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Diagnostik Histeroskopi 



Diagnostik Histeroskopi öncesi 
gebelik testi gerekir mi? 

• Böyle bir testin önerilmesi için bilimsel 
bir veri yoktur. 

• Klinik muayene ve anamneze göre 
hareket edilmelidir. 

 



Siklusun hangi dönemi işlem için 
uygundur? 

• Zamanlamayı karşılaştıran bir klinik araştırma 
yoktur. 

• Ancak önerilen zamanlama erken foliküler 
fazdır. (hemen adet kanamasının bitiminde) 

• Genel kabul gören bir başka husus da kanama 
varken diagnostik işlemin yapılmamasıdır.  

 



İşlem öncesi misoprostol? 
Oral / vajinal?  

200 / 1000µg?  

4 / 24 saat önce? 

 

Ağrı hissinde küçük bir 
azalma var 
İşlemin yapılabilirliği ve 
komplikasyon oranlarında 
hiçbir fark yok 

Yan etkiler yüksek oranda mevcut; 
Abdominal kramp rr: 4.64 
Diare   rr: 5.88 
Bulantı  rr: 2.21 
Kanama  rr: 4.12 
Ateş:   rr: 5.90 

Bu şekilde bir hazırlık sistemik olarak önerilmemektedir.  
Polyzos NP et al, Review and meta-analysis, Human Reprod Update 2012 



Postmenapozal olgularda 
 östrogen + misoprostol? 

• Öncesinde; 14 gün vaginal östrogen kullanan 
postmenapozal kadınlarda, 1000 µg vaginal 
misoprostol kullanımı servikal geçişi orta 
derecede kolaylaştırır. 

• Komplikasyon oranlarını değiştirmez. 
 
Bu şekilde bir hazırlık sistemik olarak önerilmemektedir.  

Oppegaard KS et al. A combination of misoprostol and estradiol for preoperative cervical 

ripening in postmenopausal women: a randomised controlled trial.  BJOG 2010 
Atmaca R. Kafkaslı A. Priming effect of misoprostol on estrogen pretreated cervix in 

postmenopausal women. Tohoku J. Exp. Med 2005 



Distansiyon ortamının ısısı ne olmalı? 

• Bu konuda tek bir randomize çalışma mevcut. 

• Serum Fizyolojik 28 °C  ve 37.5 °C ısıda kullanıldığında 
hissedilen ağrı seviyesinde bir fark oluşmamıştır. 

• Diğer parametreleri inceleyen çalışma yoktur. 

 

Distansiyon medyumunun ısıtılması gerekli değildir.  

Evangelista A et al. Diagnostic hysteroscopy using liquid distention medium: 
comparison of pain with warmed saline solution vs room-temperature saline 
solution. J Minim Invasive Gynecol. 2011 



Rijit / Fleksibl Histeroskop? 

• Fleksibl histeroskop kullanımında giriş ve işlem 
esnasında daha az ağrı hissedilmektedir. 

• Ancak işlem başarısızlığı daha yüksek, görüntü 
kalitesi daha düşük ve işlem süresi daha uzundur.  

 
Fleksibl yerine rijit histeroskopi tercih edilmesi önerilir. 

Unfried g et al. Flexible vs rigid hysteroscopy in outpatient setting. Human Reprod. 2001 
Agostini A et al. Risk of vasovagal syndrome during outpatient hysteroscopy. J Am 
Assoc Gyn Laparosc 2004 



Gaz mı? / Serum fizyolojik mi? 

• Görüntü kalitesi konusunda sonuçlar çelişkili 

• Pelvik ağrı konusunda meta-analiz sonucuna göre bir fark 
yoktur. Ancak subscapular ağrı SF kullanılan çalışmalarda 
daha az görülmektedir. 

• İşlem süresi açısında meta-analiz sonucuna göre SF daha 
avantajlıdır. 

• Komplikasyon oranları açısından fark gösterilememiştir. 
 

Distansiyon ortamı olarak SF kullanımı önerilir. 

Evangelista A et al. Diagnostic hysteroscopy using liquid distention medium: 
comparison of pain with warmed saline solution vs room-temperature saline 
solution. J Minim Invasive Gynecol. 2011 



Distansiyon Ortamının Basıncı ? 

