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Summary
Abnormal uterine bleeding is a serious problem for women at peri- and postmenopausal
age. The aim of this study was to assess the usefulness of transvaginal sonography (TVS)
and sonohysterography (SIS) in early detection of lesions in endometrium and uterine cavity. The sonographic imaging findings and the results from pathologic examination of the
specimens taken from uterine cavity were also compared.
The examined group consisted of 100 women, aged 40-80, with irregular menstruation. Gynecological examination and transvaginal sonography, sonohysterography, and the curettage of the uterine cavity were performed in all patients. The sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of these methods were analyzed. Pathologic diagnoses included polypus,
hiperplasia, adenocarcinoma endometrii, endometrium normalis, and endometrium atrophicum. The overall sensitivity, specificity and diagnostic accuracy for TVS were 57%, 84%
and 75% respectively, and for SIS were 84%, 94%, 93% respectively.
Transvaginal sonography, especially sonohystrography seem to be complementary and effective procedures, for detecting both endometrial and uterine cavity lesions.
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Tabela 1. Zestawienie liczby badanych kobiet w okresie przed i po menopauzie w poszczególnych przedzia∏ach wiekowych.
Table 1. Number of examined women before and after menopause in selected age groups.
Wiek
40–50 lat
51–60 lat
61–70 lat i wi´cej
Suma

Liczba
53
35
12
100

%
53
35
12
100

Przed menopauzà
Liczba
%
43
78
12
22
–
–
55
100

Po menopauzie
Liczba
%
10
22
23
51
12
27
45
100

n – liczebnoÊç

Wst´p
Diagnostyka obrazowa zmian w obr´bie narzàdu rodnego
u kobiet zdominowana zosta∏a przez badania ultrasonograficzne, zarówno przezskórne jak i wewnàtrzpochwowe. We
wspó∏czesnej ginekologii stanowià one wa˝nà cz´Êç badania ginekologicznego. Endosonografia umo˝liwia obrazowanie narzàdów „in situ“. Badania wykonane sondà dopochwowà pozwalajà na uzyskanie obrazów wysokiej jakoÊci
ze wzgl´du na szeroki kàt obrazowania i bliskoÊç badanej
struktury w stosunku do g∏owicy USG [1–4].
Po∏àczenie badania ultrasonograficznego dopochwowego
z równoczesnym podaniem do jamy macicy soli fizjologicznej nosi nazw´ sonohisterografii, a w piÊmiennictwie angloj´zycznym saline infusion sonography – SIS [5–7]. Badanie to wykonywane jest ambulatoryjnie, bez specjalnego
przygotowania pacjentki. Pozwala ono na bardziej dok∏adnà ocen´ patologii jamy macicy, endometrium i myometrium [3,8].
Celem pracy jest ocena przydatnoÊci TVS i SIS w rozpoznawaniu zmian w endometrium i w jamie macicy oraz porównanie zgodnoÊci rozpoznaƒ endosonograficznych, sonohisterograficznych z wynikami badaƒ histopatologicznych.

