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Genel komplikasyonlar 

§ Diagnos(k-‐opera(f	  

§ 0.2%-‐3%	  

§ Komplike	  opera(f	  işlemlerde	  10%	  

§ İzole	  patolojilerde	  en	  sık	  adhesiolysis	  te	  komplikasyon	  olabilir	  (4.8%)	  

Jansen	  et	  al.	  Obstet	  Gynecol.	  2000	  
Propst	  AM	  et	  al.	  Obstet	  Gynecol.	  2000	  



Komplikasyon Ana Sebepler 

1.  Pozisyon	  

2.  Anestezi	  

3.  Endomeriuma	  giriş-‐perforasyon	  

4.  Kanama	  

5.  Kullanılan	  medyum	  kaynaklı	  

6.  Elektrocerrahi	  

7.  Enfeksiyon	  

Endoskopilerde	  ortak	  faktör	  
Genel	  vs.	  lokal	  

	  



Perforasyon (cervikal+uterin) 

	   Histeroskopideki	  en	  sık	  komplikasyondur.	  (0.22%)	  

	   Opera(f	  histeroskopide	  4-‐5x	  	  daha	  fazla	  gözlenir.	  

	   Servikal	  dilatasyon	  veya	  rezekteskop	  ile	  gelişebilir.	  

	   Risk	  faktörleri	  

◦ Uterin	  malpozisyon	  

◦ Kavite	  ve	  uterusdaki	  anatomik	  boz.	  (myom,	  adezyon,	  cong	  abn..)	  

◦ Geçirilmiş	  servikal	  cerrahi	  

◦ Menopoza	  bağlı	  vajinal,	  servikal,	  endometrial	  atrofi	  

◦ GnRH	  kullanımı	  

	  
Agos(ni	  et	  al.	  J	  Am	  Assoc	  Gynecol	  Lapar	  osc	  2002;	  	  



Perforasyon (cervikal+uterin) 

§ Cerrahi	  öncesi	  bulgu	  
◦  Servikal	  dilatatorün	  idealden	  daha	  fazla	  ilerlemesi	  

	  

	  

§ Cerrahi	  öncesi	  önleme	  stratejileri	  
◦  Anestezi	  alcnda	  muayene	  

◦  Servikal	  hazırlık	  

	  

•  Misoprostol	  
•  Dinoproston	  
•  Estrojen	  
•  vazopressin	  



Servikal hazırlıkta misoprostol 

	   Ek	  mekanik	  dilatasyon	  gerekliliği	  (premenopozal)	  

Polyzos	  et	  al.	  Human	  Reproduc(on	  Update.	  2012	  



Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2015	  





Servikal hazırlık 

§ Postmenopozal	  kadınlarda	  preop	  14	  gün	  vajinal	  estrojen	  uygulaması	  ile	  
misoprostolün	  etkinliği	  daha	  fazla	  olabilir.	  (ortalama	  servikal	  genişlik)¹	  

	  

§ Diagnos(k	  histeroskopilerde	  komplikasyon	  oranı	  değişmemekle	  birlikte	  vajinal	  
dinoproston	  misoprostolden	  daha	  etkin	  bir	  servikal	  hazırlama	  premedikasyonu	  
olabilir.²	  

§ intraservikal	  vasopressin	  (0.05	  U/mL,	  4	  mL)	  kullanımı	  ile	  servikal	  dilatasyon	  için	  
kullanılan	  kuvvet	  daha	  azdır.	  ³	  

§ Misoprostolün	  sublingual	  uygulaması	  rektal	  veya	  vajinal’e	  göre	  servikal	  hazırlık	  
açısından	  daha	  avantajlı	  olabilir.⁴	  

¹Oppegaard	  et	  al.	  BJOG	  2010	  
²Inal	  et	  al.	  Fer(l	  Steril.	  2015	  

³Obstet	  Gynecol.	  1997	  
	  ⁴	  Kale	  et	  al.	  Clin	  Exp	  Obstet	  Gynecol.	  2014	  



Perforasyon (cervikal+uterin) 

