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Определение 

Ендометриозата е едно от най-честите доброкачествени гинекологични заболявания. 

Представлява наличие на тъкан, наподобяваща ендометриума извън маточната кухина, 

която предизвиква хронична възпалителна реакция (1). Характеризира се с хронично 

рецидивиращо протичане (2).  

Епидемиология 

Ендометриозата е най-разпространена сред жени в репродуктивна възраст (3). Точната 

честота на заболяването е неизвестна, но варира от 2 до 10% при жени в репродуктивна 

възраст, до 50% при жени с инфертилитет (4,5). Между 30 и 50% от пациентките, 

диагностицирани с ендометриоза са с репродуктивни неуспехи (6). Сред жените с 

хронична тазова болка ендометриоза се открива в 30 до 80% (6).  

Етиология и патогенеза 

Етиологията и патогенезата все още не са напълно изяснени, поради което липсва и 

етиологично лечение (7).  Ендометриозата е естроген-зависимо заболяване (8). 

Съществуват различни теории  - имплантационна на Sampson (8,9), метапластична (10), 

метастатична (11), имунологична (12), хормонална (13), генетична (14,15) 

Форми и разпространение 

Ендометриоза може да се развие в почти всеки орган в човешкото тяло, но най-честа е 

локализацията в малкия таз - различават се пелвична и екстрапелвична ендометриоза (16).  

В малкия таз основно се засягат вътрешните генитални органи и перитонеума – генитална 

и екстрагенитална ендометриоза (17). Според разположението на лезиите в гениталните 



органи, ендометриозата бива вътрешна, засягаща маточната мускулатура (аденомиоза), и 

външна, засягаща маточната сероза, маточните тръби и яйчници (17).  Макроскопски се 

различават три форми на ендометриоза: повърхностна перитонеална, яйчникова и дълбока 

инфилтрираща ендометриоза (ДИЕ), като аденомиозата е форма на ДИЕ (18). 

Перитонеалната форма може да се прояви по различни начини – множество дребни лезии 

тип „барутно обгаряне“ или единични плаки с различен цвят – черни, кафяви, червени или 

бели, жълто-белезникаво обезцветяване на перитонеума, перитонеални хлътвания (18,19). 

Яйчниковата форма се представя от яйчникови кисти, изпълнени с гъста кафява течност от 

натрупване на стара кръв, известни като „шоколадови“ кисти. ДИЕ се дефинира като 

наличие на ендометриозен имплант на повече от 5 мм под перитонеума (18). 

Патофизиология 

Въпреки че заболяването е с доброкачествен характер, специфична особеност на 

ендометриозните клетки е способността им за прикрепяне и инвазия (20). Ендометриозата 

се съпътства с хроничен възпалителен процес, фиброзиране на тъканите и формиране на 

плътни адхезии (21-23). Налице е и процес на неоваскуларизация (24,25). Локално се 

увеличават нивата на фактори на възпалението – IL8, IL6, COX1, СОХ2, макрофаги,  TNF 

(26-28).  

Клинична картина 

Ендометриозата се асоциира с хронична тазова болка, дисменорея, засилваща се с времето, 

обилни менструални кръвотечения, диспареуния, дизурия, дисхезия, циклични 

интестинални смущения, хронична тазова възпалителна болест, инфертилитет.  

Заболяването може да протича и асимптомно (29-33).  

Класификация 

Ендометриозата е мултиорганно заболяване с разнообразни форми. Може да бъде 

разпространена в различни степени. Клиничната картина е разнообразна и не корелира с 

тежестта на заболяването. Създадени са множество класификации, но нито една не дава 

ясно описание на разпространението, което да има прогностична стойност относно 

симптоматиката, лечението и рецидивирането (34).  

Въз основа на публикуваните до момента класификационни системи се препоръчва 

рутинното използване на rASRM класификация (35) и стадиране при всяка оперативна 

интервенция с открита ендометриоза. В случаите, когато се касае за пациентки с 

ифертилитет като допълнение може да се използва Endometriosis Fertility Index (EFI), която 

има предиктивна стойност за фертилните възможности и може да бъде използвана за 

планиране на лечението на жени с инфертилитет (36,37) – Ниво А, Клас IIa 

ДИАГНОЗА 

Диагнозата на ендометриозата често е късна ,по данни от различни страни между 5 и 10 

години от началото на заболяването (38-40).  

1. Анамнеза 



При наличие на един или повече от следните симптоми ендометриозата следва да бъде 

включена в диференциално-диагностичен план: - Ниво С 

Дисменорея – почти всички пациентки с ендометриоза се оплакват от дисменорея (41) 

Други симптоми от страна на гениталната система: диспареуния, хронична тазова болка, 

менометрорагия, инфертилитет 

Екстрагенитални симптоми: циклична дисхезия, дизурия, хематурия, ректорагия 

 

2. Физикално изследване 

2.1. Вагинално изследване – оглед със спекулум –  

 - ендометриозни огнища по повърхността на PVCU, влагалищен форникс (42) – съмнение 

за дълбока инфилтрираща ендометриоза - клас I, ниво В 

- отклонение на PVCU от централна позиция - резултат от сраствания или яйчникови кисти 

- клас I, ниво С 

2.2. Бимануална вагино-абдоминална палпация  

- аднексиални формации – съмнение за яйчникова ендометриоза (43,44)  - клас I, ниво В 

- палпация на възел във влагалищния форникс – съмнение за ДИЕ (42) – клас I, Ниво В 

- палпаторна болезненост, ограничена подвижност на матка и аднекси – съмнение за ДИЕ, 

сраствания – клас I, ниво С 

- нормалната находка не отхвърля диагнозата ендометриоза (45)  – клас I, ниво В 

2.3. Ректовагинална палпация 

- Препоръчва се при съмнение за ДИЕ засягаща ректовагиналното пространство – клас I, 

ниво С 

2.4. Абдоминална палпация 

- Чрез абдоминална палпация се диагностицират формации в малкия таз – съмнение за 

яйчникова ендометриоза – клас I, Ниво С 

- Диагностицирани раздути чревни бримки – съмнение за интестинална форма на 

ендометриоза, сраствания с чревни бримки – клас I, ниво С 

3. Ултразвуково изследване 

3.1 Трансвагинална ехография – установяват се кистозни формации, най-често с типично 

хомогенно, умерено ехогенно съдържимо тип „матово стъкло“; по-рядко с ехоразнородно 

съдържимо; задебелена и понякога неравна капсула (46). При жени със симптоми и 

находки както при ректовагинална ендометриоза трансвагиналната ехография е полезна за 



поставянето на диагнозата – скенира се обтурирал cavum Douglasi и задебеление, 

прирастнало към задна маточна стена в областта на сакроутеринните връзки и предна 

ректална стена, съответстващо на ендометриозен възел (47).  При съмнение за 

ендометриоза във везикоутеринното пространство трансвагиналната ехография има висока 

степен на сензитивност и специфичност за поставяне на диагнозата (48). 

