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• Myoma uteri,  kadınların  

%20-50 sinde görülen en sık  

benign uterus tümörüdür. 

 

• Şikayetler; kanama, ağrı,  

dolgunluk, gaz, sık idrara çıkma,  

konstipasyon, anemi vb… 

 

• Yerleşimleri (subseröz,  

intramural, submuköz) 

 

 
 

                                                                            Broder MS et all. Publication MR-1158. Santa Monica, AJR July 2009 

 



• Histerektomi (abdominal, vajinal, 
laparoskopik) 
 

• Uterus Koruyucu Tedaviler 
     Medikal Tedavi (GnRH, Mifepristone) 

      Myomektomi (abdominal, vajinal, laparoskopik) 
      Uterin Arter Embolizasyonu 

 
• Yeni Tedaviler  
    Termal Ablasyon (radyofrekans, kryoablasyon, laser) 

     MR eşliğinde yüksek yoğunluklu ultrason 
 
 
 
    

                       Siskin G, MD. New Treatments for Uterine Fibroids. Elsevier Inc. TVIR  2006;9:12-18  

 



 

    Uterin Miyom 
Embolizasyonunda; her 
iki femoral arterden 
kateter vasıtasıyla uterin 
artere ulaşarak embolizan 
ajanlar (“tris-acryl 
collagen” kapli mikro 
kürecikler, PVA) verilip, 
miyomu besleyen 
damarların tıkanması 
sağlanır. 



• İlk 1979 da bilateral hipogastrik arter 
ligasyonunun başarısız olduğu ciddi 
postpartum kanamalı hastada yapıldı. 

    Heaston DK, et al. Am J Radiol 1979;133: 152–4. 

 

• 1995 te Fransız Jinekolog Ravina J.H. 
    Ravina JH, et al.  Lancet 1995;346:671-2. 

 

• 1997 de US de Girişimsel Radyolog 
Goodwin S.C. 

    Goodwin SC, et al.  J Vasc Interv Radiol 1997;8:517-26  



• Şubat 2009- Haziran 2011 tarihleri arası  uterin miyom embolizasyonu 
yapılan 23-54 yaşları arasında 41 hastaya ait bulgular retrospektif olarak 
incelendi. 
 

     Tüm olgulara işlem öncesi; 
• Jinekolojik muayene ve Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı görüşü önerildi. 

Jinekolojik-obstetrik açıdan kontrendikasyonu olan olgular çalışma dısı 
bırakılmıştır.  
 

• Bazal laboratuar testleri (tam kan ve biyokimyasal testler) ve kanama-
pıhtılasma profili istendi.  
 

• Pelvik US ve MRG ile tümor boyutları, sayısı, kayıt edildi. Miyomu taklit 
edebilecek diğer patolojiler Pelvik MRG ile ekarte edildi. 

    
• Tüm olgularda yazılı ve sözel onamları alındı 
. 
• İşlemden hemen önce 3.kuşak sefalosporin profilaktik antibiyotik, seçilmis 

olgularda bilinçli sedasyon-analjezi uygulandı. 
 

• İşlemden sonra hastalar 1-2 gün hastanede yatırılarak semptomatik tedaviyle 
izlendi.  



     23-54 yaşları arasında 
 
• İşlem öncesi şikayetler ve bulgular 
     
     Kanama %75,  
     Anemi %60,  
     Ağrı %53 
     Sık idrara çıkma %48 
     Gastrointestinal şik. %29 
    
• Özgeçmiş; 
 
     % 29 (12/41) DKH 
     % 19 (8/41) miyomektomi  
     % 10 (4/41) GnRH 
     
• Aile öyküsü %34 
 
• Menapoza giren hastamız yoktu ve hastalarımızın %65’i çoçuk sahibi olmayı istiyordu. 
  



Embolizasyon Tekniği 

 

• Sağ femoral arterden seldinger tekniği 
ile girilerek 5F sheat yerleştiridikten 
sonra 5F pigtail kateter ile distal 
abdominal aortaya ulaşılarak verilen 
kontrast madde sonrasında bilateral 
iliak arterlerin anatomisi 
görüntülenmistir. 

 

• Sonrasında hidrofilik bir klavuz tel 
yardımıyla 5F renal double curve 
kateter ile kontralateral ana iliak arter 
ve sonrasında internal iliak arter 
selektif olarak kateterize edilmiştir  

 Distal aorta ve pelvik arterlerin 
DSA görünümü 



• 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. 

 

• 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. 

Selektif Uterin Arter Anjiografisi 



 

• Tüm hastalarda embolizasyon işlemine 
uterin arter akım hızında yeterli 
yavaşlama ve kontrol anjiografik 
görüntülerde budanmış ağaç 
manzarası oluşana kadar devam 
edilmiştir.  

 

• Aynı işlem ipsilateral uterin artere de 
uygulanarak işlem sonlandırımıştir. 
Femoral giriş bölgesi bası sonrasında 
bandajlanarak kanama kontrolü 
sağlanmıştır. 

 

 
Sol uterin arterde kontrastlanmada azalma ve 
budanmış ağaç manzarası görünümü 



• Embolizasyon işlemlerinin tümünde % 100 teknik başarı 
sağlandı ve perioperatif komplikasyon izlenmedi. 

