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Mięśniaki macicy w ciąży – opis przypadku
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Zaprezentowano przypadek 37. letniej kobiety, nieródki, przyjętej w trybie pilnym do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, celem diagnostyki i ewentualnego leczenia guza wypełniającego miednicę małą oraz
jamę brzuszną, dnem sięgającego ponad poziom pępka.
W badaniu USG z wykorzystaniem sondy wewnątrzmacicznej
stwierdzono obecność żywej ciąży wewnątrzmacicznej, CRL
płodu 1,47 cm – tj. 7 tyg. 6 dni. W badaniu MR miednicy małej
stwierdzono: rozległe zmiany guzowate w obrębie jamy
brzusznej, podbrzusza i miednicy, odpowiadające najpewniej
mięśniakom, jedna ze zmian położona typowo w obrębie
granic trzonu macicy, bardziej po stronie prawej, druga
zmiana uszypułowana, z niewielkim kontaktem z macicą,
wykazuje cechy rozpadu i wypełnia znaczną część przestrzeni
wewnątrzotrzewnowej jamy brzusznej. Ze względu na rozmiar
mięśniaków, ich lokalizację oraz wywiad położniczy, pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu myomectomii droga brzuszną.
Wykonano myomecktomię w sposób typowy. Pacjentka została wypisana z oddziału w 9. dobie po zabiegu, z ciążą żywą
utrzymaną. Rozwój ciąży do 25. tygodnia był niepowikłany.
W 25. tyg. ciąży stwierdzono wystąpienie przedwczesnej czynności skurczowej macicy, pobolewania w miejscu blizny. Pacjentka hospitalizowana do 37. tyg. ciąży. W 37. tyg. ciąży rozwiązano ciążę poprzez cięcie cesarskie. Urodzono noworodka
płci męskiej o wadze 2730 g, długości 52 cm, ocenionego bezpośrednio po porodzie na 6. punktów w skali Apgar.
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WSTĘP
Mięśniaki to najczęstsze łagodne guzy rozpoznawane u 1-10% ciężarnych kobiet, w czasie ultrasonograficznych prenatalnych badań przesiewowych. W badaniu kohortowym w St. Louis
przebadano 64000 kobiet, rozpoznając u 3%
pacjentek mięśniaki w drugim trymestrze ciąży
[1]. Zaangażowanie kobiet w pracę zawodową,
opóźnienie wieku rodzących – stwarzają warunki biologiczne do występowania mięśniaków.
Zdecydowanie częściej w ciąży po 30. roku
życia towarzyszą powikłania specyficzne dla
wieku i przebiegu samej ciąży. W badaniach dominują mięśniaki gładkokomórkowe, które
stwierdza się w 95% przypadków. Wywodzą się
z komórek mięśniówki gładkiej macicy. Istnieje niewątpliwy związek pomiędzy rozrostem
mięśniaków i rozwojem ich sieci naczyniowej
a sterydami jajnikowymi. Istotną rolę przypisuje się też polipeptydowym czynnikom wzrostu
stymulującym wzrost tkanek pochodzenia ektodermalnego i mezodermalnego. Obecne badania skupiają się na roli modulatora receptora
progesteronowego, również kojarzonego z występowaniem mięśniaków macicy. Za czynniki
predysponujące do rozwoju mięśniaków uważa
się bezdzietność, długi okres palenia papierosów, przedłużające się krwawienia miesiączkowe oraz rasę – u Afroamerykanek występowanie mięśniaków jest trzykrotnie częstsze.
Uwzględnia się też rolę czynników genetycznych
oraz wpływ czynnika wzrostu w odniesieniu do
patofizjologii błony mięśniowej macicy [2].
