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Rahim urları ve tedavisine 
ilişkin basit bir kılavuz

Bu materyaller, Gedeon Richter (UK) Ltd. 
tarafından hazırlanmış ve finanse edilmiştir.

Rahim uru nedir?

‘Döl yatağı’ veya ‘üterin’, bebeklerin oluştuğu ve 
geliştiği yer olan rahim hakkında konuşurken 
doktorların kullandıkları bir sözcüktür. Rahim urları, 
rahimde gelişen küçük kitlelerdir.

Bunlar herhangi bir kanser türü değildir,  
o nedenle doktorların bunlara ‘iyi huylu’ 
dediklerini duyabilirsiniz. İyi huylu, 
vücutta kanserli olmayan herhangi bir 
oluşumu - gelişimi ifade etmek için 
kullanılan tıbbî bir terimdir.

 
 

Rahim urları, rahmin herhangi bir yerinde gelişebilir ve 
bulundukları yere göre farklı tıbbî isimlere sahip olabilirler. 
Sadece tek bir ur (fibroid) da olabilir, aynı bölgede bir kaç tane 
ur da oluşabilir. Aynı bölgede oluşan urlara, küme denmektedir.  
Tek bir ur, bir bezelye büyüklüğünde olabilir veya bir kavun 
kadar büyük olabilir. Bir ur kümesi de boyut olarak değişiklik 
gösterebilir.

Rahim urları, rahmin herhangi 
bir yerinde oluşabilir

Rahim duvarının içinde

Rahim duvarının dışında

Yumurtaların  
geçtiği boru  
(döl yatağı borusu)

Rahim yatağının 
altında

Rahim (uterus)

Halkalar, rahim urlarının muhtemel pozisyonlarını göstermektedir

Turkish



Rahim urları ne kadar yaygındır  
ve nedenleri nelerdir?

Rahim urları yaygındır ve yaklaşık olarak her 100 kadından 
40’ında yaşamlarının belirli bir döneminde rahim urları  
oluşur. Rahim urları çoğunlukla 30 ila 50 yaş arası kadınlarda 
görülür, fakat daha genç veya daha yaşlı kadınlarda da 
görülebilmektedir. (‘Rahim urlarının belirtileri nelerdir?’ 
başlıklı bölüme bakınız).

30  50 
Rahim urları çoğunlukla

yaş arası kadınlarda görülür

ila
Rahim urlarının nedeni tam olarak bilinememektedir, fakat 
rahim urları östrojen (kadınlık hormonu) isimli bir hormon ile 
bağlantılıdır. Hormonlar, vücudun farklı bölümlerinin birbiri 
ile ‘konuşmasına’ ve bu şekilde birlikte çalışmasına yardımcı 
olan, vücut tarafından üretilen kimyasal habercilerdir. Örneğin 
östrojen, bir kadının aylık adet dönemlerinin düzenlenmesine 
yardımcı olur. Rahim urları, örneğin hamilelik döneminde 
olduğu gibi, östrojen seviyeleri yüksek olduğunda boyut olarak 
büyüme eğilimindedir.  

Kimi zaman ‘değişim’ olarak da adlandırılan menopoz, genelde 
50 yaşlarında olmak üzere bir kadının aylık adet dönemlerinin 
durduğu zamandır. Örneğin menopoz sonrasında olduğu gibi, 
östrojen seviyelerinin düşük olduğu durumlarda rahim 
urlarının küçüldüğü bilinmektedir.

40
Her100 

kadından

‘ında,
yaşamlarının belirli  
bir döneminde rahim  
urları oluşur

Bazı kadınlarda rahim urlarının oluşma 
ihtimali daha mı yüksektir?

Rahim urlarının  
belirtileri nelerdir?

Rahim urlarının, Afrika - Karayip asıllı kadınlarda daha sıklıkla 
oluştuğu düşünülmektedir. Aslına bakılırsa, yaklaşık olarak 
Afrika – Karayip asıllı her 100 kadından 55’inde rahim urları 
oluşmaktadır. Rahim urları ayrıca, daha kilolu kadınlarda da sık 
görülmektedir, çünkü bu kadınlarda, kilosu daha düşük 
kadınlara kıyasla östrojen seviyelerinin daha yüksek olma 
eğilimi vardır.