§ Cerrahi	  esnasında	  bulgu	  
§ Histeroskopide	  direk	  izlem	  

§ Kanamanın	  görüntüyü	  engelleyecek	  şekilde	  artması	  

§ Cerrahi	  esnasında	  önleme	  stratejileri	  
§ Yeterince	  dilatasyon	  

§ Elektrod	  ak(f	  iken	  rezektoskopun	  ilerle(lmemesi	  

§ Tüm	  hareketlerin	  proksimalden	  distale	  yapılması	  (septum	  dışı	  patolojilerde)	  

§ Komplike	  opera(f	  histeroskilerin	  USG	  eşliğinde	  yapılması	  

§ Özellikle	  en	  ince	  myometrium	  tabakası	  bölgesinde	  (uterin	  fundus,	  4mm)	  dikkat	  

§ Laparoskopi?	  

Munro	  MG,	  Chris(anson	  LA.	  Clin	  Obstet	  Gynecol.	  2015	  	  
	  



Kanama 

1.  	  servikal	  laserasyon	  

2.  	  endometrial	  saha	  

3.  perforasyon	  

	  

§ Yaklaşım	  (endometrial	  saha)	  
§ preop	  GnRH	  ile	  hazırlık	  
§ Geçici	  olarak	  kullanılan	  medyum	  basıncını	  arrrarak	  roller	  ball	  ile	  koterizasyon	  
§ intraservikal	  vasopressin	  (0.05	  U/mL,	  4	  mL)	  
§ İntrauterin	  30	  cc	  foley	  

Munro	  MG,	  Chris(anson	  LA.	  Clin	  Obstet	  Gynecol.	  2015	  	  
	  



Gas embolizması 
	   Ani	  gelişen	  nefes	  darlığı,	  pulmoner	  ödem,	  pulmoner	  hipertansiyon,	  oksijen	  
saturasyonunda	  düşme	  

	   Etyoloji	  
◦  Ru(n	  oda	  havası	  

◦  CO2	  medyum	  kullanımı	  

◦  Elektrocerrahide	  ortaya	  çıkan	  gazlar	  

	   Önlem	  
◦  Co2	  medyum	  kullanımında	  insufflatör	  basıncı	  <100	  mm	  Hg	  ve	  hızı	  <100	  mL/dk	  

◦  Sıvı	  medyum	  kullanımında;	  
◦  histeroskop	  ve	  sıvı	  taşıyıcı	  tüp	  içi	  oda	  havası	  boşalclmalı	  

◦  Histeroskop	  serviksten	  her	  çıkarcldığında	  os	  kapaclmalı	  

◦  Trendelenburg	  pozisyonundan	  kaçınılmalı	  

◦  Uzun	  süreli	  rezektoskop	  kullanımında	  hemostaza	  dikkat	  edilmeli	  ki	  venöz	  açıklıklar	  önlenmeli	  



Medyum ilişkili komplikasyonlar 

Medyum	  (pleri	  

Medyum	  bağımlı	  komplikasyonlar	  

Sıvı-‐gaz	  
Viskosite	  
Osmolalite	  
Elektrolit	  içeriği	  
	  

Süre	  
İşlem	  (pi	  
Medyum	  (pi	  ve	  miktarı	  
İntrauterin	  basınç	  
Hasta	  genel	  kardiovasküler	  durum	  
Premenopoz-‐postmenopoz	  
	  



Gaz medyum 

§ CO2	  

§ Diagnos(k	  vs.	  opera(f	  

§ Kanama	  ve	  debris	  olmamalı	  
§  insufflatör	  basıncı	  <100	  mm	  Hg	  ve	  hızı	  <100	  mL/dk	  

§ Konvansiyonal	  L/S	  insuflatör	  kesinlikle	  kullanılmamalı	  

	  

Brusco	  et	  al.	  Fer(l	  Steril.	  20003	  
	  Pellicano	  et	  al.	  Fer(l	  Steril.	  2003	  