Głównym problemem związanym z pojawieniem się mięśniaków w wieku perinatalnym jest
zaburzenie rozrodu w wyniku: niepłodności
pierwotnej, powikłań zarówno w I trymestrze
ciąży, jako poronienie lub zagrażające poronienie, jak i podczas porodu w postaci nieprawidłowego ułożenia płodu, porodu przedwczesnego, przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
w ciąży niedonoszonej, łożyska przodującego,
przedwczesnego oddzielenia się łożyska, nieprawidłowej czynności skurczowej, braku postępu
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porodu w wyniku istnienia przeszkody porodowej, zaburzenia w obkurczaniu się macicy po
porodzie i w konsekwencji ciężkiego krwotoku
poporodowego [3].

OPIS PRZYPADKU
Pacjentka, lat 37, nieródka, miesiączkująca regularnie w cyklu 28. dniowym. W wywiadzie
– bez obecności wskazań i procedur uwzględniających techniki wspomaganego rozrodu.
Podczas pierwszej wizyty w poradni ginekologicznej stwierdzono u pacjentki obecność
dużego guza wypełniającego miednicę małą oraz
jamę brzuszną, dnem sięgającego ponad poziom
pępka. W badaniu USG z wykorzystaniem sondy dopochwowej stwierdzono obecność żywej
ciąży wewnątrzmacicznej, CRL płodu 1,47 cm
– tj. 7 tyg. 6 dni. Pacjentka została przyjęta
w trybie pilnym do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu,
celem diagnostyki i leczenia. Przy przyjęciu
wykonano badania laboratoryjne: HGB 12,6
g/dl, PLT 271 tys./ul, CRP 1,92, CA 125 29,6
U/ml, które nie wykazały odchyleń od norm.
W badaniu MR miednicy małej stwierdzono:
w trzonie macicy po stronie prawej widoczna
jest zmiana ogniskowa, ostro konturowana,
nieco niejednorodna w poszczególnych sekwencjach, w większości sekwencji hipointensywna
o największych wymiarach do 9,6 × 6,6 × 6,7
cm. Zmiana modeluje i uciska pozostałą część
trzonu macicy, w tym jamę wypełnioną płynem,
która przemieszczona jest nieco na lewą stronę.
Szyjka macicy wydłużona. W obrębie powiększonej jamy macicy przyściennie widoczna jest
niewielka struktura o niskim sygnale w poszczególnych sekwencjach mogąca najbardziej odpowiadać wczesnej ciąży. Na granicy śródbrzusza
po stronie lewej, na wysokości talerza biodrowego po stronie lewej widoczna jest w przegrodzie torbielowata struktura łącznie szerząca się
na długości 11cm, o przekroju do 4×4cm, na
brzegach nieco niejednorodna, w pierwszym
rzędzie mogąca odpowiadać nieco przemieszczonemu w kierunku brzusznym lewemu jajnikowi.
Prawy jajnik widoczny jest w miejscu typowym, tuż powyżej poziomu widocznego mniejszego mięśniaka, o prawidłowej wielkości i morfologii. Pęcherz moczowy uciśnięty, słabo wypełniony moczem, dobrze różnicuje się od wyżej
opisywanych zmian, o niepogrubiałych ścianach.
Poza tym w jamie brzusznej, w przestrzeni
wewnątrzotrzewnowej widoczna jest olbrzymia
struktura guzowata, o wymiarach 18 × 10,5 ×

15cm, wyraźnie niejednorodna, w części centralnej z nieregularnymi obszarami o sygnale
płynowym, w obrazach T1 zależnych sygnał
płynu jest nieznacznie podwyższony, co przemawia za dużą komponentą zawartości wysokobiałkowej, w pozostałej części zmiana ma nieco niejednorodny, niski sygnał, bardzo zbliżony do zmiany opisywanej w obrębie trzonu
macicy. Pozostaje ona w kontakcie z trzonem
macicy, wychodzi z jej części górnej, bardziej po
stronie prawej, powyżej poziomu wcześniej
opisywanego mięśniaka. Wypełnia znaczną
część jamy brzusznej, powodując ucisk i przemieszczenie pętli jelitowych.