Materia∏ i metody
Badaniom by∏y poddane kobiety w wieku oko∏o- i pomenopauzalnym. Badania przeprowadzono od maja do grudnia
2000 roku za zgodà Komisji Bioetycznej A.M. w Bydgoszczy
(nr KB/59/2000).
Materia∏ stanowi∏o 100 kobiet w wieku od 40 lat do 80 lat.
W grupie tej by∏y 73 kobiety z krwawieniami z dróg
rodnych i 27 bez krwawieƒ. Do grupy badanej zakwalifikowano pacjentki u których wyst´powa∏y krwawienia acykliczne, obfite krwawienia cykliczne lub krwawienia pojawiajàce si´ po up∏ywie 6 miesi´cy od daty ostatniej miesiàczki. Z grupy badanej wy∏àczono pacjentki b´dàce
w trakcie hormonalnej terapii oraz te, które nie wyrazi∏y
zgody na badanie lub, u których wyst´powa∏y zmiany anatomiczne na szyjce utrudniajàce wprowadzenie cewnika do
jamy macicy, a tak˝e u których wyst´powa∏y ci´˝kie schorzenia ogólnoustrojowe. Wszystkie pacjentki by∏y poddane
badaniu ginekologicznemu (wywiad, badanie we wziernikach, badanie zestawione) ze szczególnym uwzgl´dnieniem
aktualnych ognisk infekcji w obr´bie narzàdu rodnego (stan
zapalny dyskwalifikowa∏ pacjentk´ z dalszego post´powania diagnostycznego do czasu wyleczenia). Nast´pnie wykonywano TVS, a w przypadku niejasnych diagnostycznie
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obrazów – SIS. Badanie TVS wykonywane by∏o aparatem
z g∏owicà dopochwowà, microconvex o cz´stotliwoÊci 5
MHz (g∏´bokoÊç penetracji wiàzki ok. 8 cm). Wszystkie badania wykonywano w pozycji ginekologicznej na fotelu ginekologicznym w I fazie cyklu miesi´cznego, a u pacjentek
z przed∏u˝ajàcymi si´ krwawieniami w tydzieƒ po ich ustàpieniu, gdy endometrium jest najcieƒsze [3,4,9,10]. Rozpoczynano od przekrojów strza∏kowych, a nast´pnie po obróceniu g∏owicy o 90 stopni oceniano narzàd rodny w przekrojach czo∏owych. W trakcie badania dokonywano pomiarów
macicy (d∏ugoÊç, szerokoÊç, gruboÊç, obj´toÊç) wraz z ocenà
endometrium (gruboÊç, d∏ugoÊç, szerokoÊç, obj´toÊç).
Badanie SIS wykonywane by∏o po TVS, tym samym aparatem, po uprzednim wprowadzeniu do jamy macicy cewnika
(stosowano cewniki: Foley’a pediatryczny nr 6 Ch, cewnik
do karmienia noworodków nr 5 Ch). Po za∏o˝eniu wziernika „cusco“, uwidoczniano cz´Êç pochwowà i po odka˝eniu
pochwy, za pomocà p´sety lub peana, wprowadzano cewnik poza ujÊcie wewn´trzne w okolic´ dna macicy. Cewnik
przed wprowadzeniem do jamy macicy wype∏niano p∏ynem
– 0,9% NaCl celem eliminacji powietrza jako êród∏a artefaktów w badaniu. Nast´pnie usuwano wziernik i wprowadzano sond´ ultrasonograficznà do pochwy, lokalizowano
cewnik i powoli podawano strzykawkà 20 ml roztworu soli
fizjologicznej obserwujàc obraz USG. Dokonywano pomiarów uwidocznionej w trakcie badania zmiany, okreÊlano jej
topografi´ i wykonywano zdj´cia. Badanie SIS trwa∏o od 5
do 15 minut, iloÊç u˝ytego 0,9% NaCl wynosi∏a od 5–20 ml
na badanie.
U wszystkich pacjentek ∏y˝eczkowano jam´ macicy i oceniano histopatologicznie uzyskany materia∏. Zabieg ten wykonywano w warunkach szpitalnych w oddziale ginekologii.
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej pos∏ugujàc si´ testem chi2, wyliczono wspó∏czynnik korelacji (rp),
okreÊlono czu∏oÊç (Cz) swoistoÊç (Sw) i dok∏adnoÊç (Dd).

Wyniki
Badaniom poddano 100 kobiet w wieku od 40 do 80 lat
(Êrednia 56 lat) – wyodr´bniono trzy kategorie wiekowe (tabela 1). Kobiety przed menopauzà stanowi∏y 55% badanych
(Êrednia wieku 48 lat), po menopauzie – 45% (Êrednia wieku
57 lat). Pacjentki poddano 3 procedurom diagnostycznym:
TVS, SIS i abrazji jamy macicy z nast´powym badaniem histopatologicznym. Polipy endometrialne uwidaczniajà si´
w TVS i SIS jako masy wpuklajàce si´ do Êwiat∏a jamy macicy – uszypu∏owane lub osadzone na szerokiej podstawie,
o jednorodnej hiperechogenicznej strukturze i g∏adkich obrysach (rycina 1–3). Wyrastajà z endometrium bez przerwa-
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Rycina 3. Polip endometrium. Obrazowanie metodà SIS.

pacjentek, w jednym przypadku zosta∏ on potwierdzony histopatologicznie, a w drugim by∏a to „hiperplasia“. Nast´pnie okreÊlono czu∏oÊç, swoistoÊç i dok∏adnoÊç metody TVS
w ocenie zmian endometrium i w jamie macicy. Uzyskane
wartoÊci wynios∏y odpowiednio: Cz – 57%, Sw – 84%, Dd –
75%. Oznacza to, ˝e w ponad 40% przypadków nie rozpoznano zmiany patologicznej (wynik fa∏szywie ujemny).

