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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanların ortak arzusu hayatlarına yıllar katmak ama daha da önemlisi yıllarına hayat
katmaktır. Her iki beklentinin de olmazsa olmaz şartı düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı
beslenmedir. Düzenli sağlık kontrolleri jinekolojinin en önemli konularındandır. Burada
temel amaç, hastalıkla hiç karşılaşmadan önlemini almak, daha başlangıç safhasında tanı
koyup ilerde sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına izin vermeden tam ve zamanında tedavi ile
hastalığı yok etmektir.
Çocuklar kendilerini ifade edemediklerinden ya da aileleri yeterli bilgiye sahip
olmadıklarından doktora başvuru gecikmektedir. Oysa düzenli sağlık kontrolleri ile
çocuklardaki doğuştan olan jinekolojik problemler erken dönemde fark edilip tedavi
edilebilir.
Her bilinçli kadın kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğrenmeli ve bunu
düzenli olarak yapmayı alışkanlık hâline getirmelidir. Usulüne uygun olarak yapılan bu
kontrol sayesinde küçük çaptaki kitleleri ve meme kanserine işaret edebilecek bazı bulguları
tespit etme imkânı doğmaktadır.
Bütün bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu öğrenme materyali ile jinekolojik
muayene yöntemlerini, jinekolojik anomalileri, bunların tanı ve tedavi yöntemlerini
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Kadın hastalıklarında uygulanan muayene metotlarını kavrayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki bir hastanenin kadın hastalıkları ve jinekoloji klinik ya da
polikliniğine giderek jinekolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan yeni
muayene yöntemleri hakkında bilgi toplayınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta
öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.



Jinekolojik kanserlerden korunmada erken teşhisin önemi ile ilgili bir sunu
hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1. KADIN HASTALIKLARINDA
UYGULANAN MUAYENE METOTLARI
Jinekoloji, cinsel sağlığı ve üreme sağlığını korumaya yönelik, kadınlara özel tıbbi bir
bakımdır. Bu bakım; hastalıklardan korur, kanserlerin erken tanısını, üreme organlarını
etkileyen enfeksiyonların erken tanı ve tedavisini ve daha sonra görülebilecek kısırlık gibi
komplikasyonların önlenmesini sağlar.
Doktorların çoğunluğu jinekolojik muayeneyi 6 ayda ya da yılda 1 kez önermektedir.
Jinekolojik açıdan ilk muayene genellikle 18 yaşta önerilir ancak yaşa bakılmadan mutlaka
jinekolojik kontrol yapılmasını gerektiren durumlar vardır. Bunlar:








Karnın alt bölgesinde ağrı
Âdet düzensizlikleri, âdet kanamasının olmaması veya aksaması
Anormal kanamalar
Dış genital organlarda ağrı, şişlik, kaşıntı, kitle ve yaralar bulunması
Vajinal akıntı, kaşıntı ve ağrı olması
On beş, on altı yaşına gelinmesine rağmen âdet kanamasının olmaması
Cinsel temas yoluyla geçen hastalıklara maruz kalınması

Toplumda çoğu kadın, önemli bir sorunu olmadıkça mahremiyet duygusu nedeniyle
genellikle jinekolojik muayene olmak istemez. Kişinin en mahrem kabul ettiği bölgenin
muayenesi söz konusu olduğundan utanma hissi nedeniyle rahat bir muayene imkânı
olmayabilir. Hastanın güveninin kazanılmasıyla bu durum ortadan kaldırabilir. Hastaya
şefkatle yaklaşıp yakın ve güvenilir bir iletişimle rahat bir muayene imkânı sağlanabilir.
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Böylece hastanın eşine ve ailesine bile söylemekten çekindiği pek çok problemi ancak
kendisine itimat ettiği sağlık personeline açması mümkün olabilir. Muayene işleminde ilk
aşama, hastadan doğru ve kapsamlı bir anamnezin alınmasıdır.

1.1. Anamnez
Anamnez ya da öykü alma, en önemli tanı yöntemlerinden biridir. Hasta muayenesinin
ilk basamağını oluşturur. Hastanın mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında, kendisinden
ya da bir yakınından alınan bilgilere anamnez denir. Doğru bir tanıya varabilmek için
mutlaka iyi bir anamnez almak gerekir.
Anamnez; kronolojik olarak hastanın yakınmalarını ve bu yakınmaların birbiri ile
olan ilişkisini, öz ve soy geçmişini, alışkanlıklarını ve sistemlerin sorgusunu kapsar.
Anamnezle tanı için hangi laboratuvar incelemelerinin gerekli olduğuna ilişkin fikir
edinilebildiği gibi bazen de sadece bu yöntemle tanıya varılabilmektedir.
Anamnez alınmadan önce hasta tuvalete gönderilerek mesanesi boşaltılır. Hasta rahat
bir yere oturtulur ve iyi bir iletişim sağlanır. Hastayı doğru bir şekilde değerlendirmek için
öykü alımı sırasında dostça bir ilişki kurmak çok önemlidir. Hastanın fiziksel ve psikososyal
değerlendirilmesi yapılarak kapsamlı bir anamnez alınır.
Jinekolojik öykünün içeriğinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:








Kimlik ve kişisel bilgiler
Şikâyet
Jinekolojik anamnez
Obstetrik anamnez
Öz geçmiş
Soy geçmiş
Hikâye

Anamnezin ilk aşaması kimlik ve kişisel bilgiler ile ilgilidir. Bur aşamada hastaya şu
sorular sorulur:













Adı soyadı
Yaş
Meslek
Medeni durum
Evliyse bunun süresi
Âdet düzeni
Âdet kanamalarının kaç günde bir olduğu, kaç gün sürdüğü ve kanama
miktarının nasıl olduğu
Son âdet tarihi
Son âdet kanamasının beklenilen zaman ve düzende bir kanama olup olmadığı
Ara kanamaları olup olmadığı
Âdetler sırasında ağrı olup olmadığı
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Âdet öncesinde herhangi bir gerginlik vb. olup olmadığı
Vajinal akıntının olup olmadığı, varsa süresi, miktarı, rengi, kokusu gibi ayırıcı
özellikleri
Vajinal kaşıntı olup olmadığı
Genital bölgede herhangi bir kitle, şişlik, siğil gibi anormallik olup olmadığı
İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi yakınmaların olup olmadığı
Cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında ağrı veya kanama olup olmadığı
Vücutta aşırı tüylenme olup olmadığı
En son jinekolojik incelemenin ne zaman yapıldığı, bu incelemede herhangi bir
tetkik (özellikle smear testi) yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa sonuçları, muayene
sonrası konulan tanı ve verilen tedavinin ne olduğu

Muayene için gelinen asıl şikâyet ve bu yakınma ile ilgili gerekli olabilecek diğer
sorular:







Asıl şikâyet veya şikâyetlerin bir olay veya nedenle ilgili olup olmadığı
Ağrı varsa ağrının karakteri, lokalize olduğu yer
Akıntı varsa, akıntını rengi, vasfı, ne zamandan beri olduğu, akıntı ile birlikte
kanamanın ve kaşıntının olup olmadığı
Kanama bozukluğu varsa bununla ilgili sorular
Hapşırma, öksürme, idrar kaçırma, karın alt bölgesinde dolgunluk ve kitle hissi,
ıkınma ile rahimin aşağıya doğru sarkması vb. durumların olup olmadığı
İnfertilite için müracaatlarda ne kadar zamandır evli olduğu, daha önceden
kontrasetif yöntem uygulayıp uygulamadığı, âdetlerinin durumu, bu konuda
daha önce bir tedavi görüp görmediği, görmüşse hangi tedavinin ne kadar
uygulandığı

Obstetrik açıdan;












Daha önce hamile kalıp kalmadığı,
Toplam gebelik sayısı,
Hamile kalınmışsa bunların sonuçları (düşük, kürtaj, ölü doğum, canlı doğum,
ektopik gebelik, molhidatiform vb.)
Toplam doğum sayısı,
Yaşayan çocuk sayısı,
Daha önceki hamileliklerde yaşanan sorunlar (kanama, preeklempsi vb.),
Doğumların şekli (sezaryen, normal doğum) ve tarihi,
Sezaryen oldu ise bunun nedeni,
Düşük olayı yaşanmışsa sonrasında düşük materyalinde herhangi bir genetik
inceleme yapılıp yapılmadığı,
Daha önceden kullanılan doğum kontrol yöntemleri,
Şu anda kullanılan doğum kontrol yöntemi sorulur.
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Özgeçmiş bilgisi için;






Kronik bir hastalığın olup olmadığı,
Herhangi bir ameliyat geçirip geçirmediği,
Düzenli kullandığı bir ilaç olup olmadığı,
Alerjik durumu,
Alkol ve sigara kullanımı sorulur.

Soy geçmiş bilgisi için;



Ailede özellikle kadın hastalıkları ile ilgili kanser başta olmak üzere önemli bir
hastalık olup olmadığı,
Ailede herhangi bir kişide diyabet, hipertansiyon ve genetik olarak taşınan
hastalık olup olmadığı sorulur.

Anamnez aşaması sona erdikten sonra genel fizik muayeneye geçilir.

1.2. Genel Fizik Muayene
Standart bir jinekolojik muayene, genel fizik muayeneyi ve pelvik muayeneyi kapsar.
Fizik muayeneye meme muayenesi ile başlanır. Hastanın yaşı ne olursa olsun yapılması şart
bir muayenedir. Kadın ölüm nedenlerinin başında meme kanserleri gelmektedir. Bu nedenle
meme muayenesi erken teşhis açısından çok önemlidir. Muayenenin başında hastaya,
memelerinde şişkinlik, ağrı veya herhangi bir değişikliği fark edip etmediği sorulur.
Memelerin gözle muayenesinde, meme başında çöküklük, akıntı, memelerde asimetri,
ülserasyon, deride portakal kabuğu görünümü ve areolada çekilme olup olmadığı araştırılır.
Memelerin elle yapılan muayenesinde hasta biraz öne eğik oturtulur. Memenin dört
kadranı dikkatle muayene edilir. Aksiller ve supraklavikular düğümler palpe edilir. Hastanın
ellerini yukarıya kaldırması ve elini beline koyması sağlanarak da aynı muayene yapılır ve
memede bir tarafa çekilme, kitle ve sertlik araştırılır.
Meme muayenesinde ele gelen kitle, sertlik ve renk değişikliği varsa kanserden
şüphelenilerek ultrasonografi ve mamografi gibi ileri tetkikler istenir. Hiçbir bulgu olmasa
bile 40 ile 70 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez rutin mamografi çektirmeleri önerilir.
Meme muayenesinin sonunda hastaya kendi kendini nasıl muayene edeceği anlatılır.
Kadınlara ayda bir kez kendi kendine ayna karşısında meme muayeneleri yapmaları ve
şüpheli durumda doktora gitmeleri konusunda eğitim yapılır.
Muayene metotları aşağıda belirtilmiştir. Muayene metotlarını doktor uygular ancak
hemşire sağlık ekibinin önemli bir üyesi olmasından dolayı bu metotlar hakkında bilgi sahibi
olması gerekir (Örneğin hemşirenin aşırı kıllanması olan bir bireyi doktora yönlendirmesi
gibi).
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İnspeksiyon (gözle muayene): Deride eski ve yeni çatlaklar, operasyon nedbeleri,
deride dolgun venalar ve pupis kıllanma tipi, enfeksiyon skatrisleri, ülserasyonlar ve herniler
tetkik edilir. Hastanın boyu, yüz yapısı, vücudun şişman veya astenik olması incelenerek
hormonal bozukluk yönünden değerlendirilir. Karın, dış genital organlar, pubis, perine, anüs
incelenir; gevşeklik, gerginlik ve şişlik gibi durumlar tümör açısından değerlendirilir.
Palpasyon (elle yapılan muayene): Doktor karın palpasyonunu, hasta sırtüstü yatar
pozisyonda ve dizler bükülmüş vaziyette iken elinin iç yüzüyle nazik bir şekilde muayene
yapar. Ele gelen kitle varsa yeri, büyüklüğü, yumuşaklığı, hassasiyeti ve hareket kabiliyetini
tespit eder. Özellikle karaciğerin perküsyon ve palpasyonu çok önemlidir çünkü oral
kontraseptif kullananlarda benign karaciğer tümörü gelişme riski vardır.

Resim 1.1: Elle muayene

Perküsyon (vurma ile muayene): Perküsyonda, muayene edilecek organ üzerine sol
el konur. Sağ elin parmakları ile sol elin orta parmağına vurularak gelen sesler
değerlendirilir. Solid ve kistik tümörlerin büyüklüğü ve sınırları bu şekilde tespit edilebilir.
Oskültasyon (stetoskopla dinleme):
anlamak için yapılan yardımcı bir yöntemdir.

Saptanan abdominal gerginliğin nedenini

Abdomende hassasiyet olup olmadığı araştırıldıktan sonra alt ekstremiteler de varis,
ödem ve anormallik açısından değerlendirilir. Daha sonra pelvik muayeneye geçilir.

1.2.1. Kendi Kendine Meme Muayenesi
Meme hastalıklarının erken tanısında hastanın düzenli aralıklarla kendi kendini
muayene etmesi büyük önem taşır. Kadının her ay bir kez kendi kendine meme muayenesi
yapması kendi memesinin normalde nasıl hissedildiğini, normal durumunun ne olduğunu
öğrenmesini ve herhangi bir değişiklik gelişince en kısa sürede belirlenmesini sağlar.
Meme muayenesi için en uygun zaman âdet gören kadın için âdetinin bitiminden
sonraki ikinci ya da üçüncü gündür. Âdet görmeyen kadınlar ayın belirli bir gününü seçip her
ayın aynı günü, gün atlamaksızın kendi kendini muayene edebilir. Bu muayeneyi banyoda
yapmak daha kolaydır. Parmaklar ıslak ve sabunlu iken deri üstünde daha rahat kaydığından
altındaki dokuyu ve değişiklikleri hissetmek kolay olur.
.
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Resim 1.2: Kendi kendine meme muayenesi pozisyonları

Kendi kendine meme muayenesi için sırasıyla şu adımlar takip edilir:

1. Adım: Vücudun üst kısmındaki giysiler çıkartılıp bir ayna önünde kollar yanda
olacak şekilde durulur. Her iki meme dikkatle incelenir. Bu sırada memenin rengine,
boyutuna, şekline bakılır. Her iki memenin eşit olması gerekir. Meme başından akıntı,
kızarıklık, şişlik, meme başında çekinti, memede çukurlaşma, buruşma ya da kabuklaşma
gibi normal dışı bir durum olup olmadığı dikkatle incelenir.
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2. Adım: Üst beden çıplakken ayna karşısına geçip eller başın arkasında birleştirilir ve
başı öne doğru iterek kasların gerilmesi sağlanır. Bu esnada aynaya bakarak meme üzerinde
çekinti, kabarıklık, boyutlarında farklılık, şekil bozukluğu veya kızarıklık gibi normal dışı bir
durum olup olmadığı incelenir.

