
Streszczenie 
	
Wstęp 

Mięśniaki macicy (łac. myoma, ang. leiomyomas, fibroids, fibroleiomyomas) są to 

łagodne nowotwory wywodzące się z tkanki mezenchymalnej, mięśni gładkich macicy.  

Kobiety cierpiały z powodu występowania mięśniaków macicy od najdawniejszych 

czasów. Pierwsze wzmianki o mięśniakach pochodzą już ze starożytności. Z czasów 

średniowiecza pochodzą wzmianki o kobietach, które „wydalały ptasie jaja z dróg rodnych“, 

co według Inkwizycji miało świadczyć o byciu opętaną przez siły nieczyste. Pod koniec 

XVIII wieku „guzy w macicy“ zostały opisane przez szkockiego lekarza i patomorfologa, 

Matthew Baille’go. W XIX wieku owe „guzy“ w zostały określone przez von Rokitanskiego 

oraz Kloba terminem „włókniak”, następnie Virchov wykazał, że wywodzą się one z mięśni 

gładkich mięśniówki macicy, stąd uznał za bardziej poprawną nazwę mięśniak. Przez 

następne dziesięciolecia prowadzono badania dotyczące patogenezy, czynników ryzyka, 

objawów mięśniaków, ich wpływu na płodność, również rozmaitych środków i związków 

wykorzystywanych do leczenia zachowawczego oraz ostatnio także oceny skuteczności 

różnych zabiegów mało inwazyjnych.  

Mięśniaki macicy dotyczą najczęściej kobiet w wieku rozrodczym i częstość ich 

występowania rośnie wprost proporcjonalnie do wieku kobiety. Dokładna patogeneza 

powstawania mięśniaków nie została jeszcze poznana, istnieją jednak pewne czynniki, 

których obecność może mieć wpływ na ich występowanie i wzrost. Są to wiek, rasa, czynniki 

genetyczne, czynniki reprodukcyjne i hormonalne, a także styl życia i środowisko, jak 

również istotny wydaje się być wpływ chorób współistniejących. 

Objawy towarzyszące mięśniakom są niespecyficzne. Najczęstszym przejawem 

obecności mięśniaków są nasilone krwawienia miesięczne, często z obecnością skrzepów, u 

części chorych występują dolegliwości bólowe, w szczególności dyspareunia oraz 

dolegliwości niezwiązane z cyklem miesięcznym. Duże mięśniaki, wraz z powiększoną 

macicą, mogą wywierać ucisk na okoliczne tkanki i narządy, przy czym konkretne objawy 

będą zależeć od umiejscowienia mięśniaków – potrzeba częstszego oddawania moczu, 

zaparcia, bóle kręgosłupa i inne. U znacznej części chorych mięśniaki nie dają żadnych 

objawów i ich obecność jest wykrywana przypadkowo podczas profilaktycznych badań 

kontrolnych lub badań diagnostycznych przeprowadzanych z innego powodu. 



Rozpoznanie mięśniaków można wysnuć na podstawie badania ginekologicznego oraz 

szeregu badań obrazowych. Najczęściej do oceny mięśniaków wykorzystuje się badanie USG 

i MR, jednak ich obecność można stwierdzić również na podstawie zdjęcia RTG, badania TK 

i histeroskopii. 

 Część mięśniaków samoistnie ulega regresji, dlatego chorych bezobjawowych nie 

poddaje się leczeniu. W przypadku mięśniaków dających objawy można stosować leczenie 

zachowawcze, operacyjne (histerektomia, myomektomia) i małoinwazyjne, takie jak 

termoablacja i embolizacja. 
	
Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest ocena odległych wyników leczenia objawowych 

mięśniaków macicy metodą embolizacji tętnic macicznych na podstawie badań rezonansu 

magnetycznego. W szczególności: ocena zmiany wielkości mięśniaków po 3 i 24 miesiącach 

od zabiegu embolizacji; wpływ wieku chorych na zmiany w wielkości mięśniaków po 

zabiegu; wpływ morfologii mięśniaków według klasyfikacji Funakiego na zmiany wielkości 

mięśniaków po zabiegu; ocena protokołu badania MR kwalifikującego do zabiegu i badań 

kontrolnych; ocena zasadności powtarzania badania kontrolnego. 

	
Materiał i metoda 

Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, co zostało potwierdzone ustawą numer KE-0254/161/2017. 

Badaniem objęto losową grupę 120 kobiet z objawowymi mięśniakami macicy, które 

były leczone w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie metodą embolizacji tętnic macicznych w latach 2011 - 2017. W 

grupie badanej znalazły się chore w wieku od 27,0 do 53,0 lat, połowa z nich nie przekroczyła 

43,0 lat (Me=43,0) natomiast przeciętny wiek był na poziomie 41,89 ±5,72 lat. 

