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SUNUM PLANI 

• Uterin Faktör İnfertilitesi Nedir? 

• Hangi Tetkikler İstenmeli? 

• Hangi Hastlalıklar? 
– Myoma uteri & Adenomyosis 

– Polip 

– Kongenital Uterin Anomaliler 

– Asherman Sendromu 

– İnce Endometrium 

• Sonuç 



Fertil Steril 2015 

• Uterin anatomiye bağlı sebepler kadınlarda 
infertilitenin nadir nedenlerinden olsa da 
öncelikle dışlanmalıdır. 
– Tsv USG 2D veya 3D 

– HSG 

– Salin infüzyon sonografisi 

– Histeroskopi 

– MRI 

– L/S 





Transvaginal USG 



3D USG 





SİS 



• En belirgin avantajı 
submükoz myom 
ve polipleri 
saptamadadır. 

 
• SHG intrauterin 

patolojilerin 
%85’ini saptarken 
HSG yalnızca 
%6’sını saptar. 

Br J Radiol. 1997 ;70(836):833-6.   

Sonohisterografi 



HSG 



Uterin Kavite Değerlendirilmesinde 
 HSG, TVS ve SİS 

• SİS polip ve 
uterin anomali 
tanısında 
HSG’den üstün 

• Adezyonlarda 
benzer tanısal 
değere sahiptir 

Uterin polip 

Uterin anomali 

Uterin adezyon 



Ofis Histeroskopi 

• Teknolojik ilerlemeler sayesinde anestezi 
gerekmeden ofis ortamlarında 
uygulanabilir. 

• İntrauterin patolojilerin tanısında altın 
standart 

Ruach H et al 1998 

• HSG’de tespit edilen patolojilerin 
%65’inde korelasyon saptanır. 

Wang CW et al 1996 

• İntrauterin adezyon, polip, submukoz 
myom tanısında HSG ve TSV USG’den 
üstün 

Prevedourakis et al. 1994;  Vercellini et al 1992 





• Ofis histeroskopinin 1. basamak inceleme 
olarak bütün subfertil çiftlere önerilmesine 
gerek yoktur. 
 

• Polip, myom, septum, adezyonların 
düzeltilmesi fertiliteyi arttırır. 

• En az 2 IVF başarısızlığı olanlarda sonraki 
deneme öncesi ofis histeroskopi başarı 
şansını arttırır. 



KONGENİTAL UTERİN ANOMALİLER 





ASRM CLASSIFICATION 



ESHRE/ESGE CLASSIFICATION 







ESHRE/ESGE CLASSIFICATION 

Septate uterus 

U2C0V0 



Uterine Septum 

• Müllerian anomalilerin %55’i 

• Paramezonefrik kanalların kısmi veya tam 
rezorpsiyon defektidir. 

• Abort  Riski: %29-%94 (%65) 

• En kötü obstetrik sonuçlar: 

– Prematür doğum: 9%-33% (20%) 

– Fetal sağkalım: 10%-75% (20%) 



Tanı 

• Septum ile bikornuat ayrımında 
tanısal doğruluğu %55’dir. 

• USG ile kombinasyon tanısal 
doğruluğu %90a çıkarır. 

• Genel olarak <90 derece 

• Tubal geçiş 

• Operasyon sonuçlarını görmede 
faydalı: 
– Residual septum , synechia 

 

HSG 

Septum 

Bicornis 



Uterus Septus 

• TSV USG’de 2 ekojenik 
endometrial kavite fundal 
alanda myometrium 
tarafından ayrılmıştır. 

• Dış uterin kontur konveksdir. 

• Tanı için sekretuar faz daha 
iyidir. (D17-25) 

Fundal indentasyon yok 

Ultrasound 



Differentiation of Uterine Septum & Bicornuate  
with USG 

Bicornuate                 Bicornuate           Septum  



MRI 

• Non-invasive 
• Accurate 
• Yüksek intensiteli 2 

endometrial kavite ve düşük 
intensiteli fibröz septum 
görülür. 

• Fundus konveksdir ve 
indentasyon yoktur. 

• Diğer assosiye anomalileri de 
gösterir. 



MRI  & 3D USG 
Unicornis   Bicornuate    Septum   Septum  “T” Shaped 







Komplet septum 









ADENOMYOSİS 



* 

* 

* 

Adenomyozis İnfertilite İlişkisi 



Klinik gebelikte %28 azalma 



Abort riskinde 2 kat artış 









• Tanıda MR ve USG benzer etkinliktedir 
• Tanı kriterleri net değildir. 
• İnfertiliteye yönelik kanıtlanmış tedavi henüz bulunamamıştır 
• Bu nedenle tanı almanın hastaya günümüzde ek yararı yoktur. 

 



Asherman 



Tanı 



Asherman Sendromu USG 

Longitudinal kesit Transvers kesit 



HSG- intrauterin adezyon 

• %75 sensitivite 

• %38 yalancı (+) 

•  Adezyonların tam 
lokalizasyonlarını gösterir. 

• Kornual bölgeler hakkında 
fikir verir 

• Tubal geçişi de gösterir. 

• Servikal oklüzyon varsa 
kavite hakkında bize bilgi 
vermez. 

• Endometrial fibrosis de 
normal görülebilir. 

 



Tsv USG 

• Sens:%52; Spes: %11 

• Endometrial eko 
bozulur ve düzensizdir. 

• Kistik (ekolüsant) 
alanlar izlenebilir. 

• Obstrüksiyon 
üstündeki normal 
endometrial eko 
prognozu olumlu 
etkiler 

 

 

 



SİS 

• HSG kadar etkili 

• Sensitivite: %75 

• Spesifisite: %43 

• Tubo-kornual anatomiyi 
göstermez. 

 



Histeroskopi 

• Tanı ve tedavide altın 
standart 

• Adezyonların yerleşim 
yerini, yaygınlığını ve 
endometriumun 
kalitesini gösterir. 

• Tanı anında tedavi 
mümkündür. 



MYOMA UTERİ 



Submükoz Myom 
•TÜM MYOMLARIN % 16 -55 
•%30 semptomatik 

Tip  intramural yayılım 

 

   0  yok 

   I   <50% 

   II   >50% 

 





Canlı doğumda %21 azalma 



ENDOMETRİAL POLİP 



Detection rate of endometrial polyps were highest when the endometrial thickness  

was measured at midproliferative phase 



Hys polypectomy doubles the pregnancy rate when compared with diagnostic hyst and  

polyp biopsy in patients undergoing IUI, starting 3 months after surgery. 

(RR: 2.3; 95% CI: 1.6–3.2) 







SONUÇ 

• İnfertilite araştırmasında uterin kavitenin 
değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir. 

 

• Uterin kavite içindeki lezyonların düzeltilmesi 
(septum, submköz myom, polip ve sineşi) hem 
spontan gebeliğin, hem de yardımlı üreme 
tekniklerinin başarısını artıracaktır. 




