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DĚLOŽNÍ MYOMY
Co jsou děložní myomy
Jedná se o jeden z nejznámějších a nejčastěji se
vyskytujících nezhoubných nádorů v oblasti ženského genitálního ústrojí a jedno z nejčastějších
ženských onemocnění vůbec. Postihuje více než
40% ženské populace. Každá druhá až třetí žena
se do své menopauzy setká s problémy, které souvisejí s myomy. Po menopauze se myomy obvykle
spontánně zmenšují. Do menopauzy četnost jejich
výskytu v populaci roste s věkem. Celosvětově
rok od roku roste i výskyt u žen v plodném věku.
Myomy jsou velmi častou příčinou neplodnosti,
časných potratů a předčasných porodů.
Myomy mohou být drobné – v řádu několika milimetrů, nebo až o rozměrech v řádu decimetrů,
kdy je celková velikost dělohy stejná jako v pátém
měsíci gravidity. Rostou pod povrchovou vrstvou
děložní (subserózní), nebo vyrůstají uvnitř stěny
děložní a prorůstající stěnou jak do dutiny děložní,

tak vně do dutiny břišní (intramurální až transmurální), nebo rostou těsně pod sliznicí děložní
(submukózní).
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Příznaky

Příčiny vzniku

Až polovina pacientek je bez příznaků. Malé
myomy bývají asymptomatické, s růstem
myomu se obtíže většinou stupňují. Typickými příznaky jsou:

Příčina vzniku děložního myomu není přesně
známá. Určitou roli hrají hormonální vlivy. Myomy obsahují větší množství receptorů pro ženský
hormon, estrogen, než okolní tkáň, což způsobuje
progresivní růst myomů. Soudí se, že vliv na výskyt
myomů má i dědičná dispozice. Častěji se vyskytne toto onemocnění tam, kde v rodině již několik
příbuzných myom mělo. Roli zde hraje zřejmě
i etnický původ, výskyt myomů je častější u afroameričanek. Také obezita je rizikovým faktorem.
Naproti tomu těhotenství má protektivní účinek.
Čím více porodů, tím menší pravděpodobnost
vzniku myomů.

•

Silné, nepravidelné krvácení

•

Bolestivá menstruace s pre nebo
postmenstruačním špiněním

•

Bolesti a pocit plnosti
v podbřišku

•

Bolesti zad

•

Bolesti při pohlavním styku

•

Časté nucení na moč, tlak

Diagnostika
Diagnóza je obvykle stanovena na základě
běžného gynekologického vyšetření. Vychází
z palpačního (pohmatového) vaginálního vyšetření a vaginální ultrasonografie – „ultrazvuk“.
Ve vybraných případech lze využít i podrobnějších zobrazovacích metod, jako je magnetická
rezonance. CT vyšetření u pacientek s myomy
přínosem nebývá.

Ženy, které odkládají první graviditu na období
po třicátém roku věku, trpí tímto onemocněním
významně častěji. Nutnost řešení myomů se tak
stále častěji týká i žen, které by rády řešily své
onemocnění nejen s ohledem na zbavení obtíží
s ponecháním dělohy, ale i na zachování možnosti
otěhotnět, donosit a porodit dítě. Naštěstí se spektrum léčebných alternativ v posledních letech velmi
rozšířilo, a to především o metody zachovávající
dělohu, z nichž některé jsou miniinvazivní a například fokusovaný ultrazvuk zcela neinvazivní.

MOŽNOSTI LÉČBY
Myomatózní onemocnění se na řadě pracovišť
v ČR stále řeší odnětím dělohy tzv. hysterektomií.
Taková operace je nejenom velkým zásahem do
organismu (porušení integrity pánevního dna atd.),
ale samozřejmě i koncem naděje na další, nebo
dokonce první těhotenství. Určitou alternativou
je enukleace děložního myomu – myomektomie.
Jedná se o chirurgické odstranění myomu, které
se v dřívějších dobách provádělo otevřeně, tedy
prostřednictvím klasického řezu přes břišní stěnu. Dnes se provádí stále častěji laparoskopicky,
prostřednictvím mini invazivních řezů, nicméně

i tak se jedná o velmi náročný operační zákrok.
Protože se věková hranice žen, které plánují graviditu, stále posouvá, snaží se řada špičkových center najít nové postupy, které by odstranily či ošetřily
myomy tak, aby zachovaly ženě dělohu i s možností
těhotenství, donošení a porodu zdravého dítěte.
Jedním z těchto center je Centrum fokusovaného
ultrazvuku navigovaného magnetickou rezonancí
v Thomayerově nemocnici v Praze, kde byl v říjnu
2010 instalován unikátní systém umožňující neinvazivní ambulantní odstranění děložního myomu.