• Serum fizyolojik kullanıldığında herhangi bir 
monitorizasyon önerilmemektedir. 

 

• Gaz distansiyon ortamı kullanıldığında, basınç 
monitorize edilmeli ve 100 mmHg altında tutulmalıdır. 

Cooper NA et al. A systematic review of the effect the distension 
medium on pain. Fertil steril 2011 



Anestezi - Analjezi 

• Ağrı açısından yüksek riskli 
gruplar: 

– Nulligravidler 

– Nulliparlar 

– Menapozal olgular  

 

Hipnoz 
Lokal Anestezi 
Genel Anestezi 
Sedasyon 

Diagnostik histeroskopilerin, anestezi uygulanmadan 
yapılması, zorluk yada aşırı ağrı durumunda, öncelikle 
lokal, sonra lokorejyonel yada genel anestezi uygulanması 
önerilir. 

Di Spiezio SA et al. Analysis of  5000 outpatient hysteroscopies. Fertil Steril  2008 



Nonsteroid antienflamatuar ilaç 
kullanımı 

• Veriler uyumsuzdur. 
• Birçok araştırma işlemden 1 saat önce NSAİ 

kullanımının işlem esnasındaki ağrı duyumunu 
azaltmadığını göstermektedir. 

• Bazı çalışmalar da işlemden 30 ve 60 dk sonra 
hissedilen ağrıda azalma olduğunu 
göstermektedir. 
 Diagnostik işlem öncesi NSAİ kullanımı önerilmemektedir. 

Tam VH et al. Use of diclofenac as an analgesic in outpatient hysteroscopy. Fertil 
Steril 2001 



Tramadol (IV) uygulaması 

• İşlemden 30 dk önce IV uygulanan tramadol placeboya 
oranla, düşük derecede de olsa işlem esnasında ve 
sonrasında daha az duyulmasını sağlamıştır. 

• Ancak bu çalışmada placebo grubunda ağrı skorları, 
alışılagelmiş olanlardan çok yüksektir. 

• Sonuçlar başka çalışmalarla doğrulanmalıdır. 

Diagnostik işlem öncesi tramadol enjeksiyonu önerilmemektedir 

Floris S et al Efficacy of IV tramadol treatment during office hysteroscopy 

procedure. Fertil Steril 2007 



Servikse yada kanal servikale lidokain 
spray / gel uygulamaları 

• Bu konuda 5 randomize çalışma ve 2 meta analiz 
vardır. 

• Uygulamalar kanül, kompres ve vaporizatör ile 
yapılmış. 

• Fleksibl histeroskopla yapılan bir çalışma hariç 
hiçbirisinde yarar gösterilememiştir. 
 

Diagnostik işlem öncesi servikse lidokain gel/spray 
uygulaması önerilmemektedir. 

Esin S. Baser E. Okuyan E. Kucukozkan T. Comparison of sublingual misoprostol with 
lidocaine spray for pain relief in office hysteroscopy: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial. J Minim Invasive Gynecol. 2013 
Ahmad G et al. Pain relief for outpatient hysteroscopy. Cochrane Database Syst Rev. 
2010 
Soriano D et al. Lidokain spray and outpatient hysteroscopy. RCT. Obstet Gynecol 2000 



Transservikal intrauterin lidokain 
instillasyonu 

• Bu konu ile ilgili bir meta-analiz mevcut: 

– Histeroskopi ve endometrial biopsi öncesi 
mepivakain yada lidokain uygulanması işleme 
bağlı ağrı duyumunu azaltmamaktadır. 

 Diagnostik işlem öncesi intrauterin lidokain gel instilasyonu 
önerilmemektedir. 

Cooper NA et al. Local Anaesthesia for pain control during  
outpatient hysteroscopy. BMJ. 2010 



Paraservikal blok  

• Bir meta-analiz tedavi grubunda plasebo grubuna göre 
ağrı duyumunun belirgin olarak azaldığını göstermiştir. 

• Randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir başka çalışma 
ise paraservikal blok yapılırken duyulan ağrının, 
histeroskopide duyulandan daha fazla olduğunu 
göstermiştir.  
 Diagnostik işlem öncesi, paraservikal blok önerilmemektedir. 

Diagnostik işlem anestezisiz başarılamazsa o zaman bu yöntem 
denenebilir. 

Al-Sunaidi M, Tulandi T. A randomized trial comparing local intracervical and 
combined local and paracervical anesthesia in outpatient hysteroscopy. J Minimal 
Invazive Gynecol. 2007 



Histeroskopun çapı önemli mi? 
• Diagnostik işlemde çapı 3.5mm den küçük bir 

histeroskop kullanmak ağrı duyumunu azaltır 

• İşlem başarısızlığı oranını %6.3 den, %3 e 
düşürür. 

 Diagnostik işlemde, 3.5 mm ve daha küçük çaplı histeroskop 
kullanımı önerilmektedir. 

Campo R et l. Prospective multicentre randomized controlled trial to 
evaluate factors influencing the success rate of office 
diagnostic hysteroscopy. Human Reprod. 2005 



Vajinoskopi mi? 
Spekulum + tek dişli mi? 

• Serum fizyolojikle yapılan işlemlerin büyük 
çoğunluğu vajinoskopik olarak yapılmaktadır. 
İşlemin başarı oranı %83-96 arasındadır. 

• RCT ve meta-analizler, vajinoskopik yaklaşımla 
işleme bağlı ağrının anlamlı olarak azaldığını 
göstermektedir. 
 Diagnostik histeroskopide vajinoskopik yaklaşım önerilmektedir. 

Guida M et al. Vaginoscopic versus traditional office hysteroscopy: a 
randomized controlled study. Human Reprod. 2006 
Ngu SF et al. Randomized study of vaginoscopy and H Pipelle vs traditional 
hysteroscopy and standard  Pipelle. J. Minim Invazive Gynecol. 2012 



Sonuçta Diagnostik Histeroskopi, 

• Folliküler fazın başında (Uzman Görüşü) 

• Vajinoskopik yaklaşımla (Kanıt A) 

• Çapı ≤ 3.5mm olan (Kanıt A) 

• Rijit bir histeroskopla (Kanıt C) 

• Ortam ısısındaki (Uzman Görüşü) 

• Serum fizyolojik distansiyonuyla ( Kanıt C) 

• Hiçbir anestezi ve hiçbir medikasyon 
kullanılmadan ( Kanıt B)  

yapılmalıdır. 



Operatif Histeroskopi 



Operatif Histeroskopi 

• Servikal deşirür, yalancı pasaj oluşumu 
ve uterin perforasyondan korunmak için 
hangi tedbirler alınabilir? 

 



Misoprostol 

• Premenapozal kadınlarda daha rahat spontan 
dilatasyon sağlar. 

• Ancak uterin komplikasyonları azaltmaz. 

• Sistemik yan etkileri (diyare, bulantı, kusma, 
abdominal kramp, ateş, kanama) plasebodan 
5 kat daha fazladır. 

 
Operatif işlemden önce misoprostol uygulaması önerilmez. 



CYTOTEC 

İşlemden bir gece önce 200-400mcg oral veya vaginal cytotec 
alınması, servikal dilatasyonu kolaylaştırır, myometriyal 
kontraksiyonu arttırır, histeroskopi sırasında ağrıyı azaltır ve 
yanlış pasaj oluşumunu azaltır. 



Östrojen 

• Histeroskopi den önce 14 gün süreyle 
östrojen kullanımı ne dilatasyon üzerine ne 
de histeroskopinin komplikasyonlarını 
azaltmak üzerine etkili değildir. 

 

Operatif işlemden önce östrojen uygulaması önerilmez. 



GnRH – a, Danazol, progestatif ajanlar 

• Operasyondan 1 ila 3  ay süreyle kullanımları 
endometrial kalınlığı azaltır, operasyon süresini 
kısaltır (ort: 3 dk), cerrahın görüşünü iyileştirerek 
memnuniyet oranını arttırır. 

• Ancak komplikasyonları ve özellikle perforasyon 
oranlarını azaltmaz. 

