klinik belirtilerin yanında vajinal smear, douglastan yapılan aspirasyon smeari,
laparoskopi ve ekografi ile tuba karsinomu tespit edilebilir.
Tuba karsinomunda tedavi cerrahidir. Postoperatif dönemde radyoterapi ve
kemoterapi denenmektedir.

2.2.5. Over Tümörleri
Overler, östrojen, progesteron, androjen gibi çeĢitli hormonlar salgılamakta, bu
hormonları birbirine dönüĢtürmekte ve üremenin devamını sağlamaktadır.
Over tümörleri için histolojik, morfolojik ve klinik belirtileri göz önünde alınarak
birçok sınıflama yapılmıĢtır.
2.2.5.1. Neoplazik Olmayan Over Kistleri
Kist, etrafı kist duvarı adı verilen ve diğer dokulardan farklı bir doku ile çevrili, içi
sıvı dolu keseciklerdir. Klinik olarak önemsizdir. Her yaĢta görülebilir. Malign tümörlerin
geliĢiminde etkili olabilecekleri için dikkatli takip etmek gerekir. Hormonal düzensizlikler,
geçirilmiĢ over iltihapları ve çok fazla radyasyona maruz kalma over kistine sebep olabilir.


Follikül kisti

Gençlerde en sık rastlanan kistlerin baĢında gelir. GeliĢen yumurta hücresinin
çatlamaması ve büyümeye devam etmesiyle ortaya çıkar. Büyüklükleri genelde 2-3
santimetredir, nadiren 4 santimetreyi aĢar. Bu tür kistler genellikle belirti vermez. Hemoraji,
torsiyon ve rüptür olursa belirti verir. Anormal kanamalara veya ağrıya neden olabilir. Tanı,
ultrasonografi incelemesi ve laparoskopi ile konur. Kistlerin birçoğu kendiliğinden iki ay
içerisinde tedaviye gerek kalmadan kaybolabilir.
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Resim 2.14: Folikül kisti



Corpus luteum kisti

Renginden dolayı adına sarı cisimcik de denilen corpus luteum zaman zaman içinde
sıvı birikmesi nedeni ile kistleĢebilir. Kistler genelde 3-4 cm büyüklüğünde olmakla birlikte
1-10 cm arasında değiĢebilir. Hormon salgıladıkları için adet rötarına yol açabilir.
Kist içine kanama olursa kasıklarda ağrı görülebilir. Bazen patlayıp karın içine
kanamaya yol açabilir. Bu durumda sıklıkla dıĢ gebelik ile karıĢtırılabilir.
Korpus luteum kistleri, herhangi bir komplikasyon geliĢmediği durumlarda tedavi
gerektirmez ve kendiliğinden kaybolur. Bazen corpus luteum kistleri özellikle gebeliğin ilk
haftalarında da ortaya çıkabilmektedir.


Theca lutein kisti

Korionik gonadotropik hormonun aĢırı salgılanmasına bağlı olarak ortaya çıkar.
Hemen hemen her zaman çift taraflıdır ve 20 cm kadar büyük olabilir. Sıklıkla kısırlık
tedavisi alanlar ile gebeliğin anormal bir durumu olan mol gebeliği durumunda sık olarak
görülür. Tedavide yatak istirahatı ve takip gerekir. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir.


Polikistik ovarium

Ġki taraftaki ovaryumların anovulasyona bağlı olarak polikistik bir hâl almasıdır.
Histolojik olarak follikül kistlerinin özelliklerini gösterir. Her ay geliĢerek çatlaması gereken
folikül, geliĢiminin belli bir aĢamasında takılır ve ufak bir kist olarak yumurtalık dokusu
içinde yerini alır. Bu durum uzun süre tekrarladığında yumurtalık içinde yan yana dizili çok
sayıda kist oluĢumuna neden olur.
Polikistik overlerde östrojenin etkisiyle endometriyal hiperplazi geliĢir. GeliĢen
hiperplazi, meme ve endometriyum kanser riskini artırır. Polikistik over durumlarında,
amenore veya oligomenore ve infertilite görülür. Kistlerde tıbbi tedavi uygulanır. Bazen de
laparoskopi yapılabilir.

50

Resim 2.15: Normal ve polikistik over



Endometrial kist

Fonksiyon gören endometrial glandlar ovaryum üzerine ektopik olarak implante olursa
uygun hormon uyarıları ile periyodik olarak kanar ve zamanla endometrial kistler oluĢur. Her
menstrüal dönemde kanayan kist içinde uzun süre kalan kan zamanla pıhtılaĢıp eriyerek
çikolata rengine ve sıvı hâle gelir. Bu nedenle bu kistlere çikolata kisti adı verilir. Kistin
büyüklüğü değiĢkendir. Hastada dismemore, disparunia ve kanama miktarında artma
Ģikâyetleri olur. Ultrasonografi ile teĢhis konur. Cerrahi tedavi uygulanır.
Selim over kistlerinin iki önemli komplikasyonu vardır. Bunlar; torsiyon ve rüptürdür.
Her iki durumda da Ģiddetli ve ani baĢlayan karın ağrıları mevcuttur. Torsiyon, yumurtalığın
kendi etrafında dönmesidir. Ġyi huylu over kistlerinde en korkulan komplikasyondur. Bu
durumda yumurtalığa giden kan akımı azalacağı ya da kesileceği için bir süre sonra dokuda
kangren meydana gelir. Kistin büyüklüğü ve ağırlığı arttıkça torsiyon riski de artar.
Torsiyone over kistlerinde acil ameliyatla torsiyone olmuĢ kist tamamen çıkartılır.
Bir kistin rüptür olması kendiliğinden olabileceği gibi torsiyona bağlı da geliĢebilir.
Rüptür aniden oluĢtuğunda genelde Ģok geliĢir. Kist içeriği yağlı veya katı dokudan zengin
ise kimyasal peritonite neden olabilir. Kist rüptürlerinde iç kanama meydana geliyorsa veya
ağrı dayanılmaz hâle gelip bir akut batın tablosuna dönüĢüyorsa hasta acil ameliyata alınarak
tedavi edilir. Hafif Ģikâyet yaratan ve Ģikâyetlerin saatler içinde azaldığı durumlarda ise
beklenip hasta takibe alınabilir.
2.2.5.2. Benign Over Tümörleri


Seröz kistadenom

Yumurtalıkta en sık görülen tümörlerdir. Yumurtalığın yüzeyini oluĢturan epitel
hücrelerinden köken alan içi berrak kistlerdir. %30 civarında habis bir hastalığa dönebilir.
En sık üreme çağındaki kadınlarda görülür ve çift taraflı, tek veya birden fazla sayıda
olabilir. Büyüklükleri 5-15 cm arasında değiĢir. Genelde belirti vermez, rutin jinekolojik
muayene ya da ultrasonda tesadüfen teĢhis edilir. Tedavisi cerrahidir.


