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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Jinekolojide çok sýk görülen anormal uterin
kanamalar jinekoloji polikliniklerine çeþitli
sebeplerle baþvuran hastalarýn % 20sini
oluþturmaktadýr. Endometrium biopsisi için
kullanýlan teknikler arasýnda en yaygýn uygulama
alaný bulmuþ olaný servikal dilatasyon ve
endometriumun full küretajýdýr. Günümüzde daha
basit, hýzlý, ucuz, güvenilir metodlar bulunmuþtur.
Bunlardan en dikkat çekeni Pipelle ile endometrial
örneklemedir.

The effectiveness of pipelle endometrial sampling
in abnormal uterine bleeding

Materyal ve Metod: Bu çalýþmaya Mart 2006Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Maltepe Üniversitesi
Týp Fakültesi Kadýn-Hastalýklarý ve Doðum
Polikliniðine anormal uterin kanama,
postmenopozal kanama, artmýþ endometrial
kalýnlýk, endometrial polip, myoma uteri, adneksial
kitle þikayeti ile baþvuran 131 hasta dahil edildi.
Ýlk etapta hastalara pipelle ile örnekleme yapýldý,
takiben D&C ile biyopsi alýndý.

Material and methods: The study was designed
at the Maltepe University Faculty of Medicine,
Department of Gynecology polyclinics between
March-December 2006. 131 women with abnormal
uterine bleeding, postmenopausal bleeding,
increased endometrial thickness, endometrial
polyps, leiomyomas, adnexial masses included to
the study. We first performed pipelle endometrial
sampling then biopsies were taken with dilatation
and curettage.

Bulgular: Çalýþma grubundaki hastalarýn yaþ
ortalamasý 48.3 ± 9.3 ve yaþlarý 28 ile 79 arasýnda
deðiþmekte idi. Endometrial örnekleme yapýlan
hastalarýn büyük grubunu 37 ( % 28.2 ) hasta ile
pre-perimenopozal anormal uterin kanama grubu
oluþturmuþtur. Endometrial polip ve kompleks
endometrial hiperplazi tanýsýnda, D&C, pipelle
tercih edilen gruba göre anlamlý olarak taný
koydurucuydu. D&C yapýlan 26 hastaya
histopatolojik olarak endometrial polip tanýsý
koyulurken, pipelle ile örneklemede sadece 7sinde
benzer taný koyuldu. Benzer þekilde D&C ile
endometrial hiperplazi tanýsý koyulan 21 hastaya
karþýþýk, pipelle örnekleme bunlardan 13 tanesinde
taný koydurucuydu. Pipelle ile D&C
karþýlaþtýrýldýðýnda atrofi ve endometrit tanýsý
almýþlarda belirgin farklýlýk saplanmadý.
Sonuç: Anormal uterin kanamalarýn nedenleri birçok
yöntemle araþtýrýlabilir. Ancak ideal yöntemin mümkün
olduðu kadar doðru sonuç veren, kullanýmý kolay,
hasta tarafýndan iyi tolere edilebilir ve ucuz olmasý
gerekir. Pipelle ile örnekleme anestezi gerektirmeden
poliklinik koþullarýnda yapýlabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anormal uterine kanama,
pipelle endometrial örnekleme, Dilatasyon ve
küretaj

Objective: Patient with abnormal uterine bleeding
composes 20% of patients applying to our
gynecology polyclinics.The most popular procedure
for endometrial biopsy in these patients is cervical
dilatation and curettage. Recently, more simple,
easy and cheap methods are discovered.The most
important one is the pipelle endometrial biopsy

