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Embolizacji mięśniaków macicy 
INFORMACJA DLA PACJENTKI 

 
Jest to wyjaśnienie dotyczące możliwości leczenia mięśniaków macicy 

 i przedstawiające technikę embolizacji, jej zalety i wady. 
 
Co to są mięśniaki macicy? 
     Mięśniaki są częstymi łagodnymi guzami ściany mięśniowej macicy, które mogą powodować różne 
dolegliwości w zależności od ich wielkości i położenia. Część kobiety z mięśniakami ma obfite i przedłużające 
się krwawienia miesięczne, u innych może występować uczucie rozpierania w podbrzuszu, a w przypadku 
dużych mięśniaków – bóle podbrzusza, a także objawy wynikające z ucisku narządów sąsiednich, takie jak 
częste oddawanie moczu lub zaparcia. Mięśniaki macicy mogą być również przyczyną trudności w zajściu w 
ciążę lub z donoszeniem ciąży. Wszystkie wymienione dolegliwości mogą być spowodowane również innymi 
przyczynami, toteż ważne jest aby przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia wykonać badania, które utwierdzą 
lekarza i pacjentkę w przekonaniu, że to właśnie mięśniaki macicy są przyczyną konkretnych dolegliwości. 
     Nie znamy przyczyn powstawania mięśniaków macicy, ale wiemy że są to guzy w większości 
hormonozależne, to znaczy rozwijają się pod wpływem żeńskich hormonów – estrogenów. Po menopauzie, gdy 
stężenie tych hormonów radykalnie zmniejsza się mięśniaki mogą przestać rosnąć, a nawet nieco zmniejszyć się. 
Często również problem obfitych krwawień  miesięcznych znika w tym okresie w sposób naturalny. 
     W większości przypadków mięśniaki macicy nie wymagają żadnego leczenia. Jednak, gdy powodują 
występowanie określonych objawów, o których mowa powyżej, należy zastosować odpowiednią terapię. 
 
Opcje terapeutyczne.    
   
Leczenie farmakologiczne, na obecnym etapie wiedzy medycznej, nie stanowi skutecznego 
sposobu leczenia mięśniaków macicy. 
 
Leczenie chirurgiczne: 
(I) polega na usunięciu mięśniaka lub mięśniaków, co pozwala zachować macicę i teoretycznie umożliwi ć 
kobiecie zajście w ciążę. Niestety w przypadku dużych bądź licznych mięśniaków możliwości odtworzenia 
prawidłowej funkcjonalnie macicy po ich usunięciu są ograniczone.  W skrajnych sytuacjach odtworzenie 
macicy jest niemożliwe i zabieg usuwania mięśniaków czasami może skończyć się amputacją trzonu macicy. 
(II)  polega na usunięciu chorej części macicy, zwykle trzonu, z pozostawieniem szyjki macicy lub wycięciu 
całkowitym w przypadku obecności mięśniaków w szyjce macicy. Zabieg ten jest radykalnym sposobem 
leczenia, jednak powoduje ubezpłodnienie kobiety. 
 
Embolizacja mięśniaków macicy. Historia leczenia objawowych mięśniaków macicy tą techniką sięga roku 
1995. Na czym polega ten zabieg? Istota zabiegu sprowadza się do zamknięcia naczyń krwionośnych - tętnic 
zaopatrujących macicę, a tym samym mięśniaki, w krew. Takie radykalne zmniejszenie dopływu krwi powoduje 
zmiany degeneracyjne (częściowe obumieranie komórek mięśniowych), które prowadzą do zmniejszenia 
wielkości guza. U ok. 80% kobiet obserwuje się ustąpienie lub znaczne zmniejszenie dolegliwości po zabiegu 
embolizacji. 
 
Wskazania do zabiegu embolizacji. 
Wskazaniem do zabiegu embolizacji tętnic macicznych są objawowe mięśniaki macicy (powodujące obfite 
krwawienia lub krwotoki, uczucie ciężkości w okolicy podbrzusza, trudności w utrzymaniu moczu - ucisk 
na pęcherz moczowy); wymienione objawy muszą być zweryfikowane odnośnie ich przyczyny - czy nie są 
wywołane innymi stanami chorobowymi niż mięśniaki macicy. 
 