 
Operatif işlemden önce endometrium inceltici ajanların 
 uygulanması önerilmez. 

Sowter MC et al Pre operative endometrial thinning agents . Cochrane Database Syst Review. 
2002 



Ultrasonografik rehberlik 

• Kompleks vakalarda USG rehberliğinin, L/S 
rehberliğine ve hiç rehberlik yapılmamasına göre 
perforasyon riskini azalttığı gösterilmiştir. 

 Her vakada sistematik olarak ultrasonografik rehberlik uygulanması 
önerilmez. 

Kresowick JD et al. Ultrasound is the optimal choice for guidence in difficult 
hysteroscopy. Ultrasound Gynecol Obstet 2012 



ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI 

Endometriyal, miyometriyal ve serozal sınırları belirlemek için intraoperatif 
pelvik ultrasonografinin kullanılmasını irdeleyen 126 hasta içeren prospektif  
çalışmada,  myomun komplet rezeksiyonunda laparoskopik kılavuza göre 
sonografinin kullanılmasının daha yararlı olduğunu bildirilmiştir. 



Operatif Histeroskopi 

• Operatif histeroskopi sonrasında sineşi 
riskini azaltmak için ne yapılabilir? 



Rahim İçi Araç 
• Septum insizyonu sonrası 100 olgu randomize 

edilerek yapılan çalışma 
 Grup 1: kontrol 

 Grup 2: sadece RİA (cu 250) 

 Grup 3: RİA + hormonoterapi (2mg estradiol valerat + 0.5mg norgestrel) 

 Grup 4: sadece hormonoterapi 

 Sineşi açısından gruplar arasında fark yok. (p=1)  

 Gebelik oranları  

 Grup 1: % 47 

 Grup 2: % 31 

 Grup 3: % 32 

 Grup 4: % 31 

Tonguc EA, Var T, Yılmaz N, Batıoglu S, Intrauterine device or estrogen treatment after 
hysteroscopic uterine septum resection. Int J Gynecol Obstet 2010  



Foley kateter  
• Kırk olguluk bir seride işlemden sonra kaviteye 

foley kateter yerleştirilmesi, 
– Septum insizyonu (p=0.4) 
– Myom rezeksiyonu (p=0.2) 
– Adezyolizis (p=0.2) sonrası sineşi riskini azaltmamıştır. 

 Sineşi riskini azaltmak amacıyla operatif histeroskopi sonrası  
kaviteye RİA yada Foley kateter yerleştirilmesi önerilmez. 

Amer MI et al. The role of intrauterine baloon after operative hysteroscopy: a 
prospective randomized study. Middle East Fertility Soc J. 2005 



Anti-adezyon jel / östrojen, 

• Sineşi riskini azaltmak için, bu jellerin etkilerini 
araştıran 3 RCT nin sonuçları uyumsuzdur. 

 Bu materyalin fiyat/yarar karşılaştırması göz önüne 
alındığında kullanımı önerilmez. 

Sineşi riskini azaltmak amacıyla operatif histeroskopi 
sonrası  östrojen kullanılması önerilmez. 



Kontrol histeroskopisi 

• İlk operasyondan 2-4 hafta sonra yapılan 
kontrol histeroskopisinin, 8-16 hafta sonra 
yapılanlara göre sineşiyi önleme ve ortadan 
kaldırmakta daha üstün olduğu gösterilmiştir. 

 Operatif histeroskopi sonrası sineşi tespit ve tedavisi için  yapılacak 
kontrol histeroskopisinin ortalama 4 hafta sonra yapılması önerilir. 

Shokeir TA et al. The nature of intrauterine adhesions following 
reproductive hysteroscopic surgery as determined by early and late 
follow-up hysteroscopy: clinical implications. Arch  Gynecol Obstet 2008 



Op. H/S de sıvı resorbsiyonu sorunu 

• İki tip solusyon kullanıyoruz, 
– Hipo osmolar (Glisin %1.5) ( monopolar) 
– Elektrolit solusyonları (SF, Ringer vs) (bipolar) 

• İntrauterin basıncın 100 -120 mmHg nın altında 
tutulması önerilir. 