Princip fokusovaného ultrazvuku naváděného
magnetickou rezonancí (MRg FUS)
Systém sestává ze dvou v medicíně rutinně
používaných zařízení – magnetické rezonance
a ultrazvuku, který je umístěn ve stole magnetické rezonance. Ultrazvuk není v tomto
případě využíván pro diagnostiku tak, jak se
s ním setkáváme například v gynekologických ambulancích, ale pro samotný zákrok.
Ultrazvukové vlnění je ve tkáni přeměněno
na tepelnou energii, která má na myom destruující účinek. Při použití vysokoenergetického
ultrazvuku a při fokusaci ultrazvukového vlnění
do jednoho bodu dojde v tomto bodě ke zvýšení teploty nad 57° C, tedy na teplotu, při které dochází k nevratnému termickému poškození tkáně. Díky tomu, že takto vysoké teploty
je dosaženo pouze v místě, kde je fokus ultrazvuku maximální, nedochází v průběhu působení ultrazvukových vln k poškození okolní
tkáně. Magnetická rezonance je využívána
pro správné zacílení ultrazvukové energie
a ke sledování aktuální teploty v ložisku i v jeho
okolí. Celý výkon je tak maximálně bezpečný
a komplikace po výkonu jsou minimální.
Pacientka je po celou dobu výkonu při vědomí,
jen v mírné analgosedaci. Vlastní zákrok je pro
pacientku nebolestivý a na rozdíl od intraarteriální embolizace děložních tepen se bolest
nedostavuje ani po zákroku. Celý výkon trvá
2-4 hodiny v závislosti na velikosti a lokalizaci
myomu. Výhodou je krátká hospitalizace a velmi rychlá rekonvalescence.

Děloha

Myom
Ultrazvukové
vlny
Ultrazvukový zářič
v pacientském
stole

Proč volit (MRg FUS)?
• Žádné jizvy
• Bez bolesti
• Bez radiační zátěže
• Bez celkové anestézie
• Možnost následné
gravidity
• Ambulantní zákrok
či jednodenní
hospitalizace

• Rychlý návrat
do běžného života
• Vysoce bezpečná
metoda
• Nejedná se
o klasickou
operaci, nehrozí
tedy pooperační
komplikace

standardní postup
I.
1. Pacientka je vyšetřena svým gynekologem,
v případě, že diagnostikuje myom, odešle
pacientku do specializovaného centra, kde
bude rozhodnuto o dalším postupu.
2. Pacientka se objedná přímo (i bez doporučení) k UZ vyšetření v Centru MRg FUS, v Thomayerově nemocnici - kontakt viz níže. Bude-li
myom potvrzen, budou pacientce navrženy
a objasněny všechny možné způsoby léčby.

II.
Je-li z gynekologického hlediska pro pacientku vhodná léčba MRg FUS, je odeslána
k vstupnímu MR vyšetření do Centra fokusovaného ultrazvuku navigovaného magnetickou
rezonancí v Thomayerově nemocnici v Praze.
Vyšetření se provádí ve stejné poloze, v jaké je
prováděn zákrok (v leže na břiše). Na magnetické
rezonanci jsou získávány obrazy myomu v děloze
ve 3 různých rovinách tak, aby s ohledem na typ
a uložení myomu v děloze mohla být naplánována nejlepší a nejšetrnější léčba. Pro zhodnocení
prokrvení myomu je nutné aplikovat do žíly kontrastní látku.
V případě, že je pacientka ze vzdáleného místa, lze akceptovat i MR vyšetření pánve z jiného

Kontakty
Centrum fokusovaného ultrazvuku
navigovaného magnetickou rezonancí
Vedoucí lékař:
MUDr. Zuzana Rýznarová
Tel: 261 083 258
Možnost telefonických dotazů:
13:00 – 15:00 hod.
Adresa:
Thomayerova nemocnice
Pavilon X
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
www.ftn.cz/mr
www.deloznimyomy.cz

pracoviště, které však musí být provedeno přesně
dle závazného protokolu. Obrazovou dokumentaci je nutné zaslat do FUS centra elektronicky
ePACSem nebo na CD v DICOM formátu.

III.
Pro vlastní zákrok musí mít pacientka provedeno standardní předoperační vyšetření.
Zákrok probíhá v poloze na břiše na speciálním
stole MR přístroje, jehož součástí je ultrazvukový
zářič. Během výkonu je myom postupně bod po
bodu destruován pomocí vysokoenergetických
ultrazvukových vln, které způsobují zahřátí tkáně
myomu, a tím jeho termické poškození. U výkonu je po celou dobu přítomen anesteziolog, který
aplikuje pacientce analgetikum a mírné sedativum ke zklidnění.

IV.
Pacientka je hospitalizována v den výkonu,
následující den je propuštěna. Za další 1 – 2 dny
se může vrátit ke své běžné činnosti. První kontrola je gynekologem centra MRg FUS provedena
za 1 měsíc po výkonu, další pak za 3 a 6 měsíců,
kdy pacientka současně podstoupí i kontrolní MR
vyšetření.