Диагностицирането на ректовагинална ендометриоза с помощта на трансвагинална 

ехография се препоръчва де се извършва от ехографист с опит в диагностицирането на 

заболяването, тъй като сензитивността на метода зависи от квалификацията на 

изследващия (49).   

- Препоръчва се рутино изследване на малкия таз с трансвагинална ехография при всички 

пациентки със съмнение за яйчникова ендометриоза и ДТЕ засягаща ректовагиналното или 

везикоутеринното пространство – клас I, ниво А 

3.2. Tрансректална ехография – диагностика на ДТЕ засягаща ректовагиналното 

пространство, диагностика на яйчникова и ДТЕ ендометриоза при пациентки, които са 

virgo intacta (50). 

- Препоръчва се изследване с трансректална ехография с цел диагностициране на 

яйчникова ендометриоза и ДТЕ при пациентки, които са virgo intacta – клас I, ниво А 

- Препоръчва се изследване на пациентки със съмнение за ДТЕ с трансректална ехография 

в случаите, когато трансвагиналната ехография не е с висока достоверност за поставяне 

или отхвърляне на диагнозата ректовагинална ендометриоза – клас I, ниво В 

4.Лапароскопия  

4.1. Конвенционална лапароскопия – диагностичната лапароскопия с биопсия и 

хистология е златен стандарт за диагностика на ендометриоза. Липса на стигми за 

ендометриоза интраоперативно е показател с висока достоверност за изключване на 

диагнозата. При наличие на лезии, характерни за ендометриоза, лапароскопия с биопсия и 

хистология е с по-висока позитивна достоверност от само диагностична лапароскопия 

относно поставяне на диагнозата (51). Проучвания показват, че визуалната диагноза на 

ендометриоза се потвърждава само в 54-67% (52). С лапароскопия може да се постави 

диагноза на всички форми на ендометриоза, като от значение за достоверността е опитът 

на хирурга и акуратното описание на находката и стадиране на заболяването (51). 

Лапароскопията е основен метод за диагностициране на перитонеална ендометриоза (53).  

- Препоръчва се при съмнение за ендометриоза да се извърши диагностична лапароскопия 

с биопсия и хистология – клас I, ниво А 

- При ексцизия на ендометриозна киста е желателно изпращане на материал за хистология 

с цел изключване на евентуална малигненост – клас I, ниво С  

- При съмнение за перитонеална ендометриоза от анамнестичните данни – наличие на 

циклична тазова болка, дисменорея и инфертилитет с неизяснена етиология, с цел 

уточняване на терапевтичния план и евентуална оперативна намеса може да се предложи 



извършването на диагностична лапароскопия. Терапевтичната полза от оперативна намеса 

при перитонеална ендометриоза с цел повишаване на фертилитета е минимална, затова 

извършването на диагностична лапароскопия при асимптоматични пациентки с цел 

изключване на ендометриоза не се препоръчва (54,55)    – клас II, ниво В  

4.2. Трансвагинална лапароскопия – дава възможност за ранна диагностика на много 

малки по размер лезии. По-малко инвазивна процедура от конвенционалната 

лапароскопия. Недостатък на метода е липсата на възможност за оглед на предния 

компартмент на малкия таз и липсата на възможност за биопсия и хистологичен резултат 

(56-58).    

 

- При липса на изявени симптоми на Е (яйчникови кисти, суспектни за дълбоки Е нодули 

формации) и наличие на дисменорея, циклична тазова болка и инфертилитет с неизяснена 

етиология, с диагностична цел може да се използва и трансвагинална лапароскопия – клас 

I, ниво В 

 

5. ЯМР – висока сензитивност и специфичност за диагностика на ДТЕ, аденомиоза и 

диференциална диагноза с други патологии и туморни формации в малкия таз – яйчник, 

ректум, пикочен мехур, миомни възли (59-61). Ползата от ЯМР при диагностика на 

перитонеална ендометриоза е неясна (59). 

- Използването на ЯМР с цел диагностично уточняване на ДТЕ може да влезе в 

съображение, особено в случаите, когато липсва възможност за ехографско изследване от 

опитен в областта  ехографист – клас I, Ниво В 

- ЯМР с цел диагностично уточняване на яйчникови кисти може да се назначи при 

съмнение в характера на кистите от ехографската находка, съмнение за придружаваща 

ДТЕ – клас I, ниво В 

6. Рентгенови изследвания – препоръчват се с цел диагностично уточняване при съмнение 

за засягане на кух абдоминален орган при ДТЕ или големи яйчникови кисти  

- Венозна урография – състояние на уретери, пикочен мехур – (62) – клас I, ниво В 

- Иригография – дебело чрево, ректум – клас I, ниво С  

 

7. Други ендоскопски изследвания – при съмнение за ДТЕ имат диагностична стойност 

относно степента на инвазия на ендометриозните нодули към съседни органи, както и  

диференциално диагностична с други бенигнени и малигнени формации (63,64). 

- Препоръчва се извършване на ректоколоноскопия при съмнение за засягане на чревната 

стена от ДТЕ с цел оценка на дълбочината на инвазия, ДД с Ту формации от чревен 

произход (63)  - клас II, ниво В 



- Препоръчва се извършване на цистоскопия –  при съмнение за засягане на пикочен мехур 

от ДТЕ в дълбочина с цел оценка на степента на инвазия, както и ДД с Ту формации от 

пикочния мехур (64) – клас II, ниво В 

 

8. Биомаркери - СА 125 често е повишен при наличие на ендометриоза, но стойността му 

не корелира със стадия на заболяването, както и с наличието или липса на рецидив (65,66). 

