Dzemdes miomas
embolizācija (DZME)

Informācija
pacientam

Kas ir dzemdes miomas embolizācija?
Dzemdes miomas embolizācija (DZME) ir salīdzinoši jauna
pieeja šo dzemdes labdabīgo audzēju ārstēšanā, un tā pirmo
reizi tika veikta pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā. Šī ir
mazāk invazīva metode, ar kuras palīdzību tiek bloķēta asins
plūsma uz audzēju, pārtraucot tā attīstībai nepieciešamā
skābekļa un barības vielu piegādi.
DZME ir procedūra, kuru šobrīd iespējams veikt daudzās
slimnīcās un medicīnas centros. Parasti to veic invazīvais
radiologs - īpaši apmācīts ārsts, kurš procedūras veikšanai
izmanto rentgenoskopijas iespējas.
Procedūras sākumā jūs saņemsit nomierinošas zāles. Kaut
arī būsit nomodā, tomēr miegaina, tāpēc sāpes nejutīsit.
Ādu cirkšņa apvidū notīra, ievada vietējo anestēziju un izdara
nelielu iegriezumu. Caur ādu asinsvadā, ko dēvē par
femorālo artēriju, ievada nelielu elastīgu caurulīti - katetru.
Ārsts virza katetru augšup uz dzemdes artēriju - asinsvadu,
kurš atzarojas no femorālās artērijas un piegādā asinis
audzējam. Virzot katetru uz priekšu, tiks veikti
rentgenuzņēmumi, lai pārliecinātos, ka tas atrodas pareizā
stāvoklī.
Kad katetrs ir savā vietā, ārsts injicē īpašu kontrastvielu, lai
izmeklētu miomu. Pēc tam caur katetru tiek ievadītas sīkas
polivinilalkohola (PVA) daļiņas. Šīs daļiņas jeb emboli virzās
uz dzemdes artērijas atzariem, bloķējot asinsvadu un kavējot
asins pieplūdi miomai.
Katetru izņem un procedūru atkārto no otras puses, tādējādi
nodrošinot pilnīgu asins plūsmas apturēšanu. Kad miomai
tiek pārtraukta skābekļa un barības vielu piegāde, tā
samazinās, mazinot arī simptomus.
Procedūras beigās griezuma vietām cirksnī tiek uzlikti nelieli
pārsēji.
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Kas notiek pēc šīs procedūras?
Veicot DZME, sievietei parasti nepieciešams palikt slimnīcā vienu nakti. Tomēr dažas sievietes
dodas mājup jau procedūras dienā.
Lai novērstu sāpes, pietūkumu un spazmas, kas var rasties pēc procedūras, jums tiks izrakstītas
zāles. Atsevišķos gadījumos iespējams pat drudzis.
Pirms dosities mājup no slimnīcas, jautājiet ārstam par zāļu lietošanu un pārsēju maiņu, kā arī par
jebkuriem fizisko aktivitāšu ierobežojumiem. Vairumā gadījumu sievietes pēc šīs procedūras jau
dažu dienu laikā spēj atsākt vieglas fiziskas aktivitātes. Parasti viņas atgriežas darbā un pie
normālām fiziskām aktivitātēm jau 7 līdz 10 dienu laikā pēc procedūras.
Ja pēc izrakstīšanas no slimnīcas jums ir drudzis vai sāpes iegurnī, kuras pakāpeniski pastiprinās
un ilgst vairāk nekā 24 stundas, noteikti sazinieties ar savu ārstu. Zvaniet ārstam nekavējoties, ja
pamanāt smakojošus izdalījumus no maksts.