Rycina 1, 2. Polip endometrium. Obrazowanie metodà SIS.

nia ciàg∏oÊci granicy mi´dzy endo- a myometrium („halo“
nienaruszone). W obr´bie polipa mogà byç widoczne torbielowate przestrzenie bezechowe, a w du˝ych zmianach –
drobne naczynia i zatoki naczyniowe.
W hiperplazji endometrium jego gruboÊç mierzona w badaniu ultrasonograficznym przekracza 14 mm (w okresie oko∏omenopauzalnym), 5 mm (u kobiet po menopauzie bez hormonalnej terapii zast´pczej) lub 8 mm (po menopauzie przy
stosowaniu HTZ). W TVS widoczne jest miejscowe lub rozlane pogrubienie endometrium, jest ono heterogeniczne lub
hiperechogeniczne, niekiedy z obecnoÊcià nieregularnych
tworów torbielowatych, brak jest echa Êrodkowego. Natomiast w SIS hiperplazja endometrium uwidacznia si´ jako
pogrubienie endometrium z zachowanym niejednolitej gruboÊci po∏àczeniem endo-/myometrium. Echostruktura endometrium najcz´Êciej jest niejednorodna (rycina 4,5).
Uzyskane rozpoznania histopatologiczne stanowi∏y podstaw´ do dalszych rozwa˝aƒ. Wyodr´bniono nast´pujàce grupy rozpoznaƒ: polypus, hiperplasia, adenocarcinoma endometrii, endometrium normalis, endometrium atrophicum.
Porównano rozpoznania postawione w TVS i SIS z weryfikacjà histopatologicznà (tabela 2 i 3).
W tabeli 2 przedstawiono wyniki: stwierdzono, ˝e w grupie
rozpoznaƒ „polypus“ zgodnoÊç postawionych rozpoznaƒ
w TVS zosta∏a potwierdzona w badaniu hist.-pat. w 23
przypadkach (43%), rozpoznanie „hiperplasia“ w 17 (77%),
„endometrium normalis“ w 18 (49%), a „endometrium atrophicum“ w 9 (56%). Raka endometrium podejrzewano u 2

Analizujàc tabel´ 3 nale˝y stwierdziç, ˝e rozpoznanie „polypus“ postawiono w 51 przypadkach (94% wyników prawdziwie pozytywnych), dla rozpoznania endometrium atrophicum uzyskano 88% wyników zgodnych, a dla hiperplasia – 81% zgodnoÊci rozpoznaƒ.
Rozpoznanie raka postawiono w metodzie SIS 3-krotnie, potwierdzony zosta∏ w jednym przypadku, w pozosta∏ych
dwóch rozpoznano: 1 – „hiperplasia“ i 1 – „endometrium normalis“. Wyliczone wartoÊci czu∏oÊci, swoistoÊci i dok∏adnoÊci
diagnostycznej dla metody USG-SIS wynosi∏y odpowiednio:
84%, 94%, 93%. Na podstawie tych wyników nale˝y stwierdziç, ˝e sonohisterografia wykazuje wy˝szà czu∏oÊç od TVS
(57%) i stosujàc t´ metod´ w ok. 16% przypadków istnieje
prawdopodobieƒstwo nie rozpoznania patologii.
Wysoka swoistoÊç pozwala stwierdziç, ˝e u 6% pacjentek
badanych metodà SIS istnieje prawdopodobieƒstwo wyniku
fa∏szywie dodatniego, co w porównaniu z metodà TVS
(84%) oznacza trzykrotnie mniej fa∏szywie dodatnich rozpoznaƒ. Dok∏adnoÊç diagnostyczna jest wyraênie wy˝sza od
wartoÊci uzyskanych w metodzie TVS (75%). Stosujàc SIS
pope∏niamy b∏àd w rozpoznaniu (wynik fa∏szywie dodatni
i wynik fa∏szywie ujemny) u co 14-tej badanej, a w metodzie TVS u co czwartej.

