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Czym są mięśniaki macicy?

Macica to część ciała kobiety, która umożliwia 
zawiązanie się i rozwój płodu. Mięśniaki macicy to 
guzy tworzące się w jej obrębie.

Nie są one rodzajem raka, więc lekarze 
często określają je mianem „łagodnych”. 
Jest to określenie używane w medycynie w 
odniesieniu do narośli wewnątrz ciała lub 
na jego powierzchni o charakterze 
niezłośliwym.

 
 

Mięśniaki mogą powstać w dowolnym miejscu macicy i w 
zależności od lokalizacji mają różne nazwy medyczne. Może 
dojść do powstania jednego mięśniaka lub w danym obszarze 
może powstać kilka guzów. Mięśniaki tworzące się w jednym 
obszarze określa się mianem skupiska. Pojedynczy mięśniak 
może być wielkości ziarna grochu lub osiągać rozmiar melona. 
Również skupiska mięśniaków mogą być różnej wielkości.
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Jak powszechne są mięśniaki 
macicy i co je wywołuje?

Mięśniaki macicy są zjawiskiem powszechnym. Powstają u 
około 40 na 100 kobiet w różnym wieku. Mięśniaki macicy 
najczęściej występują u kobiet w wieku od 30 do 50 lat, ale 
zdarzają się także u kobiet młodszych lub starszych. (Patrz 
punkt „Jakie są objawy mięśniaków macicy?” na odwrocie).
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do lat Dokładna przyczyna mięśniaków macicy nie jest znana, ale ich 
powstanie wiąże się z hormonem zwanym estrogenem. 
Hormony to produkowane przez organizm chemiczne nośniki 
informacji, które wspomagają „komunikację” między różnymi 
częściami ciała, a tym samym ich współpracę. Estrogen 
przykładowo pomaga regulować menstruację. Przy wysokim 
poziomie estrogenu mięśniaki macicy mają tendencję do 
powiększania się, na przykład w okresie ciąży.

Menopauza, zwana czasem „przekwitaniem”, to czas, kiedy 
kobieta przestaje miesiączkować. Dzieje się to zwykle około 50. 
roku życia. Wiadomo, że mięśniaki macicy kurczą się przy niskim 
poziomie estrogenu, jak na przykład po okresie menopauzy.
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Czy niektóre kobiety są bardziej 
zagrożone mięśniakami macicy?

Jakie są objawy 
mięśniaków macicy?

Uważa się, że mięśniaki macicy częściej powstają u kobiet 
pochodzenia afro-karaibskiego. W tej grupie mięśniaki 
powstają u około 55 na 100 kobiet. Mięśniaki macicy są częstsze 
również u kobiet o większej masie ciała, ponieważ ich poziom 
estrogenu jest wyższy niż u kobiet o mniejszej masie.

Wiele kobiet nie wie, że ma mięśniaki macicy, ponieważ nie  
dają one żadnych objawów. Objawy występują u około 1 na 3 
kobiety dotknięte tym schorzeniem.
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kobiety cierpiące na  
mięśniaki odczuwa  

jakiekolwiek objawy

Kobiety cierpiące na mięśniaki macicy mogą doświadczać 
jednego lub więcej z poniższych objawów: 

•	 obfite,	długie	lub	bolesne	menstruacje;

•	 krwawienie	w	środku	cyklu;

•	 zmęczenie	lub	zadyszka;	

•	 uczucie	„pełności”	w	dole	brzucha;

•	 częste	oddawanie	moczu	(tj.	częściej	niż	zwykle);

•	 zaparcia	(tj.	brak	częstego	oddawania	stolca	lub	trudności	
przy	jego	oddawaniu);

•	 ból	i	obrzęk	odbytu	lub	dolnej	części	odbytnicy	 
(schorzenie	zwane	„hemoroidami”);

•	 ból	lub	dyskomfort	podczas	seksu;

•	 problemy	z	zajściem	w	ciążę;

•	 poronienia	(wydalenie	obumarłego	zarodka	 
lub płodu).

W jaki sposób diagnozuje 
się mięśniaki macicy?

Leczenie

W procesie diagnozy lekarz zapyta o obecne objawy i stan 
zdrowia w przeszłości, a następnie przeprowadzi badanie 
fizykalne. Wiele kobiet cierpiących na mięśniaki macicy nie wie, 
że je ma, ponieważ nie wywołują one żadnych objawów.  
W takich przypadkach mięśniaki dostrzega się jedynie przy 
okazji rutynowych badań, testów lub badań obrazowych 
macicy. W razie podejrzenia występowania mięśniaków, lekarz 
zleci kolejne badania, np. badanie USG, które potwierdzą ich 
istnienie. Może również skierować pacjentkę do specjalisty.