• Verilen / çıkan takibi yapılmalıdır.  
– Bir litreden fazla glisin defisiti olduğunda işlem 

durdurulmalıdır.  
– Bu miktar SF için 2.5 lt dir. 

 



DİSTANSİYON SIVILARI 



OPERATİF HİSTEROSKOPİ DE 

Hasta düz pozisyonda olmalı 
Trendlenburg pozisyonundan 

kaçınılmalı 
Çıkan sıvı takibi yapılmalı 
Yere sıvıyı abzorbe edecek 
örtü serilmemeli 



AŞIRI SIVI ABZORPSİYONU 

• Geniş endometriyal veya myometriyal rezeksiyon 
aşırı distansiyon sıvı abzorpsiyonuna bağlı 
hiponatremi ve volüm yüklenmesi riskini arttırır. 

• Zorlu işlemlerin sonlandırılmasındaki en yaygın 
sebep aşırı sıvı abzorpsiyon endişesidir. 
 

 
• İntravasküler 
• Transtubal 
• Peritoneal sıvı abzorpsiyonu olabilir. 

 



SIVI YÖNETİMİ 

• Glisin veya sorbitol kullanılıyorsa; 
-Sıvı açığı 1000ml’yi aştıysa, işlem durdurularak sodyum 
ve potasyum seviyelerine bakılır 
-Sıvı açığı 1500ml’yi aştıysa, işlem sonlandırılır, elektrolit 
dengesi kontrol edilir, ampirik diüretik verilebilir, sodyum 
132’nin altında ise klinik semptomlar takip edilir 
 
• İzotonik kullanılıyor ise; 
-Sıvı açığı 2500-3000 ml’yi aştıysa işlem durdurulur, 
diüretik uygulanır ve akciğer ödemi açısından hasta 
değerlendirilir 

 



SIVI YÜKLENMESİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER 

• Servikal laserasyon 

• İntrauterin basınç artışı 

• Endometriyal hasarın derecesi 

• Myometriyal rezeksiyon derinliği 

• Myometriyal rezeksiyon sırasında 

    vasküler yaralanmalar 

 



YERDEKİ SIVI MİKTARININ TAHMİNİ 



HİPONATREMİ BULGULARI 

• Baş ağrısı 
• Bilinç bulanıklığı 
• Letarji 
• Yorgunluk 
• İştah kaybı 
• Mide bulantısı ve kusma 
• Bilinç kaybı 
• Huzursuzluk 
• Sinirlilik 
• Nöbet 
• Kas zayıflığı, kramplar, spazmlar 

 



MORSELATÖR 

• Histeroskopik doku ekstraksiyon cihazı olarak da 
anılır. 

• Rezeksiyon için dönen bir bıçak ve doku fragmanlarını  
çıkarmak için emme tüpü vardır. 

• Elektrik enerjisi (Truclear ve Myosure) veya 
radyofrekans enerji (Symphion) ile çalışabilir. 

• Morselatörler, doku parçalarını uterin kaviteden 
aspire ederken hem işlem sırasında temiz bir 
vizualizasyon sağlarlar hem de patolojik 
değerlendirme için örnek alımına olanak sağlarlar. 

• Operasyon süresini kısaltıp, servikal travma ve diğer 
komplikasyonları azaltır.  
 



Chip E-Vac 

• Mevcut rezektoskopa çok benzer 

• Bipolar bir cihazdır 

• Rezeke edilen myom parçaları histeroskop içinden 
kavite dışına taşınır ve görüntü bozulmamış olur 

 



Smith Nephew Morselatör 

• Elektrik enerjisi kullanmaz 

• Kendi sıvı yönetim sistemi ile çalışır 

• Sıvı yönetimi kurallarına uyulmalıdır 

• Myom, polip ve gebelik ürünlerini 
rezeke edebilir 

 



TRUCLEAR Histeroskopik Morselatör 



MyoSure® Doku  Çıkarma Sistemi 



Symphion Sistemi 

• Symphion sistemi, bıçaksız rezeksiyon 
teknolojisine sahiptir; radyofrekans enerjisi 
ile çalışır.  Kendi sıvı sirkülasyonunu ve kavite 
içi basıncı monitörize eden bir sistemi vardır. 

