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Santrauka
Gimdos mioma yra viena dažniausiai nustatomų diagno-
zių ginekologijos praktikoje. Šios ligos atsiradimo prie-
žastys dar nėra galutinai ištirtos, todėl gimdos miomų 
tyrimas itin reikšmingas. Ligos simptomai moteriai su-
kelia didelį diskomfortą, be to, kai kuriais atvejais tai yra 
sumažėjusio vaisingumo ar persileidimo priežastis. Atsi-
žvelgiant į tai, kad didėja vidutinis nėštumą planuojan-
čių moterų amžius, ši problema tampa vis akivaizdesnė.

Įvadas
Miomos dažniausiai formuojasi reprodukcinio ir ikime-

nopauzinio amžiaus moterims. Sergamumo lejomioma pikas 
būdingas 35–45 metų, o chirurginių intervencijų (histerekto-
mijų) dažniausiai prireikia 44–45 metų moterims [1]. Šiuo 
metu mokslo bendruomenėje  nėra bendros nuomonės dėl 
tikrųjų šios ligos priežasčių ir sukėlėjų, todėl šios patologijos 
tyrimas tampa dar reikšmingesnis.

Ligos eiga gana įvairi, ji gali būti tiek ūminio, tiek lėtinio 
pobūdžio. Dažniausias simptomas yra gausus menstruaci-
nis kraujavimas, dėl kurio gali rastis anemija, nuovargis ir 
skausmingos mėnesinės [2]. Fibromioma gali sukelti re-
produkcinių problemų, tokių kaip sumažėjęs vaisingumas, 
nėštumo komplikacijos ir persileidimas [2]. Manoma, kad 
fibromioma kliniškai pasireiškia 25 proc. vaisingo amžiaus 
moterų, sukeldama  sunkiai gydomų simptomų. 

Tyrimo tikslas − remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti gimdos miomos diagnostiką bei 
gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta 5 publikacijų mokslinė apžvalga. Straipsniai at-

rinkti naudojantis PubMed ir UpToDate  duomenų bazėmis. 
Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei 5 metų publikacijos 
anglų arba rusų kalba. 

Tyrimo rezultatai 
Mioma – tai monokloninis auglys, kuris vystosi iš vienos 

mutantinės gimdos kraujagyslių sienelės lygiųjų raumenų 
ląstelės, nebekontroliuojančios savo augimo [5].

Gimdos miomos rizikos veiksniai. Vienas iš svarbes-
nių  miomos rizikos veiksnių yra rasinė kilmė. Juodaodėms 
moterims fibromiomos dažniausiai atsiranda jaunesniame 
amžiuje, jų būna daugiau ir didesnių. Kiti rizikos veiksniai: 
nutukimas, nėštumų nebuvimas, hipertenzija, vėlyva me-
nopauzė, ankstyva menarchė, miomų anamnezė šeimoje ir 
vyresnis amžius. Dietos, fizinio krūvio, rūkymo, alkoholio, 
streso ir kitų aplinkos veiksnių įtaka gimdos miomų patoge-
nezei ne tokia aiški [4]. Vystantis gimdos miomoms, svarbios 
mutacijos. Jos pasireiškia beveik 90 proc. atvejų. Nustatyta, 
kad lemiamą vaidmenį šio naviko patogenezei turi chromo-
somų ir genų mutacijos, kurios skatina augti miomas. Nu-
statytos dažniausiai pasitaikančios chromosomų anomalijos, 
aptinkamos 20–40 proc. gimdos mioma sergančių pacienčių 
naviko audinyje. Tai 6, 7, 12, 14 chromosomos, iš kurių 12 
chromosoma (20 % gimdos miomos atvejų) ir 7 chromosoma 
(17 % atvejų) yra dažniausiai pažeidžiamos aberacijos [5].

Gimdos miomos vystymasis – nuo hormonų priklau-
somas procesas. Daugybė tyrimų patvirtina, kad vienu iš 
svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos molekuliniams ir ge-
netiniams miomų bei miometrinių ląstelių proliferacijos, 
apoptozės, hipertrofijos ir hiperplazijos procesams, yra estro-
genai ir progesteronas. Miomai vystytis ir formuotis būtinas 
tikslus ir progesterono, ir estrogeno derinys [1]. Įrodyta, 
kad miomoje visada vyrauja tam tikras progesterono A ir B 
receptorių kiekis ir būtent progesterono B receptorius yra 
galingiausias transkripcijos aktyvatorius [3], o estrogenų 
receptorių miomos audinyje ir aplinkiniuose gimdos audi-
niuose yra maždaug tiek pat.