Birçok kadın, kendilerinde belirtiler görülmediğinden dolayı 
rahim urlarının olup olmadığından habersizdir. Ancak, yaklaşık 
olarak rahim uru olan her 3 kadından 1’inde bazı belirtiler 
görülmektedir.
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3    1kadından

Rahim uru olan her 

bazı belirtiler görülür

Rahim uru olan kadınlarda, aşağıdaki belirtilerden bir veya 
birden fazlası görülebilir: 

•	 Ağır,	uzun	veya	ağrılı	adet	dönemleri

•	 Adet	dönemleri	arasında	kanama

•	 Yorgunluk	veya	nefes	darlığı	

•	 Göbeğin	alt	kısmında	‘doluluk’	hissetme

•	 Sık	sık	idrara	çıkma	(örneğin:	her	zamankinden	daha	 
fazla çiş yapma)

•	 Kabızlık	(örneğin:	çok	sık	hacetini	giderme	veya	haceti	
olduğunda kasılma - gerilme)

•	 Makatta	veya	poponun	alt	kısmında	ağrı	ve	şişme	 
(‘hemoroit’, ‘basur’ veya ‘mayasıl’ olarak bilinen bir durum)

•	 Seks	esnasında	ağrı	veya	rahatsızlık

•	 Hamile	kalma	problemleri	yaşama

•	 Düşük	yapma	(doğmadan	bir	veya	birden	fazla	 
bebeği düşürme)

’inde 

Rahim urları nasıl 
teşhis edilmektedir?

Tedavi

Rahim urlarını teşhis etmek için doktorunuz mevcut belirtiler 
ve sağlık geçmişiniz hakkında size sorular soracak ve 
sonrasında sağlık muayenesi yapacaktır. Rahim uru olan birçok 
kadın, kendilerinde belirtiler olmadığından ötürü rahim 
urlarının varlığından habersizdir. Bu tür durumlarda urlar 
genelde rutin bir muayene, test veya rahim taraması sırasında 
şans eseri fark edilmektedir. Doktor rahim urlarının varlığından 
şüphe ediyorsa, ur olup olmadığını tam olarak tespit etmek ve 
sizi bir uzmana yönlendirmek için ultrason gibi daha fazla test 
yapılmasını önerecektir.

Rahim urları teşhis edildi ve belirtileri sizin için sorunlara 
neden oluyorsa, doktorunuz bu konuda size yardımcı olabilecek 
tedaviler hakkında sizinle ayrıntılı olarak konuşacaktır.  
Tedavi genelde öncelikle ilaçlarla yapılmaya çalışılır, fakat ilaçlar 
beklenen etkiyi göstermediği takdirde, doktorunuz bir cerrahi 
müdahale veya cerrahi olmayan bir işlemi / müdahaleyi 
düşünebilir. Tedavi seçimi yaşınız, belirtilerin ne ölçüde ağır 
olduğu, rahim urlarının büyüklüğü, sayısı ve tam yeri ve 
gelecekte hamile olmayı isteyip istemediğiniz gibi hususlar da 
dikkate alınmak suretiyle, kişiye özel belirlenecektir.

 

   

 

 

 

 

 

 

Rahim urlarının tedavisinde kullanılan pek çok ilaç 
bulunmaktadır. Ancak, doğru seçimin yapılması önemlidir, 
çünkü ilaçlar şu açılardan farklılık göstermektedir: 

•	 Nasıl	verildiği	(tablet,	enjeksiyon	veya	rahime	 
yerleştirilen bir cihaz)

•	 Ne	sıklıkla	verildiği

•	 Ne	kadar	elverişli	ve	uygun	olduğu	

•	 Yoğun	kanamayı	ne	kadar	hızlı	durdurduğu

•	 Ne	kadar	süre	ile	verildiği

•	 Etkilerinin	ne	kadar	uzun	sürdüğü

•	 Muhtemel	yan	etkileri

Rahim urları için tedaviye ihtiyacınız varsa, doktorunuz 
yukarıda belirtilen hususlardan her birini sizinle müzakere 
edecek ve böylelikle hem doktorunuzun hem de sizin memnun 
olacağınız bir tedavi üzerinde karar verilebilecektir.