 



Symphion Sistemi 

Seramik piston dokuyu iç tüpe iletir. 
Distal uçta aktif elektrot salini buharlaştırır. 
Vaporize edilmiş tuzlu su buharlaşır ve 1200 defa genişler.  
Bu hızlı genişleme, dokuyu buhar motoru gibi iç tüpe 
çeker. 

Seramik piston 

Patlayıcı Buharlaşma 



Enfeksiyon riskinin önlenmesi 

• Histeroskopi sonrası enfeksiyon prevalansı düşüktür. 

– Diagnostik H/S: % 0.2 

– Operatif H/S: % 1 

– Penisilin yada sefalosporin profilaksisi bu riski değiştirmez 

 Diagnostik yada operatif histeroskopi  öncesi, esnası yada 
sonrasında antibioprofilaksi yapılması önerilmez. 

Nappi L et al. A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled 
study to assess whether antibiotic administration should be recommended 
during office operative hysteroscopy. Reprod Sci 2013 



Vajinal Dezenfeksiyon 

• Vajinoskopik yaklaşımla yapılan 1028 olguluk bir 
çalışmada, herhangi bir  vajinal lavaj yada 
dezenfeksiyon uygulanmayan grupta işlemi takip 
eden 1 yıl içerisinde herhangi bir enfeksiyon 
saptanmamıştır. 

 Diagnostik işlem öncesi vaginal dezenfeksiyon önerilmez. 

Operatif işlem öncesi vaginal dezenfeksiyon önerilir.  

Van Kerkvoorde et al. Long term complications of office hysteroscopy: 
analysis of 1028 cases. J Minim Invasive Gynecol 2012 



Histeroskopi esnasında perforasyon 
olursa ne yapalım? 

• Histeroskopi sırasında oluşan bir perforasyonun, takip 
eden gebelikte plasenta yerleşim anomalisi yada 
ruptür için oluşturduğu risk çok net değildir. 

• CNGOF 2013 guideline’ı, septum insizyonu  ve/veya 
monopolar enerji ile oluşmuş perforasyonda uterin 
ruptür riskinin arttığını bildirmesine karşın bu 
olgularda rutin sezaryen önermemektedir.     

 Sentilhes L et al. Guidelines for 
clinical practice from the French 
College of Gynecologists and 
Obstetricians (CNGOF) Eur J 
Obstet Gynecol Reprod Biol 2013 



Kanser !!! 
• Distansiyon sıvısının tüplerden geçişi ile 

endometrial malign hücrelerin peritoneal 
kaviteye taşınma riski vardır. 

• Yapılan bir meta-analizde, histeroskopi 
yapılan grupta (+) peritoneal sitoloji için rr: 
1.51 dir. 

• Aynı çalışmada, gruplar arasında, özellikle de 
erken evre olgularda survi ve nüks açısından 
fark bulunmamıştır. 

 
Chang YN et al. Effect of hysteroscopy on the peritoneal dissemination of 
endometrial cancer cells: a meta-analysis. Fertil Steril.  2011 Oct. 



Kanser !!! 

• Histeroskopik doku ekstraksiyon cihazları ile 
potansiyel olarak malign dokusunun yayılma 
riskine ilişkin bir veri veya kılavuz 
bulunmamaktadır.  

• Doku ve sıvının fallop tüplerinden dışarı 
yayılabilmesine rağmen, bu risk oldukça düşüktür. 
Bu endişe anormal uterin kanamanın 
histeroskopik olarak değerlendirildiği durumlarda 
biraz daha fazladır.  
 



Kanser !!! 
• Kanada, Alberta araştırmasında 1972 olguluk bir 

seride de, gruplar arasında herhangi bir survi 
farkı gösterilememiştir. 

 Endometrial kanser şüphesi bulunan olgularda diagnostik 
yada operatif histeroskopi  yapılabilir çünkü mevcut verilere 
göre hastaların survileri değişmez. 

Soucie JE et al. The risk of diagnostic hysteroscopy in women with endometrial 
cancer. Am J Obstet Gynecol. 2012 



Diqqətinizə göre minnətdaram 



Teşekkürler 