Results: The subjects ages were ranged between 28
and 79 (mean 48±9).32% of the subject were at the
postmenopausal period. Premenopausal abnormal
uterine bleeding was the front endication for the
endometrial sample in the study (28%).9.9% of the
subjects were suffering postmenopausal bleeding.
Pipelle endometrial sampling was statistically
significantly inadequate in the diagnosis of
endometrial polyp and hyperplasia compared with
dilatation and curettage. Histopathologically 26
subjects were diagnosed as endometrial polyp with
D&C. Pipelle endometrial sampling diagnosed only
7 of them. Only 13 of the 21 subjects with endometrial
hyperplasia were diagnosed by pipelle. Statistically,
there were no difference between pipelle and D&C
at subjects with atrophy and endometritis.
Conclusion: Many procedures can be used for the
diagnosis of anormal uterine bleedings. But the
ideal method must be accurate, tolarable, cheap
and easy to perform. Compared with many other
procedures pipelle fits many of these features.
Pipelle endometrial sampling doesnt need
anesthesia and can be performed in polyclinics.
Key words: Abnormal uterine bleeding, pipelle
endometrial sampling, Dilatation and curettage
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GÝRÝÞ
Jinekolojide çok sýk görülen anormal
uterin kanamalar jinekoloji polikliniklerine
çeþitli sebeplerle baþvuran hastalarýn % 20sini
oluþturmaktadýr. Endometrium biopsisi için
kullanýlan teknikler arasýnda en yaygýn
uygulama alaný bulmuþ olaný servikal dilatasyon
ve endometriumun full küretajýdýr (1) .
Dilatasyon ve küretajýn ameliyat koþullarýnda
ve genel anestezi altýnda uygulanmasý
önerilmektedir. Günümüzde daha basit,
hýzlý,ucuz, güvenilir metodlar bulunmuþtur.
Bunlar Pipelle, Vabra aspiratörü, Karman
kanülü þeklinde sýralanabilir. Bu çalýþmada
intrauterin patoloji tanýsýnda Pipelle ile
örneklemenin yeterliliði ve güvenilirliliði
araþtýrýlmýþ olup; pipelle ile örnekleme,
dilatasyon & küretaj arasýndaki histopatolojik
tanýlar karþýlaþtýrýlmýþtýr.

dýþ kýlýf ile içindeki bir pistondan ibarettir. Dýþ
çapý 3.1 mm,iç çapý 2.6 mm, uzunluðu 23.5 cm
olup materyalin emildiði 2.44 mm çapýnda bir
distal yan çýkýþý vardýr. Çalýþmada her hastaya
genel anestezi uygulandý ve bimanuel muayeneyi
takiben otomatik spekulum yerleþtirilerek , vagina
ve spekulum antiseptik solusyonla (polivinil
pirolidoniyod) temizlendi. Serviks tenakulum
ile tutulduktan sonra uterusa en uygun pozisyon
verilip , Pipelle cihazý uterin kavite içerisine
uygulandý. Aletin içerisindeki piston geri çekilerek
negatif basýnç oluþturuldu. Bu sýrada alet kavum
uteri içerisinde ileri geri ve kendi etrafýnda , saat
yönünde döndürülerek hareket ettirildi. Pipelle
dýþarý çýkartýldýktan sonra piston ileri doðru itilerek
kanal içinde toplanan materyal % 10 formolin
içeren kaba boþaltýldý. Daha sonra Hegar bujileri
kullanýlarak yeterli servikal dilatasyon saðlandý,
her hasta için uygun keskin küret numarasý
seçilerek kaviteye girildi ve tüm uterin kaviteden
örnekleme yapýldý. Toplanan materyal % 10
formolin içeren kaba boþaltýldý. Histopatolojik
deðerlendirme için spesmenler patoloji
laboratuarýna gönderildi. Elde edilen sonuçlarýn
istatistiksel açýdan anlamlý olup olmadýklarý
Fishers Exact Test ve Düzeltilmiþ t Testleri
kullanýlarak araþtýrýldý.

MATERYAL VE METOD
Bu çalýþmaya Mart 2006-Aralýk 2006
tarihleri arasýnda Maltepe Üniversitesi Týp
Fakültesi Kadýn-Hastalýklarý ve Doðum
Polikliniðine anormal uterin kanama þikayeti
ile baþvuran 131 hasta dahil edildi.
Çalýþmaya dahil edilen hastalar:

BULGULAR

-Siklusun 3.gününde pre-perimenopozal
endometrial kalýnlýk 10 mm>
-Postmenopozal endometrial kalýnlýk 5 mm>
(HRT alanlarda 8mm>)
-Ýntrauterin sývý akümülasyonu ,
-Endometrial düzensizlik
-Endometrial Polip
-Diðer jinekolojik sebeplerden dolayý
histerektomi endikasyonu almýþ pre-op hastalar

Çalýþma grubundaki hastalarýn yaþ ortalamasý
48.3 ± 9.3 ve yaþlarý 28 ile 79 arasýnda deðiþmekte
idi. Hastalarýn 42si
(%32.1) postmenopozal dönemdeydi.
Postmenopozal dönemdeki hastalarýnýn
belirlenmesinde en az 1 yýllýk amenore süresi
geçirmiþ ve FSH deðerinin 40 mIU/mlnin
üzerinde olmasý dikkate alýndý. Hastalarýn ortalama
menopoza giriþ yaþlarý 47.3 ± 7.9 olarak
hesaplandý. Araþtýrmaya katýlan kadýnlara ait
bulgular Tablo 1de verilmiþtir.