Wnioski: dwie rozległe zmiany guzowate
w obrębie jamy brzusznej, podbrzusza i miednicy, odpowiadające najpewniej mięśniakom.
Jedna ze zmian położona typowo w obrębie
granic trzonu macicy, bardziej po stronie prawej, druga zmiana jest uszypułowana, z niewielkim kontaktem z macicą, wykazuje cechy rozpadu i wypełnia znaczną część przestrzeni wewnątrzotrzewnowej jamy brzusznej. Jama macicy powiększona, z przyścienną strukturą
o niskim sygnale, która przy zgodnych danych
klinicznych odpowiada dość wczesnej ciąży.
Lewy jajnik powiększony z obecnością torbieli.
Niewielka ilość płynu w przestrzeni wewnątrzotrzewnowej.
Ze względu na rozmiar mięśniaków, ich
lokalizację oraz wywiad położniczy (nieródka),
pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu myomectomii drogą brzuszną.
Po przygotowaniu fizycznym i farmakologicznym, w znieczuleniu ogólnym wykonano
cięcie w linii pośrodkowej ciała od spojenia
łonowego do pępka. Stwierdzono trzon macicy wielkości ok. 8. tyg. ciąży, po stronie prawej, w dnie śródścienny mięśniak o wymiarze
ok. 10 × 7 × 7cm. Drugi uszypułowany, wychodzący z dna o wymiarze 20 × 15 × 10cm.
Wykonano myomecktomię w sposób typowy,
zaopatrując mięsień macicy dwoma warstwami
szwów. Nie otwarto jamy macicy podczas zabiegu operacyjnego. Przebieg pooperacyjny po
laparatomii był niepowikłany. Pacjentka wypisana z oddziału w 9. dobie po zabiegu, z ciążą
żywą utrzymaną (CRL 1,90cm tj. 8 tyg. 3 dni,
kosmówka trofoblastu bez cech odklejania).
Rozwój wewnątrzmaciczny płodu w kolejnych tygodniach ciąży był prawidłowy, co
potwierdzono w badaniach przewidzianych
schematem opieki perinatalnej. Rozwój ciąży do
25. tygodnia był niepowikłany. W 25. tygodniu
ciąży stwierdzono wystąpienie przedwczesnej
czynności skurczowej macicy, pobolewania
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w miejscu blizny, włączono leczenie tokolityczne, przeprowadzono stymulację dojrzewania
płuc (Daxaven 24 mg, schemat powtórzono
dwukrotnie).
Pacjentka hospitalizowana do 37. tyg. ciąży.
Podczas pobytu bez dolegliwości bólowych i bez
krwawienia z dróg rodnych. W 26. tyg. ciąży.
rozpoznano cukrzycę indukowaną ciążą. W 37.
tyg. ciąży. rozwiązano ciążę przez cięcie cesarskie.
Urodzono noworodka płci męskiej o wadze
2730g, długości 52cm, ocenionego bezpośrednio
po porodzie na 6 punktów w skali Apgar.

DYSKUSJA
Ciążę u kobiety z mięśniakami można rozpatrywać z punktu widzenia wpływu mięśniaków na
jej przebieg, jak również wpływu ciąży na rozwój mięśniaków. Obecnie uważa się, że ilość
powikłań dotyczy od 10 do 30% ciężarnych,
u których rozpoznano występowanie mięśniaków macicy. Do najczęściej opisywanych w literaturze należą poronienia, ciąże ektopowe,
przedwczesne porody, krwawienia, ograniczone wzrastanie wewnątrzmaciczne płodu i zaburzenia jego rozwoju, a także przedwczesne pęknięcie błon płodowych, przedwczesne oddzielenie się łożyska, zatrzymanie łożyska oraz nieprawidłowy mechanizm porodowy. W grupie
ciężarnych z mięśniakami częściej wykonuje się
okołoporodowe wycięcie macicy.