Müsinöz kistadenom

Çift taraflı olma olasılıkları seröz kistadenomlara göre daha düĢüktür ve habis olasılığı
azdır.
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Müsinöz kistadenomlar, insanda görülen en büyük kistik yapılardır. Genelde 15-30 cm
boyutlarında olabilir.

Resim 2.16: Dev boyuta ulaĢmıĢ müsinöz tümör

Müsinöz kistadenomlar bazen ultrasonda yumurtalıklarda oluĢan endometrioma
(çikulata kistleri) ile karıĢabilir.
Bu kistler klinik olarak genelde belirti vermez ancak boyutları çok büyük olduğunda
karında ĢiĢlik ve bası bulguları oluĢabilir. Sık idrara çıkma ya da kabızlık müsinöz
kistadenomlarda sık rastlanılan yakınmalardır. Çok büyük oldukları için rüptür olma
olasılıkları yüksektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kist içinden yayılan sıvı karın
boĢluğuna yayılarak burada salgılarını sürdürür. Bu Ģekilde karın içi yavaĢ yavaĢ mukus sıvı
ile dolar. Bu durumda karın ağrısı, bulantı, kusma ve Ģiddetli karın ĢiĢliği Ģikâyetleri olur.
Sonuçta hastada beslenme bozukluğu ortaya çıkar.
Müsinöz kistadenomların tedavisinde tek yol cerrahidir. Üreme çağındaki kadınlarda
nadiren görüldüğü için tek taraflı ise sadece kistin ya da o taraftaki overin çıkartılması
gerekli olurken ileri yaĢtaki kadınlarda rahim ve yumurtalıkların bir arada çıkartılması tercih
edilir.


Matür kistik teratom (dermoid kist)

Matür teratom, en yaygın ovaryan germ hücreli tümördür. 20 yaĢından küçük
bayanlarda en sık görülen iyi huylu tümörlerdir.

Resim 2.17: Matür kistik teratom

Dermoid kistler, embriyonel dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanır.
Yumurtalıktaki kitlenin içinde saç, deri, diĢ, kıkırdak parçaları, kemik, tiroid ve sinir
hücreleri gibi her türlü doku görülebilir. Ġçerisinde yoğun olarak tiroid dokusu içermesi
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durumunda kiĢide tiroid hormonlarının aĢırı salgılanması söz konusu olur. Bu durumda
kiĢilerde çarpıntı, sinirlilik, ateĢ basması gibi hipertiroidi bulguları ortaya çıkar.
Dermoid kistin kansere dönme olasılığı son derece düĢüktür. Belirti varlığında en sık
karĢılaĢılan Ģikâyet karın ağrısıdır. Bunun yanı sıra karında ĢiĢkinlik ve anormal uterin
kanama görülebilir. Daha nadir karĢılaĢılan Ģikâyetler ise idrar ya da dıĢkılama problemleri
ile sırt ağrısıdır. Dermoid kistler bazen kısırlık ve akut batın gibi Ģikâyetlere yol açabilir.
Ayrıca yumurtalık kistleri içinde en sık olarak torsiyon ve enfeksiyon komplikasyonları
yapabilen türdür. Enfeksiyon durumlarında en sık olarak görülen Ģikâyetler ateĢ, ağrı ve
huzursuzluktur.
Tanı direkt grafi ve ultrasonla konabilir. Tedavisi cerrahidir.


Over fibromu

Over fibroması, over bağ dokusundan menĢei alan bir tümördür. Bu tümörler tebeĢir
gibi beyaz görünür, iç ve dıĢ yüzü gri beyaz, parlaktır. Ortalama büyüklüğü 6 cm’dir. Tümör
sert veya yumuĢak olabilir. Ortalama 45 yaĢtan sonra görülür. Nadiren her iki overi de tutar.
Tedavide tümör cerrahi olarak çıkartılır. Ovaryan fibrosarkom bu tümörün çok sık rastlanan
malign Ģeklidir.
Bazı tümörler hormon salgılayabilir. Bunlar; granüloza hücreli tümör, teka hücreli
tümörler, sertoli-leydig hücreli tümör, luteoma, gynandroblastoma, adrenokortikal
tümörlerdir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Uterus, serviks, vagina ve diğer genital organlardaki patolojik dokunun mesaneye ve
üretraya doğru ilerlemesi ile hangi tür fistüller meydana gelir?
A) Kanser fistülleri
B) Cerrahi fistüller
C) Doğumla ilgili fistüller
D) Üretero- vajinal fistüller
E) Rekto- vajinal fistüller

2.

Kanser fistülleri ile ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) En sık serviks kanserlerinin son devrelerinde görülür.
B) Kanser fistüllerini cerrahi olarak kapatmak mümkün değildir.
C) Kanser fistülleri dikiĢ tutmaz.
D) Kanser fistülleri çabuk kanar.
E) Kanser tedavisi için kullanılan radium plakları yerinden kayarsa fistül geliĢmez.

3.

Üretro-vajinal fistüllerin oluĢum yerini doğru olarak tarif eden ifade aĢağıdakilereden
hangisidir?
A) Mesane ile vajen arasında oluĢur.
B) Üretra ile vajina arasında oluĢur.
C) Üreter ile vajina arasında oluĢur.
D) Rektum ile vajina arasında oluĢur.
E) Üreter, mesane ve vajina arasında oluĢur.

4.

AĢağıdakilerden hangisi vajen çıkıĢına yakın epizyotomi yerinde veya eski yırtıkların
bulunduğu yerde oluĢan benig kistik vajina tümörleridir?
A) Gardner kisti
B) Endometriozis
C) Ġnklüzyon kisti
D) Fibromiyoma
E) Kondiloma akuminata

5.

AĢağıdakilerden hangisi uterusun yapısında bulunan myometrium dokusundan geliĢen
iyi huylu tümöral yapılara verilen addır?
A) Uterus prolapsusu
B) Endometriyozis
C) Uterus tümörleri
D) Uterus myomları
E) Endometrium polipleri
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6.

AĢağıda verilen kadın gruplarından hangisinde uterusun maling tümörleri daha sık
görülür?
A) Bekar kadınlarda
B) Erken cinsel hayata baĢlayan kadınlarda
C) Birden çok cinsel partneri olan kadınlarda
D) Polikistik over hastalığı olan kadınlarda
E) Hepsi

7.

AĢağıdaki uterus sarkomlarından hangisinin prognozu daha kötüdür?
A) Leiomyasarkom
B) Endometrial sarkom
C) Hemanjio sarkom
D) Fibro sarkom
E) Lenfo sarkom

8.

AĢağıdakilerden hangisi tubanın selim tümörlerinden değildir?
A) Morgagni hidatidi
B) Salpingitis istmika nodosa
C) Dermoid kistler
D) Tuba karsinomu
E) Lenfanjiomalar

9. AĢağıdakilerden hangisi selim over kistlerinin komplikasyonlarından değildir?
A) Torsiyon ve rüptür
B) Ağrı ve kanama
C) Çikolata rengi sıvı
D) Dismenore
E) Amenore veya oligomenore
10. Ġnsanda görülen en büyük kistik yapılar aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Seröz kistadenomlar
B) Dermoid kistler
C) Müsinöz kistadenomlar
D) Over fibromu
E) Endometrial kist

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Kadın hayatının belli dönemlerinde üremenin olmadığı durumları ve nedenlerini ayırt
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kadında infertilite nedenlerini araĢtırınız.



