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MIOMES UTERINS I GESTACIÓ

https://aventurasdeunamami.wordpress.com



 Els miomes són tumors benignes de la capa muscular de la
paret uterina i representen el tumor pélvic sólid més freqüent
en edat reproductiva.

 Prevalença (USA): 18% afroamericanes, 8% dones caucàsiques i
10% en dones hispàniques.

 Incidència durant l’embaràs 0.1-3.9% - 10.7% (segons EG al
diagnòstic, tamany)

 La majoria de dones no tindran problemes relacionats amb els
miomes durant el seu embaràs, però hi ha un risc lleugerament
augmentat d’algunes complicacions obstètriques.

Vilos G. The management of uterine myomas. SOGC clinical practice guideline. J obstet Gynaecol Can 2015;37(2):157-178.
Giovanni Vitale et al. Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature. Updates Surg (2013) 65:179-182
De Vivo et al. Uterine myomas during pregnancy: a longitudinal sonographic study. UOG 2011;37:361-365



Imatge ecogràfica:
 Lesió arrodonida, ben definida, dins el miometri o unit a ell,

sovint mostrant ombres acústiques a la vora de la lesió i / o en
forma de ventall cap a l’interior de la lesió.

 La ecogenicitat varia i pot presentar àrees hiperecogèniques o
hipoecogèniques al seu interior (calcificacions, degeneració
hialina,…)

 En l’estudi Doppler color o power-Doppler, freqüentment és
visible un flux circumferencial al voltant de la lesió.

Van den Bosch et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion
from the MUSA group. UOG 2015;46:284-298.
Giovanni Vitale et al. Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature. Updates Surg (2013) 65:179-182



Complicacions obstètriques de la gestació amb
miomes:

10-30% desenvolupen diferents complicacions durant la gestació,
part i/o postpart, segons la localització i el tamany (mecanismes
no coneguts, heterogeinicitat dels estudis)



Vilos G. The management of uterine myomas. SOGC clinical practice guideline. J obstet Gynaecol Can 2015;37(2):157-178.
Van den Bosch et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion
from the MUSA group. UOG 2015;46:284-298.



Augment de tamany, especialment entre el 1er i 2n
trimestre.

 De Vivo (2011): 71% dels miomes van crèixer > 10% en volum
del 1er al 2n trim, mentre que del 2n al 3er trimestre ho van fer
un 66%.

 No creixen més els miomes localitzats a prop de la placenta.
 La mitjana de creixement és un 12%.
 Més risc de creixement en els miomes més grans (> 5 cm).
 El 90% de les dones amb miomes detectats al 1er trimestre,

patirà una regressió del volum dels miomes entre els 3-6 mesos
postpart.

De Vivo et al. Uterine myomas during pregnancy: a longitudinal sonographic study. UOG 2011;37:361-365



 Dolor abdominal:
• Símptoma / complicació més freqüent.
• Especialment miomes grans (> 5 cm) i fúndics.
• Entre el 1er i 2n trimestre – periode de major creixement dels miomes –

degeneració.
• Acompanyat de leucocitosi lleu, febre, nàusees i vòmits.

Degeneració vermella: l’aspecte ecogràfic pot ser completament
normal, però en alguns casos s’observarà una lesió homogènia,
hipoecogènica, amb un anell hiperecogènic i absència de vascularització.
L’hemorràgia i l’edema es manifestaran com a una massa heterogènia.



 Presentació anòmala
• Miomes submucosos o intramurals grans.
• Múltiples miomes.
• Miomes segmentaris

 Distòcia dinàmiques / mecàniques
• Miomes intramurals

 Part preterme
• No RPM
• Risc molt lleugerament augmentat: no control 

LC.
Jenabi , Khazaei (2016): The effect of uterine leiomyoma on the risk of malpresentation and cesarean: a meta-analisys, The Journal of maternal-fetal & 
Neonatal medicine, DOI: 10.1080/14767058.2016.1275553
Knight et al. Effect of maternal Retroplacental Leiomyomas on Fetal Growth. J Obstet Gynaecol Can 2016;38(12):1100-1104.



 Infertilitat / esterilitat

 Metrorràgia.