 

• Olgularin işlem sonrası hospitalizasyon süresi 1-4 gün 
arasında değişti. 

 

• Olgularda perioperatif abdominal ağrı işlem sonrasi 1 
saat ile 3 gün arasında değişen sürelerde devam etti. 

 

• Olgularda farklı şiddetlerde postembolizasyon sendromu 
(Subfebril ates, bulantı, halsizlik, lökositoz gibi) izlendi. 

 



 
• 39 hastanın şikayetleri işlem sonrası geriledi ve bu hastalarda 

iatrojenik menapoz izlenmedi. 
 

• 2 hastanın ağrı ve  kanama şikayeti embolizasyon sonrası geçmedi 
ve bu iki hasta reembolizasyonu kabul etmeyerek histerektomiyi 
tercih etti. 
 

• 1 hastada pelvik inflamatuvar hastalık ve şüpheli apse odağı gelişti. 
Tedavisi yapılarak taburcu edildi. 
 

•  3 hastanın miyomu transvajinal olarak atıldı. 
 

• İşlemden yaklaşık 6 ay sonra MRG alınan 13 hastada miyomların 
küçüldüğü ve nekroza gittiği görüldü.  
 
 

• 1 hasta işlem sonrası çocuk sahibi oldu ( ikiz  )  



Vaka 1 

Resim 1- İşlem Öncesi ve Sonrası (T2 TSE) Aksiyal MRG 



 Vaka 1 

    Resim 2- İşlem Öncesi ve Sonrası (T1 TSE) Koronal MRG 



  Vaka 1 

 Resim 3 - İşlem Öncesi ve Sonrası (T2 TSE) Sagital MRG 



Vaka 2 

Resim 1- İşlem Öncesi (T1 FSE) ve Sonrası (C+ T1 FAT) 
Aksiyal MRG 



Vaka 2 

 Resim 2- İşlem Öncesi (PD FAT SAT) ve  Sonrası 
(C+FSE T1 FAT) Koronal MRG 
 



 Vaka 2 

   Resim 3- İşlem Öncesi (PD FAT SAT) ve  Sonrası (C+  
FSE T1 FAT) Sagital MRG 



VAKA 3 

Resim 1- İşlem Öncesi (T1 TSE) ve Sonrası (T1 TSE C+ 
SPIR) Aksiyal MRG 



VAKA 3 

Resim 2- İşlem Öncesi (T1 TSE ) ve Sonrası (STIR TSE) 
Koronal MRG 



  VAKA 3 

    Resim 3- İşlem Öncesi ve Sonrası (T2 TSE) Sagital MRG 

 



Tartışma 

• 2009 yılında ‘Cochrane Library’ de yayınlanan Semptomatik Uterin 
Fibroidlerde UAE adlı 3 randomize klinik çalışmanın (Pinto 2003, 
EMMY Trial 2005, Mara 2005) dahil edildiği reviewe göre; 

   
• UAE de histerektomi ve miyomektomiye göre hastanede kalış süresi 

ve günlük aktivitelere dönüş süresinin daha az olduğu görülmüştür. 
 

• Major komplikasyonlar arasında iki grup arasında anlamlı farklılık 
olmamasına rağmen minör komplikasyonlar (vajinal akıntı, 
postembolizasyon senderomu, hematom..vb) UAE de daha fazla 
bulunmuştur. 
 

• UAE de erken veya yeniden başvuru oranlarının daha fazla olduğu 
görülmüştür.  

 



  
• REST TRİAL 5 yıllık sonuçlarına göre; 

 

     Her iki grup arasında hayat kalitesi, hasta memnuniyeti ve semptomların 
gerilemesi açısından anlamlı farklılık saptanmadı. 

      

     Tekrar müdahale oranları (komplikasyonlar veya tekrarlayan semptomlar..vs 
tüm invaziv tedaviler) UAE da cerrahi tedaviye oranla fazla bulundu. Bu 
nedenle de ilk bir yılda UAE maliyet etkin bulunurken, 5 yıllık süreç 
sonrasında her iki grup arasında maliyet etkinlik açısından anlamlı farklılık 
saptanmadı. 

      

           

     
                      

                  

                         JG Moss, et al. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 12 April 2011 

 



• EMMY Trial 5 yıllık sonuçlarına göre; 

     

    5 yıl sonunda UAE hastalarının % 28,4 üne kanama şikayetleri yeterli 
gerileme göstermediğinden histerektomi yapıldı. 

    

    Hayat Kalitesi açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık 
saptanmadı.  

 

    UAE yapılan hastalarda üriner ve defekasyon fonksiyonlarındaki 
iyileşmenin daha iyi olduğu görüldü. 

 

     
 

                                         Sanne M. et al. Am J Obstet Gynecol 2010;203:105.e1-13. 
 

    

 

  



   Sonuç olarak; 

   Uterin arter embolizasyonu cerrahiye 
alternatif iyi bir tedavi yöntemi olup  
hastalara tavsiye edilmelidir. 

 



Teşekkürler… 
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