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“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”

Victor Bonney - 1931



Incidence

 Uterin myomas are the most common 
benign uterine tumor found in women

Crammer et all 1995

 They are estimated to occur in 20-50% of 
women >30years

 Genetic predisposition seems to contribute 
to  the development of myomas (black 
women) 3-9 times more than white women 

Wallach et all 1992



Symtoms of Myomas
 Usually asymtomatic
 Most common symptoms

 Mass effect of the enlarged uterus on adjacent 
pelvic organs
 Severity of symptoms depends on the size, 
position, and number of fibroids.

 Abnormal uterine bleeding
 Pelvic pain
 Dyspareunia
 Infertility
 Abortion



 Fibroidlerin komplikasyonları;
 Abortus oranları 
 Erken doğum eylemi
 Ektopik gebelik 
 IUGR
 Plasenta dekolmanı
 Malprezantasyon
 Distosi
 Postpartum hemoraji

Myoma Uteri ve İnfertilite

J Donnez, Hum Rep 2002



Myoma Uteri ve İnfertilite
 Myomların reprodüktif dönemde insidansı % 20-30
 İnfertilite’de fibroid insidansı %1 -2.4

 Sperm transportu bozuklukları,
 Artmış kavite ve uterin yüzey düzensizlikleri, 
 Endoservikal ve tuba uterina ostiumları obstrüksiyonu,
 Prostaglandinle indüklenmiş uterin kontraksiyonlar,
 Endometrial değişiklikler (atrofi, ülserasyon, fokal hiperplazi ve 

polipler), 
 Vasküler değişiklikler (venöz konjesyon, vb), 
 Anovulatuar sikluslar.

Buttram and Reiter 1981

J Donnez, Hum Rep 2002



Myomlar ve Obstetrik Sonuçlar

Kontrollara göre myomlu olgularda:
 3.5 misli IUGR (%6.5 vs %1.9)
 4 misli ablatio placentae (% 2.8 vs %0.7)
 5 misli transvers/makat prez. (%16.9 vs %2.4)
 5 misli S/C (%57.7 vs %10.8)
 %70 artmış prematürite (%9.6 vs %5.5)
 3 misli fazla kan tranfüzyonu (%4.2 vs %1.4)

p<.001

Sheiner E et al.:J.Reprod Med. 49,182-6,2004



Myomlar tedavi edilmeli mi?

Myomlar implantasyon hatalarına yol açar mı?

 Hangi myomlar  extirpe edilmelidir?



Myomlar fertiliteyi nasıl etkilerler 
(teorik düşünceler) 

- Endometrial kavite konturlarını 
distorsiyona uğratarak

- İmplantasyonu olumsuz etkileyerek
- Disfonksiyonel uterin kontraksiyonlara
neden olarak ve sperm migrasyonunu
bozarak

- Endometrial kavite içerisindeki mikro 
çevreyi değiştirerek

Mukhopadhaya N. Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine 2007 : 17 (11): 311- 317



Myomlar fertiliteyi etkiler mi?

What are the  implications of  myomas  on  fertility ?
J. Donnez  and  P. Jadoul Hum Reprod, 17(6):1424-30,2002.



Submukozal lezyonlar gebelik şansını 
ciddi anlamda etkiler (CPR doğum 
oranları   ) . İstatistiksel olarak anlamlı 
olsa bile intramural myomların etkisi 
daha azdır. Subserosal lezyonların IVF 
sonuçlarına etkisinin olmadıgı
bilinmektedir. 



Do intramural myomas have a negative 
effect on fertility outcomes?

Pritts EA et al, Fertil Steril,91:1215-23,2009.



Myomların Fertilite Sonuçlarına Negatif Etkisi 
Var mıdır?



Yardımcı Üreme Teknikleri Uygulanan 
Fertilite Hastalarında Myomların Etkisi

Meta analiz sonuçları: 
 Intramural myomları olanlarda implantasyon

oranlarında kontrol grubuna göre negativ bir etki 
söz konusudur :
16,4 vs 27,7%    - OR 0,62 (0,48-0,8)

 Transfer siklusu başına doğum oranları anlamlı 
olarak daha düşük bulunmuştur:
31,2 vs 40,9 %   - OR 0,69 (0,50-0,95)

Benecke et all Gyn/Obs. İnvest March - 2005



Myomektomi ART Başarısını Arttırır mı?

