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Дефиниция
Терминът лейомиома, миома и фибром на матката са синоними и представляват
доброкачествени тумори, произхождащи от миометриума на матката.
Честота
Това е най-честия доброкачествен тумор в женската полова система. Много фактори
оказват влияние върху появата му, но с най-голяма значимост е расовата
принадлежност– до 80% се откриват при черната раса при ултразвуково изследване. В
бялата раса се установява от 30% до 50% в периода на перименопауза, като една трета
от тях стават симптомни. При нераждалите жени честотата е по-голяма като е по-честа
и клиничната изява.
Етиология, рискови фактори, патофизиология
Лейомиомите са моноклонални тумори, произлизащи от гладката мускулатура като
иницииращия фактор не е известен. За рискови фактори се смятат генетичното
предразположение, по-късна възраст, ранно менархе, липса на бременност, приложение
на тамоксифен, афро-американски произход, затлъстяване, диабет, хипертония.
Растежът на този вид тумори е силно зависим от естрогените и прогестерона, които
увеличават митотичната активност на миоцитите. В тази връзка се определя
зависимостта на промяната им от бременност и в менопаузалния период.
Патоанатомия
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Миомите могат да бъдат единични или множествени, да варират по размер и
разположение.



Размер- вариращи от микроскопични до мултинодуларни и с огромни размери.
Разположение:

Този вид тумори могат да произхождат от всяка структура, съдържаща гладкомускулни влакна, но най-често са в маточното тяло. Понякога могат да се открият
във фалопиевите тръби, кръглия лигамент и в около 5% в маточната шийка.
Изключително рядко се развиват от ретроперитонеалната тъкан и се проявяват със
симптоми на притискане.
В зависимост от посоката, към която нарастват могат да бъдат:
1. Интрамурални- развиват се в стената на матката. Най-чести като
локализация.
2. Субсерозни- нарастват към серозата, покриваша матката. Могат да стигнат
до огромни размери и да остана без изява.
3. Субмукозен- с растеж към кухината на матката. Те са около 5-10% от всички
видове , но са с най-голяма клинична изява. Тук принадлежат и Nodulus
myomatosus nascens-педункулизиран и подаващ се през цервикалния канал
възл.
4. Интралигаментарен- растеж в посока към широката връзка. Понякога са
трудни за диагноза и предизвикват симптоми на компресия.
5. Паразитни- субсерозни с алтернативно кръвоснабдяване най-често към
оментум.
Съществува и една нова класификация на FIGO, в зависимост от разположението на
миомните възли:
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Макроскопски вид:
Представляват твърди, кръгли, неправилно лобулирани формации.Количеството
на съединителната тъкан определя консистенцията им. Отделени са от
миометриума от псевдокапсула в резултат на компресия на гладкомускулните
влакна. Кръвоснабдяването им е от една или две артерии, но като цяло не
съответства на бързината на растежа им. В зависимост от тежестта на
диспропорцията се наблюдават процеси на хиалинизация, калцификация,
кистична и мастна дегенерация или некроза.