3. Adım: Eller kalçaya konulup bele doğru kuvvetlice bastırılır. Bu esnada öne doğru
hafifçe eğilip omuz ve dirsekler öne doğru itilerek göğüs kaslarının gerilmesi sağlanır. Meme
boyutlarında ve biçiminde bir değişiklik olup olmadığı gözlenir. Kadın belini büküp öne
doğru eğildiği zaman kanser olan meme, göğüs duvarına yapışık olduğu için sarkmaz.
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4. Adım: Oturarak veya ayakta sol omuz yukarı kaldırılır. Sağ elin işaret, orta ve
yüzük parmaklarının iç yüzü ile bastırarak dış uçtan başlayıp meme üzerinde küçük daireler
yapacak biçimde el hareket ettirilerek bütün meme değerlendirilir. Meme ile koltuk altı
arasındaki bölge de aynı şekilde incelenir. Aynı işlemler sırayla diğer tarafa da uygulanır.

5. Adım: Meme başı nazikçe sıkılır ve süt, yeşilimsi ya da kanlı bir akıntı gelip
gelmediğine dikkat edilir. Aynı işlem sırayla diğer memeye de uygulanır. Eğer bir akıntı
varsa mutlaka doktora gidilmelidir.
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6. Adım: 4 ve 5. adımdaki işlemleri yatarken de yinelemek gerekir. Bunun için sırt
üstü yatılır, sol kol başın üstüne doğru getirilir, sol omuz altına ufak bir yastık ya da
bükülmüş havlu konur. Bu şekilde yatış, incelemeyi kolaylaştırır. Daha önce tanımlandığı
gibi dairesel hareketlerle bütün meme, koltuk altı ve supraklavikular lenf bezleri parmakların
ucu ile değerlendirilir. Derinin altında ya da meme dokusu içinde sert bir kitle olmadığından
emin olunmalıdır. Eğer bir değişiklik ya da kitle fark edilirse en kısa sürede doktora
gidilmelidir.

1.3. Pelvik Muayene
Pelvik muayene; dış genital organların inspeksiyon ve palpasyonu, vajen ve serviksin
spekulum ile değerlendirilmesi, pelvik organların bimanuel muayene ile değerlendirilmesini
kapsar.
Pelvik muayene, mesane boşken yapılır. Hastaya özel muayene gömleği giydirildikten
sonra hayati belirtiler alınır ve tartılır. Muayene masasına alınarak tüm sistemler
değerlendirilir.
Pelvik muayene için hastanın hazırlanması şöyledir:


Psikolojik Desteğin Sağlanması

Çok kısa bir zaman almasına rağmen pelvik muayene pek çok kadında korku ve
tedirginlik yaratır. Bu endişeler özellikle daha önce hiç jinekolojik muayene yapılmamış
kadınlarda daha belirgindir.
Muayene sırasında hastaların anksiyetelerinin azaltılmasında, hasta ile kurulacak
iletişimin önemli rolü vardır. Nazik olmak, hastaya zaman tanımak ve sözel iletişimi
sürdürmek, hastanın gevşemesi açısından önemlidir. Ayrıca hemşire, hastanın mahremiyetini
korumalı ve gevşemesine yardımcı olmalıdır.
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Fiziksel Hazırlık

Hastaya muayeneden önce 24 saat içinde vajinal duş yapmaması söylenir. Çünkü
yıkama işlemi, kültür ve sitoloji için alınacak örneğin yetersiz olmasına neden olur.
Hastanın muayeneden önce miksiyon ve defekasyona çıkması sağlanır. Muayenenin
doğru ve rahat yapılabilmesi için mesane ve bağırsakların boş olması gerekir.
Hastadan iç çamaşırlarını çıkartarak jinekolojik muayene masasına uzanması ve
bacaklarını masanın her iki kenarında yer alan bacaklıklara yerleştirmesi istenir. Bu muayene
pozisyonuna jinekolojik ya da litotomi pozisyonu adı verilir. Bu aşamada hastaya bir
hemşirenin eşlik etmesi, hastanın korku ve endişesinin azalmasına katkı sağlar.

Resim 1.3: Jinekolojik muayene masa çeşitleri



Hastaya Pozisyon Verilmesi

Pelvik muayene litotomi pozisyonunda yapılır. Bu pozisyon sırt üstü ya da yarı oturur
şekilde verilebilir.


Dorsal litotomi (sırtüstü) pozisyonu: En yaygın kullanılan pozisyondur.
Hasta, kalçaları muayene masasının kenarına gelecek şekilde dizleri ve
kalçaları bükülmüş olarak masaya yerleştirilir.

Resim 1.4: Dorsal litotomi pozisyonu

12



Semi-sitting litotomi (yarı oturur) pozisyonu: Hasta muayene
masasında yarı oturur pozisyondadır. Muayene masaları bu pozisyon için
özeldir. Bu pozisyon hastaya fiziksel rahatlık sağlar, sözel iletişimi ve
göz kontaktını artırır. Muayene eden için bimanuel muayenede kolaylık
sağlar.

Resim 1.5: Semi- sitting litotomi pozisyonu

Litotomi pozisyonu hem fiziksel hem de ruhsal açıdan rahatsızlık verici bir
pozisyondur, ancak jinekolojik muayene için en uygun yöntemdir. Bu pozisyon, kadın için
oldukça sıkıcıdır. Onun için hasta bu pozisyonda gereğinden fazla tutulmamalıdır.
Hastanın psikolojik açıdan rahatlaması için muayene masasına yattıktan sonra üzeri
örtülmelidir. Bu amaç için kullanılan örtünün, muayene sırasında rahatça açılabilmesi için
köşegen olacak biçimde örtülmesine dikkat edilmelidir.


Pelvik Muayenede Kullanılan Araç Gereçler















Jinekolojik muayene masası,
Hastanın altına ve üstüne örtmek için örtüler,
Antiseptik solüsyon bulunan küvet,
Valfler,
Vajinal spekulum (hastaya uygun ölçüde),
İyi bir ışık kaynağı,
Rektal muayene için vazelin,
Uzun bir forseps,
Steril uzun pens,
Steril pamuk tampon, gaz bezi ve pet,
Steril enjektör,
Steril ve non steril eldiven,
Sitoloji için smear ve kültür alınacak materyal (ucu pamuklu aplikatör,
vajinal spatula, cam slayt, fiksatif, kültür tabağı),
Derece, tansiyon aleti ve tartı.
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Resim 1.6: Jinekolojik muayene seti

Pelvik muayene 4 aşamada yapılır. Bunlar sırası ile dış genital organların
inspeksiyonu ve palpasyonu, spekulum muayenesi, bimanuel muayene ve rektal muayenedir.

1.3.1. Dış Genitallerin İnspeksiyon ve Palpasyonu
Dış genital organlar; vulval akıntı, enfeksiyon, asimetri, kitle, lökoplaki (lökositlerin
oluşturduğu plaka), tahriş, renk değişikliği yönünden değerlendirilir. Gelişimsel durumuna
bakılır. Labia majörler, klitorisin büyüklüğü, labia minörler, meatüs, bartholin bezleri ve
perine muayene edilir. Akıntı, ağrı, sertlik, epizyotomi nedbesi ve fistül açısından
değerlendirilir.
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1.3. 2. Spekulum Muayenesi
Rahim ağzı ( serviks) ve vaginayı incelemek için kullanılan, metal ya da plastik alete
spekulum denir. Spekulum, vajina duvarlarını birbirinden ayırarak rahim ağzını görünür
hâle getirir. Muayenede genellikle, plastik tek kullanımlık spekulumlar tercih edilir.
Spekulum muayenesinde vajinaya ve servikse ait bulgular değerlendirilir.
Muayeneden önce hastaya spekulumun gösterilmesi ve ne işe yaradığının anlatılması
korkuları azaltır. Hasta, gevşemesi için desteklenir. Bu muayene esnasında kadınlar hafif bir
basınç ve rahatsızlık hissedebilir. Metal spekulum kullanıldığında spekulumun önceden
ısıtılması rahatsızlığı azaltır.

Resim1.7: Spekulum çeşitleri

Sol elle labia minörler açılır, bir ya da iki parmakla vajene girilerek perine aşağı doğru
hafifçe bastırılır. Diğer elde bulunan spekulum, valvleri kapalı ve yatay olarak parmaklar
üzerinden kaydırılarak vajinaya yerleştirilir. Daha sonra arka valvi perineye gelecek şekilde
çevrilir ve vidası ile her iki valv bir birinden uzaklaştırılır. Bu şekilde vajinanın ön -arka
duvarına yerleştirilen spekulum ile serviksin aradan görünmesi sağlanır.

Resim 1.8: Spekulumun yerleştirilmesi ve serviksin görüntüsü

Spekulum vasıtası ile serviks; renk, pozisyon, şekil, ölçü, yüzey özelliği ve akıntı
yönünden gözlenir. Vajen duvarı; ülser, kanama, kızarıklık, akıntı, lökoplaki yönünden
incelenir.
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İyi bir ışık kaynağı yardımı ile porsio ve external os değerlendirilir. Porsio; renk, şekil
değişikliği, kanama, akıntı ve herhangi bir erozyon durumu yönünden incelenir. Doğuma
bağlı yırtık, tümöral oluşum ve enfeksiyon varlığı araştırılır. Eğer gerekli ise smear (yayma)
ya da kültür bu aşamada alınır.
Daha sonra spekulum bulunduğu yerden yavaşça çıkarılır. Çıkarma esnasında mesane
sarkması (sistosel) veya kalınbağırsak sarkması (rektosel) gibi doğumlara bağlı olarak
oluşmuş anotomik pozisyon değişiklikleri araştırılır.

1.3. 3. Bimanuel Muayene (Vajinal Muayene)
İç genital organları değerlendirmek için bir elin parmakları vajinaya diğer elin
parmakları karın duvarına yerleştirilmesiyle yapılan muayeneye bimanuel muayene denir.
İç genital organların en iyi şekilde değerlendirilmesi bu muayene yöntemi ile sağlanır.
Bimanuel muayene; jinekolojik masada, jinekolojik pozisyonda, steril eldiven
giyilerek yapılır. Muayeneye başlamadan önce vulva ve özellikle vajen girişi bir antiseptik
sıvı ile temizlenir.
Bu muayene için bir elin işaret ve orta parmağı hastaya ağrı, acı vermeden vajen içine
yerleştirilir; diğer el karın alt kısmına konur. Vajinadaki el ile iç genital organlar yukarı
doğru itilirken karın alt kısmındaki el ile aşağı doğru bastırılır. Bu sayede organlar iki el
arasında hissedilmeye çalışılır. Bu işleme vajinal tuşe denir. Bu incelemede ilk önce iki el
arasında kalan uterusun büyüklüğü, kıvamı, uterusun duruş şekli ve varsa uterusa ait kitleler
hakkında bulgular elde edilir.

Resim 1.9: Elle muayenenin şematik görünümü

Vajen içindeki el ile rahim ağzı ileri, geri ve yanlara doğru hareket ettirilerek bu
hareketin ağrıya yol açıp açmadığı değerlendirir. Bu esnada hissedilen şiddetli ağrı
enfeksiyon, dış gebelik gibi durumların belirtisi olabilir.
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Daha sonra vajen içindeki el önce vajinanın yan duvarına doğru getirilerek sağ
yumurtalık ile tubalar ve çevresindeki yumuşak dokular palpe edilir. Bölgede bir kitle olup
olmadığı kontrol edilir. Aynı işlem sol yumurtalık bölgesinde de tekrarlanır ve muayene
tamamlanır.
Normal özelliklerinin dışında olan asimetri, lateral yerleşme, hareketlerinde kısıtlılık,
anormal büyüme, kitle, hassasiyet gibi bulgular uterus için; bir ya da iki overde büyüme,
hareketsizlik gibi bulgular da over için anormal kabul edilir. Muayene edilen bölgenin ağrıya
duyarlı olup olmadığı, herhangi bir kitle varlığı durumunda kitlenin kıvamı ve diğer bazı
nitelikleri en iyi bu yöntemle değerlendirilir.

1.3.4. Rektovajinal Muayene
Bazı durumlarda elle muayene işleminde doktor bir parmağını vajinaya diğer
parmağını rektum bölgesine yerleştirerek değerlendirme yapar. Rektovajinal değerlendirme
adı verilen bu muayene ciddi enfeksiyon, endometriozis ve genital kanser şüphesinde
uygulanan bir yöntemdir. Bu muayene yöntemiyle anal sfinkterin tonüsü, uterusun arka
yüzündeki anormallikler ile komşu doku ve yapıların yerleşimleri değerlendirilir.


Bakirelerde jinekolojik muayene

Hymen intakt (hymen zarı ) olanlarda jinekolojik muayenenin ilk aşaması olan dış
genital organların değerlendirilmesini takiben spekulum muayenesi aşaması atlanır. Bu
kişilerde bimanuel muayene vajinal değil, rektal yolla yapılır. Rektal muayene amacıyla sağ
el işaret parmağı vazelinle kayganlaştırıldıktan sonra parmak anüsün üzerinde iç yüzü aşağı
bakacak şekilde parmak ucu anüse dokundurulur. Sonra parmağa fleksiyon hareketi
yaptırıldığında parmak, sfinkkter ani ekstermusu geçer. Rektuma giren parmak vajendeki
parmak gibi kabul edilerek diğer el de karın alt kısmında olmak üzere sanki bimanuel
muayene yapılıyormuş gibi değerlendirme yapılır. Bimanuel muayenedeki bilgilerin tümü bu
muayene şekliyle elde edilir.