§ Diagnos(k	  H/S’de	  Normal	  saline	  vs.	  CO2	  karşılaşcrma	  çalışmalarında¹´²	  
§ Lokal	  anestezik	  ih(yacı	  	  
§ Vazovagal	  rx	  	  
§ İşlem	  süresi	  
§ Hasta	  memnuniyetsizliği	  
§ İşlem	  sonrası	  analjezi	  ih(yacı	  

	  



Sıvı medyum 

Munro	  MG,	  Chris(anson	  LA.	  Clin	  Obstet	  Gynecol.	  2015	  	  
	  



32%	  dextran	  70	  

Kanamalı	  endometrium	  

100	  ml=870	  ml	  plasma	  volüme	  
Max	  volüme=500	  ml	  

	  

Anafilaksi	  
Pulmoner	  ödem	  

yetmezlik	  

Normal	  saline,	  ringer	  laktat	  

Yan	  etki	  profili	  az	  

Monopolar	  kontraendike	  
Bipolar	  kullanılabilir	  

	  

Pulmoner	  ödem	  
yetmezlik	  

Sıvı	  farkı:	  	  
•  750	  ml	  de	  dikkat	  

•  	  2500	  ml	  operasyon	  
mutlaka	  sonlandırılmalı	  	  

1.5%	  glycine,	  3%	  sorbitol,	  5%	  
mannitol	  	  

Opera(f	  h/s	  ilk	  tercih,	  monopolar	  

•  1.5%	  glycine	  (200	  mOsm/L)	  
•  3%	  sorbitol	  (179	  mOsm/L)	  

•  5%	  mannitol	  (	  274mOsm/L)	  
	  

Pulmoner	  ödem	  
Yetmezlik	  

Hyperammonemia	  
Hyponatremia	  

Hyperglcemia	  
Hipotonik	  ensefelopa(	  

Sıvı	  farkı:	  	  
•  750	  ml	  de	  dikkat	  

•  	  1000	  ml	  operasyon	  mutlaka	  
sonlandırılmalı	  	  



Sıvı yüklenmesi 

	   0.1%-‐0.2%	  ölümcül	  komplikasyon	  

	   Önleme	  stratejileri	  

1.  Sıvı	  tercihi-‐işlem	  (pi	  

2.  Sıvı	  infüzyon	  şekli-‐sıvı	  takip	  

3.  Absorbsiyon	  önleme	  
◦  Preopera(f	  

◦  intraopera(f	  

Munro	  MG,	  Chris(anson	  LA.	  Clin	  Obstet	  Gynecol.	  2015	  	  
	  



Sıvı tercihi-işlem tipi 

	   Diagnos(k	  tüm	  işlemlerde	  izotonik	  sıvı	  

	   Bipolar	  kullanımını	  arrrmak	  (	  izotonik	  sıvı)	  

	   Hyperammonemia,	  Hyperglcemia	  ve	  hyponatremi	  açısından	  perop	  kontrol	  

	   Hypoosmolar	  sıvılar	  arası	  fark	  teorik	  olabilir	  mi?¹	  
◦  60	  dk	  işlem	  glcine-‐sorbitol	  solüsyonu	  ile	  5%	  glucose	  sol	  arası	  perop	  elektrolit	  farkı	  
saptanmamışcr.	  

¹Park	  et	  al.	  Korean	  J	  Anesthesiol.	  2011	  



Sıvı infüzyon şekli-sıvı takip 

	   Sıvı	  infüzyon	  basıncı	  MAP’dan	  düşük	  olmalıdır.	  

	   <75-‐80	  mm	  Hg	  basınç	  ile	  tubal	  peritoneal	  dağılım	  minimum	  olur.	  