Araþtýrma ile ilgili etik kurul onaylarý ve
hastalarýn tümünden endometrial örnekleme
öncesi yazýlý onam alýndý, ultrasonografik
incelemeleri yapýldý ve gerekli laboratuar
tetkikleri elde edildi. Araþtýrmada; endometrial
biyopsi ayný araþtýrma görevlisi tarafýndan
yapýldý ve ayný patolog tarafýndan incelendi.
Her hastaya eþ zamanlý olarak pipelle cihazý
ile endometrial örnekleme ve dilatasyon &
küretaj iþlemleri yapýldý. Pipelle cihazý
polipropilenden yapýlmýþ, þeffaf ve esnek bir

Tablo 1: Endometrial örnekleme yapýlan hastalarýn
endikasyonlarý.
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Endometrial örnekleme yapýlan hastalarýn
büyük grubunu 37 (% 28.2) hasta ile preperimenopozal anormal uterin kanama grubu
oluþturmuþtur. Bunu sýrasý ile, 31er (% 23.7)
hasta ile sonografik lezyon ve prehisterektomi
biopsi grubu, 19 (% 14.5 ) hasta ile endometrial
polip ve 13 ( % 9.9 ) hasta ile postmenopozal
kanama grubu izlemiþtir. Endometrial
örnekleme sýrasýnda kanama, perforasyon ve
enfeksiyon gibi bilinen herhangi bir
komplikasyona rastlanmamýþtýr. Örneklerin
hiçbirinde histopatolojik olarak yetersiz
materyal saptanmamýþtýr. Alýnan örneðin
gland/stroma iliþkisini saptayacak kadar
endometriyal dokuyu içermesi  yeterli
materyal , aksi taktirde yetersiz materyal
olacaðý patologlar tarafýndan belirtilmiþtir.
Pipelle ile elde edilen endometrial dokunun
histopatolojik deðerlendirilmesinde normal
endometrial doku 95 (% 72.5 ) vakada tespit
edilerek en sýk rastlanan histopatolojik teþhis
olmuþtur. (Normal endometrial doku kapsamýna
proliferasyon ve sekresyon fazýnda endometrium, östrojen ve progesteron etkisinde
endometrium tanýlarý alýnmýþtýr). Bunu sýrasýyla
13 (% 9.9) vaka ile endometrial hiperplazi (11
tane atipisiz basit hiperplazi, 1 tane atipisiz
kompleks hiperplazi ve 1 tane atipili kompleks
hiperplazi) , 11 ( % 8.4 ) vaka ile atrofi ,7( %
5.3) vaka ile endometrial polip ve 5 ( % 3.8 )
vaka ile endometrit teþhisi izlemiþtir. Dilatasyon
ve Küretaj ile elde edilen endometrial dokunun
histopatolojik deðerlendirilmesinde normal
endometrium 60 (% 45.8 ) vakada tespit
edilerek en sýk rastlanan histopatolojik teþhis
olmuþtur (normal endometrium kapsamýna
proliferasyon ve sekresyon fazýnda
endometrium, östrojen ve progesteron etkisinde
endometrium tanýlarý alýnmýþtýr). 26 ( % 19.8)
vaka ile endometrial polip , 21 (% 16 ) vaka
ile endometrial hiperplazi (15 tane atipisiz
basit hiperplazi, 5 tane atipisiz kompleks
hiperplazi ve 1 tane atipili kompleks hiperplazi),
18 ( % 13.7 ) vaka ile atrofi ve 6 ( % 4.6 ) vaka
ile endometrit teþhisi izlemiþtir. Endometrial
polip ve kompleks endometrial hiperplazi
tanýsýnda, D&C, pipelle tercih edilen gruba
göre anlamlý olarak taný koydurucuydu. Diðer
taraftan endometrit, basit hiperplazi ve atrofi
tanýlarýnda D&C ile pipelle arasýnda belirgin
farklýlýk izlenmedi (Tablo 2).

Tablo 2 : Pipelle ile Dilatasyon ve Küretaj örneklerinin
histopatolojik sonuçlarý.