W przypadku zdiagnozowania mięśniaków macicy, których 
objawy powodują problemy zdrowotne, lekarz zaproponuje 
możliwości leczenia. Najpierw podejmuje się próbę leczenia 
farmakologicznego, ale jeśli leki nie działają zgodnie z 
założeniami, lekarz powinien rozważyć zabieg chirurgiczny lub 
niechirurgiczny. Wybór leczenia zależy w znacznej mierze od 
konkretnego przypadku, z uwzględnieniem wieku, nasilenia 
objawów, wielkości, liczby i dokładnej lokalizacji mięśniaków,  
a także planów dotyczących zajścia w ciążę.

 

   

 

 

 

 

 

 

W terapii mięśniaków macicy stosuje się szeroki wybór leków. 
Konieczny jest ich właściwy dobór ze względu na różnice 
dotyczące: 

•	 sposobu	ich	przyjmowania	(tabletka,	zastrzyk	lub	wkładka	
wewnątrzmaciczna);

•	 częstotliwości	przyjmowania;

•	 komfortu	stosowania;	

•	 czasu,	w	jakim	wyeliminują	poważne	krwawienie;

•	 czasu	stosowania;

•	 czasu	działania;

•	 ewentualnych	skutków	ubocznych.

W razie konieczności leczenia mięśniaków macicy, lekarz omówi 
wszystkie powyższe aspekty, by możliwe było rozpoczęcie  
terapii, która spełni oczekiwania zarówno pacjentki, jak i lekarza.

Wybór leków

Jak działają leki stosowane w 
terapii mięśniaków macicy?

Wiele leków stosowanych w leczeniu mięśniaków macicy 
zmienia ilość estrogenu i/lub progesteronu w organizmie. 
Estrogen i progesteron to hormony, czyli produkowane w 
organizmie chemiczne nośniki informacji. Wpływają one na 
obfitość krwawienia, więc zmiana ich poziomu w organizmie 
zmienia obfitość krwawienia macicznego.

Niektóre leki ograniczają krwawienie, ale nie zmniejszają 
samych mięśniaków. Inne obkurczają mięśniaki oraz 
zmniejszają krwawienie (patrz tabela 1 i 2 na odwrocie).



 

Sposoby wprowadzania 
leków do organizmu

Leki stosowane w terapii mięśniaków macicy można 
wprowadzać do organizmu za pomocą specjalnych urządzeń 
uwalniających lek, które umieszcza się w macicy, a także w 
postaci tabletek i zastrzyków (patrz tabela 1). W tabeli 2 podano 
więcej informacji na temat różnych terapii farmakologicznych.

Wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca levonorgestrel (LNG-IUS)

Kwas traneksamowy (tranexamic acid)

Leki przeciwzapalne

Złożone doustne tabletki antykoncepcyjne

Octan uliprystalu (ulipristal acetate)

Analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (antagoniści GnRH)

Urządzenie uwalniające lek, który ogranicza krwawienie

Tabletki ograniczające krwawienie

Tabletki obkurczające mięśniaki i ograniczające krwawienie

Zastrzyki obkurczające mięśniaki i ograniczające krwawienie

Tabela 1
Drogi podawania leków w terapii mięśniaków macicy

 

 

 

Tabela 2
Dalsze informacje na temat leczenia farmakologicznego 
mięśniaków macicy

Nazwa leku Opis

Wkładka 
wewnątrzmaciczna 
uwalniająca 
levonorgestrel  
(LNG-IUS)

Kwas traneksamowy

Leki przeciwzapalne

Złożone doustne 
tabletki 
antykoncepcyjne

Octan uliprystalu

Analogi hormonu 
uwalniającego 
gonadotropinę 
(antagoniści GnRH) 
redukują krwawienie

W macicy umieszcza się niewielką wkładkę z tworzywa 
sztucznego, która powoli uwalnia hormon oparty na 
progesteronie (levonorgestrel).

Ten lek spowalnia rozrost błony śluzowej macicy, 
zmniejszając tym samym obfitość krwawienia.

Te tabletki wspomagają proces krzepnięcia krwi w 
macicy, zmniejszając tym samym obfitość krwawienia. 

Te tabletki ograniczają w organizmie produkcję 
naturalnych substancji zwanych prostaglandynami,  
które są powiązane z obfitym krwawieniem miesięcznym, 
zmniejszając tym samym obfitość krwawienia.

Te tabletki, zwane czasem „pigułką”, zawierają estrogen i 
progesteron. Spowalniają one rozrost błony śluzowej 
macicy, zmniejszając tym samym obfitość krwawienia. 