Kwalifikacja do zabiegu polegała na ocenie badania miednicy małej metodą rezonansu 

magnetycznego w celu określenia liczby i umiejscowienia mięśniaków. Zabiegi 

przeprowadzano u chorych, które wykazywały typowe objawy kliniczne kwalifikujące do 

leczenia. Do zabiegu kierowano chore, u których mięśniaki umiejscowione były śródściennie 

i nie wykazywały w badaniu rezonansu magnetycznego cech charakterystycznych dla procesu 

złośliwego. 

Mięśniaki mierzono w trzech wymiarach, a następnie według odpowiedniego wzoru 

uzyskano objętość w mililitrach. Oceniono również morfologię mięśniaków w badaniu 



poprzedzającym zabieg i zakwalifikowano do odpowiednich grup zgodnie z klasyfikacją 

według Funakiego. 

Protokół badania MR kwalifikującego: obrazy T2-zależne w płaszczyźnie strzałkowej, 

czołowej i poprzecznej, obrazy T1-zależne w płaszczyźnie strzałkowej. 

Zabiegi przeprowadzano w warunkach pracowni angiograficznej. W znieczuleniu 

miejscowym nakłuwano w pachwinie tętnicę udową i wykorzystując metodę Seldingera 

wprowadzano cewnik typu Roberts z hydrofilną końcówką do aorty brzusznej. Następnie 

wybiórczo cewnikowano obustronnie tętnice maciczne. Patologiczne naczynia mięśniaka i 

obwodowy odcinek tętnicy macicznej zamykano materiałem embolizacyjnym. Bezpośrednio 

po embolizacji wykonywano kontrolną angiografię w celu oceny skutecznego zamknięcia 

naczyń patologicznych mięśniaka. Z uwagi na dolegliwości bólowe pacjentkom podczas 

zabiegu podawano środki przeciwbólowe, leczenie przeciwbólowe kontynuowane było 

również po zabiegu, jeśli zachodziła taka potrzeba. Pacjentki były wypisywane do domu na 

drugi dzień po zabiegu embolizacji. 

Po zabiegu embolizacji wykonywano dwa kontrolne badania MR: pierwsze 

planowano po 3 miesiącach od zabiegu, kolejne po 24 miesiąch od zabiegu. Celem badania 

była ocena wielkości mięśniaków w czasie odległym. Oceniano mięśniaki w tych samych 

wymiarach co przed zabiegiem, ponadto w badaniach kontrolnych dodatkowo oceniono 

obecność wzmocnienia pokontrastowego. 

Uzyskane dane analizowano w oparciu o właściwe dla nich  metody statystyczne. 

 

Wyniki 
W badaniu uczestniczyło 120 pacjentek. Łącznie zanalizowano 225 mięśniaków. 

Według klasyfikacji Funakiego większość mięśniaków należała do grupy II (izointensywne 

względem mięśniówki macicy na obrazach T2-zależnych) (52,44%; n=118), następnie I 

(hipointensywne) (27,11%; n=61), w dalszej kolejności III (hiperintensywne) (20,44%; 

n=46). Najmłodsze pacjentki należały do grupy III, ze średnią wieku ok. 40 lat. Największe 

mięśniaki występowały u chorych z grupy III, a najmniejsze z grupy I. 

Czas jaki upłynął od embolizacji do I badania kontrolnego zawierał się w przedziale 

od 1 do 15 miesięcy, w przypadku 50% mięśniaków macicy nie był dłuższy niż 3 miesiące 

(Me=3,0), natomiast średni czas wyniósł 3,66 ± 2,27 miesięcy. U 10 z poddanych zabiegowi 

chorych podczas I badania kontrolnego stwierdzono samoistne wyłuszczenie się mięśniaka. 

W II badaniu kontrolnym przeanalizowano 196 mięśniaków macicy. 19 chorych nie 

miało przeprowadzonego drugiego badania kontrolnego. U 10 chorych nastąpiło samoistne 



wydzielenie się mięśniaków, jedna chora zdecydowała się na histerektomię, z powodu 

utrzymujących się krwawień. Pozostałe nie zgłosiły się na badanie. 

U jednej chorej, u której w trakcie zabiegu embolizacji pojawiały się anastomozy 

pomiędzy łożyskiem mięśniaka a tętnicą jajnikową lewą, w kontrolnych badaniach 

stwierdzono poza zmniejszeniem się mięśniaków również zmniejszenie wymiarów jajnika 

lewego. 