*p<0.001, ¶ p<0.01

TARTIÞMA
Anormal uterin kanamalar jinekoloji
polikliniðine baþvuran hastalarýn önemli bir
çoðunluðunun ortak sorunudur. Yarattýðý iþ
gücü kaybý, hemogram deðiþiklikleri, kýsmen
çocuk sahibi olma isteklerinin engellenmesi ve
buna baðlý psikososyal komponentleri ile bu
olgular hekimlerinde öncelikle çözmesi gereken
jinekolojik sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Son
on yýlda teknolojik geliþmeler týpta birçok
alanda noninvaziv yöntemlerin önemini arttýrsa
da , yapýlan çalýþmalar, anormal uterin
kanamalarý deðerlendirmek için elimizde
bulunan en geçerli yöntemin endometrial
örnekleme olduðunu göstermektedir.(2,3)
Dilatasyon ve full küretaj biyopsi amacý
ile yapýldýðýnda güvenilir bir teþhis yöntemi
olarak kabul edilmekte beraber yalancý
negatifliðinin yüksek olduðu bildirilmektedir.(4)
Dilatasyon ve full küretajýn endometrium
tümünün deðerlendirilmesinde güvenilir bir
yöntem olduðu düþünülse de (5) iþlem için
anesteziye gereksinim duyulmasý, iþlem sonrasý
hastalarýn bir süre gözetim altýnda tutulmalarýnýn
gerekmesi, enfeksiyon, kanama ve perforasyon
gibi komplikasyonlarýn görülmesi gibi
nedenlerle çeþitli alet ve yöntemlerin
geliþtirilmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. Pipelle ile
endometrial örnekleme bu yöntemlerden biri
olarak karþýmýza çýkar. Bu yöntem için servikal
stenoz, akut pelvik enfeksiyon gibi az sayýda
kontraendikasyon vardýr.Endometrial
örnekleme yapýlýrken Pipellein kullanýmý,
anestezi gerektirmemesi, çoðu zaman aðrýsýz
uygulanabilmesi ve maliyetinin daha az olmasý
yöntemin baþlýca avantajlarýný oluþturmaktadýr
(2,3,6,7,8). Bizim çalýþmamýzda da diðer
yöntemlerde kullanýlan aletlerin sürekli
sterilizasyononun gerekmesi, hastane þartlarýnýn
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ve farklý ekip ve ekipmanlarýnýn gerektiði
düþünüldüðünde maliyet açýsýndan da Pipellein
avantajlý olduðu düþünüldü.131 hasta üzerinde
yapýlan çalýþmamýzda da Pipelle
uygulanmasýnda bilinen herhangi bir
komplikasyonun görülmemesinin yaný sýra
teknik açýdan da herhangi bir baþarýsýzlýkla da
karþýlaþýlmamýþtýr. Bu da Pipellein hem
uygulamasý kolay hem de hasta konforu
açýsýndan uygun bir yöntem olduðunu
düþündürdü.Diðer taraftan biliyoruz ki
tekrarlayan kanamalarýn neredeyse %90nýna
endometrial polip ve submuköz myomlar neden
olmaktadýr. Pipelle ise araþtýrmamýza göre
endometrial ve komplex hiperplazi tanýsýnda
D&C ye oranla oldukça etkisizdir. Rodriguez
ve arkadaþlarý (8) yaptýklarý çalýþmada Pipelle
ile elde edilen endometrial materyallerin
histopatolojik deðerlendirme için yeterli
olduðunu, ancak bu materyallerin endometrial
kavitenim küçük bir bölgesini yansýttýðýný
belirtmiþlerdir. Dolasýyla uyumsuz gruptaki
lezyonlarýn fokal hiperplaziler þeklinde olduðu;
histerektomi sonucunda ileri lezyon saptanan
olgularda Pipelle ile bu fokal patolojilerden
materyal alýnamadýðý sonucuna varýlmýþtýr
(9,10) . Ancak ne var ki Fakhar ve arkadaþlarý
anormal uterine kanamalý hastalarda pipelle ile
D&C karþýlaþtýrmasýnda, pipelle ile alýnan
örneklerin hiperplazi ve andometrial kanser
tanýsýnda D&C kadar etkili olduðu tespit
etmiþtir (11). Bu çeliþkili sonuçlar pipelle ile
örneklemede hekimin tecrübesinin de rol
oynadýðýný göstermektedir.

araþtýrýlmasýnda baþlangýç olarak Pipelle ile
örnekleme özellikle endometrial görünüm ve
kalýnlýðý deðerlendirmek için TVUSG ile
birlikte uygulanýrsa , diðer yöntemlere tercih
edilebilecek güvenilir bir yöntemdir.
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