
 

 1 

Zastosowanie stężonego alkoholu etylowego 

jako jednej z metod przezskórnego leczenia 

malformacji naczyniowych 

 

Michał Toborek 

 

 

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura 

Zakład Elektroradiologii 

 

Streszczenie  

 

Wstęp: Malformacje naczyniowe są rzadkimi chorobami występującymi w populacji 

ogólnej z częstością ok. 1%. Powszechnym problemem jest nieprawidłowa nomenklatura 

i częste mylenie malformacji z naczyniakiem, który jest zupełnie inną jednostką chorobową. 

Malformacje w odróżnieniu od naczyniaków nie są zmianami nowotworowymi, lecz 

stanowią zaburzenie strukturalne układu naczyniowego. 

Najbardziej aktualnym podziałem zaburzeń naczyniowych jest klasyfikacja ISSVA. 

Bardziej szczegółowe klasyfikacje wykorzystywane są podczas podejmowania decyzji 

o rozpoczęciu leczenia (klasyfikacja Schobingera) lub przy planowaniu zabiegu 

(klasyfikacja flebograficzna VM, klasyfikacja Cho-Do, klasyfikacja Yakesa).  

W diagnostyce malformacji największe znaczenie ma badanie MR, które cechuje 

się wysoką czułością w ocenie granic malformacji i okolicznych struktur tkankowych.  

Dzięki sekwencjom dynamicznym dostarcza również danych na temat hemodynamiki 

przepływu krwi. Istotną rolę we wstępnej diagnostyce pełni ultrasonografia dopplerowska, 

dzięki której można wstępnie ocenić rozmiary oraz rodzaj większości malformacji. 

Najczęstszym typem malformacji wymagającym leczenia są malformacje żylne (VM), 

w następnej kolejności malformacje limfatyczne (LM) oraz rzadziej występujące, lecz 

najtrudniejsze do leczenia malformacje tętniczo-żylne (AVM). U części pacjentów może 

występować jednocześnie kilka rodzajów malformacji tworząc zespoły chorobowe.  
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Najczęściej spotykanymi wskazaniami do leczenia są silne dolegliwości bólowe oraz 

ograniczenie funkcjonowania wywołane malformacją. Istotnym czynnikiem, branym pod 

uwagę szczególnie przez osoby w okresie dojrzewania i we wczesnym wieku dorosłym są 

także względy kosmetyczne. Rzadziej spotykane są bezwzględne wskazania do leczenia 

obejmujące aktywne krwawienie, powikłania wywołane nadciśnieniem żylnym, zmiany 

niedokrwienne oraz lokalizacja zagrażająca podstawowym funkcjom i istotnym dla życia 

narządom. 

Embolizacja i skleroterapia są najczęstszymi metodami leczniczymi stosowanymi 

u pacjentów z malformacjami. W terapii wykorzystywane są różne środki o działaniu 

sklerotycznym, z których najsilniej działający jest stężony alkohol etylowy (ETOH). Celami 

niniejszej pracy były ocena skuteczności leczenia przy użyciu ETOH oraz czynników 

mających wpływ na skuteczność leczenia, a także ocena bezpieczeństwa zastosowania 

ETOH i ocena czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo leczenia. 

 

Materiał i metody: Przenalizowano wszystkie zabiegi embolizacji oraz skleroterapii 

przeprowadzone w Zakładzie Radiologii Zabiegowej SPSK1 w Lublinie oraz na Oddziale 

Chirurgicznym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej WSS w Białej Podlaskiej w okresie 

01.01.2015 – 08.02.2020. Spośród tych zabiegów dokładnej analizie poddano zabiegi 

z użyciem ETOH. W badanej grupie znalazło się 87 pacjentów (170 zabiegów). Dokonano 

analizy skuteczności leczenia na podstawie kwestionariuszy przekazywanych pacjentom 

przed rozpoczęciem leczenia oraz w okresie zbierania danych po leczeniu (15.04 – 

15.05.2020). Pacjenci dokonali subiektywnej oceny zmiany stanu zdrowia w związku 

z przeprowadzonym leczeniem. Dodatkowo stosując skale VAS oceniono różnice 

w zakresie dolegliwości bólowych w spoczynku, dolegliwości bólowych w ruchu, 

ograniczeniu funkcjonalności zajętej części ciała oraz w ocenie wyglądu zewnętrznego 

chorych. Bezpieczeństwo leczenia oceniono w oparciu o rejestrację wszystkich powikłań, 

które wystąpiły po zabiegach. 

 

Wyniki: Leczenie malformacji tętniczo-żylnych wiązało się z istotnie statystycznie 

większą ilością zabiegów niż leczenie malformacji żylnych. 

Całkowite lub znaczne ustąpienie dolegliwości uzyskano u 67% pacjentów, 

a jakąkolwiek poprawę stanu zdrowia u 92% pacjentów. U pacjentów z AVM wykazano 

istotną statystycznie poprawę w zakresie dolegliwości bólowych w spoczynku, dolegliwości 

bólowych w ruchu oraz funkcji zajętej części ciała. U pacjentów z VM wykazano dodatkowo 
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istotną statystycznie poprawę w zakresie wyglądu zewnętrznego. Parametrami, które miały 

wpływ na skuteczność leczenia były: dobrze odgraniczone zarysy zmiany, rozległość 

zmiany oraz nadwaga. Szansa na lepsze wyniki leczenia w przypadku zmian dobrze 

odgraniczonych była 5-krotnie wyższa niż w pozostałych zmianach, a u pacjentów 

o prawidłowej masie ciała była o prawie 2 razy wyższa niż u osób z nadwagą.  

Powikłania wystąpiły po 27,1% zabiegów. Zdecydowaną większość stanowiły 

powikłania małe (25,3%), głównie zmiany niedokrwienne skóry (17,1%) oraz porażenia 

nerwów obwodowych (4,1%). Powikłania duże wystąpiły po 1,8% zabiegów. Wykazano, 

że ryzyko powikłań podczas leczenia pacjentów z VM było o 61% mniejsze niż w przypadku 

pacjentów z AVM. Stwierdzono zależność między ryzykiem wystąpienia powikłań, 

a minimalną odległością malformacji od powierzchni skóry – wraz ze wzrostem tej 

odległości o 1 mm szansa na obecność powikłań zmniejszała się o 15%. Leczenie 

malformacji o dystalnej lokalizacji wiązało się z wyższym ryzykiem powikłań niż zmian 

położonych w innych miejscach. 

 

Wnioski: Alkohol etylowy jest skutecznym środkiem w leczeniu malformacji 

naczyniowych. Malformacje dobrze odgraniczone reagują na leczenie istotnie lepiej niż 

malformacje nie wykazujące tej cechy. Słabszą skutecznością leczenia cechują się 

malformacje rozległe oraz malformacje u osób z BMI > 25 kg/m2. Stosowanie ETOH 

wiąże się ze stosunkowo wysokim ryzykiem powikłań, a czynnikami zwiększającymi 

ryzyko są: obecność malformacji tętniczo-żylnej, niewielka minimalna odległość 

malformacji od skóry oraz dystalne położenie malformacji. 
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Abstract 

 

Introduction: Vascular malformations are rare diseases occurring in the general 

population with a frequency of approximately 1%. The common problem is incorrect 

nomenclature and frequent confusion of malformation with hemangioma, which 

is a completely different disease entity. Malformations, unlike hemangiomas, are not 

neoplastic changes but constitute a structural disorder of the vascular system. 

The most current classification of vascular disorders is the ISSVA classification. More 

detailed classifications are used when deciding to initiate treatment (Schobinger 

classification) or when planning a procedure (VM phlebographic classification, Cho-Do 

classification, Yakes classification). 

In the diagnosis of malformation, the most important thing is MRI, which is highly 

sensitive in the assessment of the limits of malformation and the surrounding tissue 

structures. It also provides data on the hemodynamics of blood flow through dynamic 

sequences. Doppler ultrasonography plays an important role in the initial diagnosis, thanks 

to which the size and type of most malformations can be initially assessed. 

The most common type of malformation that requires treatment is venous malformation 

(VM), followed by lymphatic malformation (LM) and the less common but most difficult to 

treat arterio-venous malformation (AVM). Some patients may have several types of 

malformations at the same time, creating syndromes. 

The most common indications for treatment are severe pain and functional limitation 

caused by malformation. Cosmetic considerations are also an important factor, taken into 

account especially by people in adolescence and early adulthood. Less frequent are absolute 
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indications for treatment, including active bleeding, complications caused by venous 

hypertension, ischemic changes and location that threatens basic functions and vital organs. 

Embolization and sclerotherapy are the most common treatments used in patients with 

malformations. Various sclerotic agents are used in therapy, the strongest of which is 

concentrated ethyl alcohol (ETOH). The objectives of this study were to evaluate the 

efficacy of treatment with ETOH and the factors influencing the effectiveness of treatment, 

as well as to assess the safety of ETOH and to evaluate the factors that affect the safety of 

treatment. 

 

Material and methods: All embolization and sclerotherapy procedures performed 

at the Department of Interventional Radiology of the Independent Public Hospital No.1 

in Lublin and at the Department of Surgery with the Vascular Surgery Subdivision of the 

Provincial Specialist Hospital in Biała Podlaska in the period 01.01.2015 - 08.02.2020 were 

analyzed. Of these treatments, the surgeries with the use of ETOH were thoroughly analyzed. 

The study group included 87 patients (170 procedures). The efficacy of treatment was 

analyzed on the basis of questionnaires provided to patients before treatment initiation and 

during the post-treatment data collection period (15/04 - 15/05/2020). The patients made 

a subjective assessment of the change in health status in connection with the treatment. 

Additionally, using the VAS scales, differences in pain at rest, pain during movement, 

functional limitation of the affected part of the body and the assessment of the external 

appearance of patients were assessed. The safety of the treatment was assessed on the basis 

of the registration of all complications that occurred after the procedures. 

 

Results: Treatment of arterio-venous malformations was associated with statistically 

significantly more procedures than treatment of venous malformations. 

Complete or significant relief of symptoms was achieved in 67% of patients, and any 

improvement in health in 92% of patients. In patients with AVM, a statistically significant 

improvement in pain at rest, pain in movement and the function of the affected part of the 

body was demonstrated. Additionally, a statistically significant improvement in external 

appearance was demonstrated in patients with VM. The parameters that influenced the 

effectiveness of the treatment were: well-defined lesion margins, the extent of the lesion and 

overweight. The chance of better treatment results in the case of well-defined lesions was 

5 times higher than in the case of other lesions, and in patients with normal body weight it 

was almost 2 times higher than in overweight patients. 
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Complications occurred after 27.1% of procedures. The vast majority were minor 

complications (25.3%), mainly ischemic skin lesions (17.1%) and peripheral nerves 

paralysis (4.1%). Major complications occurred after 1.8% of the procedures. It has been 

shown that the risk of complications when treating patients with VM was 61% lower than in 

patients with AVM. A correlation was found between the risk of complications and the 

minimum distance of malformation from the skin surface - with the increase of this distance 

by 1 mm, the chance of the presence of complications decreased by 15%. Treatment of distal 

malformations was associated with a higher risk of complications than lesions elsewhere. 

 

Conclusions: Ethyl alcohol is an effective agent in the treatment of vascular 

malformations. Well-defined malformations respond to treatment significantly better than 

malformations that do not display this trait. The treatment of large malformations and 

malformations in people with BMI > 25 kg/m2 are less effective. The use of ETOH is 

associated with a relatively high risk of complications, and the factors increasing the risk 

include the presence of an arterio-venous malformation, a small minimum distance of the 

malformation from the skin, and the distal location of the malformation. 

 

 

 