 Desprendiment de placenta (x3) 
• mioma retroplacentari i/o molt gran 

(volum > 200 ml, 7-8 cm)
• Disminució de la vascularització

placentària?

 Placenta prèvia / acretisme
 Retenció de placenta.

Vilos G. The management of uterine myomas. SOGC clinical practice guideline. J obstet Gynaecol Can 2015;37(2):157-178.
Giovanni Vitale et al. Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature. Updates Surg (2013) 65:179-182
De Vivo et al. Uterine myomas during pregnancy: a longitudinal sonographic study. UOG 2011;37:361-365
Lee et al. The influence of large uterine myoma on pregnancy outcome. UOG 2012;40 (Suppl. 1):171-310
Jenabi, Ebrahimzadeh (2016): The association between uterine leiomyoma and placenta abruption: a meta-analisys, The Journal of Maternal-Fetal & 
Neonatal Medicine, DOI: 10.1080/14767058.2016.1261401



 Cesària
• M. intramurals, grans.
• Presentació anòmala, distòcia de part, DPPNI 

 Hemorràgia postpart / histerectomia
 Miomes intramurals

 Restricció de creixement
• Relacionada amb miomes retroplacentaris.
• si ≥ 1 mioma, pes mitjà al néixer inferior

comparat amb gestacions sense miomes.
• Si > 4 cm, major risc de PEG.

Jenabi , Khazaei (2016): The effect of uterine leiomyoma on the risk of malpresentation and cesarean: a meta-analisys, The Journal of maternal-fetal 
& Neonatal medicine, DOI: 10.1080/14767058.2016.1275553



 Alteracions fetals: 
• Dolicocefàlia, tortícolis, alteracions

extremitats.
• M. submucosos o intramurals grans. Molt 

rar.

 Piomioma:
• febre, leucocitosi, taquicàrdia, dolor

pèlvic.
• Eco: massa heterogènia amb contingut

gas.



 Les dones amb miomes, especialment miomes grans, es
beneficiaran d’un control gestacional més exhaustiu, però
probablement tindran uns bons resultats obstètrics.

 Què determinar als controls ecogràfics?
• Tamany
• Nombre
• Localització
• Ecogenicitat
• Relació amb l’àrea d’inserció placentària
• Vascularització.



TAKE HOME MESSAGES
 La majoria de dones no tindran problemes relacionats amb

els miomes durant el seu embaràs, tot i que hi ha un risc
lleugerament augmentat d’algunes complicacions
obstètriques, especialment en miomes grans.

 Donat que l’increment del risc és lleuger, no estan indicades
fer més exploracions ecogràfiques només per la presència
dels miomes.

 Els miomes solen créixer un 10% durant la gestació,
especialment entre el 1er i el 2n trimestre.

 La complicació més freqüent és el dolor abdominal,
secundari a degeneració vermella per creixement del mioma.
En la majoria de casos no té traducció ecogràfica i el
diagnòstic serà clínic.



CICATRIUS I DEHISCÈNCIES



 Risc relacionat amb les cicatrius uterines:
• Ruptura uterina
• Gestació sobre cicatriu de cesària.



 Ruptura uterina: disrupció completa de totes les capes uterines, inclosa la
serosa, associada a clínica greu.

 Dehiscència uterina: disrupció incompleta, clínicament oculta, sense
símptomatologia materna o neonatal rellevants.

 Risc de ruptura uterina en pacients amb cesària anterior 0.7% (0.4 – 1%)

 Més risc quan:
• Ruptura uterina prèvia
• Histerotomia fúndica o segmentària, però vertical (1 – 12%) *
• ≥ 2 cesàries anteriors (R x1.59)
• Tipus de sutura
• Periode intergenèsic < 18-24 mesos.
• Pes fetal estimat > 4000 g.
• Endometritis postpart.

Jastrow et al. Lower uterine segment thickness to prevent uterine rupture and adverse perinatal outcomes: a multicenter
prospective study. Am J Obstet Gynecol 2016;215:604.e1-6.
Jastrow et al. Can third-trimester assessment of uterine scar in women with prior Cesarean section predict uterine rupture? UOG 
2016;47:410-414.

Cap d’aquests factors
significatiu per predir
una ruptura uterina.



