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• Medikal Tedaviler  

• Histerektomi 

• Myomektomi 

      - Abdominal myomektomi 

      - Laparaskopik myomektomi 

      - Histeroskopik myomektomi 

• Uterin Arter Embolizasyonu 

• MR-klavuzlu fokus ultrason cerrahi 

MYOM VE TEDAVİ 



• Uterusun düz kas hücrelerinden kaynaklanan benign tümörü 

 

• Reproduktif dönemdeki kadınlarda %20-30 
 

Tanım  



     

Histeroskopik prosedürler ilk olarak 1869’da Pantaleoni tarafından 
uygulanmış,  

 

İlk histeroskopik myomektomi 1976’da Neuwirth  tarafından ürolojik 
rezektoskoplar kullanılarak yapılmış,  

 

1986’da Goldrath, 2001’de Lasmar tarafından başarılı uygulamalar 
rapor edilmiştir.  

Tarihçe 



 

 Anormal uterin kanama (en sık) (%60-84,1) 

 Abdominal ağrı, dismenore 

 Fertilite problemleri 

        subfertilite 

        infertilite 

        abortus 

 
ACOG Practice Bulletin No.96, Polena V. 2007, Fernandez H. 2001, Preutthipan S. 1998 

Kimlere Histeroskopik myomektomi 



Histeroskopik myomektomi,  

 
• submuköz myomların ve  

• Seçilmiş submukoz komponentli  intramural myomların  

 

 

rezeksiyonlarında kullanılabilir 

Histeroskopik Myomektomi 



 

Leiomyomlara infertil kadınlarda %5-10 oranında 
rastlanmaktadır.   

  

%1-2,4 oranında infertiliteden sorumlu tek faktördür 

                                           Manyonda I. 2004; Olufowobi O. 2004 

 

Leiomyomların infertilite nedeni olarak kabul edilmesi için kadın 
ve erkeğe diğer infertilite testleri yapılarak, olası başka 
patolojiler dışlanmalıdır   

                              ACOG Practice Bulletin No.96 - Level C 

İnfertilite ilişkisi 



 

 

ESGE; Penetresyon derinliğine göre 

Tip 0 : tamamen uterin kavite içinde 

Tip 1 : %50’den fazlası uterin kavite içinde 

Tip 2 : %50’den fazlası myometrium içinde 

                                                     

                                                          

 

Sınıflama 

•Wamsteker K et al. 1993 

 







 

S: size; ölçü, myomun en uzun çapı 

T: topography; uterus içinde yerleşim yeri 

E: extension; taban genişliğinin duvara oranı      

P: penetration; myometrium içindeki yüzdesi     

W: wall; tutulan duvar 

 

 

                                                          

 

Sınıflama / Lasmar STEP-W 

Lasmar RB et al.2005 

 

SIZE: en büyük çap 

       0-2 cm → 0 puan 

       2-5 cm → 1 puan 

       5 cm’den büyük → 2 puan 

 
 



Uterus içinde yerleşim yeri 

 

              alt    1/3’te → 0 puan 

              orta  1/3’te → 1 puan 

              üst   1/3’te →  2 puan 

               

 

TOPOGRAFİ 



Duvarın ekstansiyonu 

1/3’ten azını             → 0 puan 

1/3-2/3’lük kısmını → 1 puan 

2/3’ten fazlasını       → 2 puan 

Ekstansiyon 



 

Tamamı uterin kavite içinde:            0 puan 

%50 den fazlası uterin kavite içinde: 1puan   

%50 den fazlası myometrium içinde 2 puan   

  

Penetrasyon 



 

Ant. ve post. duvar yerleşimi     → 0 puan 

Lateral duvar yerleşimi              →  1 puan  
 

 

  

Wall 



0-4 puan  Grup I: düşük riskli histeroskopik myomektomi 

 

5-6 puan Grup II: komplex histeroskopik myomektomi; işlem öncesi 
GnRH analogları ya da 2 aşamalı cerrahi düşünülebilir 

 

7-9 puan Grup III: Histeroskopik teknik dışında alternatif yöntem önerilir 

                                  Lasmar RB. J Minim Invas Gynecol 2005 

STEP: W sınıflamasına göre total skor 



• Rutin işlemler diğer cerrahi prosedürlerde olduğu gibi; 

• hemogram, koagülasyon testleri, idrar testleri, akciğer grafisi 
gibi tetkikler ile cerrahi risk skorlaması  

• Spesifik yöntemler  

     GnRh analogları? 

 

Preop hazırlık 









Ekipmanın yerleştirilmesi 









 

• Servikal dilatasyon 

• Histeroskopun yerleştirilmesi  

• Histeroskop dirençsiz ilerletilebilmeli 

• Servikal os ve tubal ostialar görülmeli 

• Myom 3 boyutuyla görülebilmeli 

• Loop myom arkasına yerleştirilmeli 

• Tüm histeroskop elektrik harekete geçirilince cerraha doğru hareket ettirilmeli 

• Monopolar koter kullanımında güç 60-80 W arası uygundur. 