Клинична картина

В 15-20% това заболяване е безсимптомно. Най-честата изява е анормално кървене от
матката- менометрорагия и полиметрорагия . В около 30% от случаите с хистеректомия
по повод миоми се наблюдава силно менструално кървене. Механизмът за това е
неизяснен- увеличена повърхност на ендометриума, васкуларна дисрегулация и
промяна на хемостазата. Най-силно е при субмукозното, а най-слабо при субсерозното
разположение.
Болката е друг симптом и обикновено е свързано с дегенерация, торзия или
аденомиоза. Пациентки в менопауза с диагностицирана миома и новопоявила се болка
или кървене са суспектни за лейомиосаркома.
Неизяснен стерилитет също може да се асоциира със съществуваща миома.
Механизмът е нарушаване формата на маточната кухина, транспорт и имплантация в
кухината.
В напреднали случаи се наблюдават симптоми на притискане върху съседни органиполакиурия, дизурия при растеж към пикочния мехур. При задържане на уринаинфекции или хидроуретер, хидронефроза. Растежът към ректум е свързано с
обстипация и тежест.
Анемията е един от най-честите признаци на силно кървене и миомни възли. С това са
свързани и оплаквания от сърцебиене, главоболие, световъртеж, умора и безсилие.
Диагноза
 Поставянето на диагнозата започва с подробна анамнеза за продължителност и
редовност на менструалния цикъл, наличие на нерегулярно кървене. Обилната и
продължителна менструация със съсиреци е обичаен признак. Допълнително
пациентките съобщават за тежест, подуване на корема и симптоми на
притискане.
 Гинекологичен преглед- с оглед може да се види миомен възел, отклонение във
формата и размерите на цервикса. При бимануален преглед се палпират
формации с твърда консистенция, гладка повърхност, които са свързани с
матката. Понякога се палпира общо увеличена матка, която отново е подвижна
спрямо малкия таз.
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Образни изследвания- най-лесно достъпен и информативен е ултразвуковият
метод (трансвагинален, трансабдоминален, 3D сонография). Чрез него се
определя размера, локализацията, посоката на растеж, кръвоснабдяването. CT е
с ограничени възможности, докато ЯМР е много по-точен и е приложим при
трудности в диагнозата.
 Лабораторни методи- изследват се хемоглобин, хематокрит, Fe.
Лечение, поведение
Голяма част от лейомиомите са безсимптомни и нямат нужда от лечение. Около 20% до
50% са клинично изявени с абнормно маточно кървене, железен дефицит и
анемия,симптоми на притискане. При пациентки с абнормно кървене трябва да се
изследват допълнително за други заболявания с подобна симптоматика.
Поведението зависи от възрастта и репродуктивните желания на пациентките,
големината и разположението на възлите.В зависимост от тези особености се прилага :
 Очаквателно поведение с проследяване чрез клинични и образни методи.
- При пациентки в менопауза без оплаквания. Проспективни проучвания чрез
ехографско проследяване показват, че 3% до 7% от нелекуваните миоми в
перименопауза регресират в следващите 6 месеца до 3 години. Самите
пациентки в тези случаи желаят изчаквателно поведение. Това е приложимо
и при жени в менопауза на хормонозаместителна терапия.
- Пациентки в репродуктивна възраст, без клинични симптоми. При първично
откриване на тумора е добре да се направи преглед след 6 месеца.
 Консервативно или оперативно лечение при пациентки със симптоми.
Медикаментозно лечение
 Нехормонални препарати:
- НСПВ средства се използват за намаляване на дискомфорта и болката;
- Транексамова киселинапроявява антихеморагична активност, чрез
инхибиране на фибринолитичните свойства на плазмина. Транексамовата
киселина се свързва с плазминоген и образува комплекс, включващ
транексамова киселина и плазминоген, като потиска превръщането му в
плазмин. Активността на комплекса транексамова киселина-плазмин върху
активността на фибрина е по-ниска от самостоятелната активност на свободния
плазмин.Стандартното лечение на локална фибринолиза: 0,5 g (1 ампула от 5 ml)
до 1 g (1 ампула от 10 ml или 2 ампули от 5 ml) транексамова киселина като
