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Giriş
Uterin miyomlar 35 yaş ve altı bayanların %20-40’ında görülmektedir (3).
Semptomlar vajinal kanamadan infertiliteye kadar uzanan geniş bir
yelpazede dağılım göstermektedir.

Geleneksel Uterin Myom Tedavisinde Kullanilan Yontemler
Histerektomi
Myomektomi
Myolizis
Endometrial ablasyon
Cerrahi yontemlerin anestezi ve cerrahi riski yaninda hastanede kalis
suresinde uzama, ise donus suresinde uzama ve infertilite gibi riskleri,
abdominal adezyon, seksuel disfonksiyon, vajinal prolapsus ve uriner
inkontinans gibi uzun donem komplikasyonlari mevcuttur.
Cerrahi miyom tedavisinde morbidite orani % 17-23, mortalite orani % 12 olarak rapor edilmistir (4,5).

Giriş
Uterin Arter Embolizasyonu (UAE) 1990’ların basında uterus koruyucu
miyom tedavisinde miyomektomiye alternatif bir yöntem olarak
geliştirilmiştir.

Miyomektomi ve diger cerrahi yontemlerin ciddi komplikasyon riski
taşıması nedeniyle UFE’na bağlanan umutlar her geçen gün daha da
artmıştır.
Ilk UAE çalışması tekniğin de öncüsü olan Ravina ve arkdaşları tarafından
1995’de 16 olguyu kapsayan bir seri ile yayınlanmıştır.
1-Ravina J, Herbreteau D, Ciraru-Vigneron N, et al. Arterial Embolisation to treat uterine
myomata. Lancet 1995; 346:671-672.

Konuyla ilgili ikinci öncül çalışmada ise 1997’de Goodwin ve arkadaşlarınca
rapor edilmiştir.
2-Goodwin S, Vedantham S, McLucas B, et al. Preliminary experience with uterine artery
embolisation for uterine fibroids. J Vasc Interv Radiol 1997; 8:517-526.

Giriş
Bu öncü iki çalışma ve sonrasındaki çalışmalar ile UAE;
Cerrahi ile benzer veya ustun basari oranlarina sahip (8,11)
Komplikasyon sikligi daha dusuk (9)
Hastanede kalis suresi ve iyilesme sureci daha kisa (7,9)
Hayat kalitesinde ve hasta konforunda cerrahiye ustun (10)
Myomektomiye alternatif (11)

uterus koruyucu tedavi yontemi olarak kabul gormektedir.

Bu calismada UAE uygulanan semptomatik 26 olguda erken donem
bulgularimiz ortaya konmustur.

Materyal-Metod
Hasta Populasyonu
Calismaya Subat 2009- Temmuz 2010 yillari arasinda Akdeniz Universitesi
Radyoloji Anabilim Dali, Vaskuler Girisimsel Radyoloji Unitesine muracat
eden ardisik 21 olgu (23-49 yas) dahil edildi.
Calismaya dahil olacak tum olgularda uterin miyom semptomlarindan
(kanama, sik idrara cikma,a kabizlik ve agri vb.) en az birinin olmasi ve
isleme ait kontrendikasyonlarin bulunmamasi sarti arandi.
Olgulara ait bulgular retrospektif olarak degerlendirildi

Materyal-Metod
Operasyon Oncesi Degerlendirme
Tum olgulara islem oncesi Jinekolojik muayne ve Kadin Hastaliklari ve
Dogum uzmani gorusu onerildi. Jinekolojik-obstetrik acidan
kontrendikasyonu olan olgular calisma disi birakilmistir.
Tum olgularda islem oncesi bazal laboratuar testleri (tam kan ve
biyokimyasal testler) ve kanama-pihtilasma profili istendi.
Tum olgularda islem oncesinde pelvik US ve MRG ile tumor boyutlari,
sayisi, kayit edildi. Miyomu taklit edebilecek diger patolojiler Pelvik MRG ile
ekarte edildi. (Resim 1-3)
Islem oncesi tum olgularda yazili ve sozel onamlari alindi.
Tum olgulara islemden hemen once 3.kusak sefalosporin profilaktik
antibiyotik, secilmis olgularda bilincli sedasyon-analjezi uygulandi.

