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Ж
ените с лейомиома зае-

мат над два пъти пове-

че от общите разходи за 

здравеопазване в сравнение с тези 

без лейомиома и по-голямата част 

от разходите идват от болнични 

грижи. Нарушаването на качество-

то на живот при жените с миоми 

води и до непреки разходи, съизме-

рими с преките разходи за здравео-

пазване. 

Хистеректомията за лейомиома 

надвишава броя на хистеректоми-

ите, извършени за всички останали 

видове гинекологични ракови забо-

лявания взети заедно. В последните 

години с развитието на технологии-

те се появиха и минимално-инвазив-

ни възможности за лечение, като 

емболизация на маточната арте-

рия (UAE) и фокусирана ултразвуко-

ва хирургия с магнитен резонанс 

(MRgFUS). 

Но засега в клиничната гинекологич-

на практика те се използват отно-

сително рядко, а все още лечението 

на лейомиома основно е хирургично 

(миомектомия, хистеректомия) със 

съответния болничен престой и 

свързаните с това проблеми, както 

и висока цена.

Ключът към успех в борбата с лейо-

миомата е във внимателния подбор 

на правилното лечение за всяка от-

делна жена. 

Пациентките имат различни нужди 

и е важно те да бъдат изяснени и 

разбрани от лекуващия гинеколог, 

за да може да се избере най-правил-

ният подход във всеки индивидуален 

случай. Лечението, което се пред-

лага, трябва да е насочено основно 

към симптомите, с които се пред-

ставя пациентката. 

Има ли 
неоперативен 
избор?
В последните години все повече се 

говори за възможностите на консер-

вативната, медикаментозна тера-

пия в подхода при лейомиомите. Но 

все още фармакологичните опции в 

приетата гинекологична прак тика 

са за „краткосрочна употреба“. 

Общо взето, към медикаментозно 

лечение се прибягва при:

 � Жени, които не желаят оператив-

на интервенция.

 � Жени в перименопауза, чиито про-

блеми се очаква да намалеят и 

изчезнат с настъпването на ме-

нопаузата.

 � Жени, които не са подходящи за 

операция.

 � Жени, подложени на лечение за 

стерилитет.

 � За предоперативно намаляване на 

размера на миомата и за намаля-

ване на менструалното кървене 

за подобряване на нивата на хемо-

глобина преди операцията.

Използваните съвременни медика-

ментозни методи за неоперативно 

лечение обхващат две основни групи.

Нехормонални 
препарати

Нестероидни 

противовъзпалителни (НСПВ)

Нестероидните противовъзпали -

тел   ни средства обикновено се при-

лагат за лечение на болковия синд-

ром, свързан с лейомиомите. НСПВ в 

комбинация с хормони, естропроге-

стини или прогестогени, действащи 

МЕДИКАМЕНТОЗНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
В ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ЛЕЙОМИОМА НА 
МАТКАТА

д-р Ангел Налбански, 
дм, д-р Н. Гешев

СБАЛАГ „Майчин дом“, 
гр. София

ЛЕЙОМИОМИТЕ НА МАТКАТА (МИОМА) и 
тяхното лечение са може би най-значимият 
здравен проблем на жените в репродуктивна 
възраст днес. Лейомиомът е най-често срещаният 
тумор в гинекологичната практика. До 50-годишна 
възраст общата честота на откритите при 
гинекологичен преглед миоми при белите жени 
е почти 70% и повече от 80% при черните жени. 
Освен това много важно е да се отбележи, че при 
жените между тридесет и четиридесет години с 
открит при ултразвуков преглед миомен възел 
(възли), до 35% от белите и 50% от черните жени 
ще имат симптоми.
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върху ендометриума, са ефективни 

за справяне с болката и намаляване 

на менструалната кръвозагуба. На 

практика тази комбинация е отлич-

но решение за леко и дори тежко 

кървене, когато се понася добре.

Транексамова киселина

Транексамовата киселина често се 

използва за лечение на тежко мен-

струално кървене при жени с миома 

на матката. Транексамовата кисе-

лина е антифибринолитично лекар-

ство, което намалява кървенето 

чрез подобряване на кръвосъсирва-

нето. След употреба на транекса-

мова киселина са докладвани некро-

зи и инфаркти при миоми (особено 

при големи миоми).

Хормонални 
препарати

GnRH агонисти

Действат, като временно спират 

менструалния цикъл и въвеждат же-

ната в състояние на менопауза.

Намаляват нивата на естроген и 

прогестерон и притока на кръв към 

миомите, за да намали обема им. 

Често лечението с GnRHa се прилага 

3 до 4 месеца за свиване на фиброиди-

те преди миомектомия или хистерек-

томия, а също и като „краткосрочно“ 

лечение за жени, наближаващи ме-

нопаузата (т.е. късна перименопауза) 

за намаляване на обема. Клиничните 

данни показват до 30% намаляване на 

размера на миомите след 6-месечно 

лечение с GnRH.  