Ġnfertilite ve sterilite arasındaki farkı açıklayınız.



Büyüklerinizden menopoz öncesi ve sonrası ne gibi Ģikâyetler yaĢadıklarını
sorarak öğreniniz.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. ÜREMENĠN OLMADIĞI DURUMLAR
Üreme sağlığı, insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaĢamlarının olması,
üreme yeteneğine sahip olmaları, üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne
sahip olmaları demektir. Üreme sağlığı herkesi ilgilendirmektedir. Kadın ve erkek yaĢamları
boyunca, normal büyüme ve geliĢme sürecinden kaynaklanan üreme ve cinsel sağlık
ihtiyaçlarına sahiptir.

3.1. Ġnfertilite
Sterilite, erkek veya kadında üreme fonksiyonunun kesin olarak ortadan kalkması
durumudur. Üreme dönemindeki çiftlerin, istemelerine rağmen gebeliğin oluĢmamasına ise
infertilite denir. Ġnfertilite tedavi edilebilir vakalarda kullanılan bir terimdir. Evli çiftlerin
evliliklerinden itibaren istemelerine rağmen gebelik oluĢmuyorsa buna primer infertilite,
daha önce çocuk sahibi olduğu hâlde tekrar çocuk sahibi olmak istemelerine rağmen gebelik
oluĢmuyorsa bu duruma da sekonder infertilite denir.
Ġnfertilite bir hastalık değil sebepleri çok çeĢitli olan bir semptomdur. Klinik olarak
fizyolojik veya patolojik olabilir.
Fizyolojik infertilite: Bir kadının yaĢamında infertil olduğu dönemler; çocukluk,
gebelik, laktasyon, postmenopozal dönemlerdir. 12-15 yaĢından küçük olan çocuklarda
üreme fonksiyonu olmadığından, menopozdan sonra ise kadınlarda yumurtalıklar fonksiyon
görmediğinden fizyolojik infertilite görülür. Postpartum dönemde çocuğunu emziren
annelerde bir süre için ovulasyon oluĢmaz. Buna da fizyolojik laktasyon infertilitesi denir.
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Patolojik infertilite: Doğurganlık çağındaki çiftlerin kendi arzularına rağmen
evlendikten sonra 10-12 ay içinde çocuk sahibi olmamalarına patolojik infertilite denir.
Over, hipofiz ve hipotalamusa ait nedenler, hormonal bozukluklar, vulva-vajene ait nedenler,
serviks, uterus ve tüplere ait nedenler, metobolik hastalıklar ve erkek faktörü gibi birçok
durumlar patolojik infertiliteye yol açabilir. Ġnfertilite nedenlerinin %60'ı kadına, %40'ı
erkeğe aittir.
DıĢ genital organ anomalileri, imperfore himen, konjenital vajen yokluğu, vajen ve
serviks tümörleri, uterus anomalileri, yumurtalıklarda endometriozis, tubal hastalıklar,
tubada tıkanıklık yapan enfeksiyonlar ve daha pek çok durum kadında infertilite nedeni
olabilir.
Erkekte üreme yeteneği yaĢam boyu devam eder fakat üremenin en etkili olduğu
dönem 16-45 yaĢ arasıdır. Sperm sayısı, sperm yokluğu, spermlerin ölü ya da hareket
kabiliyetinin yetersiz oluĢu erkekte infertilite nedenidir.
Evli çiftler arzuladığı hâlde 8-10 ay içinde gebelik oluĢmamıĢsa erkek ve kadının
birlikte tetkik edilmesi gerekir. Ġnfertil çiftlerden önce iyi bir anamnez alınmalıdır.
Anamnezden sonra dikkatli bir muayene ile kadında vulva, vagen, serviks, uterus, adneksler
değerlendirilir; meme değiĢimi, kıllanma araĢtırılır.
Ġnfertil kadının eĢi de bir ürolog tarafından muayene edilir ve varikosel olup olmadığı,
testislerin durumu, epididim, ductus deferens değerlendirilir.
Ġnfertilite Ģikâyeti olan çiftlerden istenen kardinal testler Ģunlardır:


Spermogram: En önemli tetkiktir. Spermatozoidlerin sayısı, hareket kabiliyeti,
fertilizasyon yeteneği araĢtırılır. Sperma, içerdiği sperm sayısına göre beĢ gruba
ayrılır.






Normospermi:1 cm3 spermada 60-100 milyon sperm olması
Oligospermi: 1 cm3 spermada 30-60 milyon sperm olması
Hipospermi:1 cm3 spermada 30 milyondan az sperm olması
Azospermi: Sperm yoktur. Kısırlık söz konusudur.
Nekrospermi: Sperm vardır, hepsi ölüdür. Kesin kısırlık vardır.



Histerosalpingografi: Kadında uterus ve serviksin durumu, konjenital
anomaliler, tüplerin açık olup olmadığı görülür.



Premenstruel endometrial biopsi (strik kürtaj): Bu yolla alınan parça,
patolojide incelenir ve anovulasyon, korpus luteum yetersizliği görülür.
Hastanın hormonlarına da bakıldıktan sonra tedaviye yönlendirilir.



Post-koital test: Servikal mukusta bulunabilen birtakım antikorlar, spermleri
hareketsiz hâle getirebilir. Koitustan sonra servikal mukus mikroskop altında
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incelenerek spermatozoidlerin mukus içinde hareketli veya ölü olup olmadıkları
tespit edilir.


Ovulasyonun tespiti: Ovülasyon olup olmadığını anlamak için en az üç siklus
boyunca her gün bazal vücut ısısı ölçülür. 28 günlük sikluslarda 14-15. günlerde
vücut ısısının yükselmesi kanda progesteronun yükseldiğini yani
yumurtlamanın olduğunu ifade eder. Bunun dıĢında kanda progesteron hormonu
takibi, ultrasonik inceleme ile yumurtalıklarda korpus luteumun izlenmesi ya da
dijital ovulasyon testi gibi birtakım metotlarla da ovulasyon tespiti yapılabilir.

Bu tetkiklere rağmen infertiliteyi açıklayacak bir neden bulunamazsa laparoskopi
yapılabilir. Ayrıca eĢler metobolik ve endokrin hastalıklar yönünden de değerlendirilir.
Eğitimsizlik, cinsel soğukluk, aĢırı yorgunluk, beslenme bozuklukları, aĢırı ĢiĢmanlık,
uyuĢturucu ilaç kullanma gibi çok çeĢitli neden infertiliteye sebep olabilir.
Ġnfertil çiftlerde sistemik olarak uygulanan tetkikler ile infertilite nedeni ortaya
çıkartılabilir. Daha sonra bunun en uygun tedavisi düzenlenir. Düzenlenen tedavi ile 6-8 ay
içinde bir gebelik oluĢmadığı takdirde patolojinin tespit edildiği alan yeniden gözden
geçirilir.

