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Миомите на матката (uterine fibroids) са 

най-честите тумори на женския генитален 

тракт.  В литературата се използват освен 

термина "миома" и някои други имена като 

леиомиома, лейомиома и фибромиома. 

Фиброидните  тумори на матката, са много 

чести, но за повечето жени, те или не 

предизвикват симптоми или причиняват 

само незначителна клинична 

симптоматика.
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Миомите на матката се развиват от клетките 
на гладката мускулатура на миометриума, т.е. 
те са леомиоми и обикновенно са добре 
ограничени и хиперваскуларизирани.

Изключително рядко се наблюдава 
малигнизация на същите, като днес се счита че 
в случаите на такава е имало първичен сарком 
От двадесет до четиридесет процента от 
жените на 35 и повече години имат миоми на 
матката със значим размер. Афро-американски 
жени са изложени на по-висок риск за миома: 
около  50% имат миома със значителен размер. 
Миомите на матката са най-честата индикация 
за хистеректомия при пременопаузални жени, 
и следователно са сериозен социален  проблем 
за общественото здраве. 
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Симптоми
Повечето фиброми не предизвика симптоми. Само 

10 до 20 % от жените, които имат миома имат клинични 
симптоми и се нуждаят от лечение. В зависимост от 
размера, разположението и броя на миомите, те могат 
да причинят:

• Тежки, продължителни менструални периоди и 
необичайно месечно кръвотечение, понякога със  съсиреци, 
което може да доведе до анемия

• Болка и налягане в областта на таза 

• Болки в гърба и краката

• Болка по време на полов акт

• Опресия на пикочния мехур, което води до чести 
позиви за уриниране

• Опресия на червата, което води до запек и подуване на 
корема

• Необичайно уголемен корем
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Локализация на миомните 

възли:

• Субмукозна

• Субсерозна

• Интрамурална

• Педункулиранa – може да 

висят на краче или към 

коремната кухина или 

интракавитарно в матката



6

ДИАГНОСТИКА:

• Гинекологичен преглед

• Ултразвук (US)

• Магнитен резонанс (MR)

• Компютърен томограф (СТ)

• Ангиография
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Обикновенно се провеждат 

следните УЗ изследвания:

• УЗ оглед на корема и на малкия таз –

(трансабдоминално или 

трансвагинално)

• Допплеров и Пауер Допплеров УЗ –

за преценка  на васкуларизацията на 

миомния възел)
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Магнитен резонанс (MR):
Подобрява избора на пациентите, подходящи за 

нехирургично лечение  - емболизация на фиброма 
матката (UFE). 

MR се използва за да се определи дали възелът или 
възлите са подходящи за емболизация както и за   
откриване на алтернативни причини за симптомите,  за 
да се избегнат ненужните и неефективните процедури. 

Обикновенно се използват селдните секвенции:

Сагитален Т1 weighted, аксиален Т1, сагитален Т2, 
аксиален (коронарен) Т2 и spoiled gradient с контрастна 
материя 
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Цел на изследванията е верифициране на
диагнозата, уточняването на точния брой,
вид и големина на миомните възли,
преценка на тяхната васкуларизация,
наличието на дегенеративни промени,
калцификати или некроза в тях.

Повечето автори не предлагат КТ поради
по-добрата информативност и липсата на
лъчевонатоварване при MR

Ангиографията се използва в днешно
време не като диагностичен инструмент а
само като първа стъпка при евентулана
емболизация
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Лечение:

• Наблюдение.

• Хистеректомия
• Миомектомия
• Медикаментозно лечение 
• Мagnetic Resonance Guided 
Focused Ultrasound

• Нехирургична емболизация на 
миомите  на матката (UFE)
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Мимоми наматката и 

принципът на UFE
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UFE се утвърди като стандартна лечебна 
процедура при това заболяване.  
Въпреки тези данни,  според 
проведениете проучвания, 2/3 от 
страдащите от това заболяване жени  не 
са били информирани за тази лечебна 
възможност от консултиращите ги 
гинеколози Въпреки това съвремените 
жени са добре информирани за UFE чрез 
множество сайтове в Интернет

•
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UFE има няколко предимства в сравнение с 

хистеректомия, миомектомия и лечение с GnRH-а 

(хормон-подтискащо лекарство, използвано да се свие 

фиброми).

• Обща анестезия и разреза на корема  не са 

задължителни.

• Няма кръвозагуба, така че няма нужда от преливане 

на кръв.

• Всички фиброзни тумори могат да бъдат третирани по 

едно и също време.

• UFE не води до изтъняване на костите (остеопения) или 

други сериозни странични ефекти, свързани с GnRH-

терапията.
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Недостатъци на UFE включват:

• Цена. UFE е толкова скъпа, колкото хистеректомия.

• Непредвидим ефект върху фертилитета. Не се 

препоръчва за жени, които се надяват да забременеят 

въпреки че проучванията от последните години дават 

обратни данни.

• Възможността за забавено инфектиране по някое време 

през първата година, което може да стане опасна за 

живота, ако не се лекува.

• Несигурен дълготраен ефект. 

• Фактът, че някои здравносигерителни системи като 

Българската не реимбурсират тази процедура.  