 İntramural myomu olan ART 
öncesinde histeroskopik olarak 
kavite distorsiyonu
saptanmayan  110 olgu 
değerlendirildi.

 Group A  : (n= 39) Myomektomi
(Laparotomi/Laparoskopi) 

 Group B  : (n= 71) Operativ
girişimi yok

 I.  ART  uygulaması; r FSH + 
flexibl antagonist protokol 

Is  myomectomy essential before ART?
Akdoğan A et al, Fertil Steril , 90 Suppl 1:458, 2008. 



Myomektomi Endikasyonları
ACOG  and ASRM 665-73,2004

1. Konservatif tedaviye cevap vermeyen 
anormal uterin kanama

2. Yüksek derecede malignite kuşkusu
3. Postmenopozal dönemde büyüme
4. İnfertil olguda uterin kavite distorsiyonu 

veya tubal oklüzyona neden olması
5. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağrı 

veya bası semptomları
6. Üriner şikayetler, anormal uterin kanamaya 

bağlı anemi



Laparoskopik Myomektomi 
Endikasyonları

 Cerrahi endikasyon var ise
 Pelvik ağrı, bası ve anormal uterin

kanama
 Komşu organ ve dokulara bası, üriner

şikayetler, konstipasyon, disparoni
 Fertilite problemleri



Myomektomi öncesi incelemeler
 Jinekolojik anamnez ve 

muayene
 TVUSG
 Hemogram ve rutinler
 Pelvik MRI (myomların yeri, 

sayısı, gadolinium’lu çekim-
sarkom ayırıcı tanısı artmış 
vaskülarite nedeni ile tutulum 
artışı)

 Gerekir ise HSS, Histeroskopi



FİGO SINIFLAMA



İleri intramural komponentli myomlar:
“ iki-basamak prosedür “ ile rezeke
edilirler.

Gimpelson RJ, Obstet Gynecol Cl North Am,June 2000



Preop GnRHa Kullanımı





Preop GnRHa Kullanımı

Rossetti, Human Reprod, 2001

GnRHa:9/24

8/54



Preoperatif GnRHa Tedavisi

 N: 20 myomlu olgu 1993-1995 yıllarında
 Yaş: 32.8
 Min. 2 ay süre ile Triptorelin asetat 3.75mg/ay 

veya Goserelin 3.6mg/ay
 Olgular son dozdan ort 31 gün sonra opere 

edildiler
 Myom çapları ort.%47, uterus volümü %21 

küçüldü.
 Op: 12 pelv, 5 hyst, 3 lap.
Tavmergen E.N. Tavmergen E Türker S: Gynecol Endocrinol, 1996



Laparoskopik myomektomi
Preop GnRHa kullanımı

Yapılan birçok çalışmanın sonucunda:
 Myom rekkürenslerinin artması
 Enükleasyon zorluğu
 Laparokonversiyon 5 misli
 Cerrahi sırasında kan kaybına sınırlı yarar 

sağlaması nedeni ile pre-op rutin 
kullanımının yararı önerilmemelidir.

Ancak pre-op anemik olgularda zaman 
kazanmak üzere kullanılabilir.

Zullo et al. Am J Obstet Gynecol 108-12,1998
Campo et al Hum Reprod 44-8,1999
Palomba et al. J.Am Assoc Gynecol Laparosc 170-4,2002 
Lethaby et al.Cochrane Database Systematic Rev 1,2004



Laparoskopik Myomektomi

Laparoskopik 
(pelviskopik) 
myomektomi 1970’li 
yıllarda K. Semm 
tarafından 
tanımlanmış idi.

Semm Geburtshilfe u. Frauenheilk. 
1977, Semm Endoscopy 1978, 
Semm Endoscopy 1979, Semm, 
Mettler Am J Obstet Gynecol 1980



Laparoskopik myomektomi Robotik myomektomi





Myomektomi için uterin insizyon







İntra-korporeal Sütür







Morselatör





İnsidans:0.36/100000, 
Hister/Myom:1/350



FDA



Morselasyon
 Deneyim olmalı
 Keskin uç batında güvenli bir boşlukda ve 

sabit tutulmalı
 Rotasyon yapan kısım mutlaka görüntüde 

olmalı
 Kitle rotasyon yapan uca doğru devamlı 

çekilmeli, morsellatör ilerletilmemeli

 Histopatolojik inceleme önemli ise 
kullanılmamalı (kist, ca..)