Dyskusja
D∏ugoÊç ˝ycia cz∏owieka stale si´ wyd∏u˝a na co ma wp∏yw
równie˝ post´p nauk medycznych. Obecnie Êrednia d∏ugoÊç
˝ycia kobiet w Polsce wynosi ok. 76 lat [11]. Liczba kobiet
powy˝ej 49 r.˝. w Polsce, szacowana na koniec 1997 roku,
wynosi∏a ok. 5,703,400 [11]. Co piàta kobieta zasi´gajàca
ambulatoryjnej konsultacji ginekologicznej to pacjentka
z nieprawid∏owym krwawieniem z dróg rodnych [11].
W zwiàzku z tym diagnostyka u tych kobiet powinna byç
szeroko dost´pna, ma∏o inwazyjna, wielostopniowa i mo˝liwie ma∏o kosztowna [11].
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Tabela 2. Porównanie wyników badaƒ ultrasonograficznych metodà TVS z rozpoznaniami histopatologicznymi.
Table 2. Comparison of results of TVS vs. pathologic examination.

Polypus

Rozpoznanie TVS
Polypus
Hiperplasia
Susp. ca endometrii
Endometrium normalis
Endometrium atrophicum
n
%

Suma

n
23
6
–
25
–
54
42

%
43
11
–
46
–
100

Rozpoznanie histopatologiczne
Endometrium
Adenocarc.
Hiperplasia
normalis
endometrii
n
%
n
%
n
%
–
–
–
–
3
8
17
77
–
–
12
32
1
5
1
100
–
–
3
13
–
–
18
49
1
5
–
–
4
11
22
100
1
100
37
100
17
1
28

Endometrium
atrophicum
n
%
–
–
7
44
–
–
–
–
9
56
16
100
12

Suma
n
26
42
2
46
14
130
100

%
20
32
2
35
11
100

n –liczebnoÊç;
WartoÊç obliczona testu c2=162,5;
WartoÊç rp=0,833 (si∏a zwiàzku bardzo wysoka)

Tabela 3. Porównanie wyników badaƒ ultrasonograficznych metodà SIS z rozpoznaniami histopatologicznymi.
Table 3. Comparison of results of SIS vs. pathologic examination.

Polypus

Rozpoznanie SIS
Polypus
Hiperplasia
Susp. ca endometrii
Endometrium normalis
Endometrium atrophicum
Suma

n
%

n
51
–
–
3
–
54
2

%
94
–
–
6
–
100

Rozpoznanie histopatologiczne
Endometrium
Adenocarc.
Hiperplasia
normalis
endometrii
n
%
n
%
n
%
–
–
–
–
4
11
18
81
–
–
7
19
1
5
1
100
1
3
2
9
–
–
20
54
1
4
–
–
5
13
22
100
1
100
37
100
17
1
28

Endometrium
atrophicum
n
%
–
–
–
–
–
–
2
12
14
88
16
100
12

Suma
n
55
25
3
27
20
130
100

%
42
19
2
21
16
100

n –liczebnoÊç;
WartoÊç obliczona testu c2=254,1;
WartoÊç rp=0,909 (si∏a zwiàzku niemal pe∏na)