Materyal-Metod

Resim 1. Islem oncesi hastalarda T1 ve T2 agirlikli MRG goruntulemede uterin
miyomlara ait gorunum

Materyal-Metod

Resim 2. Islem oncesi hastalarda T1 ve T2 agirlikli koronal ve sagital MRG
goruntulemede uterin miyomlara ait gorunum

Materyal-Metod

Resim 3. Islem oncesi hastalarda T1 ve T2 agirlikli sagital ve aksiyel MRG
goruntulemede uterin miyomlara ait gorunum

Materyal-Metod
Embolizasyon Teknigi
Sag femoral arterden seldinger
teknigi ile girilerek 5F sheat
yerlestiridikten sonra 5F pigtail
kateter
ile
distal
abdominal
aortaya ulasilarak verilen kontrast
madde sonrasinda bilateral iliak
arterlerin
anatomisi
goruntulenmistir (Resim 4).

Resim 4. Distal aorta ve pelvik
arterlerin DSA gorunumu

Materyal-Metod
Embolizasyon Teknigi
Sonrasinda hidrofilik bir klavuz tel
yardimiyla 5F renal double curve
kateter ile kontralateral ana iliak
arter ve sonrasinda internal iliak
arter selektif olarak kateterize
edilmistir (Resim5).

Resim 5.Sol internal iliak arter ve
dallarina ait DSA gorunumu

Materyal-Metod
Embolizasyon Teknigi
Ipsilateral oblik projeksiyonda
yapilan fluoro-fade (RoadMap)
goruntuleme esliginde ve kavuz
tel (mikro) yardimiyla uterin arter
mikrokateter ile superselektif
olarak kateterize edilmistir.
Alinan anjiografik goruntulerde
uterin miyom kontrastlanmasi
izlenmektedir (Resim6).
Daha sonra 300-500 mikron ve
500-700 mikron buyuklugunde
“tris-acryl collagen” kapli mikro
kureciklerle (Embosphere,
Biosphere) ve/veya PVA
(polivinilalkol) ile uterin arter
embolizasyonu uygulanmistir.

Resim 6. Selektif Uterin Arter
Anjiografisi

Materyal-Metod
Embolizasyon Teknigi
Tum hastalarda embolizasyon
islemine uterin arter akim hizinda
yeterli yavaslama ve kontrol
anjiografik goruntulerde
budanmis agac manzarasi
olusana kadar devam edilmistir
(Resim 7).

Resim 7.Sol uterin arterde
kontastlanmada azalma ve budanmis
agac manzarasi gorunumu

Materyal-Metod
Embolizasyon Teknigi
Ayni islem ipsilateral uterin artere de uygulanarak islem
sonlandirimistir (Resim8). Femoral giris bolgesi basi sonrasinda
bandajlanarak kanama kontrolu saglanmistir.

Resim 8. Sag Uterin Arterin embozlizasyon oncesi ve sonrasi selektif DSA
gorunumu

Materyal-Metod
Islem sonrasi hasta bakimi, degerlendirme ve takip
Tum olgular gelisebilecek olasi komplikasyonlarin takibi ve tedavisi
amaciyla 1 ila 4 gun arasinda degisen surelerde yatarak takip edildi.
Tum olgulara islem sonrasi abdominal agriya yonelik olarak bir narkotik
analjezigi de iceren degisen miktarlarda agri medikasyonu uygulandi
Islem sonrasi bulanti-kusmaya yonelik rutin anti-emetik tedavi verildi.
Islem sonrasi 1. ve 2. gunde tum olgulara tam kan sayimi, CRP ve
Sedimentasyon, Karaciger ve Bobrek fonksiyon testleri istendi.
Tum olgular 1.gunude jinekolojik acidan ve semptomlari yonunden
degerlendirildi.
Semptomlari gerileyen hastalara oral antibiyotik onerilerek taburcu edildi.
Tum olgularda islemden 6 ay sonra pelvik MRG ile tumor kuculme oranlari
(tumor volum kaybi) degerlendirildi.

