
Вашият гинеколог ще Ви  
препоръча хистероскопия,  
ако Вие имате:

• кръвоизливи или неправилни маточни 

кръвотечения;

• полипи на маточната кухина;

• миомни възли, които нарушават 

кухината на матката;

• съмнение за вродени аномалии на 

д-р Илиана Христова,
МБАЛ „Света София”, София

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Хистероскопията е ендоскопски 

метод за оглед на матката, който 

дава възможност за диагноза на 

вътрематочни заболявания, както 

и за хирургичното им лечение. 

При хистероскопията се използва 

достъп през влагалището и през 

канала на маточната шийка, без 

да са необходими каквито и да 

било разрези. 

Използва се хистероскоп, който 

представлява специален оптичен 

телескоп с дебелина от 3 до 10 

мм в диаметър, с чиято помощ 

се извежда образ от кухината на 

матката на монитор. Всеки хисте-

роскоп е снабден и с набор от ра-

ботни инструменти, които служат 

за оперативно лечение.
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матката – двурога, с преграда 
(септум);

• задържани тъкани след аборт;

• врастнала се спирала;

• вътрематочни адхезии (сраствания; 
синдром на Ашерман);

• за поставяне на импланти за трайна 
контрацепция или при диагностици-
ран хидросалпинкс и подготовка за 
асистирана репродукция;

• повтарящи се спонтанни аборти;

• стерилитет и подготовка за ин-
витро оплождане;

• предракови изменение на шийката на 
матката.

КЮРЕТАЖ
Доскоро, при  част от изброените про-
блеми, гинекологът би предложил кюре-
таж (абразио) на пациентката, докато 
останалите състояния и заболявания 
не могат да се повлияят чрез подобен 
тип намеса. 
Съществен недостатък на кюрета-
жа е, че материал от кухината на 
матката се получава чрез работа „на 
сляпо“, използвайки остър инструмент 
(кюрета). По този начин винаги има 
риск да се пропуснат зони с промени в 
тъканите.
Хистероскопията надгражда диагнос-
тичните и терапевтичните възмож-
ности на кюретажа на матката. За 
разлика от кюретажа, хистероскопия-
та дава възможност визуално да се 
идентифицира проблемната зона в ма-
точната кухината и да се вземе тъкан 
за изследване именно оттам, както и 
да се диагностицират и отстранят 
болестни изменения на матката, „неви-
дими“ при кюретаж. 

СТАНДАРТНА ХИСТЕРОСКОПИЯ
Класическата хистероскопия, която се 
предлага в немалка част от лечебните 
заведения, може да бъде диагностична 
или оперативна. Използват се техника 
и похвати, които задължително изис-
кват краткотрайна венозна анестезия. 
Наложително е дилатиране (разширя-
ване) на канала на маточната ший-
ка, след което се провежда самата 
хистероскопия (диагностична или 
оперативна).

Освен високоспециализирана техни-

ка, изключително важен елемент за 

изпълнение на офис хистероскопия е 

наличието на гинеколози, обучени за 

тази манипулация. 

АГ специлисти на МБАЛ ,,Света 

София“ са квалифицирани за офис 

и оперативна хистероскопия в уни-

верситетска болница ,,Федерико II“ 

в Неапол, Италия.

Д-р Илияна Мазнейкова и д-р Илиана 

Христова са обучавани лично от 

световен експерт по хистероскопия 

и главен консултант на една от 

основните компании за ендоскоп-

ска апаратура – проф. Атилио ди 

Специо Сардо.

Обикновено пациентката 
остава за наблюдение в от-
делението поне денонощие.

ОФИС ХИСТЕСКОПИЯ
Най-съвременният вариант на 
хистероскопията, който тепърва 
навлиза в България, е т.нар. „офис 
хистероскопия“. В този й вариант 
хистероскопията се прави амбу-
латорно – в кабинет в лечебното 
заведение, и продължава около 10-20 
мин. 
При офис хистероскопията не се 
налага прилагане на анестезия, 
тъй като се използват най-фините 
хистероскопи с диаметър 3-5 мм 
(за сравнение, каналът на маточ-
ната шийка нормално е с диаметър 
около 5 мм).

Основният принцип на офис хисте-

роскопията е „see and treat“ – 

проблемът и неговото решение се 

виждат и решават на момента. 

При пациентката има и член на 

екипа, който се грижи за комфор-

та й и обяснява всичко, което се 

случва. След края на процедурата, 

пациентката може незабавно да се 

прибере у дома. 

Дискомфортът е минимален 
до липсващ, а пациентката е в 
съзнание и може да наблюдава 
манипулацията на монитор.

В редки случаи, когато се налага по-
голяма оперативна намеса, процеду-
рата приключва на етап „диагноза“ 
и се насрочва дата за оперативна 
хистероскопия. 
Предимствата на „офис“ хистероско-
пията се оценяват от пациентите. 
Маргарита Младенова споделя, че е 
впечатлена от отношението и вни-
манието на целия екип.

,,Манипулацията при мен беше без 
упойка, абсолютно безболезнен-
но, и продължи няколко минути. 
Никога не съм влизала досега 
в операционнна зала и затова 
избрах ,,офис“ хистероскопия в 
амбулаторни условия. Така се 
чувствах спокойна“,  
разказва Маргарита Младенова.
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