
 

Čo sú myómy maternice? 
 

Myómy sú nezhubné nádory maternice, ktoré sa u žien vyskytujú pomerne často a môžu 

spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. Pacientka môže pociťovať bolesti, ktoré môžu byť 

sprevádzané silnejším menštruačným krvácaním, častým alebo naopak sťaženým močením, 

alebo problémami so stolicou, najčastejšie zápchou. Myómy sú nezriedka dôvodom 

komplikácií počas tehotenstva. 

 

 

Aké sú možnosti liečby myómov? 

 

V súčasnosti je dostupných viacero druhov liečby. Patria medzi ne medikamentózna liečba, 

chirurgická liečba a embolizácia myómov maternice. Metódy majú rozdielnu účinnosť a 

komplikácie, nie každá metóda je vhodná pre každú ženu. Snáď najdôležitejším údajom, ktorý 

sa musí brať do úvahy pri výbere liečby je prianie klientky na zachovanie maternice.  

 

Medikamentózna liečba - pri medikamentóznej liečbe sa podávajú lieky, ktoré majú za cieľ 

odstrániť príznaky. 

Chirurgický zákrok - pri chirurgickom zákroku sa myómy odstránia buď laparoskopickou 

cestou, otvorenou chirurgickou cestou, alebo žena podstúpi odstránenie celej maternice, tzv. 

hysterektómiu. 

Embolizácia myómov maternice (Uterine fibromas embolisation – UFE) - je miniinvazívna 

perkutánna liečba (uskutočnená cez kožu), ktorá by mala byť ponúknutá všetkým pacientkám 

ako alternatíva chirurgickej liečby myómov. Embolizácia myómov je vo svete vykonávaná už 

viac ako 20 rokov a podľa výsledkov štúdií je to bezpečná a efektívna metóda. 

 

   



 

Obr. 1. Schématický obrázok embolizácie 

 

Pri embolizácii sa lekár pomocou vpichu do cievy v slabine (tzv. femorálnej artérie) a pomocou 

hadičiek (tzv. katétrov a mikrokatétrov), pod kontrolou röntgenového zobrazovania dostane 

priamo do ciev (tzv.uterinných artérií) zásobujúcich myómy v maternici. Do týchto ciev sa 

podajú drobné častice (tzv. embolizačné častice), ktoré zastavia prívod krvi do myómov. 

Zastavenie prívodu krvi do myómov spôsobí ich postupné odumretie. Nezáleží koľko myómov 

máte, pretože všetky sú riešené naraz, pri jednej embolizácii. Výkon sa na rozdiel od klasickej 

operačnej chirurgickej liečby myómov, vykonáva len v lokálnom znecitlivení na angiografickej 

sále. 

 

Embolizácia myómov maternice umožňuje pacientke zachovanie maternice, výrazne kratšiu 

dobu hospitalizácie a rehabilitácie a rýchlejší návrat do zamestnania. 

 

 

Myómy maternice vhodné na embolizáciu sa prejavujú nasledovnými 

príznakmi: 

 

 silné menštruačné krvácanie 

 bolesti a tlak v malej panve  

 ťažkosti spôsobené útlakom močového mechúra alebo konečníka  

 neplodnosť 

 



V prípade, že máte niektorý z uvedených príznakov a váš gynekológ vyslovil podozrenie na 

myóm maternice, neváhajte kontaktovať našu konziliárnu intervenčnú rádiologickú 

ambulanciu. Po prvom vyšetrení zistíme, či váš nález spĺňa podmienky na uvedený výkon, 

ktorý vám môžeme rovno naplánovať. 

Objednať na vyšetrenie sa môžete počas pracovnej doby 

(po-pi 7:30-14:30 hod) na telefónnom čísle: 

+421 33 5938 906. 

 

Pred embolizáciou myómov maternice je potrebné gynekologické vyšetrenie a vyšetrenie 

magnetickou rezonanciou, na posúdenie vhodnosti nálezu na embolizačnú liečbu. 

 

 

Výhody liečby pomocou embolizácie myómov maternice 

 

 zachovanie maternice 

 v lokálnom znecitlivení 

 výkon nezanecháva jazvu 

 bez operačnej záťaže 

 kratšia doba hospitalizácie   

 rýchlejší návrat do zamestnania 

 

Pri 80-90 % pacientiek dôjde k odstráneniu ich ťažkostí v priebehu 4 až 6 týždňov, po 3 až 6 

mesiacoch dôjde k zmenšeniu veľkosti myómov o 40-50 %. 