Ефектът е временен: след като ле-

чението с GnRH спре, миомите ще 

се върнат към предишния си размер.

Основният страничен ефект е сери-

озно намаление на костната плът-

ност, което води до остеопороза. 

Други нежелани реакции включват 

симптоми на менопауза (горещи въл-

ни, главоболие и вагинална сухота), 

нередовно кървене, депресия, косо-

пад и мускулно-скелетна скованост.

GnRH антагонисти

Намаляването на размера на миома-

та става по-бързо в сравнение с 

агонистите. Обикновено се използ-

ва като предоперативно при млади 

жени и преди жени в перименопауза.

И отново се сблъскваме със стра-

нични ефекти, които правят невъз-

можно продължителното ползване 

на този тип лекарства: намаление 

на костната плътност, горещи въл-

ни, вагинална сухота, възстановява-

не размера на миомата след спиране 

на приложението.

В тази група се разработват нови 

възможности, като се прави ком-

бинация на GnRH антагонист, ес-

традиол и норетистеронацетат с 

цел постигане на възможности за 

дългосрочно лечение с минимални 

странични ефекти, което може да 

намали симптомите и да бъде добре 

понасяно от пациентките. Така же-

ните биха имали много по-големи 

възможности за избор, различни от 

хирургично лечение. 

ТЕЖКА 
МЕНСТРУАЦИЯ

ПРОБЛЕМИ С 
ФЕРТИЛИТЕТА

БЕЗСИМПТОМНО/
ЛЕКА 

СИМПТОМАТИКА

БОЛКА
Тазова, абдоминал-

на, при секс

ЧЕСТО 
УРИНИРАНЕ

БОЛКА ПО ВРЕМЕ 
НА МЕНСТРУАЦИЯ

ПОДУВАНЕ НА 
КОРЕМА

ПАЦИЕНТ

ф и г у р а  1 : 

Основни симптоми при миома на матката
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Екзогенни прогестини

Прогестеронът се свързва с про-

гестероновите рецептори, за да 

медиира ефектите му в тъканите. 

Установено е, че прогестеронът, 

действащ чрез своите рецептори, 

засилва пролиферативната актив-

ност на миомите. Антипрогестини-

те и средствата, които модулират 

активността на прогестероновия 

рецептор, общо наречени селектив-

ни модулатори на прогестерон-ре-

цептор (SPRMs), могат да бъдат 

полезни при лечението на миоми. 

Няколко SPRMs, включително мифе-

пристон, телапристон, асоприснил 

и UA, са били използвани в клинични 

изпитвания за лечение на маточни 

фиброиди.

Лечение с 
андрогени
Те могат да забавят или спрат рас-

тежа на миомите и да предложат 

облекчение на симптомите. Въпре-

ки това техните странични ефекти 

са отблъскващи за много жени: над-

даване на тегло, депресия, тревож-

ност, мазна кожа и коса, загрубяване 

на гласа, главоболие, умора, косопад, 

растеж на окосмяване по лицето и 

тялото, увеличен риск от тромбоза 

и проблеми с черния дроб.

IUD с 
левоноргестрел
Вътрематочната система с лево-

норгестрел (LNG-IUS) е широко при-

ета като ефективно лечение при 

тежко менструално кървене. Има 

общо съгласие, че употребата на 

LNG-IUS при жени с миоми е успеш-

на за намаляване на менструалната 

кръвозагуба, повишаване на хемогло-

бина и облекчаване на симптомите. 

По отношение намаляването на обе-

ма на миомите данните в литерату-

рата са различни, като по-скоро изво-

дите са, че няма ефект. Съществува 

и риск от неуспешно/неправилно по-

ставяне и спонтанна експулсия на 

вътрематочната спирала.

Заключение
В повечето случаи миомите не при-

чиняват никакви симптоми и не 

пречат на възможността за забре-

меняване и износване на нормална 

бременност и следователно не се 

изисква лечение.

В случай на леки симптоми гинеко-

логът може да избере изчаквателно 

поведение и наблюдение на миомите 

по отношение на техния растеж. 

Лечението е оправдано само кога-

то миомите са големи, причиняват 

по-сериозна симптоматика или зася-

гат фертилитета на жената.

Изборът на лечение трябва да е ин-

дивидуален и съобразен с няколко ос-

новни въпроса: 

 � Има ли някакви симптоми?

 � Какъв е размерът на миомата.

 � Местоположение на миомата.

 � Иска ли пациентката да забреме-

нява?

 � Възрастта на пациентката.

По принцип определено избрано ле-

чение има за цел да постигне: 

 �  Овладяване на тазовата болка.

 � Овладяване на абнормно маточно 

кървене, което облекчава симпто-

мите на менорагия, анемия.

 � Да се премахне възможният на-

тиск на миомата върху околните 

тъкани и органи (уретер, пикочен 

мехур, черва).

 � Подобряване на фертилитета.

В съвременната гинекологична прак-

тика все повече се набляга на пър-

воначално консервативен подход и 

максимално отлагане на оператив-

ното лечение на миомите. n
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