 



Przeciwwskazania: 
• infekcje w zakresie układu moczowo-płciowego 
• podejrzenie zmian nowotworowych w układzie rozrodczym 
• stany zmniejszonej odporności 
• choroby naczyń znacznie utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do tętnic macicznych 
• uczulenie na radiologiczne środki kontrastowe 
• poważne zaburzenia funkcji nerek 
• wcześniejsze zabiegi na tętnicach biodrowych lub macicznych 
• niedawne stosowanie agonistów GnRH 
• mięśniaki podśluzówkowe oraz uszypułowane 

 
Embolizacja mięśniaków macicy nie jest zabiegiem polecanym u kobiet planujących ciążę. 
 
Możliwe powikłania. 
Powikłania, które mogą wystąpić po zabiegu embolizacji tętnic macicznych. 

• Krwiak z towarzyszącym bólem w okolicy nakłucia tętnicy biodrowej (w okolicy pachwiny). 
• Podwyższona temperatura ciała. 
• Ropna wydzielina z pochwy, towarzyszący ból, podwyższona temperatura ciała – ewentualna 

konieczność leczenia operacyjnego polegającego na wycięciu macicy (w ok.2% przypadków). 
• Samoistne „urodzenie” mięśniaka po kilku tygodniach od embolizacji wymagające najczęściej 

ograniczonej interwencji chirurgicznej (u ok. 15% pacjentek). 
• Możliwość wystąpienia wcześniejszej menopauzy, szczególnie u kobiet po 45 roku życia, związanej z 

niezamierzonym zaburzeniem ukrwienia jajników. 
 

Po wykonaniu zabiegu chirurgicznego każda tkanka (materiał usunięty podczas operacji) jest zawsze 
poddawana szczegółowym badaniom mikroskopowym w celu wykrycia możliwych zmian nowotworowych. 
Zabieg embolizacji nie daje takich możliwości. W przypadku macicy możemy rozpatrywać istnienie dwóch 
rodzajów nowotworów: śluzówki jamy macicy oraz mięśnia macicy. W pierwszym przypadku nowotwory 
występują najczęściej w wieku pomenopauzalnym, aczkolwiek znane są przypadki raków endometrium we 
wcześniejszych okresach życia kobiety. Celem uniknięcia błędu i wykonania embolizacji z istniejącym 
nowotworem śluzówki macicy proponujemy wykonanie biopsji aspiracyjnej jamy macicy i ocenie materiału w 
badaniu mikroskopowym u kobiet po 40 roku życia. W przypadku nowotworów złośliwych mięśnia macicy, tzw. 
mięsaków, nie dysponujemy metodami diagnostycznymi, które pozwalają na ich wykrycie. Ryzyko istnienia 
takiego nowotworu jest na szczęście bardzo małe i sięga około 0,2%. Ryzyko to należy wkalkulować w zabieg 
embolizacji tętnic macicznych. 
 
Jakie są efekty embolizacji tętnic macicznych? 
     Według doniesień z piśmiennictwa, u kobiet z objawowymi mięśniakami macicy, obserwuje się ustąpienie 
dolegliwości w około 50 do 90 % przypadków. Mięśniaki zmniejszają swoją wielkość o około 50%. 
 
 Którą opcję wybrać? 
     Wydaje się, że tą najmniej inwazyjną, pozbawioną ryzyka zabiegu chirurgicznego, nie wiążącą się z 
„okaleczeniem” i ingerencją w organizm jako całość. Jest w tym wiele racji, jednak nie ma metody pozbawionej 
ryzyka, z którą nie wiążą się możliwości wystąpienia powikłań czy objawów ubocznych. Chodzi o wyważenie 
wszystkich za i przeciw oraz podjęcie właściwej decyzji .     
 
 