Adenomyozis 

 Adenomyozis 
rezeksiyonunda 
myometriumdan fazla 
rezeke edilmemesine 
dikkat edilmelidir. Bu 
olgularda myometriumun 
adaptasyonu sağlıklı 
myometrium kadar rahat 
olmamaktadır. 

Morita et al. J Am Assoc Gynecol Laparosc 86-
9,2004.





 Myomektomi sonrası uterin rüptür %1-2 
Nezhat, 2003

 Laparoskopi sonrası artmış uterin rüptür ? (19 vaka) 
 Yetersiz uterin onarım
 Elektrokoter kullanımı
 Yetersiz iyileşme (min.3 ay bekleme) 

Parker WH,2010

 LAM (Laparoskopik asiste myomektomi)
 Kısa operasyon süresi
 Uterin insizyon yeterli onarımı
 Gereksiz elektrokoter kullanımının önlenmesi
 Düşük postoperatif adhezyon

Nezhat, 2003

Laparoskopik Myomektomi: 
Rüptür



Laparoskopik Myomektomi
Post-op Adhezyonlar

 Laparotomide post-op adhezyon riski ~%90 1,2

 Laparoskopik myomektomi:
Dubuisson: genelde %26.9

myomektomi yerinde %16.7
adneksial bölgede %11.5

Takeuchi: genelde %29.4
myomektomi yerinde %11.2
adneksial bölgede unil%15.7 ve %3.9bil.



Laparotomiye Dönme
%2-4

1. 5 cm’den büyük birkaç myom varlığı
2. Pre-op GnRHa kullanımı (x5)
3. İntra mural veya anterior yerleşim.
4. İntraoperatif kanama
5. Adenomyoma varlığı
6. Sütür yerleştirme sorunları

Dubuisson JB etal: Hum Reprod 16:1726-1731, 2001







Laparoskopik myomektomi
Adhezyon Barierleri

 Oksijenize rejenere sellülöz-Interceed: PRCT 
50 hastada ikincil bakış L/P de çalışma 
grubunda %60 vs %12 adhezyonsuzluk, 
adnekslerde %40 vs %64 adhezyon 
saptanmış ( Mais et al. Hum Reprod 3133-5,1995). 

 Hyaluronik asit gel: PRCT 36 hastada ikincil 
bakış L/P de çalışma grubunda %72 vs %22 
adhezyonsuzluk ( Pellicano et al.F/S 441-4,2003).

 SprayGel: PRCT çalışma grubunda daha 
düşük adhezyon skorları saptandı (Mettler et al. J Am 
Assoc Gynecol Laparosc 339-44,2003- Mettler et al. F/S 398-404,2004). 

 GnRHa: Klinik ve deneysel hayvan 
çalışmalarında adhezyon skorlarının düşük 
olduğu gösterilmiştir (Marshburn et al.F/S 194-7,2004- Imai et 

al.J Obstet Gyneacol 660-3,2003



Laparoskopik Myomektomi
Rekürens

Laparoskopik 27 aylık takipte % 33 1
Laparotomi/Laparoskopi %212

Laparotomi/Laparoskopi %23/%273

Multipl myomektomi- Preop GnRHa 
kullanımında rekürrens oranı artmakta



 Laparotomiye dönüş risk faktörleri;
 > 50 mm myomlar
 İntramural yerleşim
 Anterior korpus yerleşim
 Preoperatif GnRH anolog tedavi
 Adenomyozis
 Sütür koyma zorlukları

Dubuisson et al, 2001

 Laparoskopik myomektomi
< 6-7 cm ile sınırlandırılmalı

Mals 1996, Parker WH 1994

< 10 cm ile sınırlandırılmalı
Ribetro SC 1999

Laparoskopik Myomektomi:



Laparoskopik Myomektomi
Tartışılan Limitler 

 Myom çapının >8-10cm oluşu (Dubuisson et al 1996)

 Birden fazla <5cm. intramural-submüköz myom
oluşu (Dubuisson et al 1998)

 Uterin cesametin >16 gebelik hf olması 
 Preop GnRHa kullanımı Lap konversiyon riskini ￪
 Intramural myomlar riski ￪( Büyük olanlarda 

oluşan myometrial defektin onarılamaması nedeni 
ile)

 Anterior myom lokalizasyonu
 Adenomyoma varlığı

Dubuisson JB et al: Hum Reprod 1726-1731,2001.