W oparciu o nieparametryczny test ANOVA Friedmana stwierdzono istotny 

statystycznie spadek wartości wymiarów AP, RL i CC w kolejnych etapach badania.  

W oparciu o test post-hoc  stwierdzono, że istotne statystycznie różnice występują pomiędzy: 

wymiarami AP, RL i CC przed zabiegiem i w I badaniu kontrolnym; przed zabiegiem i w II 

badaniu kontrolnym; pomiędzy dwoma badaniami kontrolnymi. 

W oparciu o nieparametryczny test ANOVA Friedmana stwierdzono istotny 

statystycznie spadek objętości mięśniaków macicy w kolejnych etapach badania: średnia 

objętość mięśniaków przed zabiegiem – 95,2 ml, w I badaniu kontrolnym ok. 44,65 ml,  

w drugim badaniu kontrolnym ok. 23,19 mm. W oparciu o test post-hoc stwierdzono, że 

istotne statystycznie różnice występują pomiędzy: objętością przed zabiegiem a objętością w I 

badaniu kontrolnym; objętością przed zabiegiem a objętością w II badaniu kontrolnym; 

objętością w I badaniu kontrolnym a objętością w II badaniu kontrolnym. 

W oparciu o test post-hoc stwierdzono, że istotne statystycznie różnice w I grupie 

występują pomiędzy: objętością przed zabiegiem a objętością w I badaniu kontrolnym; 

objętością przed zabiegiem a objętością w II badaniu kontrolnym; objętością w I badaniu 

kontrolnym a objętością w II badaniu kontrolnym.  

Stwierdzono istotny statystycznie spadek objętości mięśniaków z II grupy w kolejnych 

etapach badania. W oparciu o test post-hoc stwierdzono, że istotne statystycznie różnice  

w grupie II występują pomiędzy: objętością przed zabiegiem a objętością w I badaniu 

kontrolnym; objętością przed zabiegiem a objętością w II badaniu kontrolnym; objętością w I 

badaniu kontrolnym a objętością w II badaniu kontrolnym.  

Stwierdzono istotny statystycznie spadek objętości mięśniaków z III grupy  

w kolejnych etapach badania. W oparciu o test post-hoc stwierdzono, że istotne statystycznie 

różnice w III grupie mięśniaków występują pomiędzy: objętością przed zabiegiem  

a objętością w I badaniu kontrolnym; objętością przed zabiegiem a objętością w II badaniu 

kontrolnym; objętością w I badaniu kontrolnym a objętością w II badaniu kontrolnym.  



Przeprowadzona analiza wykazała istotny statystycznie spadek wartości zmiennych 

AP, RL oraz CC oraz objętości w każdej z analizowanych grup mięśniaków w kolejnych 

etach badania, ale najwyższe spadki obserwujemy w III grupie mięśniaków. 

	
	
	

Wnioski 
1. Embolizacja tętnic macicznych jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia 

mięśniaków macicy. 

• Mięśniaki macicy dzięki leczeniu zmniejszyły swoją objętość oraz wszystkie 

wymiary w stopniu istotnym statystycznie po 3 miesiącach o ok. 53% i o ok. 75% po 24 

miesiącach. 

• Wraz z wiekiem chorych obserwowano większe zmniejszenie wielkości 

mięśniaków. 

• Najbardziej zmniejszyły się mięśniaki zakwalifikowane do grupy III według 

klasyfikacji Funakiego – hiperintensywne względem mięśniówki macicy na obrazach T2-

zależnych badania MR. 

2. Rezonans magnetyczny jest wartościową metodą kwalifikacji do zabiegów 

embolizacji mięśniaków macicy, umożliwia monitorowanie wyników leczenia oraz 

wykrywanie ewentualnych powikłań. 

• W protokole badania kwalifikującego powinny znaleźć się obrazy T2-zależne w 3 

płaszczyznach oraz opcjonalnie sekwencje dyfuzyjne oraz obrazy T1-zależne z oceną 

wzmocnienia pokontrastowego. 

• W protokole badań kontrolnych powinny się znaleźć te same sekwencje co w 

badaniu kwalifikującym.  

• Pierwsze badanie kontrolne przeprowadzone w okresie od 3 do 6 miesięcy od 

zabiegu pozwala ocenić jego skuteczność pod względem zmian wielkości mięśniaka. 

• Drugie badanie kontrolne nie wnosi istotnych nowych informacji do oceny 

skuteczności leczenia, powinno być wykonywane jedynie gdy objawy kliniczne u chorej nie 

ustępują lub pojawiają się ponownie. 

	


