ZDROWIE

MIĘŚNIAKI
MACICY
Mięśniaki to najczęściej występujące niezłośliwe nowotwory macicy. Występują głównie u kobiet w wieku rozrodczym. Powstają z mięśni gładkich macicy, stąd ich
nazwa, ale są również nazywane włókniakami macicy.
Najczęściej sytuują się w okolicy trzonu macicy, mogą
być pojedyncze, ale w około 90% są mnogie. Przyjmują
kuliste postacie o rozmaitych rozmiarach. Od milimetrowych po takie, które wypełniają całą jamę macicy. Na
ogół rosną wolno, nie dając żadnych objawów, ale czasem
w ciągu roku, dwóch lat, znacznie zwiększają swoje rozmiary, powodując różnego rodzaju dolegliwości. Kolejną
ich cechą jest to, że nie dają przerzutów, nie naciekają,
nie przekształcają się w nowotwory złośliwe (mniej niż
1% szansy na transformację).
W zależności od lokalizacji wyróżniamy:

•

•

mięśniaki podsurowicze: tworzą się
pod błoną surowiczą macicy i rosną
na zewnątrz, nie dając objawów ginekologicznych, poza obfitymi miesiączkami. Z reguły nie wpływają na
przebieg ciąży. Mogą naciskać na
okoliczne narządy, dając objawy parcia na mocz lub powodując zaparcia.
Długotrwałe problemy z wypróżnianiem mogą z kolei doprowadzić do
niedrożności jelit. Rosnące do jamy
brzucha mięśniaki podsurowicze
mogą również uciskać zakończenia
nerwów, powodując bóle pleców
przypominające rwę kulszową;
mięśniaki śródścienne: tworzą się
w ścianie macicy, rosną w różnych
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kierunkach, wzdłuż lub w poprzek ściany macicy i z reguły są mnogie. One
również mogą powodować parcie na
pęcherz oraz jelita, nietrzymanie moczu,
bóle podbrzusza;

•

mięśniaki podśluzówkowe: wyrastają
z błony śluzowej do wewnątrz macicy. Czasem połączone są z nią jedynie
tzw. szypułą, która zawiera naczynia
krwionośne odżywiające guza. Niekiedy
mogą urosnąć do znacznych rozmiarów, wypełniając jamę macicy, nadając
jej swój kształt. Gdy przedostają się na
zewnątrz macicy przez szyjkę, mówi
się o mięśniaku rodzącym się. Niekiedy
również może dochodzić do skręcenia
się szypuły i do rozwoju martwicy wewnątrz mięśniaka, co zmusza do operacyjnego wycięcia guza. Ponadto ten
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rodzaj mięśniaków powoduje obfite,
przedłużające się miesiączki, krwawienia
międzymiesiączkowe, a w konsekwencji niedokrwistość z niedoboru żelaza.
Mają również duży wpływ na ciążę
i często powodują poronienia. Mogą
również utrudniać samą implantację
zarodka, wpływając na płodność;

•

inne rzadziej występujące mięśniaki to
m. in.: mięśniak szyjkowy czy między-

więzadłowy. U jednej pacjentki może
występować więcej niż jeden typ włókniaków.

PRZYCZYNY
Przyczyny powstawania mięśniaków wydają się być jednakowe, niezależnie od ich
rodzajów. Mówi się o ich rodzinnym występowaniu, choć ta teoria nie do końca
jest potwierdzona, częściej wskazuje się
na związek ich występowania z estroge-

nami – żeńskimi hormonami płciowymi.
Może to dotyczyć zbyt dużego ich poziomu lub zbyt dużej wrażliwości komórek
na estrogeny. Za tym związkiem przemawia częstość występowania mięśniaków
u kobiet, które nie rodziły, wiek kobiet,
wśród których najczęściej one występują,
a także fakt, iż w okresie pomenopauzalnym rzadko występują, a te, które pojawiły się wcześniej, przestają rosnąć, a nawet
samoistnie maleją.
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OBJAWY

MIĘŚNIAKI A CIĄŻA

Nowo powstałe mięśniaki praktycznie
nie dają żadnych objawów. Najczęściej
wykrywane są w podstawowym badaniu ginekologicznym. Dopiero gdy
zwiększają swoje rozmiary zaczynają
wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie układu rodnego. Mogą powodować bóle w podbrzuszu, obfite i dłuższe
miesiączki, krwawienia między nimi czy
ból podczas stosunku. Mogą też dawać
więcej nieswoistych objawów, takich jak
wspomniane wcześniej: parcie na mocz,
nietrzymanie moczu, nawracające zaparcia, niedrożność jelit, niedokrwistość
związaną z utratą większych ilości krwi
podczas menstruacji oraz bóle pleców
mylone z rwą kulszową.