бавна интравенозна инжекция (= 1 ml/минута) два до три пъти дневно . При
генерализирана фибринолиза: 1 g (1 ампула от 10 ml или 2 ампули от 5 ml)
транексамова киселина като бавна интравенозна инжекция (= 1 ml/минута) на 6
до 8 часа, еквивалентно на 15 mg/kg телесно тегло.
- Fe –препарати за коригиране на анемичния синдром
 Хормонално лечение:
- За намаляване на кръвозагубата се прилагат комбинирани
контрацептиви или прогестеронови аналози:
а/ ПОК – Действат върху хипоталамуса чрез намаляване на продукция на
releasing-хормоните и върху хипофизата. Ефектът е чрез блокиране на овулацията и
намляване дебелината на ендометриума. По този начин повлияват основния симптомабнормното кървене.
б/ прогестини- естествени или синтетични действат чрез повлияване на
фиброидния растеж чрез повлияване на инсулиноподобния растежен фактор-1 и
рецепторите за естроген и прогестерон. Пероралните препарати се приемат през
втората фаза на менструалния цикъл и водят до намаляване на симптомите от абнормно
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кървене в 25-50% от случаите. Подобен е механизмът и на вътрематочните спирали с
левоноргестрел, които са много ефективни.
в/ Андрогени(антиестрогени)- подобни на 17-α ethinyl testosterone. Действието
им е чрез повлияване на оста хипоталамус-хипофиза-яйчник като намаляват
естрогенните нива със супресия на гонадотропиновата секреция от хипоталамус и
инхибиране на овариалната стероидогенеза. Страничните ефекти са свързани с
андрогеноподобния строеж. Проучванията показват намаляване на 20-25% от обема и
основно приложение за корекция на кръвозагубата.
г/GnRH агонисти- водят до спиране на менструацията и намаляване размера на
възли. Механизмът им е чрез повлияване на GnRH-рецепторите в хипоталамуса.
Предлагат се под формата на назален спрей, подкожни инжекционни форми и
инжекционни депо препарати. Най-общо се очаква „намаляване през първите 3 месеца
от лечението“ на 50% от обема, но това е само с временен характер. След спиране на
терапията, се наблюдава отново растеж през следващите 12 седмици. Друг недостатък
са страничните ефекти- симптоми на менопауза, които са силни и по тази причина се
препоръчва приложение не повече от 6 месеца. Основно е за временно намаление на
миомата с цел коригиране на анемичния синдроми и по-добър резултат от
оперативното лечение.
д/GnRH антагонисти– имат рядко приложение.
е/SPRM- селективни модулатори на прогестероновите рецептори. Това са
стероидни и нестероидни вещества, които се свързват с прогестероновите рецептори.
Установено е, че миомите растат предимно през секреторната фаза, както и че растежът
им се повлиява от екзогене прогестерон. Предизвикват намаляване на абнормните
кръвотечения, стимулират апоптозата в миомата, което води до намаляване на обема,
инхибират овулацията и повлияват дебелината на ендометриума. Действието им е
подобно на GnRH агонистите, но без страничните им ефекти.
Оперативно лечение
В зависимост от обема на операцията, то може да бъде органосъхраняващо или с
радикален характер. Това зависи от възрастта, симптомите и най-вече репродуктивните
желания.
 Миомектомия- метод на избор, който зависи от размера и броя на
миомните възли.
- Хистероскопски метод- отстраняването става по вагинален път и
се прилага при субмукозните възли и метод на първи избор при
тях. Прилага се едноетапно при миомни възли до 4см, възможно е
и при тумори 4-6см. При непълна резекция се прилага двуетапна
операция, като е необходимо измерване на дебелината на
стената(не
по-малка
от
5мм)
за
избягване
на
усложнения.Препоръчва се също при асимптомни пациентки със
стерилитет, т.к. се смята, че деформирането на кухината пречи на
имплантацията.
- Лапароскопски метод- при субсерозни и отчасти интрамурални
миомни възли. Поради необходимост от морселация на възела са
възможни усложнения от увреждане на съдове и вътрешни органи.
Недостатък е и дисеминацията на миомни парченца, особено в случаи с
лейомиосаркома(1 на 400 случая)

