
Streszczenie 

Embolizacja tętnic macicznych wykonywana w przypadku występowania objawowych 

mięśniaków macicy stanowi alternatywną metodę terapeutyczną pozwalającą w minimalnie 

inwazyjny sposób zlikwidować niektóre dolegliwości związane z obecnością tych łagodnych 

nowotworów macicy. 

Główną zaletą embolizacji tętnic macicznych jest minimalnie inwazyjne postępowanie 

polegające na wprowadzeniu cewnika naczyniowego do tętnicy pachwinowej i dalsze 

przeprowadzenie zabiegu pod kontrolą obrazu rentgenowskiego. Do wad należą m. in. brak 

materiału biologicznego do przeprowadzenia badania histopatologicznego, dolegliwości 

bólowe spowodowane masywną anemizacją tkanek, możliwość zakażenia niedokrwionej 

tkanki mięśniaka oraz przedwczesnego wygasania czynności jajników. 

Embolizacja tętnic macicznych przeprowadzana w celu leczenia objawowych mięśniaków 

macicy stanowi opcję dla kobiet pragnących zachować macicę oraz uniknąć zabiegu 

operacyjnego. Ze względu na powszechne występowanie mięśniaków należy brać pod uwagę 

tę metodę terapii jako opcję leczenia dla wybranej grupy chorych. 

Celem pracy było zbadanie wpływu embolizacji tętnic macicznych przeprowadzanej z 

powodu występowania objawów klinicznych związanych z mięśniakami macicy na parametry 

dominującego mięśniaka ocenianych w badaniu ultrasonograficznym: objętość dominującego 

mięśniaka macicy oraz przestrzenne współczynniki unaczynienia (Vi, FI, VFI). 

Badania przeprowadzono u 81 chorych, zakwalifikowanych do zabiegu embolizacji tętnic 

macicznych z powodu objawowych mięśniaków. W czasie badań używano utrasonografu 

Medison V20 Prestige wyposażonego w wolumetryczną sondę przezpochwową 3D5-9EK o 

następujących parametrach: zakres częstotliwości - 5 - 9MHz, promień krzywizny - 11,65mm, 



kąt widzenia - 146 stopni, liczba elementów piezoelektrycznych – 128, współczynnik skoku 

PITCH - 0,1964.  

Objętość dominującego mięśniaka oceniana w badaniu ultrasonograficznym zmniejszała się 

istotnie po embolizacji, a intensywność zmniejszania zależała statystycznie od wieku 

badanych oraz od jego początkowej objętości. U kobiet poniżej 43. roku życia objętość 

dominującego mięśniaka zmniejszała się o 53,29%, a u kobiet powyżej 43. roku życia o 

39,71% w trzymiesięcznej obserwacji. Mediana objętości większych od mediany mięśniaków 

zmniejszała się w ciągu miesiąca o 44,16%, a po trzech miesiącach o 53,13%, podczas gdy w 

przypadku mięśniaków o objętości mniejszej od mediany - odpowiednio o 7,7% i o 37,51%. 

Różnice w obu okresach obserwacji były istotne statystycznie. 

W trzymiesięcznej obserwacji wartości przestrzennych współczynników waskularyzacji 

oceniane w obrębie dominującego mięśniaka zmniejszyły się o blisko 100% niezależnie od 

analizowanych parametrów klinicznych i ultrasonograficznych, za wyjątkiem stwierdzonego 

związku pomiędzy zmniejszaniem się przestrzennego współczynnika unaczynienia i ilością 

porodów przebytych przez badane kobiety. 

Obniżanie wartości przestrzennego współczynnika unaczynienia zależało istotnie od ilości 

przebytych porodów.  W grupie kobiet, które nie rodziły wartość VI zmniejszyła się o 

94,87%, w grupie kobiet, które rodziły 1 raz – o 98,17%, a w grupie kobiet, które rodziły dwa 

lub więcej razy – 100,0% 

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki upoważniały do wyciągnięcia następujących 

wniosków: 

1. Embolizacja tętnic macicznych prowadzi do znamiennego zmniejszania się 

mięśniaków macicy, czemu towarzyszy zmniejszanie się dopplerowskich wskaźników 

unaczynienia w obrębie guza. 