Cik iedarbīga ir dzemdes miomas embolizācija?
Ir pierādīts, ka dzemdes miomu ārstēšana ar embolizācijas metodi ir veiksmīga. Zinātniskie
pētījumi, kas publicēti vai likti priekšā zinātnisko apspriežu laikā, pierāda, ka vairumam sieviešu,
kurām veikta DZME, ir mazinājusies spēcīgā asiņošana, sāpes un citi miomas simptomi.5-13 Turklāt
šī procedūra var būt iedarbīga arī vairāku miomu ārstēšanā.
Tā kā DZME ir samērā jauna procedūra, nozīmīgi ilgtermiņa rezultāti vēl nav iegūti. Piemēram,
pagaidām nav skaidrs, vai šie audzēji nākotnē var attīstīties atkārtoti. Tomēr dati, kuri iegūti,
novērojot sievietes vismaz trīs gadus, ir daudzsološi.14
Lai arī DZME ir salīdzinoši nesen izstrādāta procedūra, artēriju embolizācija dzemdē nav jaunums.
Invazīvie radiologi šo metodi lieto jau vairāk nekā 20 gadus, ārstējot spēcīgu pēcdzemdību
asiņošanu, kā arī asiņošanu, ko izraisa citi cēloņi.1-4
Lietojot DZME kā alternatīvu ķirurģiskai ārstēšanai vai hormonu terapijai, iespējams mazināt
menstruālo asiņošanu, biežu urinēšanu, sāpes un spiediena sajūtu iegurnī. Tā kā šī ir mazāk
invazīva metode, asins zudums šīs procedūras laikā ir neliels un atveseļošanās laiks parasti ir
ievērojami īsāks nekā pēc ķirurģiskas operācijas. Daudzas sievietes ir atzinušas, ka viņu dzīves
kvalitāte pēc DZME ir ievērojami uzlabojusies.
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Kādi ir ar dzemdes miomas embolizāciju saistītie
riski un komplikācijas?
Lai arī pētījumi pierāda DZME drošumu un iedarbīgumu, tomēr, tāpat kā gandrīz ikvienai
medicīniskai procedūrai, arī šeit pastāv riski.
Dažas stundas pēc procedūras vairumam pacienšu tiek novērots „pēcembolizācijas sindroms”,
tajā skaitā diskomforts (sāpes) un spazmas. Šos simptomus iespējams kontrolēt ar medikamentu palīdzību, un vairums no tiem būtiski samazinās jau līdz nākamās dienas rītam. Tomēr
neliels diskomforts un spazmas var saglabāties pat vēl dažas dienas pēc procedūras.
Publicētie pētījumi liecina, ka pēc DZME ir zems komplikāciju procents.9,12,15 Iespējamās
komplikācijas var būt infekcija, alerģiska reakcija uz kontrastvielu vai medikamentu sastāvdaļām,
novēlota sāpju vai izsitumu parādīšanās vai ievainojums vietā, kur katetrs tika ievadīts cirksnī.
Citas īslaicīgās komplikācijas, kas saistītas ar DZME, ir izdalījumi no maksts, miomas audu
izdalīšanās caur maksti vai pārejošs menstruāciju zudums. Tāpat kā citām medicīniskām
procedūrām arī DZME gadījumā pastāv īslaicīgu asinsspiediena izmaiņu vai ģībšanas risks
procedūras laikā vai pēc tās. Nopietnas vai ilglaicīgas komplikācijas novērojamas reti, tomēr pie
tām pieskaitāma dzemdes ievainošana, kuras dēļ var būt nepieciešama histerektomija; var
rasties iegurņa orgānu ievainojums daļiņu pārvietošanās rezultātā, rentgena starojuma izraisīts
ādas apdegums, neatgriezeniska menstruāciju izzušana, olnīcu bojājumi, kas var izraisīt pāragru
menopauzi, kā arī miomas papildu ārstēšana, ja ar miomu saistīto simptomu atvieglošana nav
bijusi pietiekama. Līdzīgi kā citām procedūrām un ķirurģiskai ārstēšanai, iespējamās ilglaicīgās
komplikācijas ietver arī plaušu embolismu, ko izraisa trombu pārvietošanās uz plaušām, asins
pieplūdes zudums veselajiem audiem vai nāve. Lai iegūtu papildu informāciju par iespējamām
komplikācijām, jautājiet savam ārstam.
Kad klīniska izmēģinājuma ietvaros sieviešu grupu, kurām tika veikta embolizācija ar Contour™
PVA daļiņām, salīdzināja ar kontroles grupu, 40% miomektomijas pacienšu novēroja
komplikācijas. Šī proporcija bija ievērojami augstāka nekā sievietēm pēc DZME, kurām
komplikācijas novēroja 22% gadījumu. Šī starpība ir statistiski nozīmīgs skaitlis (p<0.05).16
Kad klīniska izmēģinājuma ietvaros sieviešu grupu, kurām tika veikta embolizācija ar
Contour SE™ mikrosfērām, salīdzināja ar kontroles grupu, 42% miomektomijas pacienšu
novēroja vismaz vienu komplikāciju. Šī proporcija bija ievērojami augstāka nekā sievietēm pēc
DZME, kurām vismaz vienu komplikāciju novēroja 26% gadījumu. Šī starpība ir statistiski
nozīmīgs skaitlis (p<0.05). Mūsu rīcībā nav ziņojumu par embolisko daļiņu izraisītām
komplikācijām pacientēm, kurām DZME tika veikta ar Contour PVA embolizācijas daļiņām vai
Contour SE mikrosfērām.17
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Kādi ir ar dzemdes miomas embolizāciju
saistītie riski un komplikācijas? (turpinājums)
Starp sievietēm grupā, kurā tika veikta embolizācija ar Contour™ PVA daļiņām, bija sešas
pacientes (4%), kam tika novērotas nopietnas komplikācijas. Trīs no šiem gadījumiem (2%) tika
klasificēti kā saistīti ar veikto procedūru, viens tika atzīts par nesaistītu ar procedūru, bet divi – kā
iepriekšējā stāvokļa saasināšanās. Laikā, kad šī DZME grupa tika salīdzināta ar miomektomijas
grupu, vienai miomektomijas pacientei (2%) tika novērota nopietna komplikācija, kas tika atzīta
par saistītu ar procedūru.
No sievietēm grupā, kurā embolizācija tika veikta ar Contour SE™ mikrosfērām, nevienai
pacientei netika novērotas nopietnas komplikācijas. Salīdzinot šo grupu ar miomektomijas grupu,
divām miomektomijas pacientēm (3%) konstatēja nopietnas komplikācijas, kuras tika atzītas par
saistītām ar procedūru.

