
  

  

  

  

  

FFIIBBRROOMMEE  UUTTEERRIINN  
  

  
  

  

  

  

  

DDRR  CC..  CCHHEELLHHAA  

MMaaiittrree  AAssssiissttaannttee  eenn  

GGyynnééccoollooggiiee  OObbssttééttrriiqquuee  

MMaatteerrnniittéé  CCHHUU  OORRAANN  

  

  
  



II..  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  
FFiibbrroommee  uuttéérriinn  oouu  mmyyoommee  uuttéérriinn  oouu  eennccoorree  llee  llééiioommyyoommee  

eesstt  uunnee  ttuummeeuurr  mméésseenncchhyymmaatteeuussee  ddéévveellooppppééee  aauu  ddééppeenndd  

dduu  mmuussccllee  lliissssee,,  ssoouuvveenntt  ssééppaarrééee  dduu  mmyyoommèèttrree  ppaarr  uunnee  

ppsseeuuddoo--ccaappssuullee  lliiééee  àà  llaa  ccoonnddeennssaattiioonn  dduu  ttiissssuu  ccoonnjjoonnccttiiff..    

CC’’eesstt  uunnee  ttuummeeuurr  bbéénniiggnnee  hhoorrmmoonnoo--ddééppeennddaannttee,,  eellllee  

aauuggmmeennttee  ddee  ttaaiillllee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  GGRRSS  eett  ssoouuss  TTRRTT  

ooeessttrrooggéénniiqquuee  eett  rrééggrreessssee  àà  llaa  mméénnooppaauussee  

  
IIII..  EETTIIOOPPAATTHHOOGGEENNIIEE  

  

              PPaatthhoollooggiiee  ffrrééqquueennttee..  3300%%  ddeess  ffeemmmmeess              ddee  >>  3355  aannss  

SSoonn  aappppaarriittiioonn  eesstt  cchhrroonnoollooggiiqquueemmeenntt  lliiééee  àà  llaa  ppéérriiooddee  ddee  

ssééccrrééttiioonn  ooeessttrrooggéénniiqquuee,,  rraarree  aavvaanntt  2200  aannss  eett  rrééggrreessssee  àà  llaa  

mméénnooppaauussee..  

RRiissqquuee  ddee  ddééggéénnéérreesscceennccee  eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  mmooiinnss  ddee  00,,55  %%..  

                            

  

IIIIII..  PPHHYYSSIIOOPPAATTHHOOLLOOGGIIEE  
LLaa  pphhyyssiiooppaatthhoollooggiiee  pprroopprree  àà  lleeuurr  aappppaarriittiioonn  eesstt  eennccoorree  mmaall  

ccoonnnnuuee,,  mmaaiiss  llee  rrôôllee  pprroommootteeuurr  ddeess  hhoorrmmoonneess  eesstt  bbiieenn  

ééttaabblliiee..  

LLaa  tthhééoorriiee  ddee  ll’’hhyyppeerr--œœssttrrooggèènnee  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  aaddmmiissee  

qquu’’eellllee  ssooiitt  ::                          

      RReellaattiivvee  ((iinnssuuffffiissaannccee  lluuttééaallee))                              

      OOuu  vvrraaiiee  ((iiaattrrooggèènnee))..  

  



  

IIVV..  AANNAATTOOMMOO--PPAATTHHOOLLOOGGIIEE  
11..EEttuuddee  mmaaccrroossccooppiiqquuee  ::  lleess  ffiibbrroommeess  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ddee  

cceelllluulleess  mmuussccuullaaiirreess  lliisssseess  ffuussiiffoorrmmeess  hhoommooggèènneess..  

22..EEttuuddee  mmiiccrroossccooppiiqquuee  ::  oonn  rreettrroouuvvee  uunn  eenncchheevvêêttrreemmeenntt  

ddeess  ffiibbrreess  mmuussccuullaaiirreess  lliisssseess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  mmiittoossee  ffaaiibbllee  

ssoouutteennuueess  ppaarr  ddeess  ttrraavvééeess  ddee  ccoollllaaggèènnee..    

  

  

  

  
  

                                                            AAssppeecctt  mmaaccrroossccooppiiqquuee  

  
SSeelloonn  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaa  ppaarrooii  uuttéérriinnee  oonn  ddiissttiinngguuee  pplluussiieeuurrss  

ffoorrmmeess  ::    



••  FF..  iinntteerrssttiittiieell  ::  ssiièèggee  ddaannss  ll’’ééppaaiisssseeuurr  dduu  mmuussccllee  uuttéérriinn  qquu’’iill  

hhyyppeerrttrroopphhiiee  eett  ddééffoorrmmee..    

••  FF..  ssoouuss  mmuuqquueeuuxx  ::  ffaaiitt  ssaaiilllliiee  ddaannss  llaa  ccaavviittéé  uuttéérriinnee  ddoonntt  iill  eesstt  

ssééppaarréé  ppaarr  ll’’eennddoommèèttrree..    

••  FF..  iinnttrraa--ccaavviittaaiirree  ::  eesstt  ppééddiiccuulléé  eett  ssiièèggee  ddaannss  llaa  ccaavviittéé  uuttéérriinnee  

eett  éévvoolluuee  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  ccooll..    

••  FF..  ssoouuss  sséérreeuuxx  ::  ssee  ddéévveellooppppee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  ll’’uuttéérruuss..  SSaa  

bbaassee  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  llaarrggee  ((sseessssiillee))  oouu  ppééddiiccuulléé    

  

  

  
  

  

  

  

  



  

VV..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  
LLaa  ccrrooiissssaannccee  pprrooggrreessssiivvee  eesstt  ll’’éévvoolluuttiioonn  nnaattuurreellllee  dduu  ffiibbrroommee,,  

aaccccéélléérrééee  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass  ::  GGRRSS,,  pprriissee  dd’’œœssttrrooggèènneess,,  

pprréémméénnooppaauussee..    

DDeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  ssttrruuccttuurree  ppeeuuvveenntt  ss’’oobbsseerrvvééeess  ::  

ccaallcciiffiiccaattiioonn,,  nnééccrroobbiioossee,,  ddééggéénnéérreesscceennccee  ssaarrccoommaatteeuussee..  

LLeess  ccoommpplliiccaattiioonnss  ssoonntt  ffrrééqquueenntteess  ::  

oo  HHéémmoorrrraaggiiqquueess  ::  mméénnoorrrraaggiieess  rreessppoonnssaabblleess  dd’’aannéémmiiee..  

oo  CCppcc  iinnffeeccttiieeuusseess::  ssuurrttoouutt  FF..  iinnttrraa  ccaavviittaaiirree  aaccccoouucchhéé  ppaarr  llee  

ccooll  ppaarr  ccoonnttaacctt  aavveecc  llaa  fflloorree  vvaaggiinnaallee..  

oo  CCppcc  mmééccaanniiqquueess  ::  ttoorrssiioonn  ddeess  FF..  ppééddiiccuullééss,,  ccoommpprreessssiioonn  ddeess  

oorrggaanneess  ddee  vvooiissiinnaaggee  ((vveessssiiee,,  uurreettèèrree,,  rreeccttuumm  eett  ddeess  vveeiinneess  

iilliiaaqquueess))..  

  

VVII..  EETTUUDDEE  CCLLIINNIIQQUUEE  
AA..  CCiirrccoonnssttaanncceess  ddee  ddééccoouuvveerrttee  

  

FFoorrmmeess  aassyymmppttoommaattiiqquueess  ::                          

        LLee  ffiibbrroommee  eesstt  ssoouuvveenntt  aassyymmppttoommaattiiqquuee,,  iill  eesstt  aalloorrss  

ddééccoouuvveerrtt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  eexxaammeenn  ssyyssttéémmaattiiqquuee,,  dd’’uunnee  

ddeemmaannddee  ddee  ccoonnttrraacceeppttiioonn  oouu  ddee  ffrroottttiiss  ddee  ddééppiissttaaggee..  

              IIll  ddooiitt  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  ssiimmppllee  ssuurrvveeiillllaannccee  cclliinniiqquuee..  

  

FF..  ssyymmppttoommaattiiqquueess  ::  

  TTrroouubblleess  mmeennssttrruueellss  ::  mméénnoorrrraaggiieess,,  mmééttrroorrrraaggiieess..  

  TTrroouubblleess  uurriinnaaiirreess  ::  ppoollllaakkiiuurriiee  ppaarr  ccoommpprreessssiioonn  vvééssiiccaallee..  



DDoouulleeuurrss  ::  àà  ttyyppee  ddee  ppeessaanntteeuurr  ppeellvviieennnnee  oouu  llaanncciinnaannttee  ssiiggnnaanntt  

uunnee  ccoommpplliiccaattiioonn  

AAuuggmmeennttaattiioonn  dduu  vvoolluummee  aabbddoommiinnaall..  

HHyyppooffeerrttiilliittéé..  

                

BB..  EEXXAAMMEENN  CCLLIINNIIQQUUEE  

  

EExxaammeenn  llooccaall  ::  

✓✓  SSppeeccuulluumm  ::  ééttuuddee  ddee  llaa  ggllaaiirree  cceerrvviiccaallee,,  rreecchheerrcchheerr  uunnee  

eexxoocceerrvviicciittee  eett  pprraattiiqquueerr  uunn  FFCCVV  vvooiirree  uunnee  bbiiooppssiiee..  

✓✓  TTVV  ::  ccoommbbiinnéé  aauu  ppaallppeerr  aabbddoommiinnaall  aapppprréécciiee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  

ccooll  eett  llee  vvoolluummee  dduu  ccoorrppss  uuttéérriinn..  LLee  ffiibbrroommee  eesstt  ppeerrççuu  

ccoommmmee  uunnee  mmaassssee  rréégguulliièèrree  ddee  ccoonnssiissttaannccee  ffeerrmmee  iinnddoolloorree,,  

ssoolliiddaaiirree  àà  ll’’uuttéérruuss..  

EExxaammeenn  ggéénnéérraall  ::  

UUnn  bbiillaann  ccoommpplleett  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  uunnee  éévveennttuueellllee  

iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee..  

  

CC..  EEXXAAMMEENNSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

  

11..  EEcchhooggrraapphhiiee  ppeellvviieennnnee  ::  eellllee  ppeerrmmeett  ddee  ddiiaaggnnoossttiiqquueerr  

llee  ffiibbrroommee,,  ddee  pprréécciisseerr  llee  ssiièèggee,,  llaa  bbiioommééttrriiee  eett  llaa  

ssttrruuccttuurree  ddoonncc  iinnttéérreessssaannttee  ppoouurr  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  

ll’’éévvoolluuttiioonn..  

22..  HHyyssttéérroossaallppiinnggooggrraapphhiiee  ::  ppeerrmmeett  dd’’aaffffiirrmmeerr  uunnee  

llooccaalliissaattiioonn  iinnttrraa  ccaavviittaaiirree  oouu  ssoouuss  mmuuqquueeuussee  eett  ddee  

ddééppiisstteerr  ddeess  llééssiioonnss  aassssoocciiééeess..  

  



33..  HHyyssttéérroossccooppiiee  ::  ppeerrmmeett  ddee  vviissuuaalliisseerr  llaa  ccaavviittéé  uuttéérriinnee  

eett  dd’’aaffffiirrmmeerr  llaa  pprréésseennccee  oouu  nnoonn  ddee  llééssiioonnss  aassssoocciiééeess..  

EEllllee  ppeerrmmeett  aauussssii  llee  ttrraaiitteemmeenntt  eennddoossccooppiiqquuee  ddeess  FF..  

iinnttrraa  ccaavviittaaiirree..  

  

  

VVIIII..  LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

  

MMEETTHHOODDEESS  TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEESS  

  

11..  AAbbsstteennttiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  

EEllllee  eesstt  ddee  rrèèggllee  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  aassyymmppttoommaattiiqquueess  aauu  aalleennttoouurr  

ddee  llaa  mméénnooppaauussee  eett  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  ffiibbrroommeess  ddiiaaggnnoossttiiqquuééss  

lloorrss  dd’’uunn  eexxaammeenn  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  

IIccii  llaa  ccoonndduuiittee  àà  tteenniirr  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  cclliinniiqquuee  eett  

ppaarraacclliinniiqquuee  ddee  llaa  ppaattiieennttee  àà  iinntteerrvvaallllee  ++  oouu  ––  eessppaaccéé..  

  

22..  TTrraaiitteemmeenntt  mmééddiiccaall    

RReeppoossee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  dd’’hhoorrmmoonnoo--ddééppeennddaannttee..  

PPrrooggeessttaattiiffss  ::  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurrss  aaccttiioonnss  aannttii--œœssttrrooggèènneess..  LLee  TTRRTT  

ddooiitt  êêttrree  ppoouurrssuuiivvii  ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  ccyycclleess  eett  aaddaappttéé  àà  

cchhaaqquuee  ccaass..      

AAnnaalloogguueess  LLHH--RRHH  ::  cc’’eesstt  llaa  ccaassttrraattiioonn  mmééddiiccaallee  rréévveerrssiibbllee  

rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunn  hhyyppooggoonnaaddiissmmee  

  

33..  TTrraaiitteemmeenntt  cchhiirruurrggiiccaall  

LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ccoonnsseerrvvaatteeuurr  ::  LLaa  mmyyoommeeccttoommiiee  eesstt  ll’’aabbllaattiioonn  

ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  nnooyyaauuxx  ffiibbrroommaatteeuuxx  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  ppaarr  

llee  ppllaann  ddee  cclliivvaaggee  nnaattuurreell..  EEllllee  ppeeuutt  ss’’eeffffeeccttuueerr  ppaarr  



llaappaarroottoommiiee  oouu  ppaarr  eennddoossccooppiiee  ((ccooeelliioocchhiirruurrggiiee  oouu  

hhyyssttéérroossccooppiiee))..  

  

LL’’hhyyssttéérreeccttoommiiee  ::  cc’’eesstt  ll’’aabbllaattiioonn  ddee  ll’’uuttéérruuss..  

EEllllee  eesstt  pprrooppoossééee  aauuxx  aalleennttoouurrss  ddee  llaa  mméénnooppaauussee  eenn  ccaass  ddee  

ffiibbrroommeess  mmuullttiipplleess  eett  ddee  llééssiioonnss  aassssoocciiééeess..    

  

  

  
 


