
Hysteroscopy: Do it or not? 



HİSTEROSKOPİ 

• Vajinal mukoza, serviks, servikal kanal, uterin kavite ve  her iki tubal ostıumu 
değerlendirebiliyoruz. 

• Basit, güvenli ve sık kullanılan bir minimal invaziv prosedür 

• İnfertil hasta grubunda intra uterin patoloji sıklığı %25 

• Tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hasta grubunda %50 

• OFİS H/S 

• OPERATİF H/S 



OFİS H/S 

• 5mm’ den daha küçük çap 

• Servikal dilatasyon ve analjezi yok 

• Devamlı sıvı akışı (Steril izotonik) 

• Temiz bir görüntü 

• Mukus,kan ve doku artıkları temizlenir 



OFİS H/S 

• 50 -80 mmHg basınç yeterli ( Fazla olursa uterin kontraksiyon, peritoneal 
irritasyon—ağrı)  

• Nadir olarak 125mmHg ( net görüntü) 

• Distansiyon için steril izotonik sıvı  

     --- Su intoksikasyonundan korur 

     --- Bipolar enerji kullanımına izin verir ( bipolar rezektoskop ) 

Monopolar enerji kullanımında GLİSİN tercih edilmelidir. 

 





OFİS H/S 

• Endometrial biyopsi                      

• Polip 

• Submüköz myom 

• Septum 

• Sineşi/adezyon 

• Yabancı cisim (RIA) 

• Rest abort materyali 

• Serviksle ilgili 

• --Servikal stenoz 

• --Servikal polip 

• --Servikal karsinom 

• --Alt segment sezaryen skar defekti   
( İstmosel ) 

 

 



OFİS H/S için gerekli 

enstrumanlar 

 

 Makas, grasper,  

bipolar elektrotlar ( kesme, doku evaporasyonu için) 

Morcelator, polip snare 



OFİS H/S için gerekli enstrumanlar 

• Kamera, kamera kutusu, 

• Işık kaynağı, beyaz ışık kablosu 

• Monitör 

• Diatermi jeneratör ve kabloları 

• Histeroskopik pompa 

• Basınç sağlayıcı 

• Uterin kavitedeki minor patolojileri kesmek yada evapore etmek için 5-7 Fr çapında 
aletler gerekli 



OFİS H/S limitasyonları 

• 20 mm’e kadar olan polipler 

• Tip 0 ve 1 fibroidler, 18 mm’e kadar  

• Küçük septum 

 

TVS ve Salin infüzyon sonografi ( SIS ) intrauterin kavitedeki patolojileri 
değerlendirmek için H/S öncesi yapılması gereken tanı yöntemlerinde 

                                           GOLD STANDART 



OFİS H/S NE ZAMAN YAPILIR? 

• İDEALİ      Menstruel kanamanın bittiği zaman  

 

 

• Fakat biz siklusun herhangi bir zamanında yapıyoruz ( OK baskısı altında) 



Analjezik ne kullanalım? 

• VOKAL LOKAL   :   Hastayla konuşarak işlemi sürdürmek 

• SERVİKAL BLOK :   Citanest amp. 5 dak beklenmeli 

• PREOP ORAL ANALJEZİK : İşlemden 30 dk önce parasetamol/iboprofen 

• GENEL ANESTEZİ 



OFİS H/S  

• Hasta LİTOTOMİ pozisyonunda olmalı 

• Vajinal yıkama Batikon ile yapılmalı 

• Spekulum ve Tenekulum’ a gerek yok 



OFİS H/S & SİNEŞİ 

• Sineşi tedavisinde mümkünse sadece MAKAS 

kullanılmalı 

• Diatermi kullanılmamalı 

• Yüksek basınç sağlanmalı 

• Oral estrogen 4mg/gün—3/4 hafta 

• Bakırlı RİA 

• Hyaluronik asit içeren adezyon önleyici materyaller 



OFİS H/S & SEPTUM 

• Septum dokusu myometriyuma göre daha 

beyaz görülür 

• Tanı MRI ile mutlaka teyit edilmeli 

• Myometrial damarlar görülünce işeme son 

verilmeli 



OFİS H/S & 

STERİLİZASYON 

• Essure ile yapılır. 

