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1. WSTP
Endometrioza stanowi wany problem kliniczny wród schorze kobiecego narzdu rodnego.
Jest chorob bardzo zoon i wci niezupe nie poznan. Dotyczy przede wszystkim kobiet
w okresie penej dojrzaoci pciowej, ze szczytem zachorowa przypadajcym pomidzy 20 a 40
rokiem ycia. Z powodu swoich czsto uciliwych objawów endometrioza odbija si niekorzystnie
na codziennej egzystencji, yciu seksualnym i rozrodczoci dotknitych ni kobiet. Do tej pory nie
udao si wyjani, dlaczego niektóre kobiety zapadaj na t chorob, cho udowodniono, i jej
utrzymywanie si jest cile zwizane z dziaaniem hormonów jajnikowych. Jedn z najbardziej
rozpowszechnionych teorii powstawania tej choroby jest teoria Sampsona wedug której przyczyn
endometriozy jest cofanie si krwi miesiczkowej wraz z elementami endometrium poprzez
jajowody do jamy otrzewnowej miednicy mniejszej. Poniewa zjawisko to dotyczy wikszoci
miesiczkujcych kobiet, pozostaje nadal niewyjanionym dlaczego tylko w nieduym odsetku
przypadków stwierdza si endometrioz.

W okresie pomenopauzalnym objawy endometriozy

ustpuj, a jej ogniska ulegaj inwolucji.
Wobec rónorodnoci objawów i czsto braku ich korelacji z rozmiarami zmian chorobowych
rozpoznanie endometriozy nierzadko nastrcza wiele trudnoci. Brak jest nieinwazyjnych metod
diagnostycznych, pozwalajcych w sposób pewny na rozpoznanie tego schorzenia. Wstpne
rozpoznanie endometriozy ustala si na podstawie wywiadu lekarskiego, badania ginekologicznego
wraz z kolposkopi i badaniem ultrasonograficznym. Jednak ostateczne potwierdzenie rozpoznania
jest mo liwe tylko na podstawie badania histopatologicznego materiau pobranego podczas zabiegu
laparoskopowego, laparotomii lub wycinków ognisk endometriozy.
Wybór metody leczenia endometriozy zale y od wielu czynników, w tym od lokalizacji zmian
w obrbie narzdu rodnego, ich wielkoci, wieku kobiety i chci zachowania podnoci. Najwiksze
znaczenie ma leczenie operacyjne zarówno metod tradycyjn przez laparotomi, jak i metod
laparoskopow. Moliwe s techniki operacyjne oszczdzajce, polegajce na usuniciu ognisk
endometriozy oraz radykalne, podczas których usuwa si cay narzd rodny. Na zakres zabiegu
operacyjnego ma wpyw wiek kobiety i plany prokreacyjne, rozlego zmian endometriotycznych
oraz wspóistnienie innych schorze w obrbie narzdu rodnego. Coraz czciej po oszczdzajcej
interwencji chirurgicznej stosuje si uzupeniajc farmakoterapi, majc za zadanie
doprowadzenie do zaniku ewentualnych pozostaych ognisk endometriozy.
Mimo intensywnie prowadzonych w ostatnich latach bada i coraz wikszego dowiadczenia
klinicystów,

wci

jeszcze

wiele

problemów

zwizanych

z

endometrioz

pozostaje

niewyjanionych. Nie zostaa ostatecznie ustalona przyczyna endometriozy, cho istnieje wiele
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rónych teorii etiopatogenetycznych próbujcych tumaczy powstawanie ognisk choroby. Nie s
znane aktualnie adne metody skutecznego zapobiegania temu schorzeniu. Nie wiadomo, o jakim
nasileniu klinicznym rozwin si objawy u kobiet, które zaczynaj chorowa na endometrioz.
Kontrowersje wzbudza take wybór najskuteczniejszego sposobu postpowania terapeutycznego,
gdy brak jest opracowanych cisych algorytmów leczenia.

1.1. Definicja i podziay
Endometrioza, to rónej wielkoci ektopowe ogniska bony luzowej trzonu macicy
(endometrium) tj. zlokalizowane poza jam macicy. Ogniska te nie tylko maj histologiczne cechy
endometrium, ale take zwykle podlegaj wpywom hormonów jajnikowych.
Do tej klasycznej definicji choroby naley doda e:
1. Nie w kadym przypadku endometriozy udaje si w badaniu histologicznym zidentyfikowa
wszystkie elementy endometrium, a wic gruczo y luzowe i podcielisko. Istniej bowiem
jednoskadnikowe ogniska zmian, w których znajduj si bd to same elementy nabonka
gruczo owego, bd