Resim 1.10: Rektovajinal muayene

17

1.4. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri
Anamnez, bimanuel muayene ve spekulum muayenesi ile hastalıklar teşhis edilebilir.
Ancak tespit edilen bir patoloji, diğer laboratuvar veya özel tetkik metotları ile
doğrulanmalıdır.

1.4.1. Smear Alma
Smear testi, özellikle rahim ağzı kanserlerinin ve kanser öncesi (prekanseröz)
lezyonların erken tanınması ve enfeksiyonları kontrol etmek için kadınlara yapılan özel bir
rahim ağzı tarama testidir. PAP smear olarak da adlandırılır.
Vücut dokularının sürekli yenilenmesi nedeniyle yüzeylerden hücreler dökülmektedir.
Bu dökülen hücrelerin toplanıp özel işlemlerden geçirildikten sonra mikroskop altında
incelenmesine sitolojik inceleme (hücresel inceleme) denir. Sitolojik inceleme işleminin en
etkili uygulandığı alan serviksten alınan örneklerdir. Servikal hücrelerin toplanması işlemine
smear adı verilir.

Resim 1.11: Smear alma seti

Kadın üreme sistemine ait kanserler arasında meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta
görülen serviks kanseri, erken dönemde tespit edildiğinde tam şifa ile sonuçlanan bir
durumdur. Serviks kanserinin erken tanısındaki en önemli test smear testidir. Smear ile
alınan örnekler patolojik olarak incelenerek kanser veya kanser öncüsü hücrelerin olup
olmadığı araştırılır. Smear alınırken dikkat edilmesi gereken nokta, rahim ağzını uterus
boşluğuna bağlayan kanaldan ve vajinadan ayrı ayrı örneklerin alınmasıdır.
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Resim 1.12: Servikal smear alma

Doktor, spekulum muayenesi esnasında herhangi bir kanama olmadığından emin
olunduktan sonra plastik bir spatul ile serviksten vajinaya dökülen hücreleri toplar ve smear
fırçası ile rahim ağzından bir sürüntü alır. Alınan bu materyal bir lam üzerine ince şekilde
yayılarak alkol veya saç spreyi ile sabitlenir (fiske edilir). Bu işleme ince yayma adı verilir.
Örnek alındıktan hemen sonra fiksasyonun yapılmaması hücresel şekillerin bozulmasına ve
kurumasına yol açar. Bu da değerlendirmede hatalara neden olabilir.

Resim 1.13:Alınan sürüntünün lam üzerine yayılması

Serviks kanserleri açısından yüksek riskli gruplar şunlardır.






Sigara kullananlar,
Poligamik (çok eşli) kadınlar veya partnerleri çok eşli olan kadınlar,
İlk cinsel tecrübesini genç yaşlarda yaşayanlar,
Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu taşıyanlar,
Doğum kontrol hapı kullananlardır.
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Serviks kanserinin erken teşhisi için bütün kadınlar smear testi ile taranmalıdır. Ancak
herkesin aynı sıklıkla smer taraması yaptırması gerekmez. Kimlerin ne sıklıkla smear
taraması yaptırması gerektiği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1.1. Risk gruplarına göre smear tarama zamanları

1.4.2. Vajinal Kültür
Spekulum muayenesi esnasında gerekli bazı durumlarda vajinal kültür için numune de
alınabilir. Vajinal kültür, ucu pamuklu bir çubuğun vajinanın çeşitli bölgelerine ve rahim
ağzına değdirilerek bu bölgeden numune alınması işlemidir.
Vajinal florada çok sayıda bakteri bulunabildiği için vajinal akıntıların tanısında rutin
bakteri kültürlerinin çok fazla yararı yoktur. Ancak özellikle tedaviye dirençli veya
tekrarlayan fungal enfeksiyonlarda vajinal kültür tanıya yardımcı olabilmektedir.

1.4.3. Ultrasonografi
Son yıllarda jinekoloji, gebelik, doğum ve lohusalıkta teşhis yönünden sıkça
yararlanılan bir metot da ultrasonografidir. Günümüzde jinekolojide ultrason, neredeyse en
önemli tanı ve muayene aracıdır. Bu nedenle ultrasonografi ile desteklenmeyen bir
jinekolojik muayene eksik kabul edilir.
Ultrasonografik inceleme ile ses dalgaları kullanılarak iç organlar detaylı olarak
izlenir. Radyasyona maruz kalınmadığı için güvenilir bir inceleme yöntemidir. Jinekolojik
ultrason ile alt karın organları, özellikle de uterus, yumurtalıklar ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilir.
Ultrasonla uterusun yapısı, pozisyonu, büyüklüğü, uterustan kaynaklanmış tümörler ve
miyomlar saptanabilir, endometrium değerlendirmesi yapılarak gerekli bilgiler edinilir.
Ayrıca her iki yumurtalığın yapısı, yumurta geliştirme kapasiteleri, over kisti ve tümörleri de
bu yöntemle saptanabilir. Ancak enfeksiyonlar konusunda çoğu zaman herhangi bir bilgi
sağlamaz.
Jinekolojide kullanılan ultrason abdominal veya vajinal ultrasonografi olarak iki
şekilde yapılabilir.
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Abdominal ultrason daha çok bakirelerde kullanılır. Karından yapılacak incelemelerde
kişinin mesanesinin dolu olması gerekir. Dolu mesane barsakları iterek üreme organlarının
görülmesini kolaylaştırır. Aletin karın üzerinde dolaştırılan bir arayıcı başlığı (prop) vardır.
Başlık ile doku arasındaki iletimin kolayca sağlanabilmesi için başlığın ucuna iletken bir
madde olan jel sürülür.
Vajinal ultrason ile iç organlar çok daha net bir şekilde izlenir. Bu yöntemin
uygulanmasından önce mesanenin boş olması gerekir. Vajinal ultrasonografi âdet kanaması
sırasında ya da diğer vajinal kanamaların varlığında da yapılabilir. Bunun herhangi bir
sakıncası yoktur. Hamilelikte ilk trimesterdeki ultrason incelemeleri de vajinal yoldan
yapılır. Vajinal ultrasonografi ağrıya ya da acıya neden olmayan, rahatsızlık vermeyen bir
incelemedir.
Kadın bakire olmadığı sürece tüm jinekolojik ultrasonografiler vajinal yoldan yapılır.
Jinekolojide genital organların değerlendirilmesinde çoğu zaman vajinal ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografiden bile daha üstündür.

Resim 1.14: Abdominal ve vajinal ultrason

1.4.4. Biyopsi
Vücudun herhangi bir yerinden, tanı koymak için mikroskop altında patolojik veya
genetik inceleme amacıyla hücre veya doku parçası alınması işlemine biyopsi denir. Biyopsi
çeşitli şekillerde alınır. Bunlar:




Total biyopsi, eksizyonel biyopsi: Şüpheli kitlenin tamamının çıkartılmasıdır.
Bu işlem sonrası hastaya hem tanı konulabilmekte hem de kitle tam olarak
ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle hem tanı koydurucu hem de tedavi edici
özelliği vardır.
Parsiyel biyopsi (kısmi biyopsi): Kitlenin bir kısmının çıkarılmasıdır.
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İnce iğne aspirasyon biyopsisi: İnce bir iğne ile yüzeyel dokulardan parça
alınması işlemidir. İnce iğne aspirasyon biyopsileri genellikle meme ve tiroide
uygulanmaktadır.

Jinekolojide en fazla yapılan biyopsiler şunlardır:


Over biyopsisi: Ameliyat yapılan overden parça alınması işlemidir.



Serviks biyopsisi: Rahim ağzı dokusundan patolojik değerlendirme amacı ile
parça alınmasıdır. Serviks sinirsiz bir organ olduğu için, işlem anestezi
verilmesine gerek olmadan ağrısız bir şekilde yapılır.



Endometrial biyopsi: Özellikle endometrial hiperplazi veya uzun süreli âdet
kanamalarında hem tanı hem de tedavi amaçları ile uterus içinden parça
alınması işlemidir.



Endocervical küretaj (ECC): Cervikal kanal içerisinden küretaj ile materyal
alınması işlemidir.



Vulva biopsisi: Vulvanın birtakım cilt hastalıklarında veya vulva kanseri
şüphelenilen her türlü durumda vulvadan doku parçacıkları alınır. Bu işlem
sonrası kesin tanı konulabilmektedir. Vulva biyopsileri lokal anestezi ile yapılır
ve herhangi bir riski yoktur.



Vagina biyopsisi: Vajina içindeki şüpheli lezyonlardan parça alınması
işlemidir.



Meme biyopsisi: Memeden parça alma işlemidir. Memedeki şüpheli kitlelerden
veya kistlerden biyopsi alınması ile kesin tanı konur.

Resim 1.15: Endometrial biyopsi alma
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1.4.5. Probe Küretaj
Küretaj, gebeliğin sonlandırılması için yapılabileceği gibi düşük yapan kişilerde rahim
içinde bebeğe ait parçalar kaldıysa bunları temizlemek için de yapılabilir. Bu işlemin adı
retansiyone küretajdır. Küretaj bir anlamda tüm rahim içinin temizlenmesidir.
Endometrium hiperplazilerinde, kanama bozukluklarında, düzensiz fazla kanamalarda
ve özellikle menopoz sonrası kanamalarda teşhis amaçlı yapılan küretaj işlemine ise probe
küretaj denir. Küret denilen özel aletlerle rahim içi dokusu kürete edilerek temizlenir.
Amaç, rahim içindeki kanamaya sebep olan dokunun ve kalınlaşmış endometriumun
tamamını almaktır.
İşlem genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılır. Steril şartlarda spekulum
uygulandıktan sonra vajen antiseptik solüsyonlarla temizlenir. Tenekulm ile serviks
çekilerek uterus düz bir pozisyona getirilir ve Hegar bujileri ile dilatasyon sağlanır. Uygun
bir küret ile uterusun ön duvarından başlanarak bütün duvarlar sıra ile kazınır. Uterus içi
dokunun tümden temizlenerek alınması ile hem kesin tanı konulur hem de uterus içi doku
tamamen temizlendiği için hastanın kanaması durur. Bu yönüyle probe küretajın tedavi edici
özelliği de vardır.

Resim 1.16: Hegar buji

Bu işlem sonucunda patolojiye gönderilen küretaj dokusuyla endometrial hiperplazi,
uterus kanseri, uterusta yaşa bağlı zayıflama (atrofi) teşhisi konabilir.

Resim 1.17: Küretaj işlemi
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1.4.6. Histeroskopi
Histeroskopi, vajinal yoldan rahim içerisine optik bir cihaz yerleştirilerek rahim ağzı
ve rahim boşluğunun izlenmesi işlemidir. Bu işlem için kullanılan alete histeroskop denir.

Resim 1.18: Histereskopi işlemi

Kısırlık ve anormal vaginal kanama nedenlerinin araştırılması, doğumsal anomalilerin
tanısı gibi tanısal amaçlarla veya daha önceden varlığı tespit edilen myomların ya da
poliplerin çıkarılması, doğumsal şekil bozukluklarının operasyonu gibi tedavi edici
amaçlarla histeroskopi yapılır.

1.4.7. Kolposkopi
Serviks, vagina ve vulva dokularını bir büyüteç gibi genelde 4 ile 12 kat büyüterek
incelenmesine olanak sağlayan ve tarama amacıyla kullanılan aletin adına kolposkop,
yapılan işleme ise kolposkopi adı verilir.

Resim 1.19: Kolposkop

Kolposkopi uygulaması ağrısız bir işlemdir. İşlem için öncelikle kişi jinekolojik
muayene masasına uzanır, daha sonra spekulum ile vajina içi görünür hâle getirilir. İyi bir
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ışık kaynağı ile vajinanın içi aydınlatılırken kolposkop yaklaştırılarak net bir şekilde cihazın
vizöründen genital organlar büyütülür ve incelenir. Genital kanserlerin değerlendirmesinde
sıklıkla kullanılan uygulaması rahat ve pratik yöntemdir.

Resim 1.20: Kolposkopi işlemi





Anormal PAP smear olgularında,
Tekrarlanan smear testi sonuçlarına göre sürekli devam eden enfeksiyonu olan
kadınlarda,
Jinekolojik muayene sonucunda serviks, vajina veya vulvanın anormal bir
şekilde görülmesi durumunda kolposkopi yapılır.

1.4.8. Laparoskopi
Karnın içinde yer alan organların hastalıklarının tanısı ve tedavisi amacıyla karın
duvarına açılan 0,5–1 cm’lik 3 ya da 4 tane delikle karın boşluğuna bir kamera ve özel aletler
yardımıyla ulaşarak çeşitli ameliyatlar yapılmasını da sağlayan sisteme, laparoskopi denir.
Bu işlem genel anestezi altında ve ameliyathane koşullarında yapılır. Kullanılan aletler ise bu
amaç için özel olarak hazırlanmış cihazlardır.
Laparoskopi, jinekolojide pek çok farklı amaçla yapılabilir. En sık olarak infertil
hastaların takip ve tedavileri esnasında gebe kalmalarına engel olacak bir problemin var olup
olmadığını araştırmak amacıyla yapılır. Örneğin, karın içerisinde oluşan ve tubaların
fonksiyon görmesine engel olan yapışıklıklar; önceki bir ameliyattan, geçirilmiş bir iltihabi
hastalıktan veya endometriozisten kaynaklanmış olabilir. Bu yapışıklıklar tüpün hareket
kabiliyetini bozararak atılan yumurtayı yakalamasını engeller. Bu nedenle de tedavi
edilmelidir.
Laparoskopi ayrıca karın içersindeki kist, myom, dış gebelik gibi değişik problemlerin
kesin tanısında ve tedavisinde de kullanılmaktadır.
Laparoskopinin en önemli avantajları; hastanede yatış gerektirmemesi, ameliyat
sonrası daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyulması ve işe dönüş süresinin hızlanmasıdır. Çoğu
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hasta 3-4 gün içinde normal yaşamlarına dönebilmektedir. Karın kesisine bağlı enfeksiyon,
yara açılması ve fıtık riskinin olmaması da laparoskopinin avantajlarındandır.