İlaç seçenekleri

Rahim urlarının tedavisinde kullanılan 
ilaçlar nasıl çalışmaktadır?

Rahim urlarının tedavisinde kullanılan ilaçların birçoğu, 
vücuttaki östrojen ve/veya projesteron miktarını 
değiştirmektedir. Östrojen ve projesteron, vücut tarafından 
üretilen hormonlar, yani kimyasal habercilerdir. Östrojen ve 
projesteronun, rahimdeki kanama miktarı üzerinde etkisi 
vardır, dolayısıyla bunların vücuttaki miktarlarının 
değiştirilmesi, rahimdeki kanama miktarını da değiştirmektedir.

Bazı ilaçlar kanamayı azaltmaktadır, fakat urları daha küçük 
hale getirmemektedir. Öte yandan bazı başka ilaçlar hem 
urların küçülmesine hem de kanamanın azalmasına neden 
olmaktadır (Tablo 1 ve Tablo 2’ye bakınız).



 

Vücuda ilaç verme 
yöntemleri

Rahim urlarının tedavisine yönelik ilaçlar, rahime yerleştirilen 
ilaç salma cihazları kullanarak veya tablet ve enjeksiyon ile 
verilebilir (bakınız Tablo 1). Tablo 2’de, farklı ilaç tedavileri 
hakkında daha fazla bilgi yer almaktadır.

Levonorgestrel	salgılayan	intrauterin	sistem	(LNG	–	IUS)

Traneksamik asit

Antienflamatuar ilaçlar

Kombine doğum kontrol ‘hapı’

Ulipristal asetat

Gonadotropin salımı yaptıran hormon analogları (GnRH agonistler)

Kanamayı azaltan ilaç salgılayan cihaz

Kanamayı azaltan tabletler

Urları küçülten ve kanamayı azaltan tabletler

Urları küçülten ve kanamayı azaltan enjeksiyonlar

Tablo 1.
Rahim urları ile ilgili ilaçların verilme / uygulanma 
yöntemleri

 

 

Tablo 2.
İlaç tedavileri hakkında daha fazla bilgi

İlacın adı Açıklama

Levonorgestrel salgılayan 
intrauterin sistem  
(LNG – IUS)

Traneksamik asit

Antienflamatuar ilaçlar

Kombine doğum  
kontrol hapları

Ulipristal asetat

Gonadotropin salımı 
yaptıran hormon 
analogları (GnRH 
agonistler) kanamayı 
azaltır 

Rahim içerisine küçük plastik bir cihaz 
yerleştirilir ve cihaz, yavaş yavaş progestojen  
bazlı hormon (levonorgestrel) salgılar.

Bu ilaç, rahim astarının hızlı bir şekilde 
büyümesini önler, böylece kanama hafifler

Bu tabletler, kanın rahim içinde pıhtılaşmasına 
yardımcı olur, böylelikle kanama hafifler 

Bu tabletler vücutta, ağır adet dönemleri ile 
bağlantılı olan prostaglandinler olarak 
adlandırılan doğal maddelerin üretilmesini 
azaltır, böylece kanama hafifler

Bu tabletler (bazen ‘hap’ olarak da bilinir), 
hormonlar, östrojen ve progestojen içerir.  
Bu hormonlar, rahim astarının gelişimini 
yavaşlatır, böylece kanama hafifler 

Bu tabletler, ur hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek 
ve bu problemli hücrelerin kendi kendini yok 
etmesini sağlayarak urların boyutunu küçültür

Bu tabletler, urları küçültür ve böylece kanama 
hafifler

Bu tedavi, enjeksiyon yolu ile verilmektedir ve 
vücudun az miktarda östrojen salımı yapmasını 
ve böylece urların küçülmesini sağlar

Bu enjeksiyonlar urları küçültür ve böylece 
kanama hafifler

İlaçların yan etkileri

Her ilaç, bazı insanlarda yan etki gösterebilir. Doktorunuz, 
rahim urları ile ilgili farklı ilaçların faydalarını ve bunların 
muhtemel yan etkilerini açıklayacaktır. Böylece, eğer tedavi 
gerekiyorsa, hangi ilacın en iyi seçim olacağına karar 
verilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cerrahi operasyonlar ve 
cerrahi olmayan işlemler

Belirtiler çok sorun yaratıyorsa ve kullanılan ilaçlardan beklenen 
sonuç elde edilemediyse, rahim urlarının tedavisi için bir ameliyat 
veya cerrahi olmayan bir müdahale seçeneği düşünülebilir.

Tablo 3’te, rahim urlarının tedavisine yönelik cerrahi ve cerrahi 
olmayan işlemler hakkında bilgi verilmektedir. Doktorunuzun, 
ameliyat veya cerrahi olmayan bir müdahalenin size faydalı 
olacağını düşünmesi durumunda, ihtiyaç ve isteklerinize en 
uygun tedaviyi almanızı sağlamak için, muhtemel seçenekler 
hakkında doktorunuz sizinle detaylı bir şekilde konuşacak ve 
görüşlerinizi alacaktır.

Tablo 3.
Rahim urlarının tedavisi için cerrahi operasyonlar ve 
cerrahi olmayan işlemler

İşlemin adı Açıklama

Histerektomi (rahim 
ameliyatı)

Miyomektomi

Endometriyal ablasyon

Rahimi almak için yapılan cerrahi operasyon:
•	 Büyük	rahim	urları	olan	ve	yoğun	kanama

yaşayan kadınlar için önerilebilir
•	 Rahim	urlarının	tekrar	oluşmasını	önlemek

için en iyi yöntemdir 
•	 Ameliyattan	sonra	çocuğu	olmaz	veya	başka

çocuğu olmaz

Urların, rahim duvarından alınması için yapılan 
cerrahi bir operasyon:
•	 Özellikle	halen	çocuk	sahibi	olmak	isteyen	

kadınlar için olmak üzere, histerektomi yerine 
düşünülebilir 

•	 Karından	küçük	bir	kesik	ile	yapılır	
(‘ufak bir yarık yoluyla yapılan ameliyat’)

•	 Her	zaman	mümkün	olmayabilir;	urların	
büyüklüğüne, sayısına ve pozisyonuna bağlıdır

Histerektominin cerrahi olmayan alternatifidir:
• Rahim astarının alınmasını kapsar
•	 Genelde	rahmin	iç	yüzeyinin	yanında	bulunan

urlar için önerilir



 

 

  

 

İşlemin adı Açıklama

Ur arteri tıkama

En son teknikler

Urların tedavisinde histerektomi ve 
miyomektominin cerrahi olmayan alternatifidir:
•	 Kanı	döl	yatağına	götüren	kan	damarlarına	

küçük parçacıkların enjekte edilmesi yoluyla 
yapılır

•	 Urlara	kan	teminini	önler,	urların	küçülmesini
sağlar

En	yeni	teknikler,	küçük	iğneleri	hedeflenen	urun	
merkezine götürmek için manyetik rezonans 
görüntülemeyi	(MRI)	kullanmaktadır.
•	 Urları	yok	etmek	için	iğnelerden	lazer	veya

ultrason enerjisi geçer 
•	 Her	türden	urların	tedavisinde	kullanılamaz
•	 Uzun	vadede	faydaları	ve	muhtemel	riskleri

halen araştırılmaktadır

Notlar

Daha fazla bilgi

Rahim urları ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız,  
www.fibroidsconnect.co.uk adresini ziyaret edebilirsiniz. Gedeon 
Richter UK Ltd’nin geliştirdiği ve finanse ettiği bu web sitesi, rahim 
urları hakkında bilgiler içermektedir.

British Fibroid Trust’ın (İngiltere Ur Vakfı) web sitesi  
www.britishfibroidtrust.org.uk’de de faydalı bilgiler bulabilir veya 
NHS	Choices’ın	web	sitesini	ziyaret	edebilirsiniz:	www.nhs.uk.
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