	   İnfüzyon	  kontrol	  
◦  Otoma(k	  basınç	  kontrolü	  ile	  infüzyon	  (histeroskoptaki	  basınca	  göre)	  

◦  Spontan	  infüzyon	  (yerçekimi,	  10mm	  tüp-‐1.5	  m	  yükseklik-‐75	  mmHg)	  



Sıvı infüzyon şekli-sıvı takip 

1.  Rezekteskop	  

2.  Perineal	  torba	  

3.  yer	  

TAKİPTEKİ	  GÜÇLÜKLER	  
•  Retrospek(f	  hesaplama	  yapılabilmekte	  
•  Boşalan	  torbadaki	  miktar	  tesbi(	  
•  Torbalar	  arası	  fark	  
•  Sıvı	  absorbe	  eden	  cerrahi	  örtü	  
•  Yere	  dökülen	  miktar	  ihmal	  edilmekte	  

OtomaRk	  Sıvı	  Takip	  sistemi	  



Absorbsiyon önleme 
 

	   GnRH	  agonist	  ile	  preopera(f	  hazırlık¹	  
◦  Sıvı	  absorbsiyon	  azaltmak	  

◦  Kanama	  miktarını	  azaltmak	  

◦  Hipotonik	  ensefelopa(	  riskini	  azaltmak	  

	   İntraopera(f	  vazopressin	  (0.05	  U/mL,	  4	  mL)²	  
◦  Dilatasyonda	  kolaylık	  

◦  Kanama	  miktarında	  azalma	  

◦  Sıvı	  absorbsiyonunda	  avantaj	  

	  

¹Goldenberg	  et	  al.	  Obstet	  Gynecol.	  1996	  
²Corson	  SL,	  et	  al.J	  Reprod	  Med.	  1994	  



Elektrocerrahi 

1.  Elektrocerrahi	  kullanımı	  esnasında	  perforasyon	  sonrası	  intraperitoneal	  
yaralanma	  

2.  Perforasyon	  olmadan	  uterin	  serozaya	  yapışmış	  doku-‐derin	  myometrial	  
elektrocerrahi	  

3.  Toplayıcı	  elektrod	  bölgesi	  yaralanma	  

4.  Servix,	  vajen,	  vulvaya	  dağılım	  yaralanma	  







Elektrocerrahi yaralanmaları önleme 
stratejileri 

	   Her	  cerrahide	  yeni	  elektrod	  

	   Elektrod	  kullanımı	  öncesi	  izolasyon	  kılı{nda	  hasar	  	  

	   Mümkün	  olan	  en	  düşük	  voltaj	  ve	  süre,	  aralıklı	  kullanım	  

	   Ak(f	  elektrod	  daima	  görüntü	  içersinde,	  mümkün	  olduğunda	  proksimalden	  distale	  hareket	  

	   Yapışıklık	  olduğu	  düşünülen	  noktalarda	  uzun	  elektrocerrahiden	  kaçınma	  

	   Kesilen	  doku	  parçacıkları	  ile	  devam	  etmeme	  

	   Akımın	  dış	  kılı|an	  toplayıcı	  elektroda	  gitme	  yolunu	  değiş(rebilecek	  vajinal	  aletlerden	  
kaçınma(metal	  spekulum,	  ekartör)	  	  

	   Aşırı	  servikal	  dilatasyondan	  kaçınma	  

	   Dış	  kılı{n	  en	  az	  2	  cm	  parçasının	  servikste	  olması	  



Enfeksiyon 

	   Vajinal-‐intraperitoneal	  transfer	  

	   0.01%-‐1.42%	  

	   Adhesiolysis	  vakalarında	  enfeksiyon	  oranı	  en	  yüksek	  saptanmış.	  

Agos(ni	  A	  et	  al.Fer(l	  Steril.	  2002	  



Yeterli	  kanıt	  olmadığı	  için	  öneri	  yapılamamaktadır.	  



4mm	  hysteroskop	  
1	  g	  cefazolin	  
1.15%	  enfeksiyon	  ortalama	  
	  

Nappi	  et	  al.	  Reprod	  Sci.	  2013	  



Komplikasyon Ana Sebepler 

1.  Pozisyon	  

2.  Anestezi	  

3.  Endomeriuma	  giriş-‐perforasyon	  

4.  Kanama	  

5.  Kullanılan	  medyum	  kaynaklı	  

6.  Elektrocerrahi	  

7.  Enfeksiyon	  



Dikka(niz	  ve	  katkılarınız	  için	  teşekkür	  ederim.	  