Завишението на СА 125 не е достатъчно специфичен маркер, което прави нерелевантно 

изследването му с цел диагноза на ендометриоза и диференциална диагноза с други 

яйникови тумори (7). Същото важи и за изследването на биомаркера НЕ 4 (67,68).      

 

 - Рутинно изследване на серумните нива на СА 125 и НЕ 4 с цел диагноза и проследяване 

на ендометриоза не се препоръчва – клас I, ниво А 

Лечение 

Ендометриозата е заболяване имащо отношение към здравето и репродуктивните 

способности на жената. Различните методи на лечение на заболяването може да влияят 

върху бъдещите репродуктивни способности, степента на излекуване и отпадане на 

симптоматиката и честотата на рецидивите.  

Препоръчва се при изготвяне на терапевтичен план при пациентки с ендометриоза да се 

подхожда индивидуално, като се вземат  предвид възрастта, репродуктивния статус, 

клиничната картина и стадия на заболяването – клас I, ниво С 

I. Видове  

1. Медикаментозно 

Медикаментозно повлияване на ендометриозата се постига с препарати, потискащи 

естрогенната хормоносинтеза и  процеса на овулация. Понастоящем се използват 

медикаменти от групите на  оралните контрацептиви, прегестеронови и 

антипрогестеронови препарати, агонисти на GnRH, ароматазни инхибитори.  

- Изборът на вида медикамент следва да се направи индивидуално, спрямо 

характеристиките на конкретната пациентка – симптоматика, репродуктивни планове, 

стадий на ендометриозата, поносимост към препарата – клас I,  

1.1. Самостоятелно приложение 

-Контрол на болков синдром – клас I, ниво А 

-Не се препоръчва приложение при настоящо желание за бременност  с цел повишаване 

шанса за спонтанна бременност (69,70) – клас I, Ниво А 

-Медикаментозно лечение може да се приложи преди начало на АРТ процедура за 3-6 

месеца (71,72) – клас I, Ниво А 



1.2. Предоперативно 

Прилагането на медикаментозно лечение преоперативно не подобрява резултатите от 

операцията по отношение на лечение на болков синдром и инфертилитет ( 49, 73). В 

единични случаи на пациентки с инфертилитет и аденомиоза, при които е взето решение за 

оперативна редукция на аденомиозата предоперативното медикаментозно подтискане на 

овулацията спомага за техническото улесняване на операцията и намаляване на 

кръвозагубата (16-18). 

- Рутинно предоперативно приложение на медикаментозно подтискане на ендометриозата 

не се препоръчва – клас II, ниво А 

- В единични случаи при пациентки с аденомиоза и инфертилитет може да се приложи  

предоперативно медикаментозно лечение – клас I, ниво B 

1.3. Постоперативно  

-  Продължително медикаментозно лечение с орални контрацептиви за 18-24 месеца се 

препоръчва за постоперативен контрол и профилактика на дисменорея и намаляване на 

риска от рецидив на яйчникова ендометриоза, независимо от стадия на заболяването (74-

76) – клас I, ниво А 

- След операция при напреднала ендометриоза,  ендометриоза с обширно засягане на 

тазовия перитонеум (75)  – клас I, ниво В  

- Липса на планове за бременност непосредствено след операцията с цел профилактика на 

рецидив (74) – клас I, ниво В 

- Постоперативно хормонално лечение при пациентки желаещи бременност с цел 

повишаване шанса за спонтанна бременност не се препоръчва (70,77,78) – клас I, Ниво А 

Бележки: 

- Приложението на ароматазни инхибитори в комбинация с GnRH агонисти, орални 

контрацептиви, прогестеронови или антипрогестеронови препарати може да се приложи за 

контрол на тазова болка при тежка ДТЕ. Поради страничните им ефекти следва да се 

прилагат при изчерпани други терапевтични възможности (79, 80) – клас I, Ниво В 

- За контрол на болков синдром като продължително лечение (повече от 6 месеца) може да 

се използват орални контрацептиви  (23,74) - клас I, Ниво В; хормонална спирала  (81-83) - 

клас I, ниво В; прогестеронови и антипрогестеронови препарати (76) – клас I, ниво А 

- Препоръчва се при приложение на GnRH агонисти успоредно да се прилага поддържаща 

хормонална терапия с орални контрацептиви с цел намаляване страничните ефекти от 

хипоестрогенемията и загубата на костна плътност. Не са известни данни за намаляване на 

ефективността на лечението при добавяне на поддържаща терапия (84-87) – клас I, ниво А 

2. Хирургично 



Хирургичното лечение на ендометриозата се състои в редукция до ерадикация на 

видимите ендометриозни огнища. Хирургично лечение може да се прилага при всички 

форми на ендометриоза. Видът операция може да бъде лапаротомия или лапароскопия, 

като двата подхода са еднакво ефективни, но лапароскопията се характеризира с по-малка 

постоперативна болка, по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване и по-добър 

козметичен ефект, затова обикновено е предпочитан подход (49). 

- При техническа обезпеченост на лечебното заведение и обучен в областта на 

ендоскопската хирургия и хирургичното лечение на ендометриоза персонал се препоръчва 

използването на лапароскопски подход. Изборът следва да бъде съобразен и с опита и 

квалификацията на персонала спрямо стадия и формата на заболяването. – клас I, ниво С 

- Видът и обема на оперативната интервенция трябва да се избират индивидуално  според 

възрастта, репродуктивната анамнеза, клиничната картина, формата и стадия на 

ендометриозата - клас I, ниво С 

-  При жени с инфертилитет или желание за бъдеща репродукция водеща цел на 

операцията следва да бъде съхраняване на репродуктивните възможности, когато това е 

възможно и не застрашава здравето на жената. Желателно е оперативното лечение да  се 

извършва от лекари с квалификация и опит в репродуктивната хирургия (7,88,89) – клас I, 

Ниво B 

3. Асистирани репродуктивни техники за лечение на инфертилитет свързан с ендометриоза 

3.1. Вътрематочна инсеминация (ВМИ) – може да се прилага при пациентки с начални 

степени на ендометриоза (I-II степен по rASRM) и проходими маточни тръби. ВМИ има 

по-висока успеваемост спрямо изчаквателното поведение (90). Комбинацията на овариална 

стимулация с ВМИ се свързва с по-добри резултати от ВМИ при спонтанна овулация 

(91,92). Проучване, сравняващо резултатите от ВМИ при пациентки с начална степен на 

ендометриоза и такива с неизяснен инфертилитет показва липса на разлика в 

ефективността на метода между двете групи (93).   