 Mesura ecogràfica del segment uterí inferior (SUI):

 La mesura del SUI al final de l’embaràs es correlaciona
inversament amb el risc de dehiscència/ruptura uterines.

 Inversament proporcional a la EG.
 El segment és més fi en dones amb cesària prèvia comparat

amb dones sense cesària.
 En un fetus en cefàlica, el segment és una estructura de 2

capes, que consisteix en una capa hiperecogènica (que incloeix
la paret de la bufeta) i una hipoecogènica, que representa el
miometri.

Fukuda et al. Ultrasound assessment of lower uterine segment thickness during pregnancy, labour, and the postpartum period.  J Obstet
Gynaecol Can 2016;38(2):134-140.
Jastrow et al. Lower uterine segment thickness to prevent uterine rupture and adverse perinatal outcomes: a multicenter prospective study. 
Am J Obstet Gynecol 2016;215:604.e1-6.
Jastrow et al. Can third-trimester assessment of uterine scar in women with prior Cesarean section predict uterine rupture? UOG 2016;47:410-
414.



PARET VESICAL
MIOMETRI

CAP FETAL

ORINA



 Metodologia:
 35 – 38 setmanes.
 Bufeta de la orina plena o mig plena (millor visualització de les

vores del segment).
 Examinar de manera transversal i longitudinal per trobar l’àrea

més prima.
 Imatge magnificada.
 Agafar al menys 3 mesures i quedar-nos amb la menor.

Jastrow et al. Can third-trimester assessment of uterine scar in women with prior Cesarean section predict uterine rupture? UOG 
2016;47:410-414.
Fukuda et al. Ultrasound assessment of lower uterine segment thickness during pregnancy, labour, and the postpartum period.  J 
Obstet Gynaecol Can 2016;38(2):134-140.



 La combinació de via abd + TV augmenta la precisió (Bujold):
• Amb la via abd observem cicatrius més altes (cesàries en EG tempranes,

cesàries programades)
• Amb la via TV s’observen cicatrius més baixes (cesàries en treball de part

més avançat).



 Mesurar el segment sencer o només del gruix miometrial?
 Per mesurar el segment, un càliper es col·loca a la interfase entre l’orina i la

paret vesical i l’altre a la interfase entre líquid amniòtic o calota fetal i la
decídua.

 Per mesurar el gruix miometrial, el 1er càliper a la interfase entre la bufeta i
el miometri.

 Jastrow va suggerir que la mesura del segment sencer era més reproduïble,
però Kok no en va trobar diferències.



 Cut-off:
• Entre 2.0 i 3.5 mm. Gran heterogeneïtat entre estudis.

Fukuda (1988): < 2.0 mm
Rozenberg (1996): < 3.5 mm
Bujold (2009): < 2.3 mm
Gotoh (2000): < 2.0 mm
Jastrow (2010): p10: 2,0 mm, p25: 2,3 mm, p50: 3,2 mm.
Jastrow (2016): risc de dehiscència amb SUI < 3,0 mm.
Fukuda (2016): < 1,2 mm

• Les meta-anàlisis no reporten cap cut-off que pugui predir
totes les ruptures uterines, però la majoria d’autors acorden
que el risc és alt amb un SUI < 2,0 mm.



 Conclusions limitades:
• la ruptura uterina no és només el resultat d’una cicatriu débil
• no s’ha definit encara un cut-off ideal
• el risc quantitatiu associat al gruix de la cicatriu tampoc ha

estat determinat.

 Reproductibilitat:
• Hi ha una bona reproductibilitat intra i interobservadors, que

millora amb l’experiència. No hi ha diferències entre 2D o 3D,
però la 3D permet postposar l’avaluació.



 Presa de decisions de la via del part:
• El gruix del segment i l’aparença sonogràfica de la cicatriu estan en relació

amb el risc de dehiscència/ruptura uterines, però encara no s’ha trobat un
model predictiu de l’exit del PVDC, degut a les diferències entre poblacions,
maneig clínic, etc.

• Integrant la mesura sonogràfica del SUI en la presa de decisions de la via del
part, es redueix el risc de ruptura uterina.