Bulgular
Tum islemlerde % 100 teknik basari saglanmistir.
Hicbir hastada embolizasyon teknigine bagli perioperatif komplikasyon
izlenmedi.
Olgularin islem sonrasi hastanede kalis suresi 1 ila 4 gun arasinda
degismekteydi.
Olgularda perioperatif abdominal agri islem sonrasi 1 saat ile 3 gun
arasinda degisen surelerde devam etmistir.
Yalnizca 2 olguda uzamis abdominal agri (>2 gun) yakinmasi mevcuttu.
Olgularda degisken miktarlarda postembolizasyon sendromu (Subfebril
ates, bulanti, halsizlik, lokositoz) izlendi.

Bulgular
Bir olguda islem sonrasi 1.gunde pelvik inflamatuar hastalik ve supheli
parauterin apse odagi gelisti. Bu olguda hastanede kalis suresi 4 gundu,
yatisi boyunca Seftriakson 1x1gr, Clindamisin 3x600 mg IV yolla verilerek
enfeksiyon tedavisi uygulandi. Taburculugu sonrasinda hastada oral
antibiyotik tedavisine gecildi. 1.hafta Jinekolojik kontrolunde enfeksiyonun
geriledigi izlendi.
Bir olguda islem sonrasi uzamis vajinal kanama gelisti. Yapilan
embolizasyon sonrasi goruntulemede ozellik mevcut degildi. Bu hastada
seri hemogram takibi yapilarak hastaya konservatif tedavi uygulandi.
Tum olgularda 6.ay yapilan pelvik MRG incelemesinde uterin myomlarda
degisik derecelerde kuculme ve nekroz saptandi.

Tartisma
Literaturde UAE ile ilgili erken donem sonuclari konu alan 1995’de Ravina
ve arkadaslarinin 16 olguluk vaka serisiyle raporladiklari ilk calisma
sonuclarina gore 11 hastada 20 aylik takipte semptomlarda belirgin
duzelme kaydedilmistir.
Embolizan ajan olarak PVA’nin kullanildigi bu calismada 3 hastada parsiyel
duzelme gorulmus, 2 hastada islem basarisiz olmustur (1).
Goodwin ve arkadaslarinin yaptigi oncu bir diger calismada ise erken
donem bulgular benzerlik gostermistir (2). 8 hastada semptomlarda
belirgin duzelme izlenmistir.
Akabinde yapilan diger baska calisma ile oncu calismalarin sonuclari
desteklenmistir (12).

Tartisma
1999’da Ravina, 2002’de Walker ve arkadaslarinin yaptigi sirasiyla 188 ve
400 hastalik genis serilerde kanama semptomunda duzelme orani % 81 ve
% 84 oraninda saptanmistir.
Ayni calismalarda sirasiyla 6 aylik ve 9,7 aylik ortalama takip surelerinde
tumor volumunde % 50-100 ve % 73 oraninda azalma saptanmistir.
Agri, basinc hissi ve uriner inkontinans gibi semptomlarda ise genis
serilerde % 64-96 oraninda iyilesme saglanmistir.

Genis serilerde nadir karsilasilan komplikasyonlar enfeksiyon, eksternal
iliak arter diseksiyonu, fibroid pulsiyon, DVT, pulmoner emboli, amenore,
girisim yeri hematomu olarak raporlanmis tum ciddi komplikasyonlar
%1’den daha az siklikla rapor edilmistir.

Tartisma
Calismamizda olgularimizin yanizca birinde (<%5) kanama semptomu
islem sonrasinda beklenenden daha uzun sure devam etmistir. Bu durum
klinik duzelme basarisizligi olarak yorumlanabilecegi gibi uzun donemde
hastanin duzelmesi nedeniyle embolizasyon teknigine bagli olasi
kanamanin uzamasi olarak da yorumlanabilir.
Hasta populasyonumuz genis serilere kiyasla sayica az olsa da kanama
acisindan sonuclar benzerlik gostermektedir.

