Myom Nedir?
Myomlar rahim ve rahim a¤z›nda görülen, rahim
yap›s›nda bulunan düz kas dokusundan geliﬂen iyi
huylu tümörlerdir.
Myomlar bir bezelye tanesi büyüklü¤ünden basket
topu büyüklü¤üne kadar de¤iﬂebilen boyutlarda olabilir.
Genellikle yuvarlak ve pembemsi renktedirler.
Myomlar›n neden oluﬂtu¤u kesin olarak
bilinmemektedir. Fakat kad›nl›k hormonlar› (östrojen
ve progesteron) büyümelerini etkileyebilmektedir. Bu
yüzden gebelikte bu hormonlar›n art›ﬂ›na ba¤l› olarak
büyüyebildikleri gibi, menopoz dedi¤imiz kad›n›n
adetten kesilmesi ve hormonlar›n›n azalmas› ile de
genellikle küçülürler. Bir kad›n›n rahminde bir tek
myom olabilece¤i gibi (buna myoma uteri denir) birden
fazla say›da myom bir arada da bulunabilir (buna
uterus myomatosus denir).

Myom Tipleri:
1- Subseröz myomlar
(rahmin d›ﬂ
tabakas›na do¤ru
büyüyenler)
2- ‹ntramural myomlar
(rahmin orta
tabakas›nda)
3- Submüköz myomlar
(rahmin iç
tabakas›na do¤ru büyüyenler)
En s›k görülen myomlar intramural myomlard›r.

Tedavi Seçenekleri
Boyutlar› küçük, kad›nda herhangi bir ﬂikayete sebep
olmayan myomlar rutin kontroller ile takip alt›nda
tutulabilir. Fakat kad›nlarda yaﬂam kalitesinin
iyileﬂtirilmesi için genellikle ilaç tedavisi veya cerrahi
tedaviye ihtiyaç duyulur.

‹laç Tedavisi:GnRH agonistleri denen ve kad›nda
geçici menopoz sa¤layan hormon ilaçlar› ile myomlarda
küçülme sa¤lanabilir. Fakat bu iyileﬂme hali genelde
geçicidir. Kullan›lan hormonun uzun süreli kullan›mda
kemik erimesi ve baﬂka yan etkileri olmas› nedeniyle
k›sa süreli tedaviler tercih edilir. Bazen, boyutlar› çok
büyük olan myomlar›n ameliyat öncesi küçültülmesi
için kullan›labilir.
Myomektomi:Sadece myomun kendisinin al›nmas›,
rahim ve yumurtal›klar›n b›rak›lmas›d›r. Aç›k ve kapal›
yöntemlerle yap›labilir. Aç›k ameliyat, Laparoskopi
(göbekten girilerek) veya histeroskopi (rahim içerisine
rahim a¤z›ndan kamera ile girilerek) yöntemleri ile
yap›labilir. Hangi yöntemin kullan›laca¤›na, hasta
yaﬂ›, do¤um yapm›ﬂ olup olmamas›, myomlar›n say›s›
ve rahim içerisindeki yerleﬂim yerlerine göre karar
verilir.
Histerektomi:Myom say›s› çok fazla olan, ileri yaﬂta,
art›k çocuk istemi olmayan hastalarda rahim al›nabilir.
Aç›k ameliyat olarak yap›labildi¤i gibi, bu konuda
tecrübeli kiﬂilerce laparoskopik olarak da
yap›labilmektedir. Laparoskopik yap›lan iﬂlemlerde
cerrahi sonras› hastanede kal›ﬂ ve taburculuk
sonras›nda kad›n›n normal yaﬂant›s›na geri dönüﬂ
süresi anlaml› derecede k›salmaktad›r.
Embolizasyon:Myoma ait damara ilaç enjekte
edilerek, damar›n t›kanmas›na yol açarak myomun
büyümesini engellemek, küçülmesini takip
edebilmektir. Çok tutulmuﬂ bir yöntem olmamakla
birlikte vaka seçiminin iyi yap›lmas› ve uygulaman›n
tecrübeli kiﬂilerce yap›lmas› gerekir.
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• NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹ﬁK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI
• ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
• PATOLOJ‹ LABORATUVARI
• PS‹KOLOJ‹
A‹LE Ç‹FT VE YET‹ﬁK‹N TERAP‹S‹
• SA⁄LIKLI YAﬁAM-TAMAMLAYICI TIP
• TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹
G‹R‹ﬁ‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ
• TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR
• ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAﬁ KIRMA ÜN‹TES‹
• YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹

Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaﬂmal›d›r.
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A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I
C‹LD‹YE
ÇOCUK HASTALIKLARI
DAH‹L‹YE
D‹YET VE BESLENME
ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹
SAÇ EK‹M‹
F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
GENEL CERRAH‹
MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI
GER‹ATR‹
GÖZ MERKEZ‹
ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KARD‹YOLOJ‹
EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER
KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹
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