• Altres factors per valorar l’éxit d’un PVDC:
- indicació de la cesària anterior
- part vaginal previ
- PFE

Fukuda et al. Ultrasound assessment of lower uterine segment thickness during pregnancy, labour, and the postpartum period.  J Obstet
Gynaecol Can 2016;38(2):134-140.
Baranov et al. Validation of a preciction model for successful vaginal birth after cesarean delivery based on sonographic assessment of a 
hysterotomy scar. Doi: 10.1002/uog.17439.
Jastrow et al. Lower uterine segment thickness to prevent uterine rupture and adverse perinatal outcomes: a multicenter prospective 
study. Am J Obstet Gynecol 2016;215:604.e1-6.



Gestació sobre cicatriu de cesària

 0.15% de les dones amb ≥ 1 cesària anterior. Han augmentat en
els darrers 10 anys degut a l’augment de la taxa de cesàries i de
la millora en el seu diagnòstic al 1er trimestre.

 Alt risc de :
• Ruptura uterina abans de la viabilitat fetal.
• Placentació anòmala.
• Hemorràgia severa.
• Histerectomia.

La majoria són terminades 
després del seu diagnòstic al 
1er trimestre.



Criteris diagnòstics:
1. Cavitat uterina superior buida.
2. Sac gestacional o massa sòlida de 

trofoblast localitzat de manera 
anterior a nivell de l’OCI, cubrint la 
cicatriu visible o al lloc on es 
presumeix que deu estar.

3. Fina capa de miometri (o absent) 
entre el sac i la bufeta.

4. Evidència de circulació
placentària/trofoblàstica
prominent amb Doppler color.

5. Canal endocervical buit.

Zosmer et al. Natural history of early first-trimester pregnancies implanted in Cesarean scars. UOG 2015;46:367-375.



Informació adicional:
- Presència de llacunes anecogèniques al trofoblast, associada a

placentació deficient.
- Visualitzar localizació de la massa de trofoblast i la inserció del

cordó.
- Avaluar si el sac protrueix del contorn uterí i si s’observa

íntegra la mucosa vesical.
Zosmer et al. Natural history of early first-trimester pregnancies implanted in Cesarean scars. UOG 2015;46:367-375.



 Gestació sobre cicatriu de cesària i l’acretisme
placentari són 2 estadis diferents de la mateixa
patologia (Zosmer, 2015)

Zosmer et al. Natural history of early first-trimester pregnancies implanted in Cesarean scars. UOG 2015;46:367-375.



TAKE HOME MESSAGES
 Les cicatrius uterines augmenten el risc de ruptura uterina, 

especialment fora del segment inferior.
 La mesura ecogràfica del SUI al final de l’embaràs es

correlaciona inversament amb el risc de dehiscència/ruptura
uterines.

 S’ha determinat la metodologia per fer la mesura, però no un
cut-off que pugui predir totes les ruptures. La majoria d’autors
acorden que el risc és alt amb un SUI < 2,0 mm.

 Encara no s’ha trobat un model predictiu de l’exit del PVDC,
però integrant la mesura sonogràfica del SUI en la presa de
decisions de la via del part, es redueix el risc de ruptura
uterina.

 No oblidar-nos de les gestacions sobre cicatriu de cesària.



MALFORMACIONS UTERINES
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 Malformacions uterines congènites:
• Formació, fusió o reabsorció anòmala dels conductes de Müller durant el

desenvolupament embrionari.
• Gran espectre de diferents fenotips, amb diferents graus d’impacte en la

fertilitat i la gestació.
• No existeix un sistema de clasificació universal.
• Incidència 5% (arquat > septe > unicorne > bicorne > didelf)

 Malformacions adquirides: malformacions produïdes per
dietilestilbrestol.

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine anomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.
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 Diagnòstic per imatge:
 Ecografia 3D +/- histerosonografia.
 La RMN distingeix millor entre

septes musculars i fibrosos, i
mesura millor l’extensió del septe a
l’úter o la vagina.

 No descrits criteris universals pel
seu diagnòstic.

 Afegir estudi del sistema urinari
(31% alteracions renals associades).

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine anomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.

Protocolos SEGO. Anomalías congénitas del útero (2013). Prog Obstet Ginecol
2014;57:191-200
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 Riscs augmentats durant la gestació:

• Avortaments de repetició i avortaments tardans.
• Preeclàmpsia
• Baix pes al néixer
• Part preterme
• Presentació fetal anòmala
• Cesària
• Ruptura uterina

• Placentació anòmala: confusió per major taxa de cesària i de TRA.

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine aniomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.
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 Riscs augmentats durant la gestació:

• Avortaments de repetició i avortaments tardans.
• Preeclàmpsia
• Baix pes al néixer
• Part preterme
• Presentació fetal anòmala
• Cesària
• Ruptura uterina

• Placentació anòmala: confusió per major taxa de cesària i de TRA.

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine aniomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.



Baix pes al néixer

- Risc x2.
- Úter didelf, bicorne i unicorne: risc significatiu de RN < 2500 g.

Úter arquat i septe no risc significatiu.
- No risc de RN < 1500 g excepte en úter bicorne.

Justificat fer ecografies seriades de control de creixement
durant el 3er trimestre.

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine anomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.
Venetis et al. Clinical implications of congenital uterine anomalies: a meta-analysis of comparative studies. Reprod Biomed Online. 
2014;29:665-683.



Part preterme

- Patogènesi: hipòtesi relacionada amb la forma i el tamany de la cavitat.
- Risc de part preterme i de RPM augmentat per tots els tipus d’anomalia

(més risc en defectes de fusió, especialment unicorne). En alguns estudis,
úter arquat no contemplat.

- Malformació uterina + LC<25 mm (2n trim): risc de PP <35 setmanes x13

Justificat realitzar una mesura ecogràfica de la LC al 2n trimestre.

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine anomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.
Chan et al. Reproductive outcomes in women with congenital uterine anomalies: a systematic. UOG 2011;38:371-382.
Hua et al. Congenital uterine anomalies and adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2011;205:558e1-558e5.



- No estudis en quant a l’eficàcia del tractament amb PG vaginal
o im o pesari cervical.

- Mesures profilàctiques: es recomana el cerclatge cervical
profilàctic en dones amb Hª d’insuficiència cervical, part
preterme o LC<25 mm al 2n trimestre.



Presentació fetal anòmala

- Tots els tipus es relacionen amb un risc augmentat de
presentació anòmala, sent els defectes de canalització els de
més risc (x 6-8 segons les séries).

- Versió cefàlica externa: les dones amb AUC queden excloses de
la gran majoria d’estudis de VCE, per tant no hi ha dades
suficients.

Sharon A et al. Diagnosis and management of congenital uterine anomalies in Pregnancy. obsgynsurvey 2017 Vol 72, Nº3.
Chan et al. Reproductive outcomes in women with congenital uterine anomalies: a systematic. UOG 2011;38:371-382.
Hua et al. Congenital uterine anomalies and adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2011;205:558e1-558e5.



TAKE HOME MESSAGES
 La millor forma de diagnosticar les AUC és la ecografia 3D +/-

histerosonografia.
 Les AUC es relacionen amb diverses complicacions

obstètriques, bàsicament relacionades amb el tamany i la
forma de la cavitat.

 L’úter arquat és la més benigne (tot i que relacinat amb
avortaments de segon trim).

 El risc de baix pes al néixer i de part preterme justifiquen fer
controls seriats de creixement durant el 3er trimestre i mesurar
la LC al segon trimestre.





1. Vilos G. The management of uterine myomas. SOGC clinical practice guideline. J obstet Gynaecol Can 2015;37(2):157-178.
2. Van den Bosch et al. Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine

masses: a consensus opinion from the MUSA group. UOG 2015;46:284-298.
3. Giovanni Vitale et al. Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review of literature. Updates Surg (2013) 65:179-182
4. De Vivo et al. Uterine myomas during pregnancy: a longitudinal sonographic study. UOG 2011;37:361-365
5. Lee et al. The influence of large uterine myoma on pregnancy outcome. UOG 2012;40 (Suppl. 1):171-310
6. Jenabi , Khazaei (2016): The effect of uterine leiomyoma on the risk of malpresentation and cesarean: a meta-analisys, The

Journal of maternal-fetal & Neonatal medicine, DOI: 10.1080/14767058.2016.1275553
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