- При пациентки с инфертилитет и ендометриоза I-II степен по r ASRM може да се 

приложи лечение с ВМИ, препоръчва се да е в комбинация с овариална стимулация – клас 

I, Ниво В 

- При пациентки с инфертилитет и ендометриоза I-II степен по rASRM лечение с ВМИ е 

желателно да се приложи до 6 месеца след претърпяна оперативна интервенция – клас I, 

ниво С 

3.2. Ин витро фертилизация (ИВФ) -  влиянието на ендометриозата върху успеха от ИВФ 

не е напълно изяснен. Систематични обзори на литературата показват, че хирургичното 

лечение на ендометриоза не е задължителна предпоставка за постигане на бременност (94, 

95), но от друга страна премахването на яйчникова ендометриоза улеснява извършването 

на фоликулярна пункция и намалява риска от инфекция (96). Трябва да се има  предвид и 

макар и малкия риск от малигнизация на яйчникова ендометриозна киста (97). В случаите 



на рецидив на заболяването при тежка степен на засягане, ИВФ има по-добри резултати по 

отношение на постигането на бременност спрямо поредна оперативна интервенция (98).  

Бележки 

Различните типове лечение могат да се комбинират, като се прилагат в различна 

последователност и схема с цел оптимизиране на лечението спрямо водещите симптоми на 

пациентката – клас I, ниво А 

Терапевтичният план при жени с ендометриоза и инфертилитет трябва да бъде 

индивидуализиран, като се анализират факторите: степен и форма на ендометриозата, 

клинична картина, възраст, яйчников резерв, давност на инфертилитета и придружаващи 

фактори, свързани с инфертилитет (тубарна проходимост, мъжки фактор и др), както и 

желанието на пациентката (36) – клас I, ниво А 

II. Лечение според вида ендометриоза и водещата симптоматика 

1. Лечение на перитонеална ендометриоза 

Различават се няколко вида перитонеални ендометриозни лезии – червени, бели, кафяви, 

пигментирани и непигментирани (35, 99,100), но не е изяснено дали различните форми 

имат различно влияние по отношение на болка, инфертилитет и ход на болестта (101).  

1.1. Болков синдром и перитонеална ендометриоза 

1.1.1. Хирургично лечение 

Лапароскопското отстраняване на ендометриозните перитонеални лезии намалява 

болковия синдром (102). Разработени са различни методи на премахване – 

електрокоагулация, лазер вапоризация, ексцизия. По отношение на редукция на болката 

никой метод не е показал предимство (103, 104).  Предимство на ексцизията е 

възможността за хистологично изследване и диагноза.  

- При откриване на перитонеална ендометриоза в хода на операция лезиите следва да се 

премахнат с цел намаляване на болковия синдром – клас I, ниво А 

- Могат да се използват различни начини за премахване на ендометриозните лезии, но с 

цел хистологично изследване и поставяне на точна диагноза е желателно да се направи 

ексцизия и изпращане на поне една проба – клас I, ниво В 

1.1.2. Медикаментозно лечение  

Потискането на яйчниковата дейност предизвика регресия в ендометриозните импланти. 

Медикаментозно повлияване на болков синдром, свързан с перитонеални ендометриозни 

импланти, може да се осъществи с орални контрацептиви, прогестеронови препарати и 

GnRH аналози (75, 105, 106). Някои проучвания показват, че GnRH аналозите имат по-

голяма ефективност по отношение на повлияването на дисменорея и диспареуния (74). В 

две последващи проучвания продължителното приложение на прогестин (диеногест) 

показва сходни резултати (107, 108). При избор на подходящ медикамент следва да се 



взимат  предвид сраничните ефекти, ефективността, наличността и цената на медикамента, 

както и къмплайънса на пациентката.  

За медикаментозно повлияване на болков синдром, свързан с перитонална ендометриоза се 

препоръчва продължителното използване на прогестагени (dienogest, cyproterone acetate, 

noerthisterone acetate, danazol) или антипрогестеронови препарати. Благоприятният им 

ефект продължава дълго време след прекратяване на употребата (109).  – клас I, ниво А 

Препоръчва се използването на GnRH аналози за период от 3 до 6 месеца, като се отчитат  

страничните им ефекти и факта, че 3-месечния период на приложениее е свързан с по-

ранен рецидив на болката (110) – клас I, ниво А 

 

 

Препоръчва се използването на орални контрацептиви за повлияване на болка при 

перитонеална ендометриоза за период 18-24 месеца – клас I, ниво В 

1.2. Инфертилитет и перитонеална ендометриоза 

1.2.1. Хирургично лечение 

Проучвания показват, че оперативното премахване на перитонеалните импланти 

подобряват шанса за спонтанна бременност в сравнение с извършена само диагностична 

лапароскопия (111,112). Ретроспективно проучване показва повишаване на процента на 

имплантация, бременности и раждания от АРТ след лапароскопско премахване на 

перитонеалните лезии в сравнение с извършване на само диагностична лапароскопия 

(113). Ефективността на метода на премахване на ендометриозните импланти не е 

достатъчно проучена (111,112, 114).  

При откриване на перитонеална ендометриоза в хода на оперативна интервенция при жена 

с инфертилитет се препоръчва отстраняване на видимите импланти, когато това не трябва 

да застрашава целостта на подлежащите и съседни органи и структури. Методът на 

премахването им може да се съобрази с наличната апаратура. – клас I, ниво А 

При откриване на перитонеална ендометриоза в хода на оперативна интервенция при жена 

с инфертилитет и предстояща АРТ процедура се препоръчва отстраняване на видимите 

импланти. Поради недостатъчните доказателства за ползите, не се препоръчва 

извършването на диагностична лапароскопия с цел диагностициране и лечение на лека 

степен на ендометриоза рутинно преди започване на АРТ процедура при всяка жена. – 

клас I, ниво С 

1.2.2. Медикаментозно лечение 

Потискането на овулацията с медикаменти постоперативно не подобрява шанса за 

спонтанна бременност (73).  