• Hidrosalpinks tedavisinde  ( L/S yada L/T ‘ e 

gerek kalmadan ) 



OPERATİF H/S 

• İnfertil hastalarda 

    -- Uterin subseptus/septum 

    -- Grade III/IV adezyon (ESGE) 

    -- Myom rezeksiyonu 

 

 

• Anormal uterin kanamalarda 

-- Myom  

-- Polip 

-- Endometrial ablazyon 

• Özel durumlar 

-- Residuel plasenta 



OPERATİF H/S 

• Gerekli teknik malzemeler 

 1. Histerorezekteskop 

 2. Beyaz ışık kaynağı 

 3. Histeromat 

 4. Distansiyon sıvısı ( Bipolar—Ringer Laktat yada Isotonik,   

                                  Monopolar-Sorbitol,Mannitol ) 

 5. Videokamera 

 6. Yüksek frekans ünitesi 



OPERATİF H/S 

• 9 nolu Hegar bujisine kadar dilate edilir 

• İnfertil grupta küçük histerorezektoskop için 7 nolu Hegar bujisine kadar 



OPERATİF H/S 

• Cerrah;  

  1. En az  200 Ofis H/S yapmış olmalı 

  2. Endikasyonları ve kontrendikasyonlarını bilmeli 

  3. Komplikasyonların yönetimini bilmeli 

  4.  Enerji modalitelerinin temelini ve komplikasyonlarını bilmeli 

  5. Operatif  H/S konusunda deneyimli bir cerrahın yanında çalışmış olmalı 

 



OPERATİF H/S 

• Ameliyat hemşiresi; 

1. Alet ve enstrumanları doğru bilmeli 

2. Histerorezektoskopu doğru ve tam kurabilmeli 

3. Histeromatı kullanabilmeli 

4. Distansiyon sıvısını doğru seçebilmeli 

5. Yüksek frekans ünitesini ayarlayabilmeli 



OPERATİF H/S 

• Anestezi uzmanı; 

1. Operatif  H/S’nin komplikasyonlarını bilmeli 

2. TUR sendromu’nun tanısı ve tedavisini bilmeli 

3. Hava embolisini tanıyabilmeli ve yönetebilmeli 



OPERATİF H/S & MYOM 

• Submüköz myomlar implantasyon problemine 
yol açarak gebelik oranlarını azaltır. 

• Büyük submüköz myomlar Abortusa neden 
olurlar. 

           Shokeir TA. Hysteroscopic management in submucous fibroids to 

improve fertility. Arch Gynecol Obstet. 2005; 273:50-4. 

H/S myom rezeksiyonu için en uygun zaman: 

1. Mensin bittiği 1. yada 2. gün, 

2. GnRH analogu kullandıktan 2-3 hafta sonra 

 



OPERATİF H/S & SİNEŞİ 



OPERATİF H/S & KOMPLİKASYONLAR 

• 1. Perforasyon 

• 2. Diğer pelvik organ yaralanmaları 

• 3. Kanama 

• 4. Enfeksiyon 

• 5. Operatif  histeroskopi intravasküler absorbsiyon sendromu (OHİA ) 

--İlk belirti hipertansiyon, sonra hiponatremi,hipoosmalalite, pulmoner ödem, beyin ödemi, 
exitus 

• 6. Hava embolisi 

• 7. Yanık 



 Uterin kaviteye verilen ve geri alınan sıvı miktarı hem     

cerrahi ekip tarafından hem de anestezi ekibi tarafından çok 

dikkatli  bir  şekilde  takip edilmelidir. ✔ 



OPERATİF H/S & KOMPLİKASYONLAR 

 



• In infertile patients the operative hysteroscopy should only be performed by 

a surgeon experienced in hysteroscopy! 





İlk IVF öncesi H/S 

yapılsın mı ??? 

Primer outcome: CPR ve LBR 

Sekonder outcome: Komplikasyon 



RCT kolunda H/S 

grubunda fark yok; 

Non-RCT kolunda 

H/S grubunda 

klinik gebelik oranı 

anlamlı yüksek  



Canlı doğum oranı H/S yapılan grupta anlamlı yüksek 





• Şaşırtıcı olan beklenmeyen anormal intra uterin patoloji ( septum, polip, 

adezyon ) prevalansını %50 oranında bildirmişler. 



Hysteroscopy before in-vitro fertilisation (inSIGHT): a multicentre, 

randomised controlled trial 

Lancet, June 25 2016,Volume 387 

   Primer outcome : İlk IVF denemesinden önce rutin H/S yapmanın canlı 

doğum  oranlarını arttırıp arttırmadığına bakmak 

   Çok merkezli, RCT 

   7 Üniversite hastanesi, 15 büyük genel hastane, Hollanda 

   Normal TVU bulguları, daha önce H/S yapılmamış grup ( immediate IVF 

grup ) 

   H/S ile tedavi edilen intrauterin patolojisi olan grup ( H/S grup ) 



Hysteroscopy before in-vitro fertilisation (inSIGHT): a multicentre, 

randomised controlled trial 

Lancet, June 25 2016,Volume 387 

• Primer outcome : Devam eden gebelik ve canlı doğum 

• Seconder outcome : İmplantasyon oranı, abortus ve intrauterin patoloji 







Gebelik 

kaybı H/S 

grubunda 

yüksek 





Hysteroscopy before in-vitro fertilisation (inSIGHT): a multicentre, 

randomised controlled trial 

Lancet, June 25 2016,Volume 387 

 

Rutin H/S, IVF öncesi normal TVU bulguları olan ve 
asemptomatik hastalarda önerilmemektedir, kullanışlı ve 
cost-effective değildir.  