Analizujàc przedstawiony materia∏ stwierdzono, ˝e w przedziale wiekowym 51–60 lat najcz´Êciej wyst´powa∏a hiperplazja (59%). Jeden przypadek raka rozpoznany by∏ w grupie wiekowej 61–70 lat. Mi´dzy 40–50 rokiem ˝ycia u 86%
badanych nie rozpoznano zmian patologicznych, a u kobiet
ze zmianami patologicznymi w 56% przypadków postawiono rozpoznanie: „polipus endometrialis“ i „hiperplasia“
u 32% badanych. Podobne obserwacje, tj. 44% rozrostów
endometrium pomi´dzy 50 a 61 rokiem ˝ycia i wzrost zachorowalnoÊci na raka powy˝ej 60 roku ˝ycia, podajà inni
autorzy [5]. WÊród kobiet zg∏aszajàcych si´ z krwawieniem
w wieku 40-50 lat w 44% rozpoznano polipa endometrialnego, a w 35% nie rozpoznano zmian. Potwierdzajà to równie˝ inni autorzy [12,13]. Obserwuje si´, ˝e okres oko∏oi pomenopauzalny sprzyja rozwojowi patologii endometrium pod postacià hiperplazji, polipów endometrialnych,
raka endometrium. Jest to efektem zaburzonej równowagi
hormonalnej wyst´pujàcej w tym okresie ˝ycia kobiety
[1,13]. TVS jest badaniem niezastàpionym w diagnostyce
nieprawid∏owych krwawieƒ z jamy macicy u kobiet w wieku oko∏o- i pomenopauzalnym [11,14,15]. Wyliczone wartoÊci czu∏oÊci, swoistoÊci i dok∏adnoÊci diagnostycznej dla
TVS w przedstawionej pracy wynoszà odpowiednio: 57%,
84%, 75% i sà zbli˝one do wyników jakie przedstawi∏ Mathew (Cz – 54%, Sw – 100%) [16]. Mniejszà czu∏oÊç metody
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TVS uzyska∏ Cicinelli (33%) i Atlas (36%), natomiast swoistoÊç u obu autorów wynosi∏a 100% [12,17]. Wy˝sze wartoÊci charakteryzujàce metod´ TVS przedstawi∏ J´drzejczyk: Cz – 82,4%, Sw – 89,7% Dd – 86,5% oraz Gauscherand: Cz – 77%, Sw – 93% [18,19].
Zastosowanie w endosonografii soli fizjologicznej podanej
do jamy macicy pozwala na popraw´ warunków wizualizacji. Wyliczone wartoÊci czu∏oÊci, swoistoÊci, dok∏adnoÊci
diagnostycznej dla sonohisterografii by∏y wy˝sze i wynosi∏y
odpowiednio: 84%, 94%, 93%. Podobne wyniki uzyska∏
O’Connell: Cz – 88%, Sw – 96% [7], a w po∏àczeniu SIS
z biopsjà endometrium uzyska∏ zgodnoÊç rozpoznaƒ z materia∏em pooperacyjnym powy˝ej 95%. J´drzejczyk [19] po∏àczy∏ badanie SIS z badaniem USG z opcjà CD (Color Doppler) w ocenie zmian w jamie macicy i stwierdzi∏, ˝e pozwala to w dok∏adny sposób oceniç charakter i rodzaj zmiany w jamie macicy. Potwierdzeniem tego jest uzyskana
swoistoÊç równa 100% [19]. Uzyskane w naszym materiale
wyniki sà porównywalne z otrzymanymi w histeroskopii.
Potwierdzajà to równie˝ prace innych autorów [10,17,20,
21].
W piÊmiennictwie dla rozpoznawania patologii endometrium i jamy macicy zakres czu∏oÊci dla metody SIS okreÊla
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Rycina 4. Hiperplazja endometrium. Obrazowanie metodà TVS i SIS.

si´ na poziomie od 85% do 97%, swoistoÊci od 91% do 100%
[4,6,18,21], natomiast w przypadku metody TVS czu∏oÊç zawiera si´ w przedziale od 33% do 97% [12,16,17].
W Êwietle przedstawionych badaƒ nale˝y stwierdziç, ˝e zastosowanie samej ultrasonografii dopochwowej mo˝e byç
niewystarczajàcà procedurà diagnostycznà w wykrywaniu
patologii jamy macicy u kobiet w wieku oko∏o- i pomenopauzalnym. Podobnie jak Goldstein autorzy uwa˝ajà, ˝e poszerzenie badania TVS o podanie kontrastu do jamy macicy
(sonohisterografia) w sposób znaczàcy zmniejsza liczb´ wyników fa∏szywie ujemnych i fa∏szywie dodatnich oraz
stwarza mo˝liwoÊç ograniczenia iloÊci i zakresu inwazyjnych badaƒ diagnostycznych wykonywanych u kobiet
w okresie oko∏o- i pomenopauzalnym [6].

Wnioski
1. Ultrasonograficzne badanie dopochwowe i sonohisterografia dopochwowa (SIS) powinny byç pierwszoplanowymi badaniami obrazowym w algorytmie diagnostycznym
rozpoznawania zmian w endometrium i jamie macicy
u kobiet w wieku oko∏o- i pomenopauzalnym.
2. Czu∏oÊç endosonografii dopochwowej (TVS) w wykrywaniu zmian patologicznych endometrium i jamy macicy
wynios∏a 57%, a swoistoÊç 84%.
3. Uzupe∏nienie ultrasonografii dopochwowej (TVS) przez
zastosowanie sonohisterografii (SIS) zwi´kszy∏o czu∏oÊç
do 84%, swoistoÊç do 94% w wykrywaniu zmian chorobowych.
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