Не се препоръчва хормонално лечение при жени с инфертилитет и перитонеална 

ендометриоза – клас I, ниво А  

2. Лечение на овариална ендометриоза 

Между 20 и 50% от всички жени с ендометриоза имат овариална форма (115). Диагнозата 

се поставя с различни методи, като рутинното трансвагинално ултразвуково изследване е 

метод на избор поради високата сензитивност и специфичност – детекция на структура с 

типична ехогенност тип „матово стъкло“ (116). 

2.1. Лечение на болков синдром при овариална ендометриоза 

2.1.1. Хирургично лечение 

Най-ефективния метод за лечение на овариалната ендометриоза е хирургичното й 

отстраняване. Метод на избор е оперативната лапароскопия (117). Методът на премахване 

на ендометриозната киста е от съществено значение  - редица проучвания показват, че 

ексцизията на капсулата е най-ефективният метод в сравнение с отварянето и дренирането 

и с аблация на капсулата по отношение на рецидивиране на болестта (118,119).  Само 

отварянето и  дренирането на кистата се свързва с 80% рецидив в рамките на 6 месеца 

(120, 121), като постоперативното приложение на GnRH аналог не подобрява 

ефективността (122).   

За лечение на жени с овариална ендометриоза и болков синдром метод на първи избор е 

лапароскопската ексцизия на яйчниковата киста. – клас I, ниво А 

При жени със завършени репродуктивни планове и болков синдром свързан с тежка степен 

на яйчникова ендометриоза, рецидивираща форма, неповлияваща се от консервативно 

лечение или съмнение в диференциалната диагноза, може да се обсъди извършването на 

едностранна аднексектомия или хистеректомия с двустранна аднексектомия – клас II, 

ниво С  

2.1.2. Медикаментозно лечение 

Самостоятелното медикаментозно лечение при овариална енометриоза не е ефективно (7). 

Преоперативното приложение на GnRH аналози може да доведе до намал яване на размера 

на кистата. Спорен остава въпроса за ползите спрямо операцията (123, 124). 

Постоперативното приложение на GnRH аналози не компенсира непълната операция (78). 

Някои проучвания показват намаление на рецидивите при постоперативно приложение на 

орални контрацептиви и прогестеронови препарати (125-128).  

След оперативно премахване на яйчникова ендометриома се препоръчва приложението на 

орални контрацептиви или прогестеронови препарати като вторична превенция на болков 

сииндром и рецидиви – клас I, Ниво А 

2.2. Инфертилитет и яйчникова ендометриоза 

2.2.1. Хирургично лечение 



Ексцизията на капсулата на яйчниковата ендометриоза по време на операция при жени с 

инфертилитет подобрява шанса за спонтанна бременност в сравнение с аблацията ( 118). 

При пациентки със средна и тежка степен (яйчникови кисти над 3 см) проучвания показват 

постигане на 52-69% бременности след оперативно лечение (129, 130), като резултатите са 

много по-високи в сравнение с процента постигнати бременности (33% за средна, 0% за 

тежка степен) при изчаквателно поведение (131). От друга страна ексцизията на 

ендометриозна капсула засяга значително яйчниковия резерв, което може да се окаже 

решаващо за бъдещите репродуктивни възможности на жената (132-138). Опитът на 

хирурга също има значение за този процес (139). Ефектът от премахване на яйчникова 

ендометриоза като подготовка за АРТ е неясен. Проучвания показват липса на значителна 

разлика в процента постигнати бременности е сравнение с АРТ при наличие на 

ендометриома (94,95). Такива резултати показват и проучвания с кисти над 3 см (94,118, 

140).  Премахването на ендометриозна киста би могло да улесни въвеждането на иглата 

при фоликулярна пункция и да намали риска от инфекция. Под внимание трябва да се 

вземе и много рядката възможност за малигнизация на кистата ( 96,97). При рецидив на 

болестта лечението на инфертилитета с АРТ процедура дава много по-добри резултати 

относно процента бременности в сравнение с реоперацията (98).  

При наличие на яйчникова ендометриоза и инфертилитет може да се обсъди оперативно 

лечение с цел постигане на спонтанна бременност. Под внимание трябва да се вземат 

индивидуалните особености на пациентката – предшестващи операции, възраст, яйчников 

резерв, придружаваща клинична симптоматика. -  клас I, ниво В 

При наличие на допълнителни фактори причиняващи инфертилитет, които налагат 

извършването на АРТ процедура (тубарна непроходимост, мъжки фактор и др) рутинното 

премахване на яйчниковата ендометриоза като подготовка за ИВФ не се препоръчва – 

клас I, ниво А    

При наличие на яйчникова ендометриоза при жени насочени за АРТ процедура оперативно 

премахване на ендометриозна киста може да се обсъди в случаите на изявен болков 

синдром, риск от фоликулярна пункция, съмнение в диференциалната диагноза. 

Решението трябва да бъде взето от пациентката след обсъждане на рисковете и ползите от 

операцията – клас I, Ниво С 

При рецидив на яйчникова ендометриоза ИВФ е препоръчителен метод на избор за 

лечение на инфертилитет – клас I, ниво В 

2.2.2. Медикаментозно лечение 

Данните показват липса на полза от хормонално лечение при жени с инфертилитет и 

яйчникова ендометриоза, независимо от големината й (70, 73).  

Приложението на хормонално лечение при жени с инфертилитет и яйчникова 

ендометриоза не се препоръчва – клас I, ниво А 

3. Дълбока тазова ендометриоза 



ДТЕ се свързва със засягане на ректовагиналния септум, влагалищните сводове, 

ретроперитонеалното пространство, черва, уретер и пикочен мехур. Изявява се с 

разнообразна симптоматика в зависимост от засегнатите структури (141, 142). При 

засягане на уретера клиничната пациентките са асимптомни и може да се развие 

хидронефроза,която да доведе до „тиха“ загуба на бъбрек (143).  

3.1. Болков синдром при дълбока тазова ендометриоза 

3.1.1. Хирургично лечение 

Метод на избор при болков синдром свързан с ДТЕ е резекция на ендометриозните лезии с 

достигане на свободни ръбове от всички страни (144-147). Резекцията на ДТЕ оказва 

благоприятен ефект върху качеството на живот на жените (148). Поради полиорганното 

засягане от болестта от съществено значение е екзактната предоперативна диагностика по 

отношение на разпространението и степента на засягане, както и  по преценка 

осигуряването на мултидисциплинарен екип при планиране на операция на ДТЕ засягаща 

екстрагенитални органи. Наличието на хидронефроза е абсолютна индикация за 

оперативна интервенция и предоперативна оценка подготовка от уролог (149). Въпреки 

ползите от радикалната резекция налице е значителна коморбидност и големи 

постоперативни усложнения, особено в случаите на сигнификантно засягане на черва (150-

152). Общият интраоперативен процент усложнения е 2,1, а постоперативни усложнения 

се срещат в 13,9%, от които 9,5% леки и 4,4% сериозни (153). Най-често тежките 

усложнения са свързани със сегментна резекция на черва - до 24 % от всички усложнения 

(147, 154-156). Високият процент усложнения е неприемлив за лечение на 

доброкачествено заболяване, поради това са разработени т.нар. “shaving” техника, при 

която се запазва целостта на червото (157) и техника на дисковидна резекция на стената 

(158), които се свързват със значително по-нисък процент усложнения (159, 160). 

Дългосрочни постоперативни усложнения на операция за ДТЕ могат да бъдат 

ректовагинална фистула и ректална дисфункция (161), атония на пикочния мехур (162).  

Постоперативни рецидиви след резекция се наблюдават в 14% (146).  

За намаляване на болковия синдром при ДТЕ, редукия на екстрагениталните оплаквания и 

подобряване на качеството на живот на пациентите може да се приложи оперативно 

лечение чрез резекция на ДТЕ в максимален възможен обем – клас I, ниво А 

При избора на обем на операцията следва да се преценят  индивидуалните особености на 

пациентката – възраст, репродуктивни планове, субективни оплаквания, предшестващи 

операции. Препоръчва се обема на лечение да бъде съобразен с ползите и рисковете за 

пациентката, които да й бъдат разяснени – клас I, ниво С  

Препоръчва се оперативното лечение да се извършва от подготвен в областта на ДТЕ 

гинеколог с възможност за формиране на мултидисциплинарен екип. При откриване на 

ДТЕ интраоперативно без предварителна диагноза, при липса а подготовка за извършване 

на операция в пълен обем се препоръчва ограничаването на оперативната интервенция до 

диагностична относно ДТЕ (163) - клас I, Ниво В 



Не се препоръчва оперативно лечение на асимптоматична ДТЕ поради  риска от 

усложнения (164-167) – клас III, ниво В 

Препоръчва се проследяването на асимптоматична ДТЕ да включва ултразвуково 

сканиране на бъбреците двустранно за изключване на хидронефроза – клас I, ниво В 

3.1.2. Медикаментозно лечение  

Ползата от прилагането на GnRH аналози пре- и постоперативно не е доказана (73,78). 

Въпреки това медикаментозно лечение може да се приложи при липса на възможност за 

операция, отказ на пациентката или продължаваща постоперативна симптоматика. Ефект 

може да се очаква само по време на прилагането на терапията, затова е уместно тя да е за 

продължително време. 

Препоръчва се самостоятелно медикаментозно лечение на  ДТЕ в случаи  липса на 

възможност за операция или при отказ от оперативно лечение на пациентката. – клас I, 

ниво В 

Препоръчва се използването на орални контрацептиви, прогестеронови препарати и 

НСПВС за продължителен период от време – клас I, ниво В   

Препоръчва се лечение с GnRH аналози в рамките на 6 месеца, с допълнителна естрогено-

прогестеронова поддръжка – клас I, ниво В 

Само в случаи, рефрактерни на класическата терапия се препоръчва добавянето на 

ароматазни инхибитори към орални контрацептиви или прогестеронови препарати, поради 

техните странични ефекти – клас II, ниво В  

 Препоръчва се прилагането на прогестеронов ВМП, наблюдавани са редукция на болката 

и ректовагинални ендометриозни възли (168) – клас I, ниво В 

3.2. Лечение на ДИЕ и инфертилитет 

3.2.1 Хирургично лечение 

Липсват литературни данни за големи рандомизирани проучвания по отношение на 

ползата от оперативно лечение на ДИЕ за постигането на спонтанна бременност. Няколко 

малки серии показват повишаване на процента спонтанни бременности след ексцизия на 

ДИЕ (169-171, 177). Проучване сравняващо оперативния достъп показва значително по-

добри резултати след лапароскопия в сравнение с операция извършена чрез лапаротомия 

по отношение на постигнатите спонтанни бременности (172). Друго проучване показва 

липса на разлика по отношение на репродукцията след ексцизия на ДИЕ в сравнение с 

ексцизия само на повърхностните перитонеални лезии, което се свързва със значително по-

малък морбидитет (173). По отношение на оперативното лечение на ДИЕ преди АРТ 

проучванията показват противоречиви резултати. В две серии не се наблюдава полза от 

ексцизията на ДИЕ (174, 175),  докато други проучвания показва значително по-високи 

резултати от АРТ след оперативно лечение (176, 177).   



- Препоръчва се оперативното лечение на ДИЕ да се извършва от специалист с опит в 

областта на репродуктивната хирургия и възможност за мултидисциплинарен екип – Клас 

I, Ниво В 

- При жени с инфертилитет и ДИЕ може да се обсъди оперативно лечение с цел 

подобряване условията за настъпване на спонтанна бременност – Клас I, Ниво В  

- Желателна е пълната ексцизия на ендометриозните лезии, но при висок риск от 

периоперативни усложнения може да се извърши частична ексцизия  – Клас I, Ниво С 

- Препоръчва се оперативния достъп да бъде лапароскопски – Клас I, Ниво С 

- Не се препоръчва рутинно оперативно лечение на ДИЕ като подготовка за АРТ поради 

липса на достатъчно данни за ползите от него и съществуващия риск от усложнения и 

намаляване на яйчниковия резерв – Клас I, Ниво В 

- Оперативно лечение преди АРТ може да се обсъди при наличие на придружаващи 

симптоми  или след неуспешни АРТ процедури - Клас I, Ниво С 

3.2.2. Медикаментозно лечение 

В литературата липсват проучвания за ефекта на медикаментозното лечение конкретно 

при жени с ДИЕ и инфертилитет. Наличието на ДИЕ означава наличие на стадий III-IV по 

rASRM. Проучвания за тези стадии показват липса на ефективност на приложението на 

постоперативно медикаментозно лечение с цел постигане на спонтанна бременност (78). 

Липсват данни за ефекта от самостоятелно медикаментозно лечение върху процента 

спонтанни бременности.  Потискане на овулацията като подготовка за АРТ показва добри 

резултати по отношение на процента бременности (71).  

- Препоръчва се приложение на медикаментозно лечение с агонисти на GnRH за 3-6 

месеца при жени с инфертилитет и ДИЕ като подготовка за АРТ, самостоятелно или след 

оперативно лечение  – Клас I, Ниво В 

4. Аденомиоза 

Аденомиоза представлява инфилтрация на миометриума с ендометриози клетки. 

Основните симптоми са менометрорагия с болков синдром и инфертилитет (178). 

Характеризира се с удебеляване на маточната стена. Основните форми биват фокална и 

дифузна. 

4.1. Лечение на болков синдром и менометрорагия 

4.1.1.  

Класическо лечение при жени с приключени репродуктивни планове е хистеректомия 

(179). Поради рядкото засягане на маточната шийка се допуска и извършването на 

супрацервикална хистеректомия (180). Въпреки това трябва да бъде извършвана с 

внимание поради риска от рецидив в цервикалния чукан или ректовагиналния септум(181). 

При наличие на съпътстваща ендометриоза ефекта на хистеректомията по отношение на 



болковия сидром може да бъде непълен ( 182-184). При жени желаещи запазване на 

матката извършването на аденомиомектомия при фокална форма и циторедуктивна 

операция при дифузна форма сигнификантно повлиява менометрорагията и болковия 

синдром (185). Като алтернатива на хистеректомията може да се извърши хистероскопска 

ендометриална аблация и резекция. Резултатите от операцията са несигурни ,но редуцират 

шанса за хистеректомия с около 30 % (186). Успехът на процедурата е обратно 

пропорционален на дълбочината на инвазия на миометриума (187). Друг подход за лечение 

при жени със симптоматична аденомиоза е емболизация на утеринната артерия. В около 

75% се постига редукция на кървенето и болката(188,189). В последните години се прилага 

високо интензивен фокусиран ултразвук (HIFU) за аблация на аденомиоза. Проучвания 

докладват редукция на дисменореята в около 85% и на кървенето с 80% без съществени 

постоперативни усложнения (190). Няколко фактора са от значение за успеха на 

процедурата – дебелина на коремната стена, големина и локализация на аденомиозата и 

нейното кръвоснабдяване (191). Данните за ефекта на HIFU върху  забременяването са 

оскъдни и ограничени главно до единични случаи (192).  В съображение при прилагане на 

HIFU на жени в репродуктивна възраст влизат и риска от странични ефекти засягащи 

фертилността – инцидентно попадане на лъча върху яйчника, което би имало сериозни 

негативни последици върху яйчниковия резерв, липса на изследвания на ендокринни 

промени, които биха могли да са свързани с аблацията, ултразвуковото облъчване на 

ендометриума, което може да наруши архитектониката му и да намали имплантационните 

му възможности, нарушението на миометралната архитектоника след дегенерация на 

аденомиозните участъци (193, 194).    

- При жени със завършени репродуктивни планове като дефинитивно лечение на 

менометрорагия и болков синдром се препоръчва извършването на хистеректомия. 

Решението за оперативния достъп и обем следва да се вземе индивидуално спрямо 

конкретния пациент и възможностите на хирурга – Клас I, Ниво А  

- По време на извършването на хистеректомия хирургът следва да направи щателен оглед 

за съпътстващи ендометриозни лезии, които да бъдат премахнати с цел намаляване 

честотата на рецидивите. При напреднал стадий на ендометриоза при постменопаузални 

пациентки може да се обсъди премахване на яйчниците след разяснение на 

ползите,страничните ефекти и рисковете от операцията – Клас I, Ниво В 

- При жени желаещи бъдеща бременност може да се предложи консервативно оперативно 

лечение – Клас I, Ниво А 

- При жени контраиндицирани или отказващи хистеректомия като алтернатива може да се 

извърши хистероскопска аблация/резекция на ендометриума след обсъждане на 

възможността за рецидив – Клас II, Ниво В 

- Като алтернатива на оперативното лечение може да се предложи емболизация на 

утеринните артерии. Препоръчва се манипулацията да се предлага само на жени със 

завършени репродуктивни планове поради неясния ефект върху протичането на 

последваща евентуална бременност – Клас II, Ниво В 



- Неинвазивно повлияване на симптоматиката може да се  постигне чрез прилагане на  

HIFU. Препоръчва се метода да се прилага на жени със завършени репродуктивни 

функции поради недостатъчните данни за ефекта на метода върху фертилността и 

бременността – Клас I, Ниво В 

 

 

4.1.2. Медикаментозно лечение  

Повлияване на симптоматиката се постига с хормонални медикаменти, предизвикващи 

продължителна аменорея. Те могат да се прилагат както самостоятелно, така и след 

косервативно и оперативно лечение. 

- Препоръчва се прилагане на GnRH агонисти за 3-6 месеца с прилагане на допълнителна 

хормонална терапия за повлияване на страничните ефекти. По-продължителното лечение 

следва да се ограничи само до пациентки рефрактерни на друг вид терапия  (196, 197) – 

Клас II, Ниво В 

- За редуциране на симптоматична аденомиоза може да се прилагат медикаменти от 

групата на прогестините като се разясняват на пациентките  страничните ефекти на 

отделните препарати (198-203) – Клас I, Ниво А 

- Препоръчва се прилагането на левоноргестрел-отделяща вътрематочна система като 

сигурен и ефективен метод за редуциране на симтоматична аденомиоза и алтернатива на 

оперативното лечение (204-206). За 3-годишен период при 72% от пациентките се постига 

задоволително купиране на симптомите  (207). Ефективността на ВМС е 

обратнопропорционална на обема на матката (208) – Клас I, Ниво А 

- Препоръчва се прилагането на левоноргестрел-отделяща ВМС след хистероскопска 

аблация/резекция на ендометриума. Комбинацията дава по-добри резултати (186,209) -  

Клас I, Ниво В 

- Ефектът на ОК върху аденомиозата не е изследван . Теоретично механизмите им на 

действие и клиничния опит показват, че тяхното прилагане би могло да има благоприятен 

ефект върху симптоматиката. Препоръчва се прилагането им да се извършва по преценка.– 

Клас I, Ниво С  

 

4.2. Лечение на инфертилитет 

Аденомиозата причинява инфертилитет по няколко различни механизми. Нарушението и 

задебелението на Juncional Zone (JZ) на миометриума засяга контрактилността му и 

намалява имплантационния потенциал (210, 211), причинява анормална секреция на 

редица имплантационни маркери (212-215), установяват се повишени концентрации на 

свободни радикали в матката (216, 217). Наличието на аденомиоза влияе негативно върху 

изхода от АРТ (218, 219). 



4.2.1. Хирургично лечение 

Целта на косервативните оперативни техники е да бъде отстранена максимално количество 

аденомиозна тъкан като се съхрани функционален ендометриум. Описани са различни 

техники на циторедуктивни операции с различен достъп (220-228). Спонтанни 

бременности след операция на пациентки с инфертилитет настъпват в 6-20%, а 

бременности от АРТ се регистрират в 6-22% (229). Липсва сигнификантна разлика в 

резултатите при различните оперативни техники (229).  Комбинацията на оперативно 

лечение с постоперативно приложение на GnRH агонисти се свързва с по-висок процент 

постигнати бременности (229). Рискът от руптура на матката по време на бременност след 

циторедуктивна операция за аденомиоза е около 6% (230). Липсва сигнификантна разлика 

в честотата на акушерските усложнения между различните оперативни техники и начини 

на достъп (231). Възрастта на жената и формата на аденомиозата са определящи фактори 

за ефективността на операцията (232).   Аденомиозни крипти и кисти в близост до 

ендометриума могат да се третират чрез хистероскопска аблация. Данните показват 

подобрение на фертилността след тази операция (233). Други техники като емболизация на 

утеринната артерия и HIFU при пацентки с инфертилитет са докладвани само в единични 

случаи. Поради теоретичната вероятност от акушерски усложнения прилагането им при 

такива пациентки  следва да се ограничи (232). 

- При пациентки с аденомиоза и инфертилитет с цел постигане на спонтанна бременност 

при липса на други фактори може да се обсъди циторедуктивна операция последвана от 

медикаментозно лечение с GnRH агонисти за 3-6 месеца след обсъждане на риска от 

възникване на акушерски усложнения – Клас I, Ниво В 

- Препоръчва се оперативно лечение с цел постигане на спонтанна бременност да се 

прилага предимно при пациентки до 38 годишна възраст – Клас I, Ниво В 

- При пациентки подлежащи на АРТ не се препоръчва рутинно оперативно лечение - Клас 

I, Ниво В 

- Циторедуктивна операция като подготовка за АРТ следва да се обсъди в индивидуални 

случаи при неуспех от консервативното лечение или при придружаваща симптоматика – 

Клас I, Ниво В 

- Препоръчва се оперативното лечение на пациентки подложени на АРТ да се извършва 

след контролирана овариална хипертимулация и замразяване на ембриони и да бъде 

последвано от лечение с GnRH аналози, след което да се извърпи размразен 

ембриотрансфер – Клас I, Ниво В 

4.2.2. Медикаментозно лечение 

Проучвания показват, че самостоятелното приложение на GnRH агонисти при пациентки с 

аденомиоза и  инфертилитет може да подобрят шанса за бременност ( 234, 235). 

Комбинирането на пре- или постоперативно приложение на GnRH агонисти с 

циторедуктивна операция повишава допълнително шанса за спонтанна бременност  (236-

240). Приожението на GnRH преди АРТ подобрява резултатите (241,242). При сравнение 



на различните видове стимулационни протоколи по-добри резултати се постигат при 

използване на дълъг протокол (243). 

- При пациентки с инфертилитет и малки огнища на аденомиоза може да се обсъди 

приложението на GnRH агонисти с цел подобряване фертилността – Клас I, Ниво А 

- При пациентки подложени на циторедуктивна операция се препоръчва постоперативното 

приложение на GnRH аналози – Клас I, Ниво А 

- Препоръчва се приложението на GnRH агонисти като подготовка за АРТ при пациентки с 

аденомиоза – Клас I, Ниво А 

- При планиране на АРТ може да се обсъди използването на дълъг протокол за овариална 

стимулация – Клас I, Ниво В 

   

5. Ендометриоза и малигненост 

Злокачествени тумори могат да произлязат от ендометриозни лезии. Около 80% от тях са 

злокачествени новообразувания на яйчника, а 20% са екстрагонадни (244, 245). Според 

едно проучване общият риск за малигнизация при ендометриоза е 2,5% (246). 

Хистологично туморите са предимно ендометроидни и светлоклетъчни (247). Рискови 

фактори са ендометриома над 9 см, менопауза, хиперестренизъм, наличие на 

ендометриозна киста от млада възраст (248-250).  

- Липсват категорични данни за повишаване на общата заболеваемост от злокачествени 

тумори при пациентки с ендометриоза. Завишаването на процента на яйчникови тумори е 

много малък спрямо общата популация – Клас I, Ниво С 

- Не се препоръчва промяна в поведението при лечение на пациентки с ендометриоза в 

репродуктивна възраст по отношение на риска от малигнизация – Клас I, Ниво С 

- При пациентки в менопауза се препоръчва внимателно изследване в диференциално-

диагностично отношение – Клас I, Ниво С 
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