 

2. Stopień zmniejszania się objętości mięśniaka dominującego po zabiegu embolizacji 

zależał odwrotnie proporcjonalnie od wieku badanych kobiet oraz wprost 

proporcjonalnie od wielkości początkowej mięśniaka, w związku z tym, wiek chorych 

i objętość mięśniaka stanowią cechy predykcyjne skuteczności embolizacji tętnic 

macicznych w procesie leczenia mięśniaków macicy. 

 

3. Przestrzenne wskaźniki unaczynienia, przepływu oraz unaczynienia i przepływu w 

czasie trzech miesięcy zmniejszyły się do wartości bliskich zera. 

  

4. Stopień zmniejszania się przestrzennego wskaźnika unaczynienia dominującego 

mięśniaka zależał wprost proporcjonalnie od ilości porodów przebytych przez badane 

kobiety. 

 

5. Badanie ultrasonograficzne stanowi narzędzie, potencjalnie przydatne do oceny 

skuteczności leczenia objawów związanych z mięśniakami macicy przy pomocy 

embolizacji tętnic macicznych. 

  



Summary 

Uterine artery embolization (UAE) performed in case of symptomatic uterine fibroids is an 

alternative therapeutic method allowing to release some of the symptoms connected with the 

presence of these benign tumors in a minimally invasive way.  

The main advantage of UAE is the minimally invasive treatment consisting in inserting a 

catheter into the inguinal artery and further proceeding under X-ray control.  The lack of 

biological material for a histology examination, pain as a result of massive ischemia of the 

tissues, the possibility of infection and preterm ovarian failure are the main disadvantages of 

the procedure. 

Embolization of uterine arteries applied as a treatment for symptomatic uterine fibroids is an 

option for women who want to preserve the uterus and avoid surgical procedures. Bearing in 

mind the prevalence of fibroids, the embolization should be considered as a therapeutic option 

for the selective group of patients.  

The aim of the study was to estimate the influence of UAE on the dominant fibroid features 

evaluated during the ultrasonographic examination: the volume of the fibroid and spatial 

indices of vascularization (VI, FI and VFI). 

The study was performed in 81 female patients, who were qualified to uterine artery 

embolization due to symptomatic fibroids. Dominant fibroid volume and its vascularization 

(VI, FI and VFI) were assessed by ultrasound. All ultrasound examinations were performed 

using a Medison V20 Prestige ultrasound system equipped with a 3D5-9EK transvaginal 

volume transducer (frequency range: 5 – 9 MHz, radius of curvature: 11,65 mm; field of 

view: 146 degrees; number of elements: 128, element pitch: 0,1964). 

 



The volume of dominant fibroid assessed in the ultrasonographic examination significantly 

decreased after UAE, and the intensity was dependent on the age of the studied women and its 

volume assessed before the study. In women who were under 43 the dominant fibroid volume 

went down by 53.29% and in women over 43 it decreased by 39.71% during the three 

months’ observation. The median volume of fibroids which were bigger than median 

decreased by 44,16% during one month and by 53,13% during three months comparing with 

7,7% and 37,51% respectively, decrease of fibroids which volume were lower than median 

 

During the observation lasting three months the 3D vascularization indices significantly 

decreased by nearly 100%.  

The reduction of the vascularization index value was significantly related to the number of 

children born by the studied women. In the group of women who did not give birth the 

vascular index declined by 94.87%, in the group having one delivery in the medical history, 

the vascular index declined by 98.17%, and the group who had two or more deliveries – 

100.0% 

 

The results of the study lead to the following conclusions: 

1. Uterine artery embolization leads to the significant decrease of fibroids’ volume which 

was associated with the decreasing values of spatial indices of vascularization assessed 

in tumor 

2. The intensity of the volume decrease after embolization was proportionally negatively 

influenced by the age of studied women and proportionally positively by the primary 

volume of fibroids, thus the age of patients and their fibroids volume are the predictive 

features for the results of uterine artery embolization during the treatment. 



3. Spatial vascularization index, flow index and vascularization and flow index decreased 

to the values near zero. 

4. Intensity of the decrease of vascularization index was positively influenced by the 

number of deliveries in the medical history of studied women. 

5. The ultrasound examination is a procedure which is potentially useful in the 

assessment of uterine arteries embolization efficacy during the fibroids dependent 

symptoms treatment. 

  



 