3.1.1. Ġnfertilite Tedavisi
Ġnfertilite nedeni ortaya çıkartıldıktan sonra uygun tedavi planlanır. Hormon
bozukluğu, anovulasyon varsa hormonal tedavi; tubalarda tıkanıklık varsa açmak için mikro
cerrahi operasyonları; uterusta yapıĢıklıklar varsa histeroskop ile düzeltme operasyonları
yapılır. Enfeksiyon durumunda uygun antibiyotikler kullanılır. Kadında ve erkekte
rastlanabilen genital organlara ait çeĢitli Ģekil bozuklukları, anomaliler cerrahi yolla
giderilmeye çalıĢılır.
Erkek infertilitesinde artifisiel inseminasyon denilen suni döllenme metodu kullanılır.
Artifisiel inseminasyon, laboratuvarlarda çeĢitli yöntemlerle yıkanmıĢ spermlerin bir kateter
yardımıyla doğrudan uterin kaviteye verilmesi iĢlemidir. Sperm sayısının az, hareketin
yetersiz olduğu ve sperm Ģekil bozukluğu bulunduğu durumlarda, anormal post-koital testte,
anti sperm antikorların varlığında ve sebebi belli olmayan infertilite hâlinde intrauterin
inseminasyon yöntemi uygulanmaktadır.

3.2. Menopoz
Kadın yaĢamı, doğumdan itibaren çocukluk, puberte, cinsel olgunluk, klimakterium ve
seniyum gibi pek çok dönemi kapsamaktadır. Olgunluk döneminden sonraki yaĢam dilimini
kapsayan klimakterik dönem; kadındaki biyolojik, psikolojik ve sosyal değiĢimlerle
karekterizedir. Klimakterium kadının üreme döneminden üreme dıĢı olduğu döneme geçiĢini
içeren bir yaĢlanma evresidir. Klimakterik dönem 40-45 yaĢlar arası baĢlar ve ihtiyarlık
döneminin baĢlangıcı olan 60-65 yaĢa kadar devam eder.
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Klimakterik dönemin en çarpıcı yönü, kadın yaĢamında önemli bir kilometre taĢı olan
ve menstruasyonun kesilmesi anlamına gelen menopozdur. Ovaryum fonksiyonlarının
bitmesi ve östrojen salgısının azalması sonucu menopoz baĢlar. Menopoz sendromunun
ortaya çıkması, östrojen yetmezliğine bağlıdır. Ortalama menopoz yaĢı 50'dir.
Menstruel düzensizliklerin baĢlaması ile son adete kadar geçen menopoz öncesi beĢ
yıllık periyoda premenopoz dönemi denir. Son adeti takiben hafiften Ģiddetli dereceye
varabilen nöro-vegatatif ve psikolojik bozuklukların ortaya çıktığı premenopozal dönemden
sonraki 10 yıla ise postmenopoz dönemi denir.
Doğum yapanlarda, düzenli seksüel ilĢkileri olanlarda ve erken adet görenlerde
menopoz daha geç ortaya çıkmasına karĢın; geç adet görenlerde, düzensiz siklusu olanlarda,
erken yaĢta eĢini kaybeden veya eĢinden ayrılanlarda ve hiç doğum yapmamıĢlarda menopoz
daha erken ortaya çıkar.
40 yaĢından önce ortaya çıkan menopoza prematüre menopoz denir. Ancak bu
durum sekonder amenore ile karıĢtırılmamalıdır. Sekonder amenorede plazmada
gonadotropin miktarı normaldir ve ateĢ basmaları yoktur. Oysa prematüre menapozda
gonadotropinlerin plazma değerleri yüksektir ve ateĢ basmaları ortaya çıkar.
Menopozdaki kadınların büyük bir kısmında huzursuzluk, depresyon, uykusuzluk, ateĢ
basması, unutkanlık, yaĢlanma korkusu, yaĢamdan zevk almama, sinirlilik ve dikkat kaybı
görülür. Östrojen yetersizliğine bağlı vagina incelir ve seksüel cevapta azalma olur.

3.2.1. Premenopoz Dönemindeki DeğiĢiklikler
Bu dönemde tek ve önemli belirti hormonal disfonksiyonlara bağlı olarak meydana
gelen siklus bozukluklarıdır. Ovulasyonsuz siklusların sayısı giderek artar. Genelde 35
yaĢtan sonra foliküler yapının süratle azalmasına bağlı olarak adetlerde bir düzensizlik
dikkati çeker. Adetlerdeki bu düzensizlikler, menopoz yaklaĢtıkça daha da belirginleĢir.
Adetler arası uzar, adet gecikmeleri olur, daha sonra oligomenore tarzında düzensizlikler ve
kısa süreli amenoreler görülebilir. Bu düzensiz kanamalar ile birlikte önemli uterus
kanserleri ve diğer organik bozukluklar da olabilir.
Endometriumda aĢırı bir proliferasyon ve kistik glandüler hiperplazi olur. Sonuçta
uzun süre devam eden Ģiddetli kanamalara yol açar. Bu durum kanser ile karıĢır. Bu nedenle
tüm kuĢkulu vakalarda probe kürtaj yapmak en önemli ve gerekli araĢtırma yöntemidir.
Bu dönemdeki kadınlarda hep gebelik korkusu vardır. Her geciken adetin gebelik
olabileceği endiĢesi kadını rahatsız eder. Bu korku da gelmekte olan menopozu hızlandırır.
Bu durumun tersi de mümkündür. YanlıĢlıkla veya beklenmedik bir Ģekilde meydana gelen
gebeliklere bağlı amenoreler, bu dönemde beklenen ve alıĢılmıĢ adet gecikmesi olarak
değerlendirilebilir. Dolayısıyla gebelik teĢhis edildiğinde fetüs iyice büyümüĢ olur.

59

3.2.2. Postmenopoz Dönemindeki DeğiĢiklikler
Menopoz fizyolojik bir olay olmasına rağmen birçok değiĢiklikleri de beraberinde
getirmektedir. Postmenopoz dönemi oldukça karmaĢık ve çok değiĢik semptomların bir
arada görüldüğü dönemdir. Östrojen yetmezliğinden ileri gelen semptomlar; genito-üriner
atrofi, vazomotor dengesizlik ve osteoporozdur. Menopozda kısmen hormon kaybına bağlı
semptomlar ise kalp ve damar hastalıkları, uykusuzluk, hâlsizlik ve depresyon gibi
belirtilerdir.
Bir adetten sonra 1 yıl gibi bir süre geçmiĢse bu adet menopoz olarak değerlendirilir.
Bir adetin menopoz olarak değerlendirilmesinin bir baĢka Ģekli de hormonların plazma
değerleridir. Menopozda östradiol hormonu düĢük, gonotropin hormonlar yüksektir.
Overlerde foliküler yapının iflası sonucunda östradiolün son derece azalmasına bağlı
olarak sekonder seks karekterlerinde ve genital organlarda önemli değiĢikler meydana
gelebilir. Bu değiĢiklikler Ģöyle sıralanabilir:


Memeler: Memeler gerginliğini ve dolgunluğunu kaybeder, yumuĢar. Daha
ileri yaĢlarda buruĢma ve sarkmalar meydana gelebilir.