Resim 1.21: Laparoskopi işlemi

1.5. Diğer Jinekolojik İşlemler
Kadın hastalıklarının tanı ve tedavisi için yapılan jinekolojik işlemlerden başka tedavi
amacıyla yapılan diğer jinekolojik işlemler aşağıda anlatılmıştır.

1.5.1. Konizasyon (Soğuk Konizasyon)
Konizasyon, rahim ağzı kanal dokusunun bistüri ile koni şeklinde cerrahi olarak
çıkarılması işlemidir. Özellikle PAP smear sonucu anormal çıkan hastalarda hem kesin tanı
koymak hem de tedavi etmek amacıyla konizasyon işlemi yapılır.
Konizasyon şu durumlarda yapılır:





PAP smear testi sonuçlarına göre rahim ağzı kanalına dökülen hücrelerin
mikroskop altında incelenmesinde normal dışı hücresel değişiklikler
görüldüğünde
İleri derecelerde patolojik PAP smaer testi sonuçları ile kolposkopi bulguları
veya biyopsi sonuçları uyuşmadığında
Kolposkopik incelemede şüpheli lezyonun sınırları uterus içine yayılma
gösterdiğinde
Endo servikal küretajın pozitif olduğu durumlarda

İşlem genel olarak ameliyathane koşullarında genel anestezi veya epidural anestezi ile
yapılır. İşlem sırasında ve sonrasında kanama, ağrı ve enfeksiyon, konizasyonun en önemli
komplikasyonlarıdır.

1.5.2. LEEP Konizasyon (Elektrokonizasyon, Sıcak Konizasyon)
LEEP (Loop Electrosurgical Excision),
serviksin hücresel değişiklikleri ile
karakterize prekanseröz lezyonlarına uygulanan etkili ve modern bir işlemdir. Rahim ağzı

26

koni şeklinde yakılarak kesilip çıkartıldığı için bu işlem “sıcak konizasyon” olarak da
bilinmektedir. Bu işlem için ucunda telden bir halka bulunan ve elektrik ile çalışan kalem
şeklinde bir alet kullanılır. Elektrik ile yakarak kesme özelliğine sahip bu alete loop koter
adı verilir.

Resim 1.22: Değişik boyda loop koterler

LEEP konizasyon, PAP smaer testi sonucunda anormallik saptanan hastaların rahim
ağzındaki değişimin kesin tanısını koymak ve tedavi etmek amacıyla uygulanır.
LEEP işlemi, hastanede yatmayı gerektirmeyen, basit ve ağrısız cerrahi bir işlemdir.
Servikal doku sinirsiz olduğu için genelde lokal anestezi ile yapılır. İşlem öncesi hastaların
ön hazırlık yapmalarına gerek yoktur. İşlem sonrası hastanede yatış gerekmez ve hasta
hemen normal hayatına dönebilir.
İşlem jinekolojik muayene masasında yapılır. Spekülum ile serviks görünür hâle
getirildikten sonra hastanın kalçasının altına özel pedler yerleştirilir. Bu pedlerin amacı
topraklanmayı sağlayarak müdahale sırasında vücuttan elektrik enerjisinin atılmasını
kolaylaştırmaktır. Daha sonra elektrokoter (loop koter) yardımı ile rahim ağzı dokusu
kesilerek çıkarılır. Çıkartılan materyal incelenmek üzere patolojiye gönderilir.

Resim 1.23: LEEP işlemi

LEEP konizasyon işleminin en önemli avantajlarıdan birisi kanser öncüsü lezyonların
aynı anda hem tanısını hem de tedavisini yapabilmesidir. Leep işlemi son derece kolay,
etkin, güvenilir ve basit bir işlemdir. Bu nedenle rahim ağzını yakma, dondurma, lazerle
tahrip etme ve cerrahi olarak çıkartma işlemlerinin yerini almıştır.
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1.5.3. Servikal Koterizasyon
Koterizasyon, elektrokoter ile servikste izlenen yaraların
uğratılmasıdır. Yakma işlemi smear testinin sonucu normal ise yapılır.

yakılarak

hasara

İşlem normal jinekolojik muayene masasında uygulanır ve en fazla 4-5 dakika sürer.
İşlem sırasında lokal veya genel anestezi uygulanmasına gerek yoktur çünkü hasta hemen
hemen hiçbir şey hissetmez.

1.5.4. Yara Dondurma (Kriyoterapi)
Kriyoterapi tedavisi, anormal dokuları dondurarak tahrip etme esasına dayanan bir
tedavi şeklidir. Genellikle serviksteki hücresel değişikliklerin ve erozyonların tedavisinde
kullanılır.
İşlem, jinekolojik muayene masasında yapılır. Dondurma işlemi genelde 3-4 dakika
sürer. Ancak işlem 1–2 defa tekrarlanarak yapılır. O nedenle bu süre yaklaşık 15 dakikayı
bulur. Kriyoterapi öncesi PAP smear testi yapılmış olması gereklidir.
Şu durumlarda kriyoterapi yapılmaz:






Rahim ağzı kanalına doğru birkaç milimetreden daha derin ve büyük
lezyonlarda
Hamilelikte
Servikste enfeksiyon varlığında
Tekrarlayan lezyonlarda
Kanser varlığında

1.5.5. Servikal Polibektomi
Serviksin iyi huylu tümörlerinden olan servikal polipler, servikal kanal epitelinin aşırı
büyümesi sonucu oluşur. Genelde servikal kanal içinde bulunur fakat uzun saplı olanlar ile
kanalın aşağısından gelişenler, dış orifisten (açıklık, delik) dışarı çıkabilir. Bu şekilde
gelişenler spekulum muayenesinde görülür. Genelde parlak kırmızı renkli ve kadife
görünümündedir.
Servikal polip tespit edildiğinde ekstirpe edilir (Bütünüyle çıkarılır.). Bu amaçla polip
bir pens ile tutularak dışarıya doğru asılmadan kendi etrafında döndürülerek sapından
koparılır. Servikal kanalda multipl polipler tespit edildiğinde hafif bir anestezi ile kanal
dilate edilerek polip bulunduğu alandan kürete edilir.
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1.5.6. Servikal Dilatasyon
Histeroskopi öncesi hazırlık veya servikal stenoz durumlarında servikal dilatasyon
yapılır. Servikal stenozun teşhisi kanal çapının ölçülmesi ile yapılır. Kanala 2 numara Hegar
bujinin girmemesi stenoz olduğunu gösterir.
Serviks dilatasyonu jinekolojik muayene masasında genel ya da lokal anestezi altında
yapılır. Spekulum ile serviks görünür hâle getirildikten sonra porsio pensle tutularak çekilir.
Farklı kalınlıkta (1-26 numaraya kadar değişen kalınlıkta) Hegar bujileri ile dilatasyon
yapılır. Dilatasyona başlanan numaradan sırasıyla bir üst numara bujiler kullanılarak
dilatasyon tamamlanır.

1.5.7. Sezaryen (Sectio)
Sezaryen, normal vaginal yolla doğumun mümkün olmadığı durumlarda veya gebenin
tercihi doğrultusunda başvurulan, cerrahi yolla yapılan alternatif doğum yöntemidir. Tüm
doğumların yaklaşık %25–30'u sezaryen ile olmaktadır. Günümüzde anestezi tekniklerinin
gelişmesi, enfeksiyonlarla mücadelede başarılı ilaçların geliştirilmesi, cerrahi tekniklerin
ilerlemesi, ameliyat sonrası kullanılan ağrı kesicilerin güçlendirilmesi ve ameliyat sonrası
bakım kalitesinin yükseltilmesi gibi nedenlerle sezaryen ameliyatları son derecede güvenli
ve kolay bir işlem hâline gelmiştir.
Genellikle hekim tarafından doğumun sezaryenle olup olmayacağı önceden belirlenir
ancak doğum sırasında oluşan bazı sorunlar nedeniyle de sezaryene karar verilebilir.
Doğumun sezaryen ile yapılmasını gerektiren birçok neden vardır. Bunlar; anneye, bebeğe,
doğuma, plasentaya ve kordona ait nedenlerdir.


Anneye ait nedenler








Daha önce geçirilmiş uterus cerrahisi (sezaryen, miyomektomi vb.)
Anneye ait sistemik hastalıklar (DM, HT, gebeliğe bağlı hipertansiyon,
astım vb.)
Anneden fetüse bulaşabilecek maternal enfeksiyonlar (HIV, genital
herpex simplex virus (HSV-2), Hepatit B, Hepatit C)
Annenin boy uzunluğunun 150 cm’in altında olması
Uzun süreli tedaviden sonra gebe kalınması

Bebeğe ait nedenler






Fetal anomaliler (Hidrosefali, sakrokoksigeal teratom vb.)
Fetal sıkıntı
Prezantasyon anomalileri (transvers, alın, yüz ve makat geliş gibi)
Çoğul gebelikler
Fetal makrozomi (fetüsün doğum ağırlığının 4000 g ve üzerinde olması)
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Doğuma ait nedenler








Uzamış doğum eylemi
Baş-pelvis uyumsuzluğu
Uterus kasılmalarının yetersiz olması
Düzenli uterus kasılmalarına rağmen açılmanın tam olmaması
Vakum veya forseps uygulamasının başarısız olması

Umblikal kord veya plesantaya ait nedenler





Kordon sarkması veya kordonun önde gelmesi
Vasa previa
Plasenta previa
Ablassyo plasenta

Resim 1.24: Sezaryen ameliyatı

Ultrasonografik incelemede çocuğun gelişiminde bir problem tespit edilmemiş ise
planlı sezaryenler gebeliğin 39. haftası tamamlandığında yapılır.
Sezaryen hazırlığı için ameliyat sabahı veya bir gün öncesi gebe hastaneye yatırılır.
Genel durum değerlendirmesi için kan sayımı, idrar tetkiki, kan grubu, sarılık testi vb.
laboratuvar tetkikleri yapılır. Anemi durumunda ya da olası ameliyat komplikasyonları için 2
ünite kan hazırlatılır. Çocuk kalp atışları fetal monitörde kaydedilir ve problem olup
olmadığı tespit edilir. Ameliyattan en az 4 saat öncesinde yeme ve içme kesilir. Lavman,
karın cildinin tıraş edilmesi, mesanenin boşaltılması ve sonda takılması ameliyat öncesi
yapılan hazırlıklardır.
Sezaryen ameliyatı genel anestezi veya epidural anestezi ile yapılır. Sezaryende
cerrahi girişim tekniği değişmektedir. Günümüzde karın alt bölgesine yaklaşık 8 cm’lik
transvers insizyon yapılarak sezaryene başlanır. Karın duvarı, anatomisine uygun açılarak
genellikle 2 dakika içerisinde bebek çıkartılır ve çocuk hekimi ya da hemşire tarafından ilk
muayenesi yapılır. Daha sonra plasenta elle uterus içinden çıkarılır, kanama kontrolü
yapılarak uterus, karın duvarı ve cilt, anatomisine uygun dikilerek ameliyat bitirilir. Tüm
ameliyat süresi toplam 30–45 dakikadır.
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Sezaryen ameliyatı sonrası ilk 2 saat, 15 dakikalık aralarla ANT takibi ve kanama
kontrolü yapılır. İlk 1 saat içinde bebek anne kucağına verilip emzirmesi sağlanır. İlk
emzirme, annede süt yapımını hızlandırır, uterusun toparlanmasını sağlar ve kanama riskini
azaltır.
Sezaryen sonucu kanama, amniyon sıvı embolisi, mesane ve bağırsak yaralanmaları,
tromboemboli, over travması, endometritis, insizyon yerinde enfeksiyon ve üriner sitem
enfeksiyonları gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle anne sıkı gözlem altında
tutulmalı, hayati fonksiyonları kontrol edilmeli ve kaydedilmelidir. Bir problem olduğunda
doktora haber verilmelidir.
Annede kan uyuşmazlığı varsa doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde anneye koruyucu
olarak Anti-D yapılmalıdır. Aynı şekilde Hepatit B taşıyıcısı gebelerin bebeklerini korumak
için ilk 6 saatte aşı ve immünoglobin tedavisi yapılmalıdır.
Ameliyattan 6 saat sonra yeterli idrar çıkışı var ise hastanın sondası çekilir ve hasta
kaldırılarak yatağı etrafında ilk hareketi sağlanır. Anestezinin etkisi ile ameliyat sonrası gaz
çıkarma problemi olabilir. Bol bol yürüyüş yapmak gaz problemini giderebilir. Sezaryen
sonrası hastanede kalma süresi genellikle 2 gündür. Genel durumu iyi olan ve gaz çıkarmış
hasta, meme bakımı ve emzirme gibi konularda eğitim yapıldıktan sonra taburcu edilir.

1.5.8. Histerektomi
Histerektomi, uterusun ameliyat ile çıkarılmasıdır. Birçok jinekolojik sorun
histerektomi ile giderilebilir ancak büyük bir cerrahi girişim olduğu için öncelikle diğer
tedavi şekilleri önerilir. Diğer tedavi şekillerine yanıt vermeyen durumlarda histerektomi en
iyi seçenek olabilir. Histerektomi ameliyatları, kadınlarda sezaryen ameliyatlarından sonra
en sık yapılan ameliyatlar arasındadır.
Myomlar, endometriozis, endometrial hiperplazi, anormal kanamalar, uzun süren ve
uygulanan tedavilere yanıt alınamayan uterus kaynaklı ağrılar, prolapsus uteri, kanser,
histerektomi nedenlerinden bazılarıdır.
Histerektomi ameliyatları değişik şekillerde uygulanabilir. Ameliyatın tipi; muayene
bulgularına, ameliyata neden olan hastalığa, hastalığın yaygınlığına, hastanın yaşına,
doktorun seçimine ve deneyimine bağlı olarak değişir.


Abdominal histerektomi: Uterusun karından çıkarılmasıdır. Alt karın
bölgesinde uterusa ulaşmak için ciltten başlayan bir kesi yapılır. Uterusun
büyüklüğü ve ameliyatın yapılış nedenine bağlı olarak kesi yatay veya dikey
olabilir. Karından yapılan cerrahi girişim diğer histerektomi tiplerine göre daha
uzun iyileşme zamanı gerektirir. Bununla beraber bazı avantajları da vardır. Bu
tip histerektomide doktor, uterus ve diğer bazı karın içi organları daha iyi görüp
değerlendirebilir. Özellikle büyük tümörlerde, kanser şüphesinde iyi bir yoldur.
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Vaginal histerektomi: Vagen yolu ile uterusun çıkarılmasıdır. Bu yöntemde
karında kesi olmaz. Kesi vagen içinde olduğu için iyileşme zamanı abdominal
histerektomiden daha kısadır.



Laparoskopik histerektomi: Ameliyatın kısmen veya tamamen laparoskop
aracılığı ile yapılmasıdır. Operasyon süresi diğer yollardan yapılan
histerektomilere göre daha uzun, hastanın iyileşme dönemi daha kısadır.

1.6. Jinekolojik Muayenede Hemşirenin Rolü
Kadın hastalıkları ve doğum klinik ve polikliniklerinde, aile sağlığı merkezleri ve aile
hekimliklerinde çalışan hemşireler; kadın ve aile sağlığını korumak ve sürdürmek için
danışman, rehber ve sağlık eğitimcisi rolünü üstlenmektedir. İyi bir şekilde verilen
danışmanlık hizmetleri ve hastaların duygusal yönden desteklenmesi toplumun hemşirelik
hizmetlerine güven duymasını sağlar. Bu nedenle kadın sağlığı konusunda uygulanacak
jinekolojik muayene ve tedavide hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Hemşire;





















Hastayı dinlemeli ve sorunlarına objektif olarak yaklaşmalıdır.
Hastayı muayeneye hazarlarken mahremiyetine gerekli özeni göstermelidir.
Uygulanacak yöntemi basit ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır.
Korku ve endişeleri ile ilgili soru sormasına izin vermelidir.
Hastaya herhangi bir işlem uygulamadan önce aydınlatılmış onam hakkında
bilgi vermeli ve hastanın yazılı iznini almalıdır.
Muayene esnasında mümkün olduğunca hastanın yanında bulunmalıdır.
Muayene sırasında hastanın elini tutarak gevşemesi için destek olmalıdır.
Muayene için gerekli malzemelerin tam olup olmadığını kontrol etmeli ve tek
kullanımlık olasına dikkat etmelidir.
Tıbbi atıkların uygun şekilde atılmasını sağlamalıdır.
Işık kaynağını kontrol ederek ayarlamalıdır.
Eldiven ve sıvı bir yağlayıcı temin ederek doktora yardım etmelidir.
Muayenenin bitiminde perineyi silerek hastaya yardımcı olmalıdır.
Hastanın ayaklarını üzengilerden indirmeden önce masa üzerinde geriye doğru
kaymasını sağlayarak oturur pozisyona getirildikten sonra masadan inmesine
yardım etmelidir.
Yaşlı hastalara masadan inmeden önce bir müddet oturmaları için zaman
tanımalıdır.
Hastanın soruları varsa uygun bir dille cevaplandırıp doktorun söylediklerini
tekrarlamalıdır.
Hastanın ihtiyacı varsa giyinmesine yardım etmelidir.
Hastaya işlem sonrası yapılacaklar ve tedavi süreci konusunda gerekli eğitimi
yapılmalıdır.
Hastanın isteği doğrultusunda eşine de gerekli açıklamayı yaparak hasta ve eşi
psikolojik olarak desteklenmelidir.
Hastaya yapılan bütün eğitim ve tıbbi işlemleri kayıt altına almalıdır.
Bundan sonraki olabilecek tıbbi endikasyonlarda nereye başvuracakları
konusunda hastayı yönlendirmelidir.
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Hastalara ne zaman ve nereye başvuracakları konusunda bilgi vermeli ve dikkat
etmesi gereken konularla ilgili bilgileri mutlaka yazılı olarak hastanın eline
verilmelidir.
Hastaya uygulanan işlemler kim tarafından uygulandıysa hasta izlem kâğıdına
mutlaka isimleri yazılarak imzalanmalıdır.

33

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik bakımın yararlarından değildir?
A)
Kısırlığın önlenmesi
B)
Kanserlerin erken tanısı
C)
Üremenin artması
D)
Erken tanı ve tedavi
E)
Genital hastalıklardan koruma

2.

Aşağıdaki bilgilerde hangisi obstetrik anamnezde yer almaz?
A) Akıntı ve kananın karakteri
B) Toplam doğum sayısı
C) Kullanılan doğum kontrol yöntemi
D) Yaşayan çocuk sayısı
E) Toplam gebelik sayısı

3.

Memelerin gözle yapılan muayenesinde özellikle aşağıdakilerden hangisine bakılır?
A)
Meme başında çöküklük
B) Memede akıntı
C) Deride portakal kabuğu görüntüsü
D) Memelerde asimetri
E) Hepsi

4.

Özellikle rahim ağzı kanserlerinin ve kanser öncesi lezyonların erken tanınması ve
enfeksiyonları kontrol etmek için kadınlara yapılan özel rahim ağzı tarama testi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vajinal kültür
B) PAP smear
C) Probe küretaj
D) Retansiyone küretaj
E) LEEP konizasyon

5.

Aşağıdakilerden hangisi elle yapılan muayenedir?
A) Oskültasyon
B) Perküsyon
C) İnspeksiyon
D) Palpasyon
E) Hepsi
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Kadın hastalıkları ile ilgili anomalileri kavrayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan bir sağlık kuruluşunun kadın hastalıkları ve doğum
kliniğine giderek genital sistem anomalisi ya da siklus anomalisi olan hastaları
bulunuz. Bu hastaların belirti ve bulgularını, tanı için yapılan tetkikleri,
tedavileri için yapılanları hasta dosyasını inceleyerek, hasta ve serviste çalışan
sağlık

personeliyle

görüşerek

hastalıklar

hakkında

bilgi

edininiz.

Araştırmalarınızı not ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Çevrenizdeki değişik yaşlarda bayanlarla görüşerek âdet öncesi dönemde ne
gibi değişiklikler yaşadıklarını ve bu durumda neler yaptıklarını sorunuz. Elde
ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. ANOMALİLER
2.1. Menstruel Siklus Anomalileri
Normal siklusu yöneten hipotalamus-hipofiz-ovaryum fonksiyon ünitesinin her
basamağındaki bir yetersizlik (siklus süresi, kanama süresi ve kanama miktarı ile ilgili)
anormal siklus kanamalarıyla ya da en ağır şekli olan amenore ile sonuçlanır. Bütün bu
değişikliklere düzensiz sikluslar denir. Siklus anomalilerine en çok âdetin ilk başladığı
yıllarda, menopoz öncesinde, doğum ve düşüklerden sonra rastlanır.
Normalde menstruel siklus 28 günlük periyotlar hâlinde olmaktadır. Klinik olarak 28
+ 4 gün olan sikluslar normal kabul edilir. Yine menstruasyonun 4 + 2 gün devam etmesi
normal kabul edilir. 2 günden az ve 7 günden daha fazla süren menstruasyon patolojik olarak
kabul edilir. Her menstruasyonda kaybedilen kan miktarı ortalama 50-100 ml arasında
değişmektedir. Bunun tespitinde kişisel ifade önemlidir. Klinik olarak bu değerlerin dışında
tarif edilen menstrual sikluslar, düzensiz siklus olarak kabul edilir.
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Düzensiz sikluslar şu başlıklar altında toplanır:








Amenore
Hipermenore
Oligomenore
Polimenore
Hipomenore
Menoraji
Metroraji

Âdet düzensizlikleri, organik ve hormonal nedenlere bağlı olabilir. Organik kökenli
âdet düzensizlikleri, üreme organları ile ilgili çeşitli problemlerden kaynaklanır. Uterusta
myom, polip, tümör veya over kisti gibi nedenler bu tür âdet düzensizliklerinin sebebidir.
Yaklaşık %25 sıklıkla görülür. Yalnızca hormonal problemlere bağlı âdet düzensizlikleri ise
yaklaşık %75 sıklıkla görülür.

2.1.1. Amenore
Pubertenin tamamlandığı yaş sınırı olan 16 yaşına kadar menstrüel siklusun
başlamaması veya başlayan siklusun ortadan kalkması ya da 3–4 aylık aralarla gelmesi
durumuna amenore denir. Siklus bozukluklarının en ağır şekli olarak kabul edilir. Amenore
bir hastalık değil jinekolojinin hemen her alanını ilgilendiren ve pek çok nedeni olan bir
belirtidir.
Amenoreler genel olarak primer ve sekonder amenoreler olmak üzere ikiye ayrılır.
Genç kız 17–18 yaşına geldiği hâlde âdetin hiç başlamamasına primer amenore,
başladıktan sonra ortadan kalkmasına veya 3–4 aylık aralarla gelmesine sekonder amenore
denir. Primer amenore daha çok konjenital anomalilerle ilgilidir ve bazen tedavisi de
olmayabilir. Sekonder amenore ise çoğunlukla gebelik, stres veya kilo kaybına bağlıdır ve
tedavi şansı vardır.
Etyolojilerine göre amenoreler, fizyolojik ve patolojik olmak üzere iki büyük gruba
ayrılır.
2.1.1.1. Fizyolojik Amenore
Kadınların bazı dönemlerde normal olarak âdet görmeme durumları vardır. Bu âdet
olamama durumlarına fizyolojik amenore veya normal amenore adı verilir.





Puberteden önceki amenore
Gebelik esnasındaki amenore
Laktasyon (emzirme) devrindeki amenore
Menopozda görülen amenore (Fizyolojik amenoredir, tedaviye gerek yoktur.)
Bu dönemlerde âdet görmemenin sebebi ovulasyonun olmamasıdır.
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2.1.1.2. Patolojik Amenore
Fizyolojik bir nedeni olmayan her amenore, patolojik amenore olarak kabul edilir.
Patolojik amenoreler üç grup altında toplanabilir:


Fonksiyonel amenore: Ağır, akut ve kronik hastalıklar (kızıl, tbc, diyabet vb.),
korku, üzüntü, ızdırap, aile içinde ölüm, boşanma, ruh hastalıkları gibi çevresel
ve psişik faktörler, aşırı zayıflama rejimleri, psödosiyezis (pseudocyesis =
yalancı gebelik) gibi çeşitli durumlar fonksiyonel amenoreye neden
olabilmektedir.



Organ menşeili amenoreler: Periferik amenoreler, ovaryal amenoreler, santral
amenoreler olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür:


Periferik amenoreler: Vajina, servix ve uterus ile ilgili amenorelerdir.
Müller kanalının embriyoner hayatta tam olarak gelişememesi sonucu
vaginanın olmaması, embriyoner gelişme hatası olarak hymen deliğinin
olmaması (atresiya hymenalis) ameneroye neden olur.
Atresia hymenalis varlığında menarştan (ilk âdet kanaması) itibaren
uterustan gelen menstruasyon kanının önce vajinada (hematokolpos),
sonra uterus içinde (hematometra), daha sonra da tubalarda
(hematosalpinks) toplanması söz konusudur.
Serviksin konjenital atrezisi ya da iltihaplar, koterizasyon, konizasyon
gibi işlemlerden sonra tıkanarak atrezi oluşması neticesinde âdet kanı
dışarı akamaz ve amenore görülür.
Uterusun konjenital olarak olmaması, yetersiz gelişmiş olması,
endometriumda geçirilmiş iltihabi durumlar veya derin kürtajlardan sonra
yapışıklık olması (Asherman sendromu) gibi nedenler amenoreye neden
olur.



Ovaryal amenoreler: Overlerin olmaması veya yetersiz gelişmesi
sonucunda gonadotrop hormonlara cevap veremez. Ovaryum tümörleri,
kistleri, iltihapları amenore yapabilir. Kesin teşhis için ovaryal biopsi
uygundur.



Santral amenoreler: Hipotalamus ve hipofiz nedenli amenorelerdir. Eş
ölümü, ayrılma, göçler gibi çeşitli psişik faktörler hipotalamus
fonksiyonuna etki ederek, FSH ve LH'nın sekresyonunu bozar.
Hipotalamus bölgesinde tümör, iltihap, travma gibi organik bir bozukluk
varsa amenore görülür. Gebelikte büyüyen ve genişleyen hipofiz ön lobu
doğum sırasında ağır kanama ve şok sonucu nekrozla harab olur ve
hipofizden gonadotrop hormonlar salgılanamaz, amenore görülür
(Sheehan syndromu). Hipofiz tümörleri de amenore yapan sebeplerdir.
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Disregülatorik amenoreler: Endokrin bozukluklar sonucu meydana
gelen amenorelerdir. Özellikle troid ve böbreküstü bezi fonksiyon
bozukluklarında amenoreler oluşabilir. Aşırı troid salgılaması veya
yetersizliği, âdet düzensizliği ve amenore yapabilir. Böbreküstü bezinden
aşırı derecede salgılanan androjen hormonu, hipotalamus ve hipofiz
hormonlarını bozarak amenoreye neden olur. Androjenin aşırı dozda
salgılanması hipofizden FSH ve LH'nın salınımını bozarak overlerden
östrojen ve progesteron salınımına engel olur. Sonuçta amenore görülür.

Âdet gecikmesi olan normal üreme çağındaki bir hastada ilk yapılması gereken şey
gebelik testidir. Gebelik olmadığı tespit edildikten sonra âdet gecikmesine neden olan
durumla ilgili ayrıntılı muayene ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Amenore tedavisi için
hormonal tetkikler yapıldıktan sonra sonuca göre tedavi planlanır.

2.1.2. Hipermenore
Âdet kanamasının hem miktarı hem de süresinin uzun olmasıdır. Hipermenerode bir
menstruasyon sırasında kaybedilen kan miktarı 150 ml’den fazladır. Anemiye yol açabilir.
Uterus myomları, iltihap, polip, endometriosis gibi genital sebeplerden olabileceği gibi
koagülasyon bozukluğu, trombositopeni gibi kan hastalıkları, hipertansiyon, arterial ve
venöz staz, kalp, akciğer ve damar hastalıkları da buna neden olabilir.
Şiddetli ve uzun kanamalarda hormonal tedavi için androjen, östrojen, ve progesteron
kullanılır. Anemiye karşı gerekli tedaviye başvurulur. Tedaviden sonuç alınamıyorsa 40
yaşını geçmiş hastalarda histerektomi düşünülür.

2.1.3. Hipomenore
Âdet döneminde kaybedilen kan miktarının 20 ml’den az olması hipomenore olarak
kabul edilir. Çok doğum yapanlarda, doğumdan sonra aşırı şişmanlayanlarda, endometrium
tüberkülozu geçirenlerde, androjen fazlalığında, derin kürtajlardan sonra hipomenore
görülür. Bu durum, menarştan itibaren (primer) mevcut olabileceği gibi âdet bir süre normal
seyrettikten sonra ani veya yavaş yavaş azalarak da (sekonder) meydana gelebilir. Hastalığı
yapan neden tespit edildikten sonra nedene yönelik tedavi yapılır.

2.1.4. Oligomenore
Siklus süresinin 35 günden fazla olmasıdır. Oligomenorede kanama miktarı normaldir.
Âdetler 5-7 haftada bir veya 2-3 ayda bir görülebilir. En çok puberte ve klimakteryum
devrelerinde (menapoz öncesi dönem) görülür. Ovulasyonlu sikluslarda tedaviye gerek
yoktur, gebe kalabilirler.

38

2.1.5. Polimenore
Kanama miktarı normal olup 21 günden az aralıklarla âdet görülmesidir.
Polimenorede ya follikül fazı kısadır ya da korpus luteum fazı kısadır. Kısırlık tedavisi için
hangi siklus fazının kısalmış olduğu tespit edilip ona göre hormonal tedavi verilir.

2.1.6. Menoraji
Düzenli aralıklarla gelen kanamanın aşırı miktarlarda olmasıdır. Menorajide siklus
süresi normal fakat kanama süresi ve miktarı fazladır. Bu durum anemiye neden olabilir.
Myom, polip, endometriozis gibi organik bozukluklar, pıhtılaşma bozuklukları ve hormonal
bozukluklar menoraji nedeni olabilir. Tedavi nedene yönelik yapılır.

2.1.7. Metroraji
İki menstruasyon arasında herhangi bir zamanda, kısa veya uzun süren, miktarı az
veya çok olan kanamalardır. İltihap, tümör gibi sebepler ve ağır over fonksiyon bozuklukları
metrorajiye neden olur. Örneğin, hiperplazi şiddetli kanamalara neden olur. Bu durumda
endometriumun dökülmesi zor olur ve uzun sürer. Probe kürtaj yapıldıktan sonra kesin tanı
konarak tedavi planlanır.

2.2. Dismenore
Aşırı ağrılı âdet görmeye dismenore denir. Âdet sancısı alt karın bölgesine lokalize
olup bel, sırt ve bacaklara da yayılabilir. Ağrı genellikle âdet başlamadan 1 gün önce başlar.
Özellikle âdetin ilk günü çok şiddetlidir ve en çok 2-3 gün sürer. Âdet sancısı olan
kadınlarda aynı zamanda bulantı, baş ağrısı, kabızlık veya ishal gibi yakınmalar da olabilir.
Âdet sancısına neden olabilecek altta yatan herhangi bir hastalık saptanmaz ise bu
duruma primer dismenore denir. Genellikle ilk âdet kanamalarından itibaren başlar ve
ilerleyen yaşla birlikte veya gebeliklerden sonra şiddeti azalır.
Kadın genital organlarının hastalığına bağlı olarak sonradan ortaya çıkan dismenoreye
sekonder dismenore denir.
Âdet döneminde oluşan sancının nedeni, uterustaki dolaşımın azalması ve âdet kanının
dışarı atılması için uterusta oluşan kasılmalardır. Bu dönemde uterustan salgılanan
prostaglandin sinir uçlarını uyararak ağrı hissedilmesine sebep olmaktadır.
Uterusun ileri derecede geriye dönük olması ve servikal darlık dismenore yapan
sebeplerdendir. Böyle durumlarda uterusun kasılarak kanı dışarıya atmaya çalışması ağrıya
neden olmaktadır.
Sekonder dismenore özellikle endometriozisin belirtileri arasındadır. Adenomyozis,
myomlar, uterus ve tüplerin iltihabi hastalığı (PID) ile spiral kullanımı da sekonder
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dismenorenin diğer nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca servisit ve geçirilmiş kürtajlara
bağlı daralmalar da âdet kanının dışarıya akmasını engelleyerek dismenoreye yol açabilir.
Sekonder dismenorede tedavi nedene yönelik yapılır.
Primer dismenorelerin %25'inde hiçbir tedavi gerekmez. Non-steroid anti inflamatuar
(NSAİ) grubuna giren ağrı kesiciler verilebilir. Ağrı kesicilerin kullanımına âdet başlamadan
bir gün önce başlandığında etkileri daha iyi görülür. Ağrı kesicilere rağmen ağrı kesilmesse
doktor istemine göre doğum kontrol hapları kullanılabilir. Doğum kontrol hapları ile
ovulasyon baskılanarak etkili bir tedavi sağlanabilir.

2.3. Juvenil Kanamalar (Gelişme Dönemine Ait Kanamalar)
Kız çocuğunda puberte öncesi, pubertede veya puberteden sonra bazen ilk
menstruasyonda bazen de daha sonra ortaya çıkan patolojik kanamalara juvenil kanamalar
denir. Gittikçe uzayan âdetler zamanla sekonder amenoreye dönebilir. Daha sonra şiddetli
kanamalar başlayabilir. Bu kanamalar anemiye neden olabilir.
Juvenil kanamalarda anovülasyona bağlı olarak yüksek doz östrojen salgılanır.
Menstrual döngüde anomali meydana gelerek juvenil kanamalar oluşabilir. Hormonal
disfonksiyon, endometrial polipler, pıhtılaşma faktörlerinde bozukluk, endometrit gibi çeşitli
hastalıklar juvenil kanamalara zemin hazırlar.
Juvenil kanamalar, hormonal bozukluğa bağlı ise progesteron ile tedavi edilir. Ancak
organik bir lezyona veya kanama bozukluğuna bağlı ise nedene yönelik tedavi planlanır.

2.4. Premenstruel Sendrom
Yalnız ovulasyonlu sikluslarda görülen, 30 yaşından sonra sıkça rastlanan, kanamadan
yaklaşık 5-7 gün önce başlayan ve âdet kanaması ile son bulan bedeni ve ruhi şikayetlerin
hepsine birden premenstruel sendrom denir.
En sık görülen şikâyetler üç büyük grupta toplanır:




Su-tuz tutulmasına bağlı semptomlar: Karında, memelerde gerginlik, ağrı,
bacaklarda ödem, kilo alma
Nöro-vejatatif semptomlar: Baş ağrıları, baş dönmesi, bulantı, kolay yorulma,
taşikardi
Psişik semptomlar: Huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, alınganlık,
ajitasyon, sıcak basmaları, ciltte yağlanma ve sivilcelenme

Âdet öncesi gerilimin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte âdet periyodu
boyunca hormonlardaki değişikliklere bağlanmaktadır.
Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen ve her ay görülen bir grup yakınmalar,
kadının kendine olan güvenini yitirmesine ve yaşam kalitesinin olumsuz yönde
etkilenmesine neden olabilir.
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Premenstruel sendromun nedeni tam bilinmediğinden kesin olarak tedavisi de yoktur.
Tedavide birçok yöntem kullanılmaktadır. Temel prensip ovulasyonu baskılayarak kanda
oluşan hormon değişikliklerini ayarlamaktır. Bu amaçla en çok doğum kontrol hapları
kullanılmaktadır.
Bu tür problemi olan kişilerde doğru beslenme önemlidir. Kişiye az az ve sık
aralıklarla yemek yemesi önerilir. Özellikle âdet öncesi dönemlerde şeker, kırmızı et, cips,
fast food ürünleri, alkol, kafeinli gıdalar ve donmuş yağ tüketiminin azaltılması; yeşil sebze,
meyve, bakliyat tüketiminin arttırılması ve kalsiyumdan zengin bir diyet tavsiye edilir.
Premenstruel sendrom nedeni ile baş, bel, bacak veya kasık ağrısının ön plana çıktığı
durumlarda doktor önerisine uygun ağrı kesiciler kullanılabilir ancak salisilik asit (aspirin),
âdet kanamasını arttırabileceği için bu dönemde kullanılmamalıdır. İleri düzey psikolojik
problemler yaşayan kişilerde hipnoz tedavileri ve psikolog desteği sağlanabilir.

2.5. Disfonksiyonel Uterus Kanamaları
Disfonksiyonel uterin kanama, hormonal mekanizmalar sonucu oluşan ve uterustan
kaynaklanan anormal vajinal kanama olarak tanımlanabilir.
Hormonal dengenin bozulduğu bazı hâllerde fazla ya da az, lekelenme tarzında veya
beklenilmedik kadar kısa ya da uzun kanama olabilir. Bu tip düzensiz kanamalar
disfonksiyonel ya da anormal uterin kanamalar olarak adlandırılır.
Disfonsiyonel uterin kanama tanısı; öykü, fizik muayene ve diğer yardımcı tanı
yöntemleri ile özellikle endometrial biyopsi ile konur.
Uygun tedavi ve takip planı;

Ovülasyon olup olmamasına,

Endometrial kalınlık ve üreme fazına,

Kanamanın miktarı ve süresine,

Yaş ve doğurganlık durumuna göre her hasta için ayrı ayrı oluşturulur.
Beş farklı hormonal durum disfonksiyonel uterin kanamaya neden olabilir.


Progesteron ve östorjen çekilme kanaması: Perimenapozal hastalara verilen
kombine replasman tedavileri ve kombine doğum kontrol haplarının kullanımı
kesildiği zaman progesteron ve östrojen çekilme kanaması görülür. Progesteron
ve östrojen çekilme kanamasının özellikleri; menstruel değişikliklerin
endometriumun bütün segmentlerinde aynı anda olması, kanamanın düzgün
başlayıp normal süre ve miktarda bitmesidir.



Östrojen çekilme kanaması: Ovulasyon öncesi östrojen seviyelerindeki hafif
düşme, bazı aylarda lekelenme tarzında kanamalara neden olabilir. Tek başına
östrojen tedavisi verilen bir kadının ilacı kesilirse yine östrojen çekilme
kanaması olur.
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Progesteron çekilme kanaması: Korpus luteumun cerrahi olarak çıkarılması
veya dışarıdan ilaç olarak projestin verilmesi ve sonra ilacın kesilmesi
sonucunda bu tür kanama şekli görülebilir.



Östrojen yıkılma kanaması: Hem yüksek hem düşük düzeyde östrojenik
ortamda yıkılma kanaması olabilir. Düşük doz östrojenli doğum kontrol
haplarında uzun süreli ama lekelenme tarzında hafif uterin kanamanın
görülmesi, verilen östrojen dozunun yetersiz olmasına bağlıdır. Yüksek östrojen
seviyeleri ve uzun süreli tek başına östrojen etkisi, endometriumu fazlaca
kalınlaştırır. Bunun sonucunda menstruel kanama gecikir ve arkasından aşırı ve
ani uterin kanama başlar.



Progesteron yıkılma kanaması: Diğer kanama tiplerine göre daha az görülen
progesteron yıkılma kanamasına, tek başına projestin içeren oral kontraseptif
(mini-pill), Norplant ve Depoprovera kullanan kadınlarda rastlanılmaktadır.

Disfonksiyonel uterin kanamalarda tedavi şekli, kanamanın miktarı ve nedenine göre
değişir. Anormal uterin kanamalarda veya anovulatuar sikluslarda, östrojen ve progesteron
hormonları içeren doğum kontrol hapları kanamaları azaltabilir ve düzenli hâle getirebilir.
Ağır kanamalar, yüksek dozda östrojen ya da progesteron içeren ilaçlarla tedavi edilebilir.
Kanama daha da şiddetli ise hastaneye yatarak tedavi gerekebilir. Hormonal tedavi başarılı
olamazsa probe küretaj bu tip şiddetli kanamaları durdurabilir. Bu tedavi yönteminde
dejenere olmuş endometriumun cerrahi olarak dökülmesi sağlanarak yerine daha sağlıklı bir
endometriumun gelmesi amaçlanır.

2.6. Kadın Üreme Organlarının Anomalileri
Embriyonik dönemde kadın genital organlarından uterus, tüpler ve vajenin üst kısmı
sağlı sollu yerleşmiş müller kanallarının karın içinde, orta hatta birleşmesi ve kaynaşması
sonucu oluşur. Vajenin alt bölümü, rahim ağzı ve vajen girişi ise ürogenital sinüs adı verilen,
ciltten içeri doğru uzanan bir kıvrımdan oluşur.
Embriyonik dönemde olan birleşmenin hiç olmaması ya da birleşme ve kaynaşmanın
yetersiz olmasından kaynaklanan doğumsal anatomik bozuklukların tamamına, genital organ
anomalileri veya müller kanal anomalileri denir.
Gelişim esnasında müller kanalların karın içinde birleşmemesine bağlı olarak görülen,
kadın genital organlarının doğuştan olan bu anomalilerinden en çok görülenleri, uterus şekil
anomalileridir. Bu anomaliler çift uterus, çift serviks ya da çift vajina şeklinde olabilir. Daha
nadir olarak uterus ve vajina aplazisi (agenez) olabilir. Uterusta anomaliler olabildiği gibi
aynı şeklide vajinada ve kızlık zarında da doğuştan anomaliler görülebilmektedir.
Kadın üreme organlarının bu yapısal bozuklukları aynı zamanda işlev bozukluklarına
da yol açar. Kısırlık, tekrarlayan düşükler ve zor doğumlara sebep olabilir. Uterus
anomalilerine bağlı olarak erken doğum, makat geliş ve bebek ölüm oranlarında artış
olabilir. Bazen bu anomaliler amenore, dismenore, kasıklarda ve belde ağrılara neden
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olabilir. Yumurtalıkların gelişimi tamamen ayrı olması nedeniyle bu tip hastalarda
yumurtalıkların yapı ve işlevleri normal olabilir.

2.6.1. Aplasia (Agenez)
Aplazi (agenezi), organizmanın doku, organ ya da organ grubunun bulunmamasına
denir. Agenezi embriyon evresinde yetersiz gelişim ya da erken yıkımdan kaynaklanabilir.
Gelişmenin yetersiz olduğu durumlarda hipoplazi terimi kullanılır.
Gelişme bozukluklarının en ileri şekli aplazidir. En ağır ageneziler oluşmamış kafatası
(akrani), beyin (anensefali) ve kalptir (akardi). Bazı agenezi tipleri doğal bir yaşam
sürdürülmesini engellemez. Bir kol ya da bacağın yokluğu (ameli) ve memelerin
bulunmaması (amasti) buna örnektir. Bazı agenezi tiplerinde ise organın eksikliğine bağlı
olarak ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin tiroit bezinin bulunmaması hipotiroidizme,
timusun bulunmaması ise bağışıklık sisteminin yetersizliğine yol açar.
2.6.1.1. Rahim Yokluğu (Uterus Agenezisi)
Rahim hiç gelişmemiştir. Beraberinde vajen üst kısmı da gelişmediğinden güdük veya
normal işlevini görebilen bir vajen olabilir. Uterusun yerinde ince bir bant veya bunun iki
yanında tüpler ve yumurtalıklar olabilir. Âdet görememe ve kısırlık nedeniyle doktora
müracaat edildiğinde muayenede fark edilir.
2.6.1.2. Az Gelişmiş veya Güdük Uterus (Rudimenter veya Hipoplazik Uterus)
Uterus kısmen gelişmiştir. Genellikle küçük bir uterus vardır. Bu da gebeliğe veya
gebeliği taşımaya izin vermeyen bir yapıdır. Bu kişilerin gelişimi dışarıdan tamamen normal
görünür çünkü yumurtalıkları normal fonksiyon görür. Rudimenter uterusta, endometrium
gelişmişse nadiren gebelik görülebilir. Bu durumda rüptür tehlikesi vardır. Genellikle
kendini düşük, dış gebelik ve erken doğumla belli eder.
2.6.1.3. Yarım Uterus (Uterus Unikornis)
Yarım uterus, müllerian kanallarından birisinin gelişmemesi sonucu oluşur. Müller
kanallarından birisi olması gereken yere göç edemez ve buna bağlı yukarıdan aşağı doğru
sadece bir kanaldan oluşan yarım bir uterus meydana gelir. Bu durumda bir normal vagina ve
serviks ile tek boynuzlu bir uterus kavitesi ve tek bir fallop tüpü bulunur. Bu duruma uterus
unikornis denir.
Uterus unikornis vakalarında uterusun diğer tarafı ve adneksler tamamen mevcut
olmayabilir veya tam gelişmemiş olabilir. Bu takdirde uterus bicornus rudimentarius
solidus adını alır. Uterus solidus rudimentarius ile beraber tam vagina agenezisi de vardır.
Bu vakalarda laparoskopide uterus yerinde iki solid doku uzantısı, uzun tubalar ve iğ
biçiminde overler görülür, vagina yoktur. Genellikle beraberinde üriner sistem anomalileri
de bulunur. %50 böbrek ve üreter anomalisi mevcuttur.
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Resim 2.1: Uterus unikornis

2.6.1.4. Doğumsal Vagina Yokluğu (Vaginal Atresia)
Doğuştan vajinası olmayan kadınların çoğunlukla uterusları da yoktur. Bu şeklide yapı
bozukluğu olan hastalar genellikle âdet kanamalarının görülmemesi üzerine doktora
müracaat ederler. Uterus ve vaginanın yokluğu ile ortaya çıkan tablolarda çoğunlukla üriner
sistem anomalileri de birlikte görülür.
Vajinal atrezisi olan kişilerde dış genital organlar tamamen normaldir, puberte
dönemine kadar herhangi bir belirti gözlenmez. Meme gelişimi ve genital bölge kıllanması
gibi ikincil seks karakterleri normal ancak amenore şikâyeti olan kız çocuklarında vajinal
atrezi düşünülür. Tedavi için plastik cerrahlar ve jinekologlar tarafından ortaklaşa yapılan bir
ameliyat ile yapay vajina yapılır.

2.6.2. Genital Kanalda Yapışıklıklar (Gynatresie - Jinatrezi)
Jinatrezi, genital kanalın herhangi bir yerinde kısa ve uzun devam eden bir kapanıklık
demektir. Konjenital olarak meydana gelen jinatreziler müller kanallarının birleşip bir kanal
hâlini alamamasından oluşur. Daha çok vagina ve servikste görülür. Puerperal enfeksiyon,
yaralanma veya herhangi bir travma sonucu jinatrezi görülebilir. Konjenital jinatrezilerin en
önemlileri atresia hymenalis, atresia vaginalis, atresia servikalistir.
2.6.2.1. Kızlık Zarının Tam Olarak Kapalı Olması (Atresia Hymenalis)
Hymenin tamamen kapalı olması hâline atresia hiymenalis denir. Bu durum
puberteye kadar fark edilmez ve vajen alt kısmında enine septus ile de sık olarak
karıştırılabilir.
İlk âdetten itibaren meustruel kan dışarı akamadığından vajende toplanır. Buna
hematokolpos denir. Her siklusta kanama devam edeceğinden kan uterus içinde ve tübalarda
da toplanır. Uterus içinde kanın toplanmasına hematometra, tubalar içinde kanın
toplanmasına ise hematosalpinks adı verilir.
İlk âdetin olmaması, karında şişlik ve aylık aralıklarla gelen pelvik ağrılar en sık
görülen şikâyetlerdir. Hematokolpos teşekkül ettikten sonra teşhis kolaydır. Muayenede labia
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minörler arasında bombelik ile birlikte mavimtrak renkli gergin hymen görülür. Rektal tuşe
yapıldığında vajende ve uterusta kitle ele gelir.
Tedavide hymen en bombe yerinden haç şeklinde kesilir ve üçgen bir zar dokusu
çıkartılıp tekrar kapanmaması için kenarları dışarı doğru çevrilip dikilir. Yapılan bu açma
işleminden sonra kızlık zarının ameliyat sırasında kesildiği bir rapor ile bildirilir.

Resim 2.2: Normal ve imperfore himen

2.6.2.2. Vajinal Kanalın Kapalı Olması (Atresia Vaginalis)
Embriyoner hayatta müller kanalının vaginayı oluşturan kısmının kanal hâline
gelememesi neticesinde oluşur. Vajinal atreziler doğuştan olabildiği gibi sonradan da
olabilir. Vajinadaki atrezi tam ya da kısmi olabilir. Atrezi tam ise vaginal kanal bir bağ
dokusu uzantısı şeklindedir. Bazen atrezi hemen hymenin arkasında veya vaginanın muhtelif
kısımlarında olabilir. Bazı vakalarda ise vagen en üst kısmında halka şeklinde bir darlık
gösterebilir. Uterus ve serviks normaldir.
Vajinal atreziler puberte öncesi herhangi bir belirti vermez ancak menstrüasyonun
başlamasıyla kanalize olamamış vajinadan dışarı akamayan kan, üst vajina ve uterusta
birikerek ağrı ve kitle oluşumuna yol açar. Serviks, vagina ve hymen atrezilerinde âdet
zamanlarında şiddetli ağrı olduğu hâlde dışarıya kanama yoktur. Buna da molimina
menstrualis denir. Atresia vaginalis, normal fonksiyon gören uterus ve overler ile birlikte
ise menarştan sonra molimina menstrualis oluşur.
Atresia vaginalisin tedavisi cerrahidir. Bunun için üretra, mesane, rektum arasındaki
gevşek bağ dokusu içinde bir tünel açılır. Böylece yeni ve suni bir kanal meydana getirilir.
2.6.2.3. Rahim Ağzı Kanalının Doğuştan Olmaması (Servikal Atrezi)
Genellikle kromozomal bozukluğun görülmediği müllerian anomalilerde, anomali
servikse uyan bölümde gelişirse servikal atrezi veya servikal kanal yokluğu gibi anomaliler
ortaya çıkar. Fizik muayene bulgularında pelvik bölgede kitle ve ağrı, uterus 6 haftalık
gebelik cesametinde ve dış genital organlar normaldir. Ultrasonda serviks gözlenmez.
Tedavisi cerrahidir. Son derece nadir görülen servikal atrezilerin tedavisi oldukça
güçtür.
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2.6.2.4. Genital Dudakların Yapışıklığı
Vajen yokluğu ile karıştırılabilen vajen girişindeki küçük dudakların yapışık olması
doğuştan bir genital organ anomalisi olabileceği gibi iltihabi hastalıklara da bağlı olabilir.
Herhangi bir şikâyete neden olmuyorsa evlenme çağına kadar kız çocuğunda psikolojik
sıkıntılara neden olmamak ve ilgisini gereksizce cinsel organlarına çekmemek amacıyla
tedavisi için gerekli operasyon ertelenebilir. Çok basit bir operasyon ile yapışıklıklar
açılabilir.

2.6.3. Çift Malformasyonlar
Embriyonel hayatın 16. haftalarında birleşmeleri gereken müller kanalları,
birleşmeden gelişmelerine devam ederlerse genital organlarda çeşitli derecelerde çift
teşekküller meydana gelir. Bunlar, vaginaya ve uterusa ait çift teşekküller olmak üzere iki
ayrı grupta incelenir.
2.6.3.1. Vaginaya Ait Çift Teşekküller




Hymen septus: Çift teşekküllerin en basit şeklidir. Hymenal açıklık yukardan
aşağıya doğru uzanan bir doku uzantısı ile iki kısma ayrılmıştır. Bu doku
uzantısı ince ve zayıf ise cinsel ilişki sırasında yırtılır. Kalın ve sağlam olan ve
cinsel birleşmeye mani olan durumun varlığında bu septum doktor tarafından
kesilir ya da doğum sırasında operatif olarak ortadan kaldırılır.
Vagina septa: Vagina bir septum vasıtasıyla ikiye ayrılmıştır. Vaginal septum
varlığında genellikle uterus ve hymen de çifttir. Vagina kısmen bir septumla
ikiye ayrılmışsa vagina supsepta adını alır. Tanı genelikle jinekolojik muayene
ile konulur. Cinsel ilişkide zorluk ve âdet kanamasının dışarı akmasına engel
oluyorsa hemen tedavi edilmelidir. Tedavi cerrahi olarak vaginal bölmenin
kesilmesi şeklindedir.

2.6.3.2. Uterusa Ait Çift Teşekküller
Uterus, normalde yan yana duran iki müller kanalın uzunlamasına kaynaşması sonucu
ortaya çıkar. Bu kaynaşmanın tam olmaması ya da hiç olmaması uterusta değişik yapı
kusurlarına neden olur. Kaynaşma bozukluklarının neden olduğu gelişim bozuklukları
aşağıda kısaca açıklanmıştır.


Çift uterus (uterus didelphys): İki serviks ve iki ayrı uterus varsa bu duruma
uterus didelfis denir. İki müller kanalın birleşememesi nedeniyle meydana
gelir. Bu tip yapı bozukluğunda birbirinin benzeri tam olarak iki tane uterus yan
yana bulunmaktadır. Bu tür yapısal bozukluklarda döllenme ve gebe kalma
sorunlarından daha çok düşük ve erken doğumlar meydana gelebilir.
Müller kanalları birbirinden tamamen ayrı gelişir ve iki uterus, iki vagina
yanyana bulunursa uterus duplex ve vagina duplex olarak adlandırılır.
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Resim 2.3: Uterus didelfis



Uterusun boynuzlu olması (uterus bicornis): İki müller kanalının kısmen
birleşmesi nedeniyle meydana gelir. İki kanalın birleşmesinin eksik olduğu bir
bozukluktur. İki uterus bir serviks vardır.

Bikornis uterusta, uterus içi genellikle bebeğin yerleşmesine ve büyümesine izin
verecek büyüklüktedir. Gebelik sonuçları normale yakındır. Uterus anomlileri içinde
gebeliğin devamına izin veren nadir anomalilerden biridir.

Resim 2.4: Uterus bikornis

Bazen rahim ağzında da birleşme kusuru olaya eşlik ederek rahim ağzı da çift olabilir.
Buna uterus bicornis bicollis denir.
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Resim 2.5: Uterus bicornis bicollis

Uterus kavitesinin üst bölümünde birleşme olmadığı hâlde collum bölgesindeki
birleşme tam olduğunda tek serviks, tek vagina bulunur. Buna uterus bicornis unicollis
denir.

Resim 2.6: Uterus bicornis unicollis

Teşhis, laparoskopi ile direk olarak ya da ultrason, MR ve BT ile görüntülenerek
konur. Tekrarlayan gebelik kaybı ve habituel düşükler olursa ameliyat edilmelidir.


Uterus septus: İki müller kanalın birleşmesi sırasında birbirlerine yapışması ve
ortadaki bölümün erimemesi nedeniyle oluşur. Tek bir vagina ve serviks ile
görünürde normal tek bir uterus bulunur. Uterus boşluğu, içinde bulunan bir
bölmeyle ikiye ayrılmıştır. Bu bölme yukarıdan aşağı doğru değişik
uzunluklarda olabilir. Tam olduğunda uterus septus, yarım olduğunda uterus
subseptus adını alır.

Uterus içi boyalı filmlerde kalp şeklinde veya tamamen ikiye bölünmüş olarak
görülebilir. Tedavide, endoskopik cerrahi ile insizyon yapılarak septum giderilir. Bu şekilde
gebelik kayıp oranları azaltılarak %90’a varan başarılı gebelikler sağlanır.
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Resim 2.7: Uterus subseptus ve uterus septus



Uterus biforis: Uterusun dış görünüşü normal ancak servikal kanalı ikiye
ayıran bir septuım vardır. Cavum uteri tektir.



Uterus arcuatus: En hafif birleşme kusuru olup uterusun en üst kısmı, uterus
boşluğuna doğru bombeli bir biçimdedir. Uterus, serviks ve vagen tektir.
Genellikle yeterli rahim içi hacim mevcut olduğundan düşük ya da erken doğum
gibi komplikasyonlara neden olmaz.

Resim 2.8: Arkuat uterus

Yapısal uterus bozukluğu olan kadınlar normal âdet görebilir, gebe kalabilir ve normal
doğum yapabilir. Bazen var olan bir gelişim kusuru yaşam boyu farkedilmeyebilir ya da
herhangi bir nedenle ortaya çıkabilir. Bazı kadınlarda hiçbir yakınmaya yol açmayan yapısal
kusurlar, bazılarında düşüklere, erken doğumlara, doğumların ağır seyretmesine, atoni
kanamasına ve kısırlığa yol açabilir. Teşhisinde HSG (histerosalpingografi), laparoskopi
kullanılır. Anomaliler genellikle cerrahi olarak düzeltilir.

2.6.4. Dış Genital Organlarda Yarık Teşekkülleri
Dış genital organların yarık şekillerinde en önemli patoloji, klitorisin üst kısmının açık
olması (epispadia) ve vajina ön duvarının açık olmasıdır (hipospadia).
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2.6.4.1. Epispadia
Embriyonel gelişim sırasında sinüs ürogenitalisin ön kısmında oluşan bir kusur sonucu
epispadia ortaya çıkar. Kızlarda epispadianın en hafif şeklinde klitoris ikiye ayrılır. Biraz
daha ileri şeklinde ise üretra ön duvarı yarık şeklinde açılır hatta bazen sfinkteri de içine
alarak mesaneye kadar uzanabilir. İleri derecelerdeki vakalarda mesane mukozası toptan
dışarı dönebilir. Epispadianın tedavisi cerrahidir.
2.6.4.2. Hipospadia
Üretranın vestibulum yerine vajen ön duvarının yukarı kısımlarına açılmasına
hipospadia denir. Bu anomali üretra ile vajinayı birbirinden ayıran septumun mevcut
olmaması veya tam olarak teşekkül etmemesinden ileri gelir. Üretra vajina içinde kalır.
Beraberinde diğer genital organlarda da anomali vardır. İleri derecede hipospadia
durumlarında üretra hiç mevcut olmayabilir, mesane doğrudan doğruya vajen üst kısmına
açılabilir. Tedavisi cerrahidir.

2.7. Uterusa Ait Pozisyon Bozuklukları
Uterus, pelvis duvarına ligamentler ile tespit edilerek karın içi organların negatif
basıncı sonucu normal ekseni üzerinde ve serviks ile korpus arasında 110-115 derecelik bir
açı yaparak hafif öne eğik pozisyonda durur. Bu normal bir pozisyondur.
Uterusun normal pozisyonundaki sapmaları; retroversio-fleksio, desensus, prolapsus
ve inversio uterustur.

2.7.1. Retrovert Uterus
Uterus ile vagina arasındaki açısal ilişkiye versiyon denir. Klinikte en çok rastlanan
pozisyon bozukluğu retroversiyon adı verilen uterusun arkaya doğru devrilmesidir.
Korpus ile serviks arasındaki açısal ilişkiye ise fleksiyon denir. Uterus tümüyle arkaya
doğru dönükse ve korpus-serviks açısı arkaya doğru bükülmüşse bu duruma retroversiyofleksio uteri denir.
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Resim 2.9: Retrovert uterus

Doğum sırasında pelvis dokularının gevşemesi, yırtılması veya menapozda
hormanların çekilmesi ile oluşan uterus atrofisi ve bağlarının zayıflaması sonucu uterusun
restoversio- fleksio durumu ortaya çıkar.
Pelvis içindeki bazı hastalıklar da uterusu geriye doğru çekebilir. Bu hastalıklardan en
önemlisi endometriozistir. Tubaların enfeksiyonu, pelvik iltihabi hastalıklar veya ameliyatlar
sonrası oluşan yapışıklıklar, uterusun ters dönmesine neden olabilir.
Klinikte bazı hastalarda hiçbir belirti vermezken bazılarında disparoni, dismenore,
zaman zaman bel ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu gibi belirtiler görülebilir.
Hastanın şikâyeti yoksa tedavi gereksizdir. Retroversiyon durumu cerrahi olarak
düzeltilebilir. Ameliyat sonrası oluşacak yapışıklıklar hem kısırlığa neden olabilir hem de
kasık ağrılarının artmasına yol açabilir. Muayenede retrovert uterus tespit edildiğinde altta
yatan bir patoloji varsa bunun tedavisine yönelik girişimler yapılır.

2.7.2. Antefleksion
Anteversiyon, serviksin durumu değişmeksizin uterus korpusunun istmus uteri
üzerinden öne doğru bükülmesidir. Uterusun normal pozisyonu, antefleksiyon/ anteversiyon
terimleriyle belirtilir. Rektum ve mesanenin doluluğu ile değişmesine karşın uterus
genellikle öne, mesanenin üzerine bükülmüş, antefleksiyon durumdadır Vagina uzun ekseni
ile uterus uzun ekseni arasındaki açıklığı öne bakan 90-120 derecelik açıya anteversiyon
açısı denir
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Resim 2.10: Uterusun pozisyonları

2.7.3. Desensus Uteri
Uterusun normal pozisyonundan aşağı inmesi sonucu serviksin vagen girişine kadar
gelmesine desensus uteri denir. Pelvis tabanını oluşturan kasların ve uterusu tutan
ligamentlerin doğum sırasında defektleri veya yaşın ilerlemesi ile bağ dokusunun gevşemesi
sonucunda uterus yer değiştirebilir. Primer bağ dokusu ve kas zayıflığı bazen hiç doğum
yapmamış kadınlarda da desensusa neden olabilir.
Yalnız pelvis tabanında defekt varsa sistosel, rektosel ve vaginada desensus görülür.
Yalnız perinede defekt varsa desensus vagina görülür. Uterusu tutan bağlarda defekt varsa
pelvis tabanı sağlam ise desensus uteri gözlenir. Hem pelvis tabanında hem de uterusu tutan
bağlarda defekt varsa sistosel, rektosel, desensus vagina ve desensus uteri birlikte görülür.
Desensus uteri, aşağı doğru sarkma hissi ve kasıklarda ağrı ile kendini belli eder.
Tedavisi cerrahidir.

2.7.4. Prolapsus Uteri
Uterusun serviks kısmının vagenden dışarı çıkmasına subtotal prolupsus, uterusun
tamamen vagenden dışarı çıkmasına ve vulvada görülmesine total prolapsus denir.

Resim 2.11: Uterus prolapsusu
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Uterusu yerinde tutan kas ve bağların zayıflaması, gerilmesi nedeniyle uterus
prolapsusu oluşur. Bu kas ve bağlar; genetik etkiler, doğum ve yaşlanma nedeniyle
zayıflayabilir. Uterusun desensusu başladıktan sonra tekrarlayan doğumlar, ıkıntı, öksürük,
ağır kaldırma, gibi olaylar uterus prolapsusuna zemin hazırlar.

Resim 2.12: Total prolapsus

Hafif sarkmalarda herhangi bir belirti olmayabilir. Orta ve ileri derecedeki
sarkmalarda;

Karnın aşağı kısımlarında ağırlık ve bir top üzerinde oturuyormuş gibi hissetme,

Sırtın ve karnın alt kısımlarında ağrı,

Cinsel ilişki sırasında ağrı (disparunia),

Aşağı doğru çekilme hissi,

Pelvik ağrı,

İdrar tutamama,

İdrar ve gaita yaparken zorlanma,

Genital organlarda enfeksiyonlar,

Sistit,

Total prolapsusta dolaşım güçlüğüne bağlı özellikle servikste ülserler, çatlaklar
ve enfekte akıntılar meydana gelir.
Jinekolojik muayenede sarkmanın tespit edilmesi ile tanı konur. Uterus desensusu ve
prolapsusu muayenede gözle görülür.
Çoğu zaman herhangi bir tedavi önerilmez. Orta ve ileri derecedeki sarkmalarda
cerrahi tedavi yapılır. Vaginal yoldan uterusun çıkartılması (histerektomi) en iyi yoldur.
Bu durumları önlemek için doğumda epizyotomi vaktinde açılmalıdır. Puerperal
devrede hasta ıkındırılmamalı, pelvik kasları güçlendiren Kegel egzersizlerini yapmalı ve
ağır şeyler kaldırmamalıdır.
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2.7.5. İnversio Uterus
Doğumdan sonra bir eldiven parmağı gibi uterusun iç yüzünün dışarı dönmesine
inversio uterus denir. Özellikle doğumdan sonra gevşek bir uterusta, plasentayı çıkarmak
için kordondan tutup çekme sırasında ortaya çıkar. Servikal kanalda fundus görülüyorsa
parsiyel inversiyon, uterusun hepsi ters dönmüşse tam inversiyon denir.
Genel anestezi altında ve steril şartlarda bu inversiyon düzeltilir, başarılamazsa
operatif yol denenir.

Resim 2.13: İnversiyonun düzeltilmesi
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Primer amenore için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
Gebelikten sonra görülür.
B)
4 aylık aralıklarla gelir.
C)
Stres ve kilo kayıplarına neden olabilir.
D)
Nedeni konjenital anomalilerdir.
E)
Tedavi şansı vardır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi oligomenore tanımına uygundur?
A) 21 günden az arlıklarla âdet görülür.
B) Âdet döneminde kaybedilen kan miktarı 20 ml’den azdır.
C) Siklus süresi 35 günden fazladır.
D) Âdet kanamasının hem miktarı hem de süresi uzundur.
E) İki menstruasyon arasında herhangi bir zamanda kanama olur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi uterusa ait çift teşekküllerden değildir?
A) Uterus didelphys
B) Uterus arcuatus
C) Uterus bicornis
D) Uterus septus
E) Uterus dupleks

4.

Aşağıdakilerden hangisi uterus retroversiyonu nedenlerinden değildir?
A)
Tubaların enfeksiyonu
B)
Ameliyatlar sonrası oluşan yapşıklıklar
C)
Doğum sırasında pelvis dokularının gevşemesi
D)
Menapozda hormanların çekilmesi ile oluşan uterus atrofisi
E)
Yaşın ilerlemesi

5.

Aşağıdakilerden hangisi uterusun normal pozisyonundan aşağı inmesi ve serviksin
vajen girişine kadar gelmesi durumudur?
A)
Desensus uteri
B)
Uterus prolapsusu
C)
İnversio uterus
D)
Retrovert uterus
E)
Antevert uterus
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DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Tedaviye dirençli veya tekrarlayan fungal enfeksiyonlarda tanıya yardımcı olmak
amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)
PAP smear
B)
Vajinal kültür
C)
LEEP konizasyon
D)
Konizasyon
E)
Hepsi

2.

Özellikle menopoz sonrası kanamalarda teşhis amaçlı yapılan küretaj işlemine ne
denir?
A)
Probe küretaj
B)
Retansiyone küretaj
C)
Endoservikal küretaj
D)
Parsiyel biyopsi
E)
Eksizyonel biyopsi

3.

Serviks vajina ve vulva dokularını büyüterek incelenmesini sağlayan, tarama amaçlı
kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Laparoskop
B)
Endoskop
C)
Kolposkop
D)
Spekulum
E)
Loop koter

4.

Aşağıdaki durumların hangisinde konizasyon işlemi yapılır?
A)
PAP smear testi sonuçlarına göre rahim ağzı kanalına dökülen hücrelerin
mikroskop altında incelenmesinde normal dışı hücresel değişiklikler
görüldüğünde
B)
İleri derecelerde patolojik PAP smaer testi sonuçları ile kolposkopi bulguları
veya biyopsi sonuçları uyuşmadığında
C)
Kolposkopik incelemede şüpheli lezyonun sınırları uterus içine yayılma
gösterdiğinde
D)
Endo servikal küretajın pozitif olduğunda
E)
Hepsi

5.

Aşağıdaki durumların handisinde kriyoterari yapılır?
A)
Hamilelikte
B)
Servikste enfeksiyon varlığında
C)
Tekrarlayan lezyonlarda
D)
Kanser varlığında
E)
Hiçbiri
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6.

Aşağıdaki sezaryen endikasyonlarından hangisi bebeğe ait nedenlerdendir?
A)
Baş pelvis uyumsuzluğu
B)
Kordon sarkması
C)
Anneden fetüse bulaşabilecek maternal enfeksiyonlar
D)
Çoğul gebelikler
E)
Vasa previa

7.

Troid ve böbreküstü bezi fonksiyon bozukluklarına bağlı görülen amenoreler
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Disregülatorik amenoreler
B)
Periferik amenoreler
C)
Santral amenoreler
D)
Fonksiyonel amenoreler
E)
Ovaryal amenoreler

8.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karnın aşağı kısımlarında ağırlık ve bir top üzerine
oturuyormuş gibi hissetme, cinsel ilişki sırasında ağrı, muayenede uterusun dışarıdan
görülmesi gibi belirti ve bulgular vardır?
A)
Desensus uteri
B)
Retrovert uteri
C)
İnversio uterus
D)
Prolapsusu uteri
E)
Antefileksio uterus

9.

Kız çocuğunda puberte öncesi, pubertede veya puberteden sonra bazen ilk
menstruasyonda bazen de daha sonra ortaya çıkan patolojik kanamalara ne denir?
A)
Âdet kanaması
B)
Juvenil kanamalar
C)
Premestruel sendrom
D)
Dismenore
E)
Sekonder amenore

10.

Uterus anomalileri aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur?
A)
Erken doğumlara
B)
Doğumların ağır seyretmesine
C)
Atoni kanamasına
D)
Kısırlığa
E)
Hepsi
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
E
B
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
B
E
A

DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
A
C
E
E
D
A
D
B
E
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