Canlı doğum oranı ve gebeliğe ulaşma zamanı üzerine etkisi 
yoktur.✔ 



Hysteroscopy in recurrent in-vitro fertilisation failure (TROPHY): a 

multicentre, randomised controlled trial. 

Lancet, June 25,2016, Volume387 

• Amaç : H/S’nin tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hastalarda canlı doğum 
oranını arttırıp arttırmadığını değerlendirmek. 

• Çok merkezli, RCT 

• 8 hastane, UK, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti 

• 38 yaşından küçük, BMI 35kg/m2 den düşük 

• Normal TVU bulguları ( intrakaviter patoloji yok ) 

• 2-4 başarısız IVF denemesi ( Klasik RIF tanımı belirsiz ) 



Hysteroscopy in recurrent in-vitro fertilisation failure 

(TROPHY): a multicentre, randomised controlled trial 

• Primer outcome : Canlı doğum oranı 

• Sekonder outcome : Gebelik oranı, klinik gebelik oranı, implantasyon oranı 

ve abortus oranı. 



Baseline 

özellikler 



IVF siklus ve 

embriyoloji 

özellikleri 





Merkezler 

arası canlı 

doğum 

oranları 



Hysteroscopy in recurrent in-vitro fertilisation failure (TROPHY): a 

multicentre, randomised controlled trial. 

Lancet, June 25,2016, Volume387 

• Normal TVS bulguları olan RİF hastalarında rutin H/S 

önerilmemektedir. 



Primer outcome:  

Canlı doğum oranı 

 

Sekonder outcome: 

Gebelik ve abortus oranı, 

komplikasyon 

 



Canlı doğum oranı 

1. IVF 

tedavisinden önce 

H/S anlamlı değil 

Daha önce IVF 

başarısızlığı varsa 

H/S yapılan grup 

lehine 



Gebelik oranları 

açısından her iki grupta 

da H/S lehine anlamlı 



Gebelik oranı-- Myom-polip grubunda H/S lehine 



Abortus açısından fark yok 



H/S’den ne kadar 

süre sonra IVF 

yapalım ??? 





 

İSTMOSEL 

 

‘’Sezaryen skar defekti,  divertikül,  poche,  niche’’ 

Sezaryen skarı nedeniyle oluşan, uterin 
 istmusun veya servikal kanalın ön 
 duvarına yerleşen kese şeklinde 

divertiküldür. 
Yara iyileşmesinde defekt, sütür 

materyalleri, ameliyat tekniği, çift kat 
tek kat ???? 



İSTMOSEL LOKALİZASYONU 

  Sezaryen kesisi esnasında etkilenen 

alan 

 

  Fizyolojik uterin involusyon 

sonucunda genellikle 

    ön sol  tarafta ( saat 2 yönünde) 

  



TANI 

En sık Transvaginal ultrasonografi ( TVS ) ve Sonohisterografi ( SHG )  

Histeroskopi ve Histerosalpingografi ise daha az kullanılan yöntemler 

TVS kullanıldığında 1≤ C/S doğum olan kadınlarda yapılan dört ayrı çalışmada 

istmosel prevalansı %24 ile %70 1-2-3-5 

SHG kullanıldığında prevalans %56 ve %84 2-3-5 
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Endoservikal rezeksiyon 
 

       a.   Alttaki musküler dokuya kadar  

çukurun proksimal kenarının rezeksiyonu 

       b.   İstmik kısmı korunarak çukurun 

endoservikal kenarının çıkarılması: 

endoservikal ablasyon 

        c.   İstmik kısmın tabanının 3 mm 

roller-ball elektrod ile noktasal ve  yüksek 

frekanslı koagulasyonu 

 

 

 

 

İSTMOPLASTİ 



İstmocel tedavisi 



RCT, 68 hasta, diag H/S, spekulum ve tenekulum yok 

1 ve 15 dak sonra VAS değerlendirmesi 

Kontrol grubu oda sıcaklığı, test grubunda salin sıcaklığı 37.5 C 



Kullanılan sıvı sıcaklığının ağrı üzerine etkisi 





THANK YOU FOR LISTENING! 