Pubis kılları: Pubis kılarında azalma ve seyrekleĢme olur. Zamanla kıl
renginde de beyazlaĢma ortaya çıkar.



Vajen: Vajen daralır ve kısalır. Vajen epiteli incelir, sadece bazal ve parabazal
tabaka kalır. Vajen epitelinin yüzeyel tabakası ortadan kalktığından, epitelin
koruyucu özelliği de kaybolur ve vajen sık sık enfekte olur. Mukozanın normal
kayganlığını kaybetmesi ve çok sayıda iltihap odaklarının bulunması sonucu
bazen kanla karıĢık, sulu, beyaz akıntı olur. Bu durum atrofik ya da senil
vajinit olarak adlandırılır. Senil vajinit tedavisi östrojen hormonu ile yapılır. Bu
amaçla lokal olarak uygulanan östrojenin krem, pomat Ģekilleri kullanılır. Ġki
haftalık bir tedavi süresinden sonra senil vajenit durumu düzelir ve mevcut
akıntı da ortadan kalkar.



Serviks: Serviks küçülür, kanal iyice daralır, ileri yaĢlarda kapanabilir. Porsio
bir düğme deliği Ģeklini alır, servikal mukus ortadan kalkar.



Uterus: Üreme çağındaki durumuna oranla yarı yarıya küçülür. YaĢ ilerledikçe
küçülme devam eder. Menopoz öncesinde uterusta semptom vermeyen myom
varsa menopozdan sonra bu myom beslenme bozukluğuna bağlı küçülür fakat
büyük hacimli myomlar küçülemediğinden nekroze olur. Ağrılara neden olan bu
myomların tedavisi cerrahi yolla yapılır.



Endometrium: Endometriumda atrofi meydana gelir.



Tubalar: Menopozda tubalar kısalır ve incelir.
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Overler: Boyları küçülür, ağırlıkları azalır, yüzeyleri buruĢuk bir hâl alır.



Pelvis organları: Gebelik sayısı, doğum, doğum travması, ırk ve genetik gibi
faktörler ve östrojen eksikliğine bağlı olarak pelvik organ ve dokularda
yumuĢama, atrofi, bağ dokusunda azalma olur. Sonuçta pelvis organlarında
sarkmalar meydana gelebilir. Bu sarkmaya bağlı olarak idrar ve gaita Ģikâyetleri
ortaya çıkar.



Vulva: KaĢıntı, leukoplakia ve kraurosis vulva, menopozda ortaya çıkan
durumlardır. Yumurtalık faaliyeti durduktan sonra genital organlarda kan
akımının azalması, vulvanın iyi beslenememesi sonucu enfeksiyon ve pruritus
ortaya çıkar. Bu durum genellikle Ģeker hastalarında çok görüldüğünden
tedaviye baĢlamadan önce diyabet yönünden araĢtırılmalıdır.



Nörovegatatif belirtiler: En önemli belirti ateĢ basmalarıdır. Menopozdaki
kadınların %70-80'inde bu semptom görülür. Vücudun üst yarısında, sırttan
baĢlayıp boyun ve kafaya doğru yükselen sıcaklık hissi ile bir arada olup yüzde
kızarıklık görülür. Çarpıntı ile beraber nabız sayısı artar. Sıcaklık basmaları
birkaç saniye ya da birkaç dakika devam edebilir. Ter boĢalmaları özellikle
geceleri daha fazla olur, bazen gece boyunca birkaç kez tekrarlayarak çok
rahatsız eder. Uykusuzluk, yorgunluk, kulak çınlaması, ellerde karıncalanma
Ģikâyetleri de görülür.

AteĢ basmaları, bazı kadınlarda bir yıl sürdüğü hâlde bir kısmında beĢ yıldan daha
fazla devam etmektedir. AteĢ basmalarının baĢlıca nedeni östrojen yetmezliğidir. Bunu
gidermek için kullanılan tek ilaç da östrojendir.


Osteoporoz: Kemik kütlesinin kaybı olarak tanımlanabilir. Menopozda
östradiol yokluğuna bağlı olarak osteoporoz meydana gelebilir. Osteoporozda
kemik, mekanik etkilerle kolay kırılır. Primer veya sekonder olmak üzere iki tip
osteoporoz olabilir. Primer osteoporoz, genellikle 50-65 yaĢları arasındaki
kadınlarda görülen postmenopozal osteoporozudur. En çok vertebra, bilek ve
kolların uzun kemik kırıklarına neden olur.

Sekonder osteoporoz ise 75 yaĢın üzerinde görülür. Özellikle kalça kemiklerinin
kırılması ile karakterizedir. Özel bir hastalığa bağlı olarak oluĢan patolojik kırıklarda da
sekonder osteoporoz söz konusudur.
Egzersiz yapmak, bol kalsiyumlu gıdalarla beslenmek, osteoporoz riskini azaltmaktır.
Östrojen replasman tedavisi ile osteoporoz önlenebilir. Nörovejatatif belirtilerin tedavisi için
kullanılan östrojen tedavisi osteoporozun önlenmesi için yeterlidir. Beraberinde kalsiyumun
da yeterli miktarda alındığında ek bir tedaviye gerek yoktur.
Erken menopoz, osteoporoz geliĢiminde çok büyük risk faktörüdür. Ayrıca ailesinde
osteoporoz öyküsü olanlar, aĢırı sigara, alkol, kahve ve fazla protein alanlarda da osteoporoz
riski artmaktadır.
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3.2.3. Menopozda HemĢirelik YaklaĢımları
Klimakteryum dönemi, kadın yaĢamının 1/3’ünü kapsamaktadır. Merkezinde
menopozun olduğu bu dönem, biyo-psikososyal değiĢim ve semptomlarla birlikte
yaĢanmaktadır. Doğal ve fizyolojik bir olay olan menopoz, hastalık değildir. Ancak olası risk
ve patolojiler nedeni ile yoğun gözlem, destek, bakım, tedavi ve sağlık eğitimi
gerektirmektedir. Diğer yaĢam dönemleri kadar önemli değiĢim ve olası risklere sahip olan
klimakterik kadınların gereksinimlerin karĢılanmasında hemĢire, bilimsel bilgi ve
yaklaĢımları ile kaynak kiĢi olmalıdır.
Son geliĢmeler, menopozal kadına yardımda sadece medikal tedavinin yeterli
olmadığını, multidisipliner sağlık bakımının gerekli olduğunu göstermiĢtir. Menapoz
döneminde kadının sağlık bakımının istendik düzeye yükseltilmesi için sağlık ekibinin bir
üyesi olan hemĢirelerin, kadınların sağlık sorunlarının saptanması ve bu sağlık sorunlarının
giderilmesinde eğitici, danıĢman ve destekleyici roller üstlenmesi gerekmektedir.
HemĢire öncelikle klimakterik kadınların temel bakım gereksinimlerini planlamalı, bu
gereksinimlerin giderilmesi için bilgi, beceri ve tutum geliĢtirmelidir. Klimakterik kadınların
temel bakım gereksinimleri Ģunlardır:












Uygun beslenmenin sürdürülmesi
Yeterli uyku ve dinlenme
Uygun fiziksel aktivite
Düzenli seksüel yaĢam
Vazomotor değiĢikliklerle baĢ etme
Gebelikten korunma
Stresle baĢa çıkma
Deri değiĢiklikleri ile baĢ etme ve estetik
KiĢisel değer ve benlik saygısının sürdürülmesi
Sosyal destek
HRT (hormon replasman tedavisi) danıĢmanlığı

HemĢire, menopoz dönemindeki kadınları menapoz dönemine özgü yaĢanan sorunlar
ve baĢ etme yolları hakkında bilgilendirmeli, yanlıĢ inanç ve algılamalarını düzeltmek için
sağlık egitimi planlamalı ve uygulamalıdır. Bu dönemdeki kadının sağlık bakımı için
hemĢirenin genel hedefleri Ģunlardır:





Menopoz hakkında kadını/ailesini bilgilendirmek, yanlıĢ inanç ve algılamaları
düzeltmek, anksiyeteyi gidermek
Bu dönemde ilgili sorunlarla baĢa çıkabilmesine ve uyum sağlayabilmesine
yardımcı olmak, danıĢmanlık yapmak
Uygulanan tedavi yöntemleri, etki ve yan etkileri hakkında bilgilendirmek
Cinsel yaĢam, beslenme, egzersiz ve sosyal aktivitelerinin planlanmasında
kadına ve ailesine sağlık eğitimi vermek ve danıĢmanlık yapmak
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Bu hedeflerin planlanıp uygulanması kadın sağlığının korunması ve yükseltilmesi için
önemli ve gereklidir. Bu hedeflere ulaĢmak için planlanan ve uygulanan hemĢirelik iĢlevleri
Ģunlardır:


Kadınlara sıcak basması ile baĢ edebilme yöntemlerini öğretmek









Cinsel sorunların çözümünde danıĢmanlık yapmak







Kadını genital atrofi hakkında bilgilendirmek
Disparoniayı önlemede vajinal kuruluğun giderilmesi için suda eriyen
sıvı kayganlaĢtırıcılar kullanılmasını önermek
Menopozdan sonra da cinsel yaĢamın sürdürülebileceği konusunda eĢleri
eğitmek
Perineanal kas tonusunun artırılması için kegel egzersizlerini öğretmek

Osteoporozun önlenmesinde beslenme eğitimi ve danıĢmanlık yapmak










Sıcak basması sırasında vantilatör açma, duĢ alma ve vücudun belli
yerlerine buz uygulama gibi uygulamaları öğretmek
Rahat bir yere oturarak derin ve yavaĢ nefes alıp vermesini önermek
Sıcak basmasını kontrol etmeyi öğretmek (Örneğin, soğuk suda
yüzdüğünü hayal etmek, karda yalınayak yürümek vb.)
Kalabalık ve sıcak ortamlardan uzak durmasını önermek
Gece uyurken oda sıcaklığının 18 0C civarında olmasını sağlamak
Isınma duygusu sırasında kolay çıkarılabilecek giysiler giymesini
önermek

Kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmesi, yağlı,
karbonhidratlı besinlerden kaçınması, meyve ve sebze yönünden ağırlıklı
beslenmesini önermek
Yemeklerde sıvı yağ ve özellikle zeytinyağı tüketmesini önermek
Premenopozal dönemde oral yolla günlük 1500 mg kalsiyum alınması
konusunda kadını bilgilendirmek
Sıcak basmalarını ve hâlsizliği önlediğinden besinlerle ve tablet Ģeklinde
E vitamini alınmasını önermek
Osteoporozun önlenmesinde egzersizlerin önemini vurgulamak
Yürüme, merdiven çıkma egzersizlerinin kemik kaybını geciktirdiği ve
kemik yoğunluğunu arttırdığı için bilgi vermek
Protein kaynağı olarak bitkisel proteinlerin kullanılması ve beyaz et
tüketimi konusunda bilgi vermek

Üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi için eğitim ve danıĢmanlık yapmak



Günde en az 8-10 bardak su içilmesini önermek
Enfeksiyon belirtileri hakkında eğitmek
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Genital hijyenin önemini anlatmak
Belirlenen hormon tedavisini uygulamak, etkileri ve yan etkileri
yönünden eğitmek
Pelvik kasların güçlendirilmesi, uterus prolapsusu ve stres inkontinansın
önlenmesi için kegel egzersizlerini öğretmek ve uygulamasını sağlamak
Ġdrarın asiditesini artıran C vitamini, kızılcık, kuĢburnu ve yoğurt
tüketmesini önermek
Kabızlığı önleyici diyet önermek

Benlik saygısını yükseltmek için danıĢmanlık yapmak









YaĢam tarzında değiĢiklikler yapması
Yeni uğraĢlar bulması
Stresi azaltma teknikleri kullanması
Sigara içmemesi, uygun diyet alması ve uygun egzersiz yapması
Giyim, makyaj ve bakımına özen göstermesi
Dinlenmek için kendine zaman ayırması
Düzenli uyuması
Zorluklar karĢısında direnme konularında önerilerde bulunmak

3.3. Histerektomi
Uterusun çıkarılması iĢlemidir. Kadınlarda en çok uygulanan cerrahi iĢlemlerden
biridir. Histerektomi ameliyatı olan kadınlar bir daha hiç adet göremez. Adet görülmediği
hâlde menopoz belirtileri (sıcak basması vb.) ortaya çıkmaz.
Bazı hastalıkların tedavisinde baĢvurulan ve üzerinde oldukça büyük tartıĢmalar
yapılan histerektomi, Ġngiltere ve Amerika gibi geliĢmiĢ birçok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de sıklıkla uygulanan bir cerrahi giriĢimdir.
Histerektomi endikasyonları Ģunlardır:












Doğum sonu problemler (uterus rüptürü ya da septik abortuslar vb.), ciddi
pelvik enfeksiyonlar, operatif komplikasyonlar
Doğum sonrası kanamanın durdurulamaması, plasentanın ayrılamaması
Tamir edilemeyen uterus yırtıkları
Bening uterus myomları
Endometrial polip
Endometrial hiperplazi
Semptomatik adenomiyozis
Ciddi dismenore ve menorajinin olduğu, konservatif cerrahi ve medikal
tedaviye dirençli semptomatik endometriozis
Konservatif tedavilere cevap vermeyen kronik pelvik ağrılar
Endometrium Ca, over Ca, servikal displazi
Pelvik relaksasyon ile birlikte görülen uterus prolapsusu
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Histerektomi kararı hasta ve doktorun birlikte vermesi gereken bir karardır. Birçok
hasta için histerektomiye gidiĢ kararı çok ani olabilir. Histerektomi, kadınlığın kaybı olarak
düĢünüldüğünden kadınlarda emosyonel rahatsızlığa yol açan bir cerrahi giriĢimdir.
Depresyon en sık görülen emosyonel problemlerden biridir. Üreme organlarının kaybına
iliĢkin üzüntü, diğer karın iç organlarının kaybına göre daha fazladır. Hastanın ameliyattan
sonra kendini kötü hissetme olasılığını en aza indirmek için ameliyat öncesi bilgilendirmek
ve hastayı hazırlamak önemlidir.
Histerektomi hem vajinal yoldan hem de abdominal duvardan yapılabilir. Vajinal ya
da abdominal histerektominin seçimi, endikasyon ve kontrendikasyonlarına, avantaj ve
dezavantajlarına, morbidite ve mortalite potansiyeline ve kadının tercihine bağlı olarak
yapılır. Ancak yaĢ, doğum sayısı, uterusun boyutu ve doktorun hasta için neyin en iyisi
olacağını düĢünmesi gibi durumlar da uygulanacak histerektomi metodununun seçimini
etkiler.
Abdominal histerektomi; büyük tümörlerin bulunduğu, vajinal histerektomi için
uterusun çok geniĢ olduğu veya vajinal kanalda darlık olduğu durumlarda, uterusun yanında
over ve tüplerin de alınması gereken ve vajinal histerektominin kontrendike olduğu
vakalarda uygulanır.

Resim 3.1: Histerektomi

Abdominal histerktomide sadece korpusun çıkarılıp serviksin bırakılmasına subtotal
histerektomi denir. Uterusun serviksle beraber tümünün çıkarılmasına ise total
histerektomi denir. Total histerektomide tuba ve overler bırakılır. Uterus, serviks, fallop
tüpleri ve overlerin total olarak çıkarılmasına panhisterektomi denir. Ektopik gebelik,
endometriozis, benign veya malign tümörler, over kistleri ve pelvik inflamatuar hastalıklarda
bu histeretomi tipi tercih edilir.
Vajenden ulaĢılarak uterusun çıkarılması operasyonuna vajinal histerektomi denir.

3.3.1. Histerektomi Sonrası Hasta Bakımında HemĢirenin Rolü
Histerektomi olan kadınlar, doğurganlığının kaybı ile birlikte eĢiyle iliĢkisinin
etkilenmesi, beden imajının değiĢmesi, menopozun etkileri gibi pek çok konuda endiĢe ve
korku yaĢar.
Histerektomi sonrası kiĢinin bedenindeki değiĢikliği kabullenmesinde hemĢire önce
hastayı değerlendirir. Hastanın ailesi, kültürel, etnik, dini yapısı ve yetiĢme tarzı, hastalığını
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nasıl algıladığı, hastalık ve stres ile ilgili geçmiĢ deneyimleri, gelecekle ilgili düĢünceleri,
hastanın beden bütünlüğüne verdigi değer gibi konularda hastayı değerlendirir. Hastanın
bakım gereksinimlerini tanımlar.
HemĢirelik bakımı, her Ģeyden önce kadının duygularını sözel hâle getirmesine
yardımcı olacak biçimde planlanmalıdır. Kadını anlayarak dinlemek gerekir. Duygularının
çözümlemesine yardımcı olunur, güvenilir ruhsal çevre sağlanır, hasta eğitimi ve
danıĢmanlık yapılır, sosyal destek grupları ile iletiĢim kurması sağlanır. Kadının korkularını
sözelleĢtirmesi onları ortadan kaldırmaz fakat baĢkalarının da benzer endiĢeleri olduğunu
anlamasına yardım eder.
Hasta bakımında hemĢirenin amacı, hastayı tedavinin yan etkilerinden koruyarak
vücut imajı, fonksiyon ve fiziki görünümündeki sürekli değiĢikliklere hastanın uyumunu
sağlamaktır.

66

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Erkek veya kadında üreme fonksiyonunun kesin olarak ortadan kalkması durumuna
nedenir?
A) Ġnfertilite
B) Patolojik infertilite
C) Primer infertilite
D) Sekonder infertilite
E) Sterilite

2.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi nekrospermi terimini doğru olarak tanımlar?
A) 1 cm3 spermada 60-100 milyon sperm olmasıdır.
B) 1 cm3 spermada 30-60 milyon sperm olmasıdır.
C) 1 cm3 spermada 30 milyondan az sperm olmasıdır.
D) Sperm vardır, hepsi ölüdür, kesin kısırlık vardır.
E) Sperm yoktur. Kısırlık söz konusudur.

3.

Nedene göre doğru infertilite tedavi planı aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiĢtir?
A) Anovulasyon varsa antibiyotik tedavisi uygulanır.
B) Genital organlara ait Ģekil bozukluğu ve anomaliler cerrahi operasyonla düzeltilir.
C) Tubalarda tıkanıklık varsa histeroskop ile düzeltme operasyonları yapılır.
D) Uterusta yapıĢıklıklar varsa mikro cerrahi operasyonu yapılır.
E) Enfeksiyon durumunda hormonal tedavi yapılır.

4.

AĢağıdaki terimlerden hangisi 40 yaĢından önce ortaya çıkan menopozu tanımlar?
A) Premenopoz
B) Postmenopoz
C) Prematüre menopoz
D) Klimakterik menopoz
E) Menopoz

5.

Uterus, serviks, fallop tüpleri ve overlerin total olarak çıkarılmasına ne denir?
A) Panhisterektomi
B) Vajinal histerektomi
C) Abdominal histerektomi
D) Subtotal histerektomi
E) Total histerektomi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise değerlendirme sorularına geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi vajinitteki akıntının özelliği değildir?
A) Ovulasyon gününe yakın artma eğilimindedir.
B) Kötü kokuludur.
C) Koyu kıvamlıdır.
D) Köpüklüdür.
E) Sarı-yeĢil renktedir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi candida albikansın karakteristik belirtisidir?
A) Vajenin kuru ve parlak kırmızı renkte olması
B) Peynirimsi, süt kesiğine benzer akıntı
C) Vulvar yanma hissi
D) Disparonia
E) Vajinal ağrı

3.

Gonokok enfeksiyonları en fazla nereye yerleĢir?
A) Servikal kanala
B) Üretraya
C) Rektuma
D) Farenkse
E) Hepsi

4.

Gom denen karakteristik ĢiĢlikler ve yaralar sifilizin hangi evresinde görülür?
A) Latent (sessiz) sifiliz evresi
B) Tersiyer-geç sifiliz evresi
C) Sekonder sifiliz evresi
D) Primer sifiliz evresi
E) Akkiz sifiliz evresi

5.

Kaposi sarkomu aĢağıdaki hangi hastalıkta görülür?
A) Gonore
B) Sifiliz
C) Aids
D) YumuĢak Ģankr
E) Genital herpes

6.