Vai šī procedūra ietekmē auglību?
DZME nevajadzētu veikt grūtniecības laikā. Šī procedūra nav paredzēta arī sievietēm, kuras plāno
grūtniecību nākotnē. Līdz šim brīdim vēl nav noskaidrota DZME ietekme uz sievietes spēju
apaugļoties un pilnībā iznēsāt bērnu, kā arī uz bērna attīstību.
Dažām sievietēm pēc DZME veikšanas ir izzudušas menstruācijas, izraisot neauglību. Lai arī nav
noskaidrots, vai šādu seku iemesls ir bijusi procedūra, tomēr dažām pacientēm par DZME
komplikāciju var kļūt pāragra menopauze (vairums sieviešu procedūras laikā bija vecumā
ap 40 gadiem).
Ja pēc DZME iestājas grūtniecība, jūs esat pakļauta paaugstinātam komplikāciju riskam. Tas
ietver priekšlaicīgas dzemdības, nepareizu bērna guļu, pēcdzemdību asiņošanu, dzemdes
plīsumu. Jums var būt arī paaugstināts risks dzemdēt bērnu ar ķeizargrieziena palīdzību.

Kas mani novēros pēc dzemdes miomas embolizācijas?
Ir svarīgi, lai jūs ar savu ārstu vienotos par to, kas veiks jūsu pēcoperācijas novērošanu. Jums
jānoskaidro informācija par tās veselības aprūpes iestādes apmeklējumiem, kurā tiksit novērota,
kā arī par to, kam zvanīt ārkārtas gadījumos.
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Komplikācijas Negaidīta un nevēlama pieredze
vai rezultāts, kas saistīts ar pacientu un/vai
procedūru.
Emboli Daļiņas, kuras bloķē asins plūsmu asinsvadā.
Femorālā artērija Kājas artērija, kas savienojas
ar dzemdes artēriju.
Mioma Labdabīgs (nevis vēža) audzējs dzemdē.
Invazīvais radiologs Īpaši apmācīts ārsts,
kurš veic procedūru ar rentgenoskopijas palīdzību.

Miomektomija Ķirurģiska procedūra, kuras laikā
no dzemdes sieniņām tiek noņemti audzēji.
Plaušu embolisms Asins plūsmas bloķēšana asinsvadā, caur kuru notiek asins piegāde plaušām.
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