 

Teknik 



 

-Slicing ile rezektoskopik eksizyon 

     fibroidin bazalinden kesilerek extraksiyonu     

-Nd:yAG laser ile ablasyon 

-Fibroidin vaporizasyonu 

-IUM ile morsellasyon 

-Ofis histeroskopik myomektomi 

 

Tamamı kavite içinde 



 

Sadece intrakaviter komponentin eksizyonu 

İki basamaklı uygulama ile komplet eksizyonu 

Tek basamakta komplet eksizyon 

     - intramural komponentin slicing ile eksizyonu 

     - cold loop myomektomi 

     - total enükleasyon  

     - hidromasaj tekniği 

     - manuel masaj tekniği 

     - iki-rezekteskop tekniği 

     - ofis histeroskopik myomektomi 

     - farmakolojik yardımlı teknik 

     - global endometriyal ablasyon 

 

İntramural komponent varlığında 



 

IUM kullanılarak Morselasyon:  

İntra Uterin Morselatörler (IUM) kullanılır. Histolojik inceleme için 
doku sağlar. G0 ve G1 myomlar için etkindir, fakat G2 myomlar 
için kullanılamaz. 

 

Ofis histeroskopik myomektomi:  

1,5-2 cm ve daha küçük fibroidler için uygulanır. Servikal 
dilatasyon, ameliyathane şartları ve ya anestezi gerektirmez 
‘gör ve tedavi et’ prensibine dayanır. 5mm’den küçük çaplı 
histeroskoplar ile yapılır. 

 

 

Teknik 



Teknik/Slicing 









Teknik/IUM 



 

Sıvı absorbsiyonu intravazasyona ve ölüme neden olabilecek şekilde 
çok hızlı şekilde gerçekleşebilir. 

 

Hidrik denge çok yakından takip edilmeli  

Sıvı intravazasyonu 750 ml yi geçerse operasyon sonlandırılmalıdır. 

                                  Loffer FD. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2000 

Eğer 1000 ml yi aşarsa en kısa sürede bırakılması gerekir. 

                                                        Munoz JL. JSLS 2003 

TUR sendromu 



Submucous myomas and their implications in the pregnancy rates of patients with otherwise unexplained primary infertility undergoing 
hysteroscopic myomectomy: a randomized matched control study  
Tarek Shokeir, Fertil Steril 

• 204 infertil, submüköz myom 

• Grup 1: 101 hasta histeroskopik myomektomi 

• Grup 2: 103 hasta, diagnostik histeroskopi ve biyopsi 

• Gebelik oranları 

• Grup 1 64/101 %63.4 

• Grup 2 29/103 %28.2 

 



• Histeroskopik myomektomi uygulananlarda gebelik oranları daha yüksek 

• RR 2.1 (%95, 1.5- 2.9) 

 

Sonuç: 
Submüköz myomu olan infertil olgularda histeroskopik myomektomi 
efektif olup, gebelik oranlarını artırmaktadır.  



İntramural myomlar 

• Endometriyal kaviteyi etkilemeyen intramural myomların spontan 
gebelik ve IVF üzerine etkisi  

      tartışmalıdır. 



• Submüköz myom > 5 cm 

• Serozaya yakınlık < 5mm 
Histeroskopik rezeksiyon kontrendike 



 

Post Operative komplikasyonlar: Hasta bilgilendirilmeli 

 

Kötü kokulu akıntı 
38 Persistent yüksek ateş  
Persisten bulantı, kusma, abdominal ağrı 
Gittikçe artan ağrı veya ateş 

 

Mutlaka dikkate alınmalı 



 

Intravaskular  
Trans tubal  
Peritoneal  
Cerrahi sırasında artan endogen  arginin –vazopressin 
  

HS sırasında sıvı absorbsiyonu mekanizması 



 

Servical laserasyon 
Intrauterine basınç artışı 
Endometrium hasarı ve derecesi 
Myometrial rezeksiyon derinliği 
Myomektomi sırasında açık vasküler sinus varlığı 

Sıvı tutulumuna neden olan faktörler 



1-2 hafta seröz akıntı normal 
7-21 gün kanlı akıntı olabilir 
24 saat kadar kramp tarzında ağrı beklenen durum 
1 hafta cinsel ilişki yok 
Devam eden ağrı ve ateş durumunda hasta görülmeli 
 

Taburcu sırasında bilinmesi gerekenler 



Endometrial Polip 

 

• Uterin kavitede büyüyen benign yapılardır. 
• Epitelyum ile örtülü değişik oranda stroma, gland ve vasküler yapı içerirler. 
• Tubal östiumda, kavitede, servikal kanalda bulunabilir. 
• Çoğunlukla rastlantısal ortaya çıkarlar. 
• Anormal uterin kanamada oran %10-33. 
• İnfertil hastalarda oran %3-5. 

 
 

Endometrial polyps  
Endometriumdan kaynaklanan myometriumla bağlantısı olmayan epitelyal 
yapıdır. 
Rezeksiyon endometriuma 



                    Polip infertilite ilişkisi 

 

 
• İmplantasyon bozulur 
• Anormal kanama yapar 
• Polip çapı ile infertilite yüzdesi arasında pek ilişki bulınamamıştır. 



Endometrial Polip 

 

• Polipektomi infertiliteyi anlamlı düzeltir. 
 

 

Polip 

Eksizyon %63.4 

Kontrol 28.3 

Perez-Mediana T, Hum Reprod 2005 



Polipektomi teknik 

 

• Histeroskopik myomektomi ile aynı teknik 
– Direkt vizualizasyon 
– Uygun oryantasyon 
– Tüm dokunun çıkarılması 
– Sıvı takibi  

 
 
 

 
 







 

Pre op değerlendirme çok önemli 
 myom büyüklüğü 
 sayısı ve lokasyonu 
Sıvı açığı iyi hesaplanmalı 
 
  
Önerilen infüzyon basınç değerlerini aşma 
Sıvı giriş ve çıkışlarını sürekli monitorize et 
Sıvı yüklenmesi ve hiponatremi semptom ve 
bulgularını monitorize et. 
 

Sözün sonu 
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