
ZASTOSOWANIE TECHNIK ENDOWASKULARNYCH 

W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII 

Techniki endowaskularne są coraz szerzej wykorzystywane w położnictwie i 

ginekologii. Stosuje się je jako samodzielną terapię, alternatywę do leczenia 

operacyjnego lub w kombinacji z innymi technikami terapeutycznymi. 

Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest dobrze poznaną i coraz szerzej 

wykorzystywaną endowaskularną metodą terapeutyczną, która znalazła 

zastosowanie w przypadku krwotoków, objawowych mięśniaków macicy oraz 

ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim (CSP). Mięśniaki macicy to najczęstsze 

łagodne guzy u kobiet wieku rozrodczym. Objawowe mięśniaki macicy są 

wskazaniem do leczenia operacyjnego, farmakoterapii czy interwencji 

wewnątrznaczyniowej. CSP jest formą ciąży ektopowej o wysokim ryzyku 

zagrażających życiu i zdrowiu pacjentki powikłań. Wśród możliwych sposobów 

postępowania ważne miejsce zajmuje zabieg chemoembolizacji z użyciem 

metotreksatu oraz materiału embolizacyjnego w kombinacji z odessaniem 

zawartości jamy macicy za pomocą ssaka. Okluzja żylna jest techniką 

endowaskularną wykorzystywaną w ginekologii w leczeniu zespołu 

przekrwienia biernego miednicy mniejszej (PCS). Zespół spowodowany jest 

niewydolnością żyły jajnikowej i stanowi jedną z najczęściej nieprawidłowo 

diagnozowanych patologii ginekologicznych. 

Cykl 8 artykułów stanowiących podstawę tej rozprawy doktorskiej obejmuje 

problematykę związaną z zastosowaniem technik endowaskularnych u 

pacjentek z objawowymi mięśniakami macicy, CSP i PCS. Zabiegi 

endowaskularne wykonywane są w III Katedrze i Klinice Ginekologii we 

współpracy z Zakładem Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii od ponad 15 lat, 

co pozwoliło na wypracowanie odpowiednich kryteriów diagnostycznych 



kwalifikujących pacjentki do leczenia endowaskularnego oraz ocenę zarówno 

krótko–, jak i długotrwałych skutków leczenia. 

Wnioski wynikające z niniejszej rozprawy doktorskiej: 

1. Zabiegi endowaskularne odgrywają coraz istotniejszą rolę w ginekologii i 

położnictwie, między innymi w leczeniu takich patologii jak mięśniaki 

macicy, zespół przekrwienia biernego miednicy i ciąża w bliźnie po cięciu 

cesarskim.  

2. Nowoczesne techniki ultrasonograficzne, takie jak VOCAL 3D czy indeksy 

waskularyzacji 3D pozwalają na precyzyjne monitorowanie efektu 

leczenia zachowawczego mięśniaków macicy, w tym embolizacji tętnic 

macicznych. 

3. Embolizacja tętnic macicznych zastosowana w leczeniu objawowych 

mięśniaków macicy może posiadać niekorzystny wpływ na rezerwę 

jajnikową. 

4. Prawidłowe rozpoznanie zespołu biernego przekrwienia miednicy 

mniejszej jako przyczyny przewlekłego zespołu bólowego pozwala w 

wielu przypadkach na skuteczne zastosowanie endowaskularnej metody 

terapeutycznej w postaci okluzji żylaków.  

5. Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim stanowi jedno z najpoważniejszych 

wyzwań współczesnego położnictwa – zastosowanie technik 

endowaskularnych pozwala w wielu przypadkach uniknąć poważnych 

powikłań tej groźnej patologii.  

6. Współpraca położników i ginekologów z radiologami zabiegowymi, w 

ramach której wykorzystywane są techniki endowaskularne, staje się 

niezbędnym elementem interdyscyplinarnego podejścia do rosnącej 

liczby problemów klinicznych. 