W opracowaniach Bręborowicza GH i wsp.
dotyczących badań mięśniaków u kobiet w ciąży zwraca się uwagę na zmiany objętości mięśniaków pod wpływem czynników hormonalnych i zmiany w układzie krążenia. Uważa się,
że kliniczne powiększenie mięśniaka może wiązać się ze zmianami martwiczymi, zwyrodnieniem czy obrzękiem oraz tworzeniem się torbieli
w następstwie martwicy rozpływowej. Inne
powikłania u kobiet w ciąży z mięśniakami
mogą dotyczyć dolegliwości bólowych wraz
z zaburzeniami ze strony układu moczowego,
które charakteryzują się zaburzeniami w oddawaniu moczu. Najczęściej występującym przypadkiem jest zatrzymanie oddawania moczu
w następstwie ucisku guza na pęcherz moczowy, niewydolności uciśniętej nerki lub na skutek miejscowego obrzęku błony śluzowej pęcherza. Do rzadziej występujących powikłań należy skręt ciężarnej macicy oraz bardzo rzadko
notowana workowatość, która polega na nadmiernym rozciągnięciu i uwypukleniu jednej ze
ścian macicy [2].
Zdaniem Abithol M i Cooper NP, znaczenie zasadnicze w przebiegu ciąży z mięśniaka-
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mi macicy ma umiejscowienie guzów, natomiast
ich wielkość i ilość stanowią drugorzędny problem. Dużym zagrożeniem są mięśniaki podśluzówkowe, z którymi wiąże się ryzyko poronień
i krwawień, a także zmian atroficznych błony
śluzowej macicy. Mogą one także ograniczać
przepływ krwi przez endometrium powodując
miejscowy odczyn zapalny, a w wyniku ograniczenia przestrzeni wewnątrzmacicznej prowadzić do zaburzeń rozwoju płodu lub wpływać
na jego położenie. Duże rozmiary mięśniaków
posurowicówkowych i śródściennych mogą
powodować zniekształcenie macicy stanowiąc
przyczynę niepłodności [2]
Badania Andreani M i wsp. wskazują, że
umiejscowienie mięśniaków w okolicy ujść jajowodów może doprowadzić do ich niedrożności. Liczne, drobne rozsiane w mięśniu macicy
mięśniaki powodują zaburzenia związane z implantacją jaja płodowego w endometrium, natomiast w wypadku, gdy dojdzie do implantacji mogą upośledzać ukrwienie tej okolicy, co
skutkuje nieprawidłowym rozwojem zarodka
lub kosmówki. Gorzej rokują mięśniaki umiejscowione podśluzówkowo oraz w pobliżu lokalizacji łożyska, zwykle też obecność większej
ilości mięśniaków daje gorsze perspektywy dla
rozwoju ciąży niż jednego mięśniaka [2].
Badania De Vivo A i wsp. prowadzą do
wniosków, iż rozmiary mięśniaków macicy
mogą się zmieniać w pierwszym trymestrze
ciąży, podczas gdy w drugiej połowie ciąży
pozostają zwykle stałej wielkości. Za pomocą
regularnych badań ultrasonograficznych w poszczególnych okresach ciąży: co 3-8 tygodni
– stwierdzono, że większość mięśniaków macicy (78%) nie zmieniło rozmiarów, natomiast
u 22% badanych powiększenie objętości guza
nie przekroczyło 25% [2].