izolowane elementy zrbu [52]. Trudnoci w identyfikacji

penowartociowego endometrium w obrbie ognisk endometriozy dotycz najczciej
wczesnego okresu ich rozwoju lub przypadków cofania si zmian po dugotrwaym leczeniu
farmakologicznym oraz w okresie pomenopauzalnym [100].
2. Nie kade ognisko endometriozy charakteryzuje si tak sam reakcj na dziaanie
hormonów pciowych, co zwizane jest z obecnoci lub brakiem poszczególnych
elementów nabonka gruczoowego bony luzowej trzonu macicy [39].
Na podstawie badania histopatologicznego materiau uzyskanego drog laparoskopii wyrónia
si 3 typy endometriozy: tzw. wolne implanty o makroskopowym wygldzie zmian krwotocznych,
które zawieraj nabonek, gruczoy oraz zrb i podlegaj zmianom proliferacyjnym, wydzielniczym
i miesiczkowym; implanty ródtkankowe o makroskopowym wygldzie grudek i guzków,
zawierajce gruczo y i podcielisko, które wykazuj zmiany proliferacyjne, zmiennie wydzielnicze,
ale nie wykazuj zmian miesiczkowych oraz wyleczone implanty o wygldzie biaych guzków czy
bliznowatych zacigni, w których stwierdza si tylko pojedyncze gruczo y pozbawione
moliwoci reakcji na hormony.
Sampson, twórca terminu endometrioza, podzieli j na endometrioz wewntrzn,
dotyczc minia macicy oraz zewntrzn, wystpujc poza miniem macicy. Naley doda, i
wedug wielu autorów endometrioza wewntrzna, znana take pod nazw adenomyosis, jest
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jednostk chorobow o innej etiopatogenezie, objawach klinicznych i dotyczy odrbnej grupy
kobiet ni endometrioza zewntrzna. Dlatego te w ostatnich latach w pi miennictwie
anglojzycznym termin endometrioza zwyko odnosi si wycznie do endometriozy
zewntrznej, któr z kolei dzieli si na miedniczn i pozamiedniczn [39, 65].
Poszczególne podziay endometriozy wedug jej lokalizacji róni si nieco od siebie. Poniej
podano podzia wg Semma uywany w obszarze niemieckojzycznym i podzia wg Kistnera
stosowany w krajach anglojzycznych.

Podzia endometriozy wedug Semma
1. Endometrioza pciowa wewntrzna


minia macicy (adenomyosis)



w miniakach macicy (adenomyoma)



jajowodów wewntrzna



guzkowa cieni jajowodu

2. Endometrioza pciowa zewntrzna


jajnika wewntrzna (ogniska endometrialne, torbiele czekoladowe)



jajnika zewntrzna (ogniska endometriozy na powierzchni)



wizade obych



szyjki macicy



pochwy



odbytniczo - szyjkowa



zagbienia odbytniczo - macicznego



zagbienia pcherzowo - macicznego



krocza



wizade krzyowo - macicznych

3. Endometrioza pozapciowa


esicy



baki odbytnicy



ktnicy i wyrostka robaczkowego



jelita cienkiego



pcherza moczowego



sieci



ppka



blizn po laparotomiach



koczyn górnych i dolnych
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puc i opucnej



kanau udowego

Podzia endometriozy wg Kistnera
1. Endometrioza otrzewnej pokrywajcej


jajniki



bona surowicza macicy



wizada macicy



jajowody



jelito grube, cienkie, wyrostek robaczkowy

2. Endometrioza pozaotrzewnowa


okolica pachwinowa



szyjka, pochwa, srom, krocze



drogi odprowadzajce mocz



opucna i puca



skóra, minie szkieletowe, koczyny

Powysze podziay endometriozy wedug lokalizacji nie uwzgldniaj rozlegoci i stopnia
zaawansowania choroby. Uywane s one gównie do celów dydaktycznych, majc jednoczenie
ograniczon warto w porównywaniu wyników bada naukowych.
W praktyce klinicznej wiksze zastosowanie znalaza klasyfikacja stworzona przez
Amerykaskie Towarzystwo Podnoci (American Fertility Society - AFS) w roku 1979,
a zmodyfikowana w 1985 (Tabela 1). Wyrónia ona cztery stopnie schorzenia w zalenoci od
nasilenia procesu chorobowego w obrbie otrzewnej i jajników oraz obecnoci i charakteru zrostów
w miednicy maej. Stworzony punktowy system oceny pozwoli podzieli zmiany na minimalne,
agodne, umiarkowane i cikie. Klasyfikacja AFS umoliwia oszacowanie odpowiedzi na leczenie,
pozwalajc jednoczenie na obiektywne porównywanie wyników rónych sposobów terapii.
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Tabela 1: Zmodyfikowana klasyfikacja endometriozy wg Amerykaskiego Towarzystwa Podnoci (AFS)

O GRUCZOLISTO
T
R
p o wi erzc ho w n a
Z
E
W
g bok a
N
A
J
A
J
N
I
K

P
R
A
W
Y
L
E
W
Y

< 1 cm

1-3 c m

> 3 cm

1

2

3

2

4

6

p o wi erzc ho w n a

1

2

4

g bok a

4

16

20

p o wi erzc ho w n a

1

2

4

g bok a

4

16

20

OBLITERACJA ZATOKI
DOUGLASA (CUL-DE-SAC)
zro st y
J
A
J
N
I
K

J
A
J
O
W
Ó
D

cz   cio w a
4

c a  ko wit a
40

o b ej m uj  < 1/ 3

o b ej m uj  1 / 3  2 / 3

o b ej muj  > 2/ 3

P
R
A
W
Y

b  o nia s t e

1

2

4

lit e

4

8

16

L
E
W
Y

b  o nia s t e

1

2

4

lit e

4

8

16

P
R
A
W
Y

b  o nia s t e

1

2

4

4*

8*

16

L
E
W
Y

b  o nia s t e

1

2

4

4*

8*

16

lit e

lit e

Zastosowanie przedstawionej w tabeli punktacji pozwala na wyodrbnienie czterech stopni
choroby:


Stopie I (minimalna)

1-5 pkt



Stopie II (agodna)

6-15 pkt



Stopie III (umiarkowana) 16-40 pkt



Stopie IV (cika)

> 40 pkt
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1.2. Epidemiologia
Endometrioza jest jedn z najