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Giriş
Sentinel lenf nodu (SLN), solid organlarda ki tümör lenf dre-

najının ulaştığı ilk lenf nodu olarak tanımlanır. SLN haritala-
ması, sıklıkla meme kanseri ve malign melanom tedavisinde 
kullanılan görüntülemeye dayalı bir prosedürüdür 1,2. Bu pro-
sedür, lenf drenajının tümörden lenfatik sisteme belirli bir dü-
zen ile aktarıldığı hipotezine dayanmaktadır. Bu hipoteze göre 
SLN tümör açısından negatif tespit edildiğinde, bundan sonra 
yer alan lenf nodlarının da kuvvetle muhtemel negatif olması 
beklenilmektedir 1.

Jinekolojik kanserler açısından baktığımızda, SLN harita-
laması için vulvar ve servikal kanser tedavisinde umut verici 
sonuçlar elde edilmiş olup, günümüzde endometrium kanseri 
için de yapılmış çalışmalar ve elde edilmiş veriler bulunmak-
tadır 3,4.

Bu olguda, Türkiye üniversite hastanelerinde endometrium 
kanseri için ilk kez uygulanan laparoskopik SLN haritalaması 
tekniği ve elde edilen deneyim raporlanmaktadır. 

Olgu Sunumu
55 yaşında multipar bayan hasta, iyi diferensiye endometrial 

adenokarsinom nedeniyle kliniğimize refere edildi.

Hastanın yapılan jinekolojik muayenesi doğal olup, General 
Electic Logiq S6® (1.5-4.5 MHz prob, Waukesha, WI U.S.A.) 
ile yapılan transvajinal ultrasonografik değerlendirilmesinde; 
uterus 5x7x3.5 cm ebatlarında, intramural yerleşimli 3 adet 1.5 
cm myom ve endometrial kavitede yaklaşık 3x3x1 cm ebat-
larında solid kitle izlendi. Bilateral adneksiyal alanlar normal 
olarak değerlendirildi.

Hastaya, Haziran 2015 tarihinde PINPOINT® endoskopik 
floresan görüntüleme yöntemi (Novadaq, Mississauga, On-
tario, Canada) kullanılarak laparoskopik evreleme cerrahi 
prosedürü uygulandı. SLN haritalaması amacıyla indosiyanin 
yeşili kullanıldı. İndosiyanin yeşil (IC-GreenTM 25 mg, Akorn 
Inc., U.S.A.), 20 cc distile su ile sulandırılarak operasyondan 
20 dakika önce serviksin saat 3 ve 9 hizalarına 2 cc olmak 
üzere toplam 4 cc enjekte edildi. Ardından trokarlar yerleştiri-
lerek operasyona başlandı. Pelvik kavite gözlenip ve batın içi 
yıkama mayi alındıktan sonra, floresan görüntülemeye geçildi. 
Pelvik bölgede floseran ışık veren lenf nodları (Resim.1) dise-
ke edilerek, frozen section inceleme amacıyla patoloji depart-
manına gönderildi. Frozen inceleme sonucu reaktif lenf nodu 
olarak rapor edilmesi üzerine tip 1 histerektomi yapılarak ope-
rasyon komplikasyonsuz olarak sonlandırıldı. 

Postoperatif birinci haftada değerlendirilen hastaya, tümör 
kurulunca evre 1A; grade 1 endometrioid tip endometrial ade-
nokarsinom tanısıyla takip kararı verildi. 

ÖZET
Sentinel lenf nodu haritalaması, endometrium kanserinde komplet 
lenfadenektominin muhtemel komplikasyonlarına hastayı maruz bırakmaksızın, 
cerrahi evreleme olanağı sağlayan yeni ve halen gelişmekte olan minimal 
invaziv bir cerrahi seçenektir. Lenf nodu haritalaması esnasında indosiyanin yeşili 
kullanımının bu amaçla kullanılan diğer yöntemlerden daha etkin ve başaralı 
klinik sonuçlar sunduğu düşünülmektedir. Bu vaka sunumu, Türkiye üniversite 
hastanelerinde ilk kez uygulanan indosiyanin yeşili ile laparaskopik sentinel 
lenf nodu haritalama prosedürünü raporlamak ve elde edilen cerrahi deneyimi 
paylaşmak amacı ile düzenlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, İndosiyanin yeşili, Lenf adenektomi, 
Sentinel lenf nodu.

SUMMARY
Laparoscopic sentinel lymph node mapping with indocyanin green for 
endometrium cancer: First experience within university hospitals in Turkey
Sentinel lymph node mapping (SLNM) is a novel and newly developing minimally 
invasive surgical option for surgical staging of endometrial cancer built for 
avoidance of unnecessary total lymphadenectomy and its possible complications. 
Indocyanin green is considered as one of the most effective methods used for 
sentinel lymph node mapping in endometrial cancer. In here, we are proud to 
report the first experience of sentinel lymph node mapping with indocyanin green 
in endometrium cancer, among all Turkish university hospitals.   

Key words: Endometrium cancer, Indocyanine green, Lymphadenectomy, Sentinel 
lymph node.
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Tartışma
Endometrium kanseri kadın genital sisteminde izlenen en 

sık kanserdir. Hastaların büyük bir kısmı erken evrede tanı 
alırlar ve evre 1 kanserde hayatta kalım oranının %85 ila %91 
aralığında olduğu öngörülmektedir5. Ancak ileri evre tespit edi-
len olgularda ve patolojik incelemede kötü prognostik özellikler 
taşıyan olgularda hayatta kalım oranları düşüktür6. En önemli 
prognostik faktörler; histolojik tip ve grade, myometrial invaz-
yon derinliği, lenfovasküler alan tutulumu ve lenf nodu tutulu-
mudur7. Bu nedenle evre 1 olduğu düşünülen olgular da dahil 
olmak üzere histerektomi ve bilateral salpingo-ooforektominin 
yanında pelvik ve para-aortik lenf nodu örneklemesini de içe-
recek şekilde tam bir cerrahi evreleme yapılması önerilmekte-
dir6,7. 

Lenf nodu tutulum durumunun belirlenmesi en önemli prog-
nostik faktörlerden biri olmasına rağmen, güncel çalışmalarda 
yapılan komplet lenf nodu diseksiyonunun erken evre endo-
metrium kanserinde, hastalara ek bir fayda sağlamadığına 
yönelik sonuçlar elde edilmektedir8. Komplet yapılan lenfade-
nektomi ile birlikte pek çok komplikasyon (yüksek maliyet, lenf 
ödem, lenfokist, büyük damar hasarları veya sinir yaralanma-
ları) ve ek maliyet ortaya çıkabilmektedir4. Ancak halen lenf 
nodu tutulumu en önemli prognostik faktör olarak değerlendi-
rilmeye devam edilmektedir çünkü lenf nodu metastazı izlen-
meyen vakalarda 5 yıllık hastalıksız sağ kalım oranı %90 iken 
pelvik lenf nodu metastazı varlığında aynı oran %75 ve para-
aortik lenf nodu tutulumu halinde ise %38 olduğu tespit edil-
miştir9. Hastalık nüksü açsından değerlendirildiğinde ise lenf 
nodu tutulumu olan olgularda nüks ihtimali %48 iken (pelvik 
lenf nodu tutulumunda:%45, paraaortik lenf nodu tutlumunda 
%64) lenf tutulumu olmayan olgularda nüks ihtimali ancak %8 
olarak tespit edilmiştir. Paraaortik lenf nodu tututlumu halinde 
endometrium kanseri nedeni ile ölüm olasılığı tutulum olma-
yanlara nispetle artmıştır (HR=1.40)10. 

Bu nedenle endometrium kanseri evrelemesinde daha az 
komplikasyon oranları vaat ederken aynı zamanda lenf nodu 
tutulumu hakkında yeterli bilgi sağlama imkanı sunan SLN 
haritalaması önem kazanmıştır. Çünkü sadece işaretlenen bu 
sentinel lenf nodulunun çıkartılması ile hastalık evresi başarılı 
bir şekilde öngörülebilmektedir. Yani sentinel lenf nodu negatif 
olan olgularda total lenf adenektomi yapmaya gerek duyulma-
maktadır ve bu sayede hastaların morbiditeleri azaltılmakta-
dır1. Bunun yanında SLN haritalama yöntemlerinin sıklıkla 
minimal invaziv cerrahi seçeneklere entegre olarak kullanılma-
sı ile hastaların laparatomi ve onunla birlikte gelen ek artmış 
komplikasyon ve morbidite oranları ile karşılaşması engelle-
nebilmektedir. Tüm bu sayılan faydalar, modern endometrium 
kanseri tedavi kılavuzlarda belirtildiği şekilde erken evre en-
dometrium kanserinde laparoskopik yaklaşımın tercih edilmesi 

önerisi ile tam uyum göstermektedir11,12. Halen bu alanda 
yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamalarında olmalarına 
rağmen bu konunun önemine duyulan ilgi büyüktür. Endomet-
rium kanseri SLN haritalamasında özellikle üç farklı yöntem-
den bahsedilmiştir: bunlar (1) teknesyum-99, (2) mavi boya 
(isosülfan mavisi) ve (3) indosiyanin yeşilidir. Bunlar arasında 
isosulfan mavi boyası ve radyonuklid işaretleme yöntemleri 
denenmiş olsalar da tek başına mavi boya yönteminin uygu-
lanması düşük tanısal güç sağladığı ve radyonüklid yöntemin 
de her hasta ve hastane koşulunda uygulanmasının mümkün 
olmadığı görülmüştür13-15. İndosiyanin yeşili ise suda çözü-
nebilen ve plasma proteinlerine yüksek afinite ile göstererek 
bağlanan trikarbosiyanin boyasıdır ve spektrumun infrarede 
yakın olan bölümünde 840 nm dalga boyunda floresan ver-
mektedir. Canlı dokulara derinden nüfuz etmesi ve canlı doku-
ların biyokimyasal karakteristikleri ile uyumlu olması nedeni ile 
sentinel lenf nodu haritalamasında tercih edilmektedir16. Biz 
de olgumuzda indosiyanin yeşilinin floresan görüntülemesine 
olanak sağlayan, laparoskopik sistemlere entegre edilerek kul-
lanılan PINPOINT® endoskopik floresan görüntüleme sistemi-
ni kullandık. Bu sistem sağladığı beyaz ışık sayesinde plasma 
proteinlerine bağlanan indosiyanin yeşil boyasına ait gerçek 
zamanlı yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan hali hazırdaki 
tek sistemdir17.

Indosiyanin yeşilinin uygulamasında ise; (1) uterin – subse-
rözal, (2) servikal ve (3) histeroskopi yardımıyla myometriyal 
enjeksiyon yöntemleri kullanılmaktadır 8. Otörler SLN için daha 
çok servikal enjeksiyon yöntemini tercih etmektedir çünkü ser-
vikal enjeksiyon yönteminde; servikse daha rahat ulaşılabil-
mekte, endometrial kanserlerde servikal değişiklikler nadiren 
oluşmakta, özellikle sıkça izlenen patolojilerden myomun eşlik 
ettiği vakalarda serozal enjeksiyon zorlaşabilmekte, konizas-
yon öyküsü olan olgularda dahi serviks genellikle anatomik ya-
pısını korumakta ve fundal enjeksiyonlarda parametrial lenfatik 
drenaj tam olarak ortaya konamamaktadır18. Biz de olgumuz-
da da preoperatif değerlendirilmesinde izlenen myomlar nede-
niyle servikal yol ile indosiyanin yeşili uygulamasını tercih ettik. 
Burada ki amacımız, myomlara bağlı oluşabilecek serozal en-
jeksiyon zorluklarının önüne geçerken erken evre endometrium 
kanserlerinde görülebilen ve esas olarak lenfatik drenajın ger-
çekleştiği parametrial drenajı ortaya koymak idi. Öte yandan, 
servikal yöntem ile SLN haritalamasının yarattığı handikap ise, 
para-aortik lenf nodu tutulumunu saptamada ki yetersizliğidir 
8. Ancak yine de daha önce bahsettiğimiz gibi, pelvik lenf nod-
ları negatif ise para-aortik lenf nodlarının malignite yönünden 
pozitif olması oldukça nadirdir 1. Servikal enjeksiyon yolu ile 
indosiyanin yeşili kullanılan sentinel lenf nodu tespit çalışma-
larında sentinel lenf nodunun tek taraflı %88 ve çift taraflı %65 
başarı ile gösterilebildiği raporlanmıştır19,20,21. Sentinel lenf 
adenektominin total lenf adenektomiye nisbetle doğruluk oran-
larına bakıldığında duyarlılığının %90, özgüllüğünün %100, 
pozitif öngörü oranının %88, negatif öngörü değerlerinin %0 
olarak tespit edildiği raporlanmıştır. Indosiyanin yeşil uygula-
masının tek dezavantajının iyoda bağlı gelişebilecek olan aler-
jik reaksiyonlar olduğundan söz edilmektedir 4,8,22. Yine son 
dönemde ki mevcut çalışmalarda, endometrium kanseri SLN 
haritalamasında indosiyanin yeşili uygulamasının geçerliliğini 
gösterebilmek için daha çok randomize kontrollü çalışmanın 
gerekliliğinden bahsedilmektedir 4,8,22.      

Sonuç olarak, serviks ve vulva kanseri gibi jinekolojik kan-
serlerde daha önce umut verici sonuçlar elde eden SLN harita-
laması, günümüzde endometrium kanseri için de kabul gören, 
ancak üzerinde çalışılması gereken bir uygulama olarak jine-
kolojik onkolojide yerini almıştır. 

Resim1: İndosiyanin yeşili enjeksiyonu sonrası, pelvik bölgede izlenen lenf 
nodları



 426 • Aralık 2016 • Gülhane Tıp Derg Dede ve ark.

Kaynaklar
1. Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle 

LA, Storm FK, Foshag LJ, Cochran AJ.Technical  details  
of  intraoperative  lymphatic  mapping  for  early  stage  
melanoma.  Arch  Surg1992;127:392–399.

2. Cody HS, Hill AD, Tran KN, Borgen PI. Credentialing 
for breast lymphatic mapping: how manycases are eno-
ugh? Ann Surg 1999;229:723–728.

3. Van der Zee AG, Oonk MH, De Hullu JA, et al. Sentinel 
node dissection is safe in the treatment ofearly-stage 
vulvar cancer. J Clin Oncol 2008;26(6):884–894.

4. How J, Gotlieb WH, Press JZ, Abitbol J, Pelmus M, Fe-
renczy A, Probst S, Gotlieb R, Brin S, Lau S. Comparing 
indocyanine green, technetium, and blue dye for senti-
nel lymph node mapping in endometrial cancer. Gyne-
col Oncol. 2015 Jun;137(3):436-442.

5. Creasman W, Odicino F, Maisonneuve P, et al., “Car-
cinoma of the corpus uteri. FIGO 26th Annual Report 
on the Results of Treatment in Gynecological Cancer,” 
International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 
95, supplement 1, pp. S105–S143, 2006.

6. Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN, Homesley HD, 
Graham JE, and Heller PB. “Surgical pathologic spread 
patterns of endometrial cancer. A gynecologic oncology 
group study,” Cancer, vol. 60, supplement 8, pp. 2035–
2041, 1987.

7. Boente MP, Yordan Jr. EL, McIntosh DG, et al., “Prog-
nostic factors and long-term survival in endometrial 
adenocarcinoma with cervical involvement,” Gynecolo-
gic Oncology, vol. 51, no. 3, pp. 316–322, 1993.

8. Abu-Rustum NR. Sentinel lymph node mapping for en-
dometrial cancer: a modern approach to surgical sta-
ging. J Natl Compr Canc Netw. 2014 Feb;12(2):288-97.

9. Morrow CP, Bundy BN, Kurman RJ, et al., “Relationship 
between surgical-pathological risk factors and outcome 
in clinical stage I and II carcinoma of the endometrium: 
a Gynecologic Oncology Group study,” Gynecologic 
Oncology, vol. 40, no. 1, pp. 55–65, 1991. 

10. Garg G, Morris RT, Solomon L, et al., “Evaluating the 
significance of location of lymph node metastasis and 
extranodal disease in women with stage IIIC endomet-
rial cancer,” Gynecologic Oncology, vol. 123, no. 2, pp. 
208–213, 2011.

11. Querleu, F. Planchamp, F. Narducci et al., “Clinical 
practice guidelines for the management of patients 
with endometrial cancer in france recommendations of 
the institut national du cancer and the société frança-
ise d'oncologie gynécologique,” International Journal 
of Gynecological Cancer, vol. 21, no. 5, pp. 945–950, 
2011. 

12. Ballester M, Dubernard G, Lécuru F, et al., “Detection 
rate and diagnostic accuracy of sentinel-node biopsy 

in early stage endometrial cancer: a prospective mul-
ticentre study (SENTI-ENDO),” The Lancet Oncology, 
vol. 12, no. 5, pp. 469–476, 2011.

13. How J, Lau S, Press J, et al., “Accuracy of sentinel 
lymph node detection following intra-operative cervical 
injection for endometrial cancer: a prospective study,” 
Gynecologic Oncology, vol. 127, no. 2, pp. 332–337, 
2012. 

14. Abu-Rustum NR, Khoury-Collado F, Pandit-Taskar N, 
et al., “Sentinel lymph node mapping for grade 1 endo-
metrial cancer: is it the answer to the surgical staging 
dilemma?” Gynecologic Oncology, vol. 113, no. 2, pp. 
163–169, 2009. 

15. Delaloye JF, Pampallona S, Chardonnens E, et al., 
“Intraoperative lymphatic mapping and sentinel node 
biopsy using hysteroscopy in patients with endometri-
al cancer,” Gynecologic Oncology, vol. 106, no. 1, pp. 
89–93, 2007.

16. Kusano M, Tajima Y, Yamazaki K, Kato M, Watanabe M, 
Miwa M. Sentinel node mapping guided by indocyanine 
green fluorescence imaging: a new method for sentinel 
node navigation surgery in gastrointestinal cancer. Dig 
Surg 2008;25:103–108.    

17. Jafari MD, Wexner SD, Martz JE, McLemore EC, Mar-
golin DA, Sherwinter DA, Lee SW, Senagore AJ, Phelan 
MJ, Stamos MJ. Perfusion assessment in laparoscopic 
left-sided/anterior resection (Pillar II): a multi-institutio-
nal study. J Am Coll Surg 2015 Jan;220(1):82-92.  

18. Khoury-Collado F, Glaser GE, Zivanovic O, Sonoda Y, 
Levine DA, Chi DS, Gemignani ML,Barakat RR, Abu-
Rustum NR. Improving sentinel lymph node detection 
rates in endometrial cancer:how many cases are nee-
ded? Gynecol Oncol. 2009 Dec;115(3):453-455.

19. How J, Gotlieb WH , Press JZ , Abitbol J , Pelmus M , 
Ferenczy A, Probst S , Gotlieb R, Brin S , Lau S. Com-
paring indocyanine green, technetium, and blue dye for 
sentinel lymph node  mapping in endometrial cancer. 
Gynecologic Oncology 137 (2015) 436–442.

20. Holloway RW, Bravo RA, Rakowski JA, James JA, 
Jeppson CN, Ingersoll SB, Ahmad S. Detection of sen-
tinel lymph nodes in patients with endometrial cancer 
undergoing robotic-assisted staging: a comparison of 
colorimetric and fluorescence imaging. Gynecol Oncol. 
2012 Jul;126(1):25-29.

21. Rossi EC, Ivanova A, Boggess JF. Robotically assisted 
fluorescence-guided lymph node mapping with ICG for 
gynecologic malignancies: a feasibility study. Gynecol 
Oncol. 2012 Jan;124(1):78-82.

22. Rajanbabu A, Venkatesan R, Chandramouli S, Nitu PV. 
Sentinel node detection in endometrial cancer using in-
docyanine green and fluorescence imaging-a case re-
port. Ecancermedicalscience. 2015 Jun 29;9:549.