Noia i wsp. zaobserwowali powiększenie
objętości mięśniaków bez zmiany ich kształtu
u zaledwie 11% ciężarnych [2]. Szereg dolegliwości mogą powodować zmiany zachodzące
w mięśniaku w obrębie jego rozmiarów, które
mogą dotyczyć ukrwienia. W szczególności
mięśniaki zlokalizowane pośluzówkowo lub
śródściennie mogą być przyczyną nieprawidłowego położenia płodu, przedwczesnego oddzielania się łożyska oraz osłabionej lub nieskoordynowanej czynności skurczowej macicy. Zmiany degeneracyjne natomiast prowadzą do zeszkliwienia i częściowej martwicy mogącej powodować czerwone zwyrodnienie „degeneratio
rubra”, które charakteryzuje się zmianami zakrzepowymi głównie w małych żyłach z uciskiem na cienkościenne naczynia tętnicze z wy-
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naczynieniem krwi. Histopatologiczne zmiany
powodują obrzęk i rozmiękanie z ogniskami
nekrozy powodując ból w podbrzuszu z wystąpieniem wysokiej temperatury ciała i wysokiej
leukocytozy na skutek podrażnienia otrzewnej
[2].
Opierając się na badaniach kohortowych
przeprowadzonych przez Qidwai i wsp. z San
Francisco nasuwają się wnioski, że pacjentki
z mięśniakami mają zwykle 30-35 lat, występują
u nich schorzenia dodatkowe, jak cukrzyca czy
przewlekłe nadciśnienie tętnicze. Stwierdzono
w tej populacji występowanie mięśniaków w ciąży u 3,3% Afroamerykanek; 2,2% Azjatek,
1,9% kobiet rasy białej i 1,4% Latynosek [1].
U większości kobiet z mięśniakami badanie
USG ujawnia tylko jeden mięśniak, jednak
nawet 22% pacjentek ma 4 lub więcej mięśniaków. W badaniach Qidwaia i wsp. oraz Stouta
i wsp. nie odnotowano różnic w wynikach
porodu, niezależnie od ilości występujących
mięśniaków macicy i umiejscowienia zmian [1].
De Vivo, Mancuso i Giacobbe stwierdzili również, że faza wzrostu przypada na pierwszy
trymestr ciąży, około 60% mięśniaków rośnie
lub maleje o ponad 10% w stosunku do początkowego rozmiaru. Natomiast Hammoud i wsp.
zaobserwowali w pierwszej połowie ciąży u
55,1% mięśniaków zmniejszanie się o około
35%, podczas gdy 44,9% zwiększa rozmiar
powodując rozwój mięśniaka o 69% objętości.
Jednocześnie zaobserwowano, że w późniejszym
okresie ciąży 75% mięśniaków kurczy się, a ich
średni spadek objętości wynosi 30% [1].
Leczenie pacjentek z mięśniakami macicy
dającymi objawy zdeterminowane jest wieloma
czynnikami. Decyzja skierowana na określony
typ leczenia uzależniona jest od wieku pacjentki, planów rozrodczych, wielkości, lokalizacji
i liczby mięśniaków, a tym samym stopnia nasilenia objawów. Związany z występowaniem
mięśniaków ból wymaga zastosowania leków
przeciwbólowych u 5 do 15% kobiet. Czasami
konieczne jest podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych – np. indometacyny (2550 mg doustnie, co 6 godzin do 48. godzin).
Należy jednak unikać inhibitorów syntezy prostaglandyn powyżej 32. tygodnia ciąży ze względu na potencjalne powikłania u płodu, jak
małowodzie czy przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego [1]. Ciąża u kobiety z mięśniakami macicy jest obarczona dużym ryzykiem
i wymaga szczególnego monitorowania ciąży
i zmian w obrębie mięśniaków macicy. Pacjentkę należy zakwalifikować do grupy zwiększonego ryzyka. Większość autorów zaleca postępo-

wanie zachowawcze, rezerwując chirurgiczne
usunięcie jedynie do przypadku mięśniaków
o dużych rozmiarach, które ulegają martwicy
lub w inny niekorzystny sposób wpływają na
rozwój płodu i stanu zdrowia ciężarnej. Podczas
oceny ryzyka pęknięcia macicy należy wziąć pod
uwagę zakres przebytej operacji, czy był jeden
mięśniak czy więcej, jak duże były zmiany i czy
doszło do otwarcia jamy macicy. W dokonanym
przeglądzie 176 porodów w ciążach pojedynczych, u pacjentek po myomectomii nie odnotowano przypadków pęknięcia macicy [1].