AĢağıdaki hastalıkların hangisinden aĢı ile korunma sağlanabilir?
A) YumuĢak Ģankr
B) Aids
C) Gonore
D) Hepatit B
E) Sifiliz
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7.

Trichomonas vajinalisteki akıntının özelliği aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiĢtir?
A) Akıntı az miktardadır.
B) Akıntı premenstrüel ve postmenstrüel dönemde azalır.
C) Akıntı ile birlikte yanma olmaz.
D) Akıntı sarı-yeĢil renkte, sabun suyu görünümünde, köpüklü ve kötü kokuludur.
E) Hepsi

8.

Nabothi kistleri aĢağıdaki pelvik enfeksiyonların hangisinde görülür?
A) Akut servisitis
B) Kronik servisitis
C) Ektropiyon
D) Kollum yırtığı
E) Endometriosis

9.

Porsiyoda, özellikle orifis eksternum yakınında meydana gelen doku defektine ne
denir?
A) Erezyon
B) Ektropiyon
C) Yırtık
D) Enfeksiyon
E) Servisit

10.

Servikal erozyon, vücutta dolaĢan östrojen hormonunun etkisi ile ortaya çıkar. Buna
göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Gebelikte vücutta oluşan yüksek östrojen düzeyine bağlı olarak servikal erozyon
çok sık ortaya çıkar.
B) Çeşitli dozlarla östrojen ve progesteron ihtiva eden doğum kontrol ilaçlarından
özellikle östrojen seviyesi yüksek olanları kullananlarda servikal erozyon daha sık
izlenir.
C) Rahim içinde anneden kız bebeğe geçen östrojen hormonu, yeni doğan kız
bebeklerde servikal erozyona neden olur.
D) Özellikle menopoz, prematür ovarian yetmezlik gibi östrojen tedavisi verilen
kadınlarda servikal erezyon ortaya çıkabilir.
E) Hormon tedavisi almayan menopozdaki kadınlarda östrojen seviyesi çok yüksek
olduğundan servikal erozyon ortaya çıkar.

11.

Karnın alt kısmında ani baĢlayan ve artan ağrı, üĢüme, titreme, ürperme ve ateĢ,
sarımtırak ya da yeĢilimsi kötü kokulu akıntı ve adet bozuklukları, aĢağıda verilen
hastalıkların hangisinin belirtilerindendir?
A) Uterus prolapsusu
B) Uterus tümörleri
C) Tuba tümörleri
D) Polikistik over
E) Akut tubal enfeksiyonlar
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12.

AĢağıdaki kistlerden hangisi geliĢen yumurta hücresinin çatlamaması ve büyümeye
devam etmesiyle ortaya çıkar?
A) Corpus luteum kisti
B) Theca lutein kisti
C) Folikül kisti
D) Endometrial kist
E) Seröz kistadenom

13.

Artifisiel inseminasyon, laboratuvarlarda çeĢitli yöntemlerle yıkanmıĢ spermlerin bir
kateter yardımıyla doğrudan uterin kaviteye verilmesi iĢlemidir. Buna göre aĢağıdaki
hangi durumda bu yöntem uygulanmaz?
A) Sperm sayısının çok olduğu durumlarda
B) Sperm hareketin yetersiz olduğu durumlarda
C) Sperm Ģekil bozukluğu bulunduğu durumlarda
D) Sebebi belli olmayan infertilite durumlarında
E) Anormal post-koital test sonuçlarında

14.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi normospermi terimini doğru olarak tanımlar?
A) 1 cm3 spermada 30 milyondan az sperm olmasıdır.
B) 1 cm3 spermada 30-60 milyon sperm olmasıdır.
C) 1 cm3 spermada 60-100 milyon sperm olmasıdır
D) Sperm vardır, hepsi ölüdür, kesin kısırlık vardır.
E) Sperm yoktur. Kısırlık söz konusudur.

15.

Histerosalpingografi ile aĢağıdakilerden hangisi değerlendirilemez?
A) Uterusun durumu
B) Serviksin durumu
C) Konjenital anomaliler
D) Korpus luteum yetersizliği
E) Tüplerin açık olup olmadığı

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
C
A
D
D
C
D
E
B
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
A
2
E
3
B
4
C
5
D
6
E
7
B
8
D
9
A
10
C
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
D
B
C
A
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
B
E
B
C
D
D
B
A
E
E
C
A
C
D

72

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


AKIN L., Editör; Güler ÇAĞATAY, Akın L., Halk Sağlığı Temel Bilgiler,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006.



ATASÜ T, ġahmay S. Jinekoloji (Kadın Hastalıkları), Nobel Tıp Kitabevleri,
Ġstanbul, 2001.



COġAR Gülfidan, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Songür Ticaret,
Ankara, 2009.



COġKUN Anahit M., Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği El Kitabı,
Koç Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2012.



ÇEVĠKBAĞ Uğur, Temel Patoloji, 7. Edisyon, Tavaslı Basım Yayım
Matbaacılık, Ġstanbul, 2003.



ĠNANÇ N. CoĢkun A. OkumuĢ H. TaĢkın L. ve ark. Doğum ve Kadın
Hastalıkları HemĢireliği El Kitabı, 2. Baskı, Birmat Matbaacılık, Ġstanbul,
2000.



KOCATÜRK Utkan, Tıp Terimleri El Sözlüğü, GeniĢletilmiĢ 4. Basım, Nobel
Tıp Kitabevi, Ġstanbul, 2006.



ÖZGÜLNAR Nuray, Hossam El-Din RASEKH,

Cinsel Yolla BulaĢan

Enfeksiyonlar (Cybe/Hıv/Aıds), T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve
Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009.


ġAHĠN (Hotun) N., Bir Kilometre TaĢı Menopoz, ĠÜ. Florence Nightingale
HemĢirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği Yayınları No:2, 1998.



ġĠRĠN A., Kadın ve Menopoz, Ege Üniversitesi Basımevi, 1995.



TABAK Fehmi, Jinekolojik ve Obstetrik Enfeksiyonlar, Ġstanbul Medikal
Yayıncılık, Ġstanbul, 2007.



TAġKIN Lale, Doğum ve Kadın HemĢireliği, GeniĢletilmiĢ IV. Baskı. Sistem
Ofset Matbaacılık, Ankara, 2000.



YILDIRIM Mülazım (Editör), Klinik Jinekoloji, Türkiye Klinikleri Yayınevi,
2. Baskı, Güner Matbaası, Ankara, 1992.



YÜKSEL Kutlugül, Mualla AZAK, Kadın Hastalıkları, Hatipoğlu Yayınevi,
Ankara, 1995.

73



YÜKSEL Kutlugül, Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği, Hatipoğlu
Yayınevi, Ankara, 1997.



T.C. Sağlık Bakanlıgı Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, T.C.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmet Rehberi,
Ankara, 2000.



Eğitimciler Ġçin Eğitim Rehberi, Üreme Sağlığı Modülleri, Sağlık Bakanlığı,
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008.



www.sağlık.gov.tr

74