Klinikinės apraiškos ir klasifikacija. Gimdos miomą 
teisingiausia klasifikuoti ne tik pagal jos lokalizaciją, bet, 
kaip nurodo Europos ginekologinės endoskopijos draugija, 
ir tiesiogiai pagal jos ryšį su organo audiniais bei sluoksniais 
[3], į kuriuos atsižvelgiant skiriami trys miomos laipsniai: 
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•  pirminė – yra bent viena lejomioma, nesvarbu jos lo-
kalizacija, kiekis ir dydis; 

•  antrinė – mioma pogleivinė ar ne, kitaip tariant, kiek 
ji paveikia gimdos ertmę;

•  tretinė – pirmiausia apibūdinamas ryšys su gimdos 
gleivine, po to − serozinis ryšys. Tokiu būdu navikas pir-
miausia klasifikuojamas pagal pogleivinę klasifikaciją, po 
to pagal poserozinę lokalizaciją [5].

Klinikinis vaizdas yra permainingas ir pirmiausia pri-
klauso nuo naviko lokalizacijos, jo dydžio ir pacientės am-
žiaus. Gana dažna beveik besimptomė ligos eiga, kartais 
galimos užsitęsusios menstruacijos, pasireiškiančios gausiu 
kraujavimu, ar nebūdingas tarpmenstruacinis kraujavimas, 
todėl kraujavimas tarp menstruacijų yra vienas pagrindinių 
fibromiomos simptomų [2, 5].  Daugelis pacienčių nurodo 
apatinės pilvo dalies skausmą , skausmą lytinių santykių 
metu, nugaros skausmą, šlapinimosi problemas ir psichoe-
mocinius sutrikimus. Nevaisingumas arba persileidimas 
(maždaug 30 % visų nėštumų mioma sergančių nėščiųjų) 
taip pat gali būti miomos simptomas [3,5].   

Diagnostika. Diagnozuojat gimdos miomą svarbu atsi-
žvelgti į pacientės nusiskundimus, ginekologinės apžiūros 
ir tyrimo ultragarsu duomenis. Invaziniai diagnostikos me-
todai, tokie kaip histeroskopija su biopsija ar kiuretažu, arba 
diagnostinė laparoskopija, retai taikomi siekiant sumažinti 
potencialiai piktybinio darinio mechaninio pažeidimo gali-
mybę. Tokios procedūros atliekamos tik tuo atveju, jei būtina 
patvirtinti arba paneigti naviko piktybiškumą. Ultragarsas yra 
pagrindinis tyrimo metodas, leidžiantis diagnozuoti miomą 
ir ją klasifikuoti [1]. Ypač diagnozuojant lejomiosarkomas, 
taikant transvaginalinę ultrasonografiją galima vizualizuoti 
struktūras, būdingas lejomiosarkomoms, tokias kaip echo-
geniškos struktūros, arba struktūros su centrine nekroze, 
tačiau šios struktūros kartais gali būti būdingos ir lejomio-
moms [1,2].

Išvados
1. Gimdos mioma yra dažna 35–45 metų moterų liga. Ją 

gydant, neretai būtinos chirurginės intervencijos.
2. Klasifikuojamos trijų laipsnių miomos: remiamasi jos 

lokalizacija, darinio ryšiu su organo sluoksniais ir audiniais.
3. Atsižvelgiant į didėjantį vidutinį besilaukiančių ir 

gimdančių moterų amžių bei į gimdos miomos įtaką palan-
kiam pastojimui ir nėštumui, šios ligos tyrimas ir savalaikė 
diagnostika turi didelę reikšmę.

4. Diagnostikos tyrimo metodai taikomi nuo neinvazinio 
iki invazinio, atsižvelgiant į klinikinį vaizdą ir ankstesnių 
tyrimų rezultatus.
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Summary
Uterine fibroids is one of the most frequently established dia-

gnoses in gynecological practice. The reasons for the occurrence 
of this disease are still not known to a full degree, which makes 
the study of uterine fibroids even more significant. Symptoms of 
the disease cause significant discomfort to a woman, moreover, in 
some cases, they are the cause of reduced fertility or miscarriage. 
Given the increase in the average age of women planning a pre-
gnancy, this problem is becoming more apparent.
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