W doniesieniu ośrodka akademickiego w Nigerii odnotowano zaledwie 0,2% pęknięcia macicy
u 412 przebadanych ciężarnych. [2] Wydaję się,
że ze względu na ograniczone jednoznacznie
zalecenia, co do właściwego sposobu i czasu
zakończenia ciąży, plan postępowania należy
dobierać indywidualnie dla każdej pacjentki.
Ciąża u kobiety z mięśniakami w macicy wymusza konieczność regularnych badań kontrolnych
dotyczących rozwoju płodu i ewentualnego
wzrostu mięśniaków. Wyjątkowe sytuacje stwarzają konieczność podjęcia decyzji o wykonaniu
myomectomii. W wypadku operacyjnego ukończenia porodu przez cięcie cesarskie istotne jest
zapewnienie środków krwiozastępczych oraz
przygotowanie leków obkurczających mięsień
macicy. Wykonanie tego typu operacji powinno powierzać się jedynie doświadczonemu lekarzowi [4].
Odrębnym zagadnieniem jest usuwanie mięśniaków w trakcie cięcia cesarskiego. W przeszłości operacje te wykonywane były dość często, obecnie panuje pogląd, aby usuwać tylko
mięśniaki leżące w linii cięcia, uszypułowane,
podsurowicówkowe z niewielka częścią śródścienną, bądź też zmienione martwiczo [1].
Istnieją jednak ośrodki i autorzy, którzy podkreślają, że wykonanie myomectomii podczas cięcia cesarskiego jest postępowaniem bezpiecznym.

PODSUMOWANIE
Mięśniaki macicy są najczęściej występującymi
łagodnymi guzami narządu rodnego, obserwowanymi podczas ciąży. Zmiany te są zwykle
rozpoznawane podczas pierwszych badań ultrasonograficznych, w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży. Zestawiając wyniki badań, większość mięśniaków rośnie lub maleje o ponad
10%, lub zmniejsza swoje rozmiary nawet o połowę. Stosownie do rezultatów badań, w późniejszym okresie ciąży większość mięśniaków
ulega zmniejszeniu. Dotychczasowy punkt wi-
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możliwości przewidzenia dodatkowych powikłań. U części kobiet może zostać indywidualnie podjęta decyzja o sposobie rozwiązania ciąży przez ciecie cesarskie. Zagrożenie ciąży stanowi sytuacja po wcześniejszym usunięciu mięśniaków macicy. W takim przypadku może
dojść do pęknięcia macicy w trakcie porodu lub
przed porodem. Takie ryzyko zależne jest od
rodzaju zastosowanego nacięcia oraz rozmiaru
i liczby usuniętych mięśniaków.
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PIŚMIENNICTWO

dzenia dotyczący przekonania, że ilość i wielkość guzów mają znaczenie drugorzędowe, jest
obecnie podważana przez autorów najnowszych
badań, które dowodzą, że zarówno wielkość,
jak i ilość mięśniaków ma znaczenie dla przebiegu ciąży i rokowania porodu. Każdy przypadek ciąży i porodu powikłanego obecnością
mięśniaków macicy należy rozpatrywać indywidualnie z zachowaniem szczególnej czujności
biorąc pod uwagę wiek ciężarnej, lokalizację,
liczbę i wielkość mięśniaków oraz posiadanie
potomstwa.
Zaleca się leczenie zachowawcze i preferuje
rozwiązanie porodu przez cesarskie cięcie, jednak nie powinno odbywać się z usunięciem
mięśniaków z uwagi na możliwość wystąpienia
krwotoku i koniecznością usunięcia macicy.
Pacjentkom należy przekazywać informacje na
temat zwiększonego ryzyka ciąży i powikłań
okołoporodowych. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji należy uprzedzić kobietę o braku