W zależności od rodzaju, mięśniaki mogą
też znacząco wpływać na płodność kobiety, implantację zarodka, wczesne
poronienia, utrzymanie ciąży i sam poród. Dlatego też kobieta planująca ciążę
powinna się upewnić, czy w ścianie jej
macicy nie występują mięśniaki. Jeśli są
one obecne, należy wdrożyć leczenie
zależne od ich rodzaju i wielkości przed
podjęciem prób zajścia w ciążę. Jeśli natomiast kobieta dopiero w trakcie ciąży
dowiaduje się o tym, że ma mięśniaki,
możliwości są już ograniczone. Pozostaje
jedynie ścisła kontrola lekarza prowadzącego ciążę, ponieważ w trakcie jej
trwania nie można usunąć ich operacyjnie. Nie stosuje się również w tym cza-
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sie leczenia farmakologicznego. Zmiany
hormonalne, zachodzące w ciele kobiety,
wpływają również na mięśniaki, zwiększając ryzyko ich wzrostu, upośledzenia
ukrwienia w obrębie kształtującego się
łożyska, zwiększając tym samym ryzyko
krwawień i utraty ciąży. Jednak to rodzaj
występujących u danej pacjentki mięśniaków określa poziom ryzyka utraty
ciąży czy powikłań w trakcie porodu:
mięśniaki podśluzówkowe stanowią największe zagrożenie, ponieważ rosną do
wewnątrz macicy, odbierając również
fizycznie miejsce dla płodu. Jeśli ciąża
pacjentki szczęśliwie dobiegnie końca,
lekarze przeprowadzają cesarskie cięcie,
a mniej więcej 6 tygodni po porodzie,
po okresie połogu można zoperować
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mięśniaki. Czasem zdarza się, że mięśniaki
rosnące na zewnątrz macicy, które w normalnych warunkach nie mają wpływu na
zajście w ciążę, jej utrzymanie i poród,
zmieniają swoją lokalizację i zaczynają
wzrastać do wewnątrz. W wyniku tego
mogą wpływać na prawidłowy rozwój
płodu, czy przedwczesny poród, dlatego
tak ważna jest opieka ginekologiczna
w tym czasie.

ROZPOZNANIE
Do rozpoznania mięśniaków może dojść
nawet podczas rutynowego badania
ginekologicznego, przeprowadzanego
przez doświadczonego lekarza. Dokładniejszym, a zarazem najbardziej dostępnym badaniem jest przezpochwowe

USG, w którym lekarz ocenia jajniki, jajowody i macicę. Kolejnym badaniem
jest histeroskopia, którą przeprowadza się w znieczuleniu, polegająca na
wprowadzeniu wziernika do macicy, za
pomocą którego lekarz może również
usunąć małe mięśniaki podśluzówkowe,
znajdujące się wewnątrz jamy macicy.
Rzadziej stosuje się rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową, które
są badaniami droższymi i wiążą się, jak
choćby tomografia, z zastosowaniem dużej dawki promieniowania jonizującego.

LECZENIE
Małe i nieliczne guzy, niedające objawów,
należy regularnie kontrolować u lekarza
ginekologa. Nie leczy się ich, jednak gdy

REKLAMA

Panawit Rutyna Plus jest przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w rutynę,
witaminę C, cynk i selen oraz wybrane składniki roślinne: ekstrakt
z papai i bioflawonoidy cytrusowe.
Wsparcie układu odpornościowego dzięki kompozycji witaminy C,
cynku i selenu.

Składniki: kwas L-askorbinowy (witamina C), owoce aceroli w proszuku – Malpighai glabra (źrodło witaminy
C), kapsułki (żelatyna, woda, barwnik – dwutlenek tytanu), rutyna, ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej – Citrus aurantium L. (źródło bioflawonoidów), substancja wypełniająca: fosforany wapnia, celuloza
mikrokrystaliczna; ekstrakt z owoców papai – Carica papaya, substancja przeciwzbrylująca: dwutlenek
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; tlenek (cynku), selenian sodu (selen).
Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu
dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
Producent: Panawit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

wykazują cechy wzrostu i zaczynają dawać objawy, wówczas lekarz podejmuje
decyzję o ich leczeniu. Wciąż główną
metodą pozostaje leczenie operacyjne,
zależne przede wszystkim od stadium
choroby, rodzaju mięśniaków, ich liczby
i wielkości, od wieku pacjentki i zamiaru
posiadania dzieci czy współistniejących
chorób. Najskuteczniejszym zabiegiem
operacyjnym pozostaje histerektomia,
czyli usunięcie całej macicy, które stosuje
się głównie u pań po okresie klimakterium. Coraz częściej lekarze decydują się
na zabiegi oszczędzające macicę, czyli
na miomektomię, polegającą na usunięciu samych guzów. Miomektomię przeprowadza się poprzez klasyczne cięcie
chirurgiczne, lub poprzez laparoskopię
czy histeroskopię. Metoda ta stosowana
jest głównie u kobiet z macierzyńskimi
planami. W celu zmniejszenia rozmiarów
guzów na kilka miesięcy przed planowanym zabiegiem lekarz może wdrożyć
hormonalne leczenie farmakologiczne
(androgenami, antyestrogenami, octanem uliprystalu lub innymi). Mało inwazyjnym, lecz bardzo skutecznym zabiegiem jest embolizacja, która polega na
wprowadzeniu poprzez tętnice maciczne
cewnika i podanie preparatu zamykającego naczynia krwionośne mięśniaka.
Naczynia te zaopatrują guza w krew
i substancje odżywcze, a w wyniku zabiegu dochodzi do ich zamknięcia, co
skutkuje zmniejszeniem jego rozmiarów
o połowę po około 3 miesiącach. Później
guz może dalej maleć. Skuteczną i nową
metodą jest również niszczenie samych
guzów za pomocą wiązki ultradźwiękowej, sterowanej za pomocą rezonansu
magnetycznego.
Metod leczenia jest wiele. Zależą one od
wielu czynników: zdrowotnych, finansowych czy planów macierzyńskich. Nie
ma gwarancji, że mięśniaki nie powrócą,
lecz najważniejsze jest, by być pod stałą
opieką ginekologiczną.
DARIA KUCHARSKA
Pracownik Apteki
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