-

Лапаротомия-чрез оперативен разрез се отстраняват предимно
интармурални и с големи размери възли.
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Пациентките трябва да бъдат предупреждавани от възможността за
рецидивиране на миомите и в някои случаи персистиране на симптомите,
както и за възможност за поява на сраствания.
 Хистеректомия- най-сигурният метод за повлияване на оплакванията.
индикациите са подобни на миомектомията, а също асимптомни
пациентки с размер 3-4 месечна бременност, бърз растеж на миомния
възел. Може да бъде извършена по три начина, в зависимост от
размерите, подвижността и опита на оператора.
- Лапароскопски и роботизиран път-може да се извърши
мурселиране или да съчетае с вагинално отстраняване на матката
- Лапаротомия- отстраняване по класически метод с разрез през
коремната стена.
- Вагинален- при малки миомни възли и десцензус на матката.
 Емболизация на а.утерина- чрез запушване на съдовете се цели
намляване на кръвоснабдяването на миомния възел. С катетър през а.
femoralis се влиза и се достига до маточните артерии. Инжектират се
500мик. дребни PVC частици. ефектът е намаляване на кървенето и
симптомите на притискане, както и намаляване размера на тумора.
Съществува риск от остър емболизационен синдром, водещ до сепсис и
шок. Методът не се препоръчва за нераждали жени поради риск от
усложнения. Съветва се да се направи веднага след менструация, с оглед
избягване на риск от бременност.
Подобен метод е и лапароскопско лигиране на маточните съдове.
 Миолиза или деструкция на миомния възел
- УЗ деструкция(MRg-FUS magnetic resonance-guided focused
ultrasound) с фокусиране на лъча в миомния възел е нова и
обнадеждаваща процедура. Необходимо е строго прецизиране на
подходящите пациентки. Наблюдавa се намаляване размера на
тумор, деваскуларизация и намаляване на симптомите.
- Nd:YAG лазерът е ефикасен, но високата цена и риска от
посоперативни адхезия пречат на широката му употреба.
- Радиофреквентна миолиза е минималноинвазивна техника и
алтернатива, но са необходими допълнителни проучвания. Поставя
се електрод в миомния възел и се причинява некроза.
- Криомиолиза – съществува като експериментална процедура,
няма достатъчно данни за ефикасност и безопасност.
 Електроаблация на ендометриума- прилага се с цел намаляване на
симптомите на кървене.

Лечение на остра кръвозагуба- дефинира се като кръвозагуба, изискваща спешна
интервенция. Може да е интраабдоминална или вагинална. Необходима е бърза и
своевременна диагностика. Прилага се транексамова киселина 3 пъти дневно. От
хормоналните препарати с най-бърз ефект са естрогенните препарати и селективните
прогестеронови модулатори( улипристал ацетат)
Възможно е поставяне на фолиев катетър за 48 часа интракавитарно.
В заключение: Лечението на пациентки с лейомиома трябва да бъде
индивидуализирано според симптоми, размер, локализация, възраст, желание за
бременност, опит на лекаря.
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1.Ефективно медикаментозно лечение на абнормно маточно кървене е IUD с
levonorgestrel, GnRH агонисти, SPRM, перорални контрацептиви, гестагени.
2.Ефективно медикаментозно лечение на пациентки със симптоми на подуване –SERM
и GnRH агонисти.
3.Миомектомията е избор при пациентки, желаещи да запазят репродуктивните си
функиции. Има риск от рецидив на оплакванията и възлите.
4. Хистеректомията е най-ефективен метод за лечение.
5. От консервативните методи –емболизацията на маточните артерии е с най-голяма
ефективност.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Миома на матката
Асимптомни

Клинично наблюдение

Желаещи
забременяване

Следва се
проткол за
стерилитет

Симптомни

Пременопауза

Други

Запазване на
фертилност

Запазване
на матката

АМК

симптоми на
подуване+/АМК

Медикаменти :
- SPRM
- ПОК
- Даназол
- LNG-IUD
- Транексамова
киселина
- GnRH –агонисти
Оперативно:
 Миомектом
ия
-лапароскопия
-хистероскопия
-лапаротомия

Медикаменти :
- SPRM
- GnRH –агонисти

симптоми на
подуване+/-АМК
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Изследвания:
-ендометриална биопсия
-образни
-хистероскопия

ЛХТ

Миомектомия
-хистероскопия

Интервенционални

-емболизация на
а.uterina
-MRg-FUS

Оперативно:
Миомектомия
-лапароскопия
-хистероскопия
-лапаротомия

Постменопауза

-миолиза
Оперативно
Миомектомия +/ендометриална
аблация
- лапароскопия
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