Te tabletki zmniejszają rozmiar mięśniaków poprzez 
zapobieganie rozmnażaniu ich komórek i sprawianie,  
że problematyczne komórki ulegają autodestrukcji.

Tabletki te zmniejszają mięśniaki, a krwawienie staje  
się mniej obfite.

Tę terapię podaje się w formie zastrzyków. Jej działanie 
polega na skłonieniu organizmu do uwalniania 
niewielkich ilości estrogenu, który powoduje 
obkurczanie mięśniaków.

Zastrzyki te zmniejszają mięśniaki, a krwawienie staje  
się mniej obfite.

Skutki uboczne leków

Wszystkie leki mogą wywołać skutki uboczne u niektórych 
osób. Lekarz wyjaśni korzyści płynące ze stosowania różnych 
leków w terapii mięśniaków macicy, a także możliwe skutki 
uboczne, co w razie potrzeby pozwoli podjąć decyzję o doborze 
najlepszego sposobu leczenia.

 

   

   

   

  

  

  

  
  

Zabiegi chirurgiczne i 
niechirurgiczne

Jeśli objawy są bardzo uciążliwe, a leki nie działają zgodnie z 
przewidywaniami, rozwiązaniem może być operacja lub zabieg.

W tabeli 3 znajdują się informacje na temat zabiegów 
chirurgicznych i niechirurgicznych mięśniaków macicy. Jeśli 
zdaniem lekarza taki zabieg będzie dla pacjentki korzystny, 
omówi on możliwe opcje i poprosi pacjentkę o zdanie, aby 
mogła uzyskać leczenie, które najlepiej odpowiada jej 
potrzebom i oczekiwaniom.

Tabela 3
Operacje i zabiegi niechirurgiczne w leczeniu 
mięśniaków macicy

Nazwa zabiegu Opis

Histerektomia

Miomektomia

Ablacja endometrium

Zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu macicy:

•	 Może	być	zalecany	w	przypadku	kobiet,	u	których	
występują duże mięśniaki lub bardzo obfite krwawienie.

•	 Jest	najlepszym	sposobem	zapobiegania	nawrotowi	
mięśniaków. 

•	 Kobieta	po	tej	operacji	nie	ma	możliwości	zajścia	w	ciążę.

Zabieg chirurgicznego usunięcia mięśniaków ze ściany 
macicy:

•	 Rozważa	się	go	w	zastępstwie	histerektomii,	szczególnie	
u kobiet, które pragną mieć dzieci. 

•	 Jest	wykonywany	przez	niewielkie	nacięcie	w	
powłokach brzucha (laparoskopia).

•	 Nie	zawsze	jest	możliwy	–	w	zależności	od	rozmiaru,	
liczby i lokalizacji mięśniaków.

Zabieg niechirurgiczny, będący alternatywą 
histerektomii:

• Wiąże się z usunięciem błony śluzowej macicy.

•	 Zwykle	zalecany	jedynie	w	przypadku	mięśniaków 
umiejscowionych w pobliżu wewnętrznej  
powierzchni macicy.



  

  

 
  

Nazwa zabiegu Opis

Embolizacja tętnicy 
macicznej

Najnowsze 
technologie

Niechirurgiczna alternatywa histerektomii i  
miomektomii w leczeniu mięśniaków:

•	 Wiąże się ze wstrzyknięciem niewielkich cząstek do 
naczyń krwionośnych doprowadzających krew do macicy.

•	 Blokuje	to	dopływ	krwi	do	mięśniaków	i	powoduje
ich obkurczanie.

Najnowsze technologie wykorzystują rezonans 
magnetyczny (MRI) do wprowadzenia maleńkich igieł  
do środka mięśniaka:

•	 Za	pośrednictwem	igieł	przekazuje	się	energię	laserową
lub ultradźwiękową, która niszczy mięśniaki. 

•	 Nie	każdy	rodzaj	mięśniaków	może	być	leczony	w	ten
sposób.

•	 Nadal	trwają	badania	nad	długoterminowymi
korzyściami i ewentualnym ryzykiem 
związanym z tą metodą.

Uwagi

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat mięśniaków macicy i ich leczenia 
znajdziesz na stronie www.fibroidsconnect.co.uk poświęconej 
mięśniakom macicy, opracowanej i finansowanej przez Gedeon 
Richter UK Ltd.

Przydatne	informacje	można	znaleźć	także	na	stronie	British	
Fibroid Trust pod adresem www.britishfibroidtrust.org.uk lub 
na stronie NHS Choices pod adresem www.nhs.uk.
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