16

Противопоказания за UFE

Те са малко и и биват:

Абсолютни –

-Тежки гинекологични заболявания като възпалиния или 

данни за малигненост

- Васкулит

Относителни –

-Напреднала възраст

-Аденомиоза

-Обикновенните противопоказания за провеждане на 

ангиография като проблеми със съсирваемостта на кръвта, 

бъбречна неодстатъчност и др.
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Провежда се на масата 
на Ангиографския апарат.

Първо провеждаме 
тазова ангиография за да 
се ориентираме в 
разпределениетона 
съдовете
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Провеждане на UFE:

Има два начина за 
селективен достъп до 
двете утеринни артерии –

С пункция от едната 
страна при което 
катетризираме ипси и 
контралатералната 
утеринни артерии
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Провеждане на UFE:
При втория, 

най-често 
използван в 
литературата се 
пунттират и от 
ляво и от дясно 
феморалните 
артерии и се 
преминава 
контралатеално 
(в случая много 
голяма миома на 
матката)



21

Провеждане на UFE:
Стремим се максимално селективно да се попадне в 

аутеринната артерия. Част от авторите използват за 
целта и миккрокатетри (0,021”, 0,018”) като целта е с 
катетъра да не се запуши артериа утерина, т.е 
ембоизацията да се проведе като “free flow 
embolization”, като позиционираме катетъра след  
цервико-вагиналните артерии (Goodwin 2001). 

Там инжектираме емболизационния материал.
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Емболизацията се счита за успешна когато 

има стаза или забавяне на ткръвотока в ствола 

на артерия утерина  и не се изобразяват 

хиперваскуларните съдове в миомата. Важно е 

винаги да се съхраняват цервико-вагиналните 

клончета, т.е. да се провежда т.н. лимитирана 

емболизация (Pron 2003)
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Типични селективни 

ангиографски находки при миоми 

на матката
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•

Голяма миома на 

матката,

хранеща се и от 

двете утеринни 

артерии, лява и 

дясна -

преди и след 

емболизацията
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Дясна утеринна артерия хранеща 

миомен възел -

преди и след емболизацията
Има добра стаза в ствола и не се контрастира 

хиперваскуларизацията в миомния възел.
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При анастомоза с 

овариалнта артерия 

ембоизацията се 

провежда много 

внимателно и 

суперселективно за 

да се запази 

кръвотокът в 

последната и 

съотвентно яйчникът
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Проследяване на резултата от UFE

Най лесно проследяваме с ултразвук(УЗ) 
като използваме за преценка на жизненоста 
на възела възможностите на Color Doppler и 
особено на Color power Doppler 
изображенията.
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МR - coronal T2-weighted 

image показва два големи 

миомни възела в матката
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МR - coronal T1-weighted 

contrast-enhanced image  - десният 

миомен възел вече не поема контраст след 

емболизация докато левият  е още

жизнен и поема 

добре 

контраста.
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Sagittal T1‐weighted 

contrast‐enhanced 

fat‐suppressed MRI 
48 часа след 

емболизацията 

показва пълен 

инфаркт на мимота 

докато околните 

тъкани на матката  

имат добра 

перфузия.

.
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Магнитно-резонансно изследване 

преди и след емболизация на 

матката
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От данните за сега се знае че технически успех на 
емболизацията имаме в 87-97%, продължителноста на една 
манипулация е до 70  мин. с до около 20 мин. флуороскопия.

Средната хоспитализация на тези пациентки е 3 дни но 
най-често се дехоспитализират след 24часа

Усложненията са редки и са в рамките на 8,5% леки и 
1,25% по тежки в продължителни цитирани серии. 

• Инфекция. Това е най-сериозно, потенциално 
животозастрашаващо усложнение на UFE. В редки случаи, 
хистеректомия е необходимо за лечение на инфектираната 
матката.

• Преждевременна менопауза. Това изглежда по-вероятно 
да се случи на жени над 40-годишна възраст, отколкото при 
по-млади жени.

• Загуба на менструация (аменорея).

• Образуването на съединителна тъкан (сраствания).

• Болка, която продължава в продължение на месеци.

• Белодробна емболия
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Сравнени усложненията след 

хистеректомия, миомектомия и UFE :

Усложнения: Хистеректомия 
%

Миомектомия 
%

Емболизация %

Кървене 1–30 8–13 0

Тромбемболизъм 5 2 0.5

Рехоспитализация  
и реоперация 

5–12 3 1–5

Възпаление 10–24 5–31 0–22
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Заключение:
Нашият опит и данните от литературата сочат, че

емболизацията на миомите на матката е ефективно
лечение с нисък процент на усложнения и неуспех.
Внимателно поведената предварително клинична оценка
преди емболизацията с висококачествени
метизображения от основните методики е много важна
за ефективното лечение на пациентите.

Много важно е и обучението както на инвазивните
рентгенолози, така и на целите екипи, ангажирани в това
интердисциплинарно лечение, като рентгенови аборанти
гинеколози, анестезиолози и др., както и на самите
понтенциални пациентки за да се повищши
положителният резултат от него.

Дългосрочно оценка на жените, лекувани с
емболизация на миомите е необходима, за да се
потвърдят окуражителните резултати от литературата.
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