
8. Abstrakt 

Wstęp: Mięśniaki macicy stanowią jedno z najczęstszych zagadnień z pogranicza ginekologii 

I położnictwa. Nowotwór łagodny pochodzenia mezenchymalnego, wywodzący się z 

komórek mięśnia macicy, w większości obejmuje grupę kobiet w wieku rozrodczym, u 

których zazwyczaj przebiega bezobjawowo. Mięśniaki mogą przyczyniać się do postępującej 

anemizacji pacjentki wywołując okresowe, obfite krwawienia, ból okolicy podbrzusza, 

zwiększenie ciśnienia w Jamie brzusznej I uczucia parcia, dyspareunię, ogólne osłabienie, 

tachykardię opisywaną przez pacjentki jako uczucie kołatania serca pogorszające codzienne 

funkcjonowanie oraz jakość życia. Ryzyko występowania mięśniaków wzrasta wraz z 

wiekiem. Coraz powszechniej opóźniana decyzja związana z macierzyństwem wiąże się z 

zaistnieniem ciąży wysokiego ryzyka, która wymaga większej uwagi oraz częstszego 

monitorowania dobrostanu płodu oraz matki. Obecność mięśniaka zaburza prawidłową 

budowę anatomiczną mięśnia macicy, stanowiąc niekorzystne środowisko dla rozwijającego 

się płodu. Około 10-30% kobiet może doświadczyć powikłań w trakcie ciąży i porodu takich 

jak: zaburzenie skurczów mięśnia macicy, pęknięcie macicy w trzecim trymestrze ciąży 

związane z obecnością licznych mięśniaków, deformacja płodu, dystocja barkowa u 

noworodka, przedwczesne pęknięcie błon płodowych ,w konsekwencji poród przedwczesny. 

Większość ciąż u kobiet z dodatnim wywiadem w kierunku mięśniaka rozwiązywanych jest 

drogą cięcia cesarskiego. W czasie trwania ciąży mięśniaki często zwiększają swój wymiar 

powodując poszerzenie obszaru toczącego się stanu zapalnego oraz utratę ciąży. Jednym z 

częstszych powodów wykonywania zabiegu histerektomii są mięśniaki macicy. Ta ostateczna 

I nieodwracalna forma leczenia mięśniaków najczęściej jest proponowana kobietom, które 

zakończyły dalsze planowanie rodziny bądź weszły w okres pomenopauzalny. Każde 

usunięcie mięśniaka powinno zakończyć się poddaniem uzyskanego preparatu badaniu 

histopatologicznemu, ponieważ 1-5% nowotworów złośliwych macicy stanowią mięsaki o 

agresywnym, szybkim przebiegu oraz objawach powobnych do mięśniaków.  

Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wieku pacjentki, masy i wysokości 

ciała, grupy krwii, dodatkowych chorób towarzyszących, czasu trwania ciąży, wyboru metody 

ukończenia ciąży, utraty objętości krwii przez pacjentkę, liczby poprzednio urodzonych 

dzieci, wielkości mięśniaków oraz czasu ich wykrycia na wystąpienie ryzyka przyszłych 

powikłań u nowonarodzonego dziecka oraz liczby punktów uzyskanych przez nie w skali 

APGAR. 

Materiały I metody: Badanie przeprowadzono w Katedrze i Klinice Położnictwa i 

Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którym łącznie objęto 350 pacjentek 

leczonych w Klinice w latach 1990-2020. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 200 kobiet, 

zaś do grupy badanej 150 pacjentek niezależnie od wieku, u których stwierdzono obecność 

mięśniaków macicy. Wybrane parametry uzyskano i przeanalizowano na podstawie historii 

chorób pacjentek z Centralnego Archiwum Szpitala. 

Wyniki: Z przeanalizowanych danych wynika, że przeciętny wiek kobiet zakwalifikowanych 

do grupy kontrolnej wynosił 30 lat, zaś do grupy badawczej 34 lata.  Wzrost pacjentek wahał 

się w przedziale 150-180cm, z czego średnia wartość to 166cm. Kobiety biorące udział w 



badaniu uzyskiwały średnią wartość masy ciała dla grupy badawczej 78kg, zaś dla grupy 

kontrolnej 79kg. Nie zaobserwowano statystycznej różnicy w średniej wartości BMI dla obu 

grup pacjentek. 49.3% kobiet miało nadwagę. Co piąta pacjentka uzyskała wartość BMI 

mieszczące się w granicy normy, zaś co trzecia była otyła. Zarówno w grupie kontrolnej jak i 

badawczej najczęstszą grupą krwii była ARH+ oraz ORh+. Obecność mięśniaków macicy w 

sposób znaczący przyczynia się do zwiększenia odsetka ukończenia ciąży drogą cięcia 

cesarskiego. W grupie kontrolnej poród metodą zabiegową stanowił 48,5% , w grupie 

badawczej 91,3%. Łącznie w obu grupach tylko co trzecia kobieta uczestniczyła w porodzie 

naturalnym. Ponad dwukrotnie wzrasta ryzyko poronienia w grupie kobiet z pozytywnym 

wywiadem w kierunku obecności mięśniaka macicy - 2% , w porównaniu do grupy kontrolnej 

– 0%. Najwyższy przedział punktowy w skali APGAR (8-10 punktów) otrzymało 98% 

noworodków kobiet bez zdiagnozowanych mięśniaków macicy, zaś w 92,3% noworodki 

pacjentek z pozytywnym wywiadem. Masy urodzeniowe noworodków zawierały się 

w granicach od 220g do 4360g. ze średnią masą urodzeniową 3261g. Zarówno kobiety z 

pozytywnym jak i negatywnym wywiadem w kierunku mięśniaków macicy były w pierwszej 

bądź drugiej ciąży. 11,4% pacjentek było w co najmniej trzeciej ciąży. Do porodu dochodziło 

między 9 a 40 tygodniem ciąży, średnio w 38,21 tygodniu. W grupie kontrolnej i badawczej 

najczęstszą grupą chorób towarzyszących były choroby układu moczowo-płciowego. 

Dodatkowo w grupie kobiet z mięśniakami macicy drugie i trzecie miejsce zajmowały 

choroby układu naczyniowo-sercowego oraz układu endokrynologicznego. Wśród 

noworodków matek, u których wykryto mięśniaka macicy, częściej stwierdza się powikłania 

w postaci osteodystrofii nerkowej, ostrej niewydolności oddechowej czy wad budowy serca. 

Przeciętna wielkość mięśniaka macicy u pacjentek stanowiła 41,15mm. Statystycznie u 2 na 5 

pacjentek wielkość mięśniaka szacowano na 2.5cm do 5cm. Analizując wyniki zauważono,że 

u większości kobiet mięśniaki macicy zostały wykryte podczas cięcia cesarskiego (48.6%) 

bądź w I trymestrze ciąży (30.3%). Im większy rozmiar mięśniaka, tym więcej chorób 

towarzyszących u pacjentki.  

Wnioski: Obecność mięśniaków w czasie trwania ciąży  może nieść ze sobą negatywny 

wpływ na zakończenie ciąży oraz zdrowie dziecka. Choroby współistniejące oraz dodatkowe 

komplikacje  (poród przedwczesny) występują częściej  wśród nowonarodzonych dzieci 

matek chorych na mięśniaki macicy. Dzieci te częściej przychodzą na świat drogą cięcia 

cesarskiego  oraz posiadają niższą masę urodzeniową. Mięśniaki są znacznie częściej 

diagnozowane podczas cięcia cesarskiego niż w czasie pierwszego trymestru ciąży. Ryzyko 

poronienia jest dwukrotnie większe w grupie kobiet z pozytywnym wynikiem w kierunku 

mięśniaków macicy. Nowonarodzone dzieci kobiet  chorujących na mięśniaki  częściej 

osiągały niższą punktację w skali APGAR  w porównaniu z dziećmi kobiet z negatywnym 

wywiadem w kierunku mięśniaków. 

 

 

 

 



8.Abstract 

Introduction: Uterine  fibroids  are  among the  most common  interdisciplinary issues in 

gynecology and obstetrics. A benign neoplasm of mesenchymal origin, originated  from  

uterine  muscle  cells,  mostly  affects  a  group  of women  of childbearing  age who  are  

usually  asymptomatic.  Myomas  can  contribute  to  the patient's  progressive  anemization,  

resulting  in  periodic  heavy  bleeding,  lower abdominal   pain,   increased   abdominal   

pressure   and feeling   of   fullness, dyspareunia,  general  weakness,  and  tachycardia  

described  by  patients  as  a feeling of palpitations that worsen daily functioning and quality 

of life. The risk of  developing  fibroids  increases  with  age.  The  increasingly  delayed  

decision related  to  motherhood  is associated  with  high-risk  pregnancy,  which  requires 

more attention and more frequent monitoring of the well-being of the fetus and mother. The 

presence of myoma disturbs the normal anatomical structure of the uterus  muscle,  creating  

an unfavourable environment  for  the  developing  fetus. Approximately   10-30%   of   

women   may   experience   complications   during pregnancy and childbirth such as uterine 

muscle spasm disorder, uterine rupture in  the  third  trimester  of  pregnancy  associated  with  

the  presence  of  multiple fibroids,  fetal  deformity,  neonatal  shoulder  distortion,  

premature  rupture  of  the amniotic  sac,  resulting  in  preterm  delivery. Most  pregnancies  

in  women  with  a positive   myoma in history   are   terminated   by   caesarean   section.   

During pregnancy,  myomas  often increase  in  size,  widening  the  area  of  ongoing 

inflammation  and  losing  pregnancy.  Uterine  myomas  are  one  of  the  most common  

reasons  for  hysterectomy.  This  final  and  irreversible form  of myoma treatment is  most  

often  offered  to  women  who  have  completed  further  family planning  or  have  entered  

post-menopausal  period.  After  each  surgery  of  the myomas, submitting of the  obtained 

samples to  histopathological  examination should be affected because 1-5% of uterine 

malignant tumors are sarcomas with an aggressive, rapid course and symptoms similar to 

fibroids. 

Aim: The  aim  of  this  study  was  to  assess  the  impact  of  the  patient's  age,  body weight  

and  height,  blood  group, co-morbidities,  pregnancy duration,  choice  of pregnancy  

termination  method,  patient's  blood  volume loss, parity,  size of myomas and   their   

detection   time   on   the   occurrence   of   risk of future complications in the newborn child 

and the APGAR score. 

Material   and   methods:   The   study was   conducted   at   the  Department   of Obstetrics 

and Perinatology of the Medical University of Lublin, Poland, which in  total  included  350  

patients  treated  in  the  Clinic  in  the  years  1990-2020. The study group comprised 150 

patients, regardless of age, who had uterine fibroids diagnosed while the reference group  

included  200 women. Selected  parameters were  obtained  and  analyzed  based  on  the  

patient's  medical  history  from  the Central Hospital Archives. 

Results: The analysed data show that the average age of women in the reference group  was  

30  years,  and  34  years  for  the  study  group.  The  patients'  height ranged from 150-

180cm,  the average value was 166cm. Women participating in the  study  obtained  an  

average  body  weight  value  of  78  kg  in  the  study  group, while  for  the reference group  



79  kg.  There  was  no  statistical  difference  in  the mean BMI for both patient groups. 

Overweight was found in 49.3% of women. Every  fifth  patient  obtained  a  BMI  value  

within  the  normal  range,  and  every third  was  obese.  Both in  the reference  and  study 

groups,  the  most  common blood  group  was  ARh positive  (+) and  ORh positive  (+).  The  

presence  of uterine fibroids significantly contributes to an increase in the rate of termination 

of  pregnancy  by  Caesarean  section.  In  the reference group,  surgical  delivery constituted  

48.5%,  and  91.3%  in  the  study  group.  In  total  in  both  groups,  only every  third  

woman  experienced  vaginal childbirth. The  risk  of  miscarriage is more  than  double in  a  

group  of  women  with  a  positive  history  of  uterine myomas-2%, compared to a reference 

group -0%. The highest APGAR score (8-10  points)  was  scored  by  98%  of newborns of  

women  without  diagnosed uterine myomas, while in 92.3% of newborns of patients with a 

positive history of myomas. The birth weight of newborns ranged from 220g to 4360g. with 

an average birth weight of 3261g. Both women with a positive and negative history of uterine 

myomas were pregnant for the first or second time. At least the third pregnancy was reported 

by11.4% of patients. The delivery took place between 9 and  40  weeks  of gestation, on  

average  38.21  weeks.  In  the reference and  study groups, the most common comorbidities 

included genitourinary system diseases. In  addition,  in  the  group  of  women  with  uterine  

myomas, the  second  and  third place was occupied by the cardiovascular and endocrine 

systems diseases. Renal osteodystrophy,  acute  respiratory  failure  or  heart  defects  are  

more  common among  newborns of  mothers  with  uterine  myomas.  The average  size  of  

uterine myomas in patients was 41.15mm. Statistically, in 2 out of 5 patients the myoma size 

was estimated to be 2.5cm to 5cm.Analysingthe results, it was noticed that in most women 

uterine myomas were detected during caesarean section (48.6%) or  in  the  first  trimester  of  

pregnancy  (30.3%). The  larger  the myoma  size,  the more comorbidities the patient had. 

Conclusions: It  was  found  that  presence  of  myomas  during  gestation  period  may  

influence  negatively  the  pregnancy  outcome. Comorbidities and  other health  

complications(preterm delivery) are  more  common  among  newborns  of mothers  with  

uterine  myomas. They  also  come  into  the  world more  frequently by  Cesarean section  

and  have  lower birth  weight. Myomas  are diagnosed more often during Cesarean section 

than in the first trimester of gestation. The risk of miscarriage is more than double in a group 

of women with a positive history of uterine  myoma. Newborns of  women  with  myomas 

during  pregnancy  more often achieve lower APGAR score  as compared to children of 

women who had negative medical history of fibroids 


