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Laparaskopik myomektomi  



 

“The uterus has but one function-Reproduction. 

After the last planned pregnancy, the uterus 

becomes a  

  useless,  

  bleeding,  

  symptom-producing,  

  potentially cancer-bearing organ  

and therefore should be removed.” 

 
Wright, Obstet Gynecol 33:560, 1969 



“Since cure without deformity or loss of  

function must ever be surgery’s highest 

ideal,  

the general proposition that myomectomy is 

a  

greater surgical achievement than 

hysterectomy is incontestable.” 
 

    Bonney, 1931 

  



LPS myomektomide teknik 

 

1- Atravmatik cerrahi:Over,tuba ve barsak  zedelenmesini önler. 

2-Hipervaskülarize myom da 1 veya 2 uterin artere klip konması 

3-Myom nüveleri birbirine çok yakın değilse her bir myom için ayrı 

histerotomi. 

4-Diseksiyon, myom ve myometrium arasındaki psödokapsül aralığından 

yapılmalıdır. 

5-Elektrokoagulasyon gebelik sırasında oluşan rüptür riskini artırdığından 

oldukça kısıtlı kullanılmalıdır. 

6-Pedinküllü veya 1 cm2 den daha az yüzey alanı içeren subseröz myomlar 

hariç, tüm myomektomi alanı suture edilmelidir. Önemli nokta, 

myomektomi sonrası iki yanda kalmış myometrium duvarı sutur ile tam 

karşılıklı temas haline getirilmelidir. Aksi halde arada kalan bölgede 

hematom oluşacak ve bu da olası gebelikde rüptür riskini artıracaktır 



LPS myomektomide enstürmanlar 

 

Laparaskopik myomektomide genel enstürmanlar yanı sıra 

 

1-Myoma screw veya tenakulum 

 

2-Morsellatör 

 

Olması gereken enstürmanlardır. 



Giriş tekniği  

Trokar 

giriş 



 

 1-Vazopressin uygulaması 

 2-Turnike                                                                                                                                                                                                

3-Uterin arter ligasyonu  

 4-GnRha   

 5-Embolizasyon                                                                                                                                                                                                                           

Myomda kanlanmanın azaltılması 











 

  

Uterin arter oklüzyonu 



 

LM de teknik olarak 4 basamak 

 1-Histerotomi ve myomun açığa çıkarılması                                                                                                                                                         

2-Enüklasyon                                                                                                                                                                                                

3-Sutur                                                                                                                                                                                                                             

4-Myom ekstraksiyonu 

Teknik 



 

Posterior myomlarda: Vertikal 

 

Anterior myomlarda: Oblik 

  

Histerotomi 

 

  

 

  
Psödökapsülün açılması 

sonrası myom görüntüsü 



Vertikal insizyon: lateralde uterus ve broad 

ligamentin vasküler alanından uzaklaşmayı 

sağlar.  

Horizontal insizyon: horizontala uzayan kesi 

arkuat damarlarda daha az zedelenme 

oluşturur. 

 

İnsizyon 



Normal uterusdan farklı olarak myomda yeni 

arterial damarlanma gelişir ve seyri normal 

damarlanmadan farklıdır. 

İnsizyondan bağımsız olarak myomektomide 

arteriel hasarlanma olabilir. 

 



Enükleasyon 

 

  

 

  

    Amaç 

Avasküler alana girmek 

Psödokapsül dışarıda         

bırakılmalı 



Sutur 

 

  

    Amaç 

İki myometrium 

dudağını tam kat bir 

araya getirmek 

Subseröz myomda: tek 

kat 

İntramural myom: çift kat 

1. tabaka: separe 

2. tabaka: kontinü veya separe 



Direk küçük insizyonla 

Kolpotomi ile 

Morsellatör ile 

 

Myomun     

çıkarılması 







 

 

1-Uterine rüptür 

2-Kanser riski 

 

Laparoskopik myomektomi risk? 



 

 Normal gebelikde oran 1/1000 

 Myomektomi sonrası 2/1000 (abdominal) 

 Laparaskopide oran tam bilinmiyor. 

Uterin rüptür 



 

Öneri: Abdominal myomektomi taklit edilsin 

 Koter kullanılmasın 

 Çok tabakalı uterus kapatılması 







Kurt Semm in ilk uygulamasından beri LM  uygulama artıyor. 

MIS nin tüm avantajları mevcut. Ancak ciddi teknik zorluklarda var. 

Kriter cerrahın kendisine ait olmakla birlikte 

 Diffüz leiomyom 

 7 cm den büyük 3 den fazla myom 

 15 cm den büyük tek myom 

 Histerektomi endikasyonu varlığı 

Kontrendikasyon oluşturur denilebilir. 

 

Sonuç 