Tartisma
Literaturde belirtilen UAE’da olasi komplkasyonlar su sekilde
siniflandirilabilmektedir;
1-Kateter girisimine bagli olanlar
•
•
•

Kanama
Hematom
Kateter enfeksiyonu

2-Anjiografi islemine bagli olanlar
•
•

Kontrast reaksiyonu
Bobrek yetmezligi

3-Embolizasyon surecine bagli olanlar
•
•
•

Cerrahi gerektiren damar yaralanmalari (diskesiyon, ekstravazasyon vs.)
Uterus disi organ embolizasyonu (bagirsak-mesane-sinir-kas iskemisi vs.)
Ovaryan yetmezlik

4-Histerektomi gerektiren uterus enfeksiyonu
5-Semptomlarda gerilemeye sebep olmayan islem basarisizligi

Tartisma
Histerektomi gerektirmese de yalnizca bir olguda ( < %5) erken donem
takipte (1.gun) pelvik enflamatuar hastalik ve supheli parauterin apse
saptanmistir.

Ancak taburculugu oncesinde intravenoz antibiyotikle kontrol altina
alinabilmesi ve histerektomi gerektirmemesi nedeniyle islem basarisizligi
olarak degerlendirilmemistir.

Tartisma
Sonuc olarak ; UAE semptomatik miyomlarin tedavisinde geleneksel tedavi
modalitelerine alternatif uterus koruyucu bir yontemdir.
Tedavi sonuclari tumor volum kaybi ve semptomlarin gerilemesi acisindan
degisen oranlarda basarili olmustur.
Islem sonrasi hasta konforu, morbidite ve mortalite acisindan cerrahiye
ustunlugu genis serilerle kanitlanmis bir tedavi yontemidir.
Girisimsel Radyologlarca konuya olan ilginin artmasi myomektomi ve diger
cerrahi yontemlere ustun bu tedavi metodunu uygun hastalarda secilecek
ilk yontem haline getirecektir.

Kaynaklar
1-Ravina J, Herbreteau D, Ciraru-Vigneron N, et al. Arterial Embolisation
to treat uterine myomata. Lancet 1995; 346:671-672.
2-Goodwin S, Vedantham S, McLucas B, et al. Preliminary experience with
uterine artery embolisation for uterine fibroids. J Vasc Interv Radiol 1997;
8:517-526.
3-Kjerulff KH, Langenberg PW et al. Effectiveness of hysterectomy. Obstet
Gynecol 2000;95:319–326.
4-Harkki-Siren P, Kurki T. A nationwide analysis of laparoscopic
complications. Obstet Gynecol 1997;89:108–112.
5-Geller SE, Bernstein SJ et al. The decision-making process for the
treatment of abnormal uterine bleeding. J Womens Health 1997;6:559–
567.
6-Katsumori T, Nakajima K et al Is a large fibroid a high-risk factor for
uterine artery embolization?. Am J Roentgenol 2003;181:1309–1314.
7-Marshburn PB, Matthews ML, Hurst BS. Uterin Artery Embolization as a
Treatment Option for Uterine Myomas. Obstet Gynecol N Am.
2006;33:125-144.

Kaynaklar
8-Valker WC, Pelage JP. Uterine artery embolisation for sepmtomatic
fibroids. Clinical results in 400 women with imaging follow up. Inter J
Obstet Gynecol 2002;109:1262-1272.
9-Pinto I, Chimeno P, Romo A, Paul L, de la Cal MA, Bajo J. Uterine
fibroids: uterine artery embolization versus hysterectomy for treatment—a
prospective randomized and controlled trial. Radiology 2010;226:425-431.
10-Van der Kooij SM, Hehenkamn WJ, Volkers NA, Birnie E, Ankum WM,
Reekers JA. Uterine artery embolization vs hysterectomy in the treatment
of symptomatic uterine fibroids: 5-year outcome from the randomized
EMMY trial. Am J Obster Gynecol 2010;203:105e1-105e13.
11-Narayan A, Lee AS, Kuo GP, Powe N, Kim HS. Uterine Artery
Embolization versus Abdominal Myomectomy: A Long-term Clinical
Outcome Comparison. J Vasc Inter Radiol 2010; 21:1011-1017.
12-BradleyE, Reidy J, Forman R et al. Transcatheter uterine artery
embolisation to treat large uterine fibroids. Br J Obstet Gynaecol 1998;
105:235-240.