Laparoskopik Myomektomi
Problemler

 Fertilite: Post-op gebelik %55-80 
 Uterin rüptür: ~%1-2

- Subseröz myomektomi sonrası 
defektin sütüre edilmemesi

- İntramural myomektomi sonrası sütür
yerleştirilmemesi/yetersiz sütür

- Çok yaygın ve derin elektrokoter
kullanımı

Dubuisson 2000, Nezhat 2000, Silva 2000





Myomektomi sonrası uterin rüptür
oranları

Genel 
Katagori

Alt Katagori Uterin Rüptür Veri 
toplama 
yıllarıı

Çalışm
a sayısı

Referanslar

Major Minor Total Doğum Oran Alt Katagori‐
total sayı

Normal 
uterus, 
previous 
myomektomi

NA NA 1,001 1/143

(0.70%)

7 1930‐2006 10 Brown, 1956, 
Garnet 1964, 
Dubuisson 2000, 
Seinera 2000, 
Nezhat 1999, 
Seracchioli 2000, 
Seracchioli 2006, 
Kumakiri 2008, 
Sizzi 2007, 
Makino 2008 

Abdominal 
myomektomi 

NA 179 1/60

(%1.7)

3 1930‐1960 2 Brown 1956, 
Garnet 1964

LS 
Myomektomi

NA 822 1/206

(%0.49)

4 1989‐2006 8 Dubuisson 2000, 
Seinera 2000, 
Nezhat, 1999, 
Seracchioli 2000, 
Seracchioli 2006, 
Kumakiri 2008, 
Sizzi 2007, 
Makino 2008



Laparoskopik myomektomi
sonrası 
uterin rüptür için risk 
faktörleri: 19 vaka

Parker W, JMIG, 2010



Avantajları:

•L/T’ye benzer gebelik 
oranları
•Düşük morbidite
•Kısa iyileşme süreci
•Kısa hospitalizasyon
•Artmış hasta uyumu
•Diğer pelvik patolojilerin 
iyi incelemesi

Dezavantajları:

•Teknik ve deneyimi 
gereksinimi
•Uzun operasyon zamanı
(Morselarasyon )

•Uzamış anestezi süresi
•Postoperatif adhezyon 
formasyonu
•Artmış maliyet (disposable 
ürünler)
•Yetersiz skar onarımı

Nezhat et al, 2003

Laparoskopik Myomektomi:



Alternative Laparoscopic
Approaches

 Gasless laparoscopic (Laparotenser) 
myomectomy

 Laparoscopically assisted myomectomy
 Laparoscopically assisted vaginal

myomectomy
 Single port access laparoscopic

myomectomy
 Robotic-Assisted laparoscopic

myomectomy





Robotics in reproductive surgery: Strengths
and limitations

Catenacci M, Flyckt RL, Falcone T. Placenta 2011

 Recent clinical research supports robotic
surgery as resulting in less post-operative
pain, shorter hospital stays, faster return to
normal activities and decreased blood
loss. 

 Reproductive outcomes appear similar to
alternative approaches. 

 Drawbacks include longer operative times, 
need for specialized training and
increased cost.



Kan kaybı

Kan transf.

Op süresi

Majör komp.

Maliyet



Laparoskopik Myomektomi
Tartışılan Konular

 Teknik zorlukları olan bir yöntem olarak 
bilinmektedir.

 Myomun enükleasyon zorluğu
 Kanama riskinin oluşu
 Histerotominin optimal olarak sütüre 

edilme zorluğu



Sonuç-1

 L/S myomektomi abd. Myomektomi ile 
karşılaştırıldığında kabul edilebilir ve tercih 
edilebilir bir alternatiftir.

 L/S myomektomi hospitalizasyon ve 
rekonvelesan süresi daha kısa, genellikle de 
daha az kan kaybı ve daha az adhezyon 
oluşumuna neden olan operatif bir tekniktir.

 Gebelik oranları laparotomi ile 
karşılaştırılabilir oranlardadır. Gebelik 
sırasında uterin rüptür riski %1’den azdır.



Sonuç-2

 Fertilite arzusu olan olgularda uterin 
rüptür riskini azaltmak için 
myomektomi yerinin dikkatli olarak 
onarılması gereklidir.

 Mikrocerrahi prensipleri esas olmak 
üzere, adhezyon barierlerinin de 
adhezyon formasyonunu azalttığı 
gözlenmektedir.

 L/S myomektomide limit kendini bilen 
ve hastasını düşünen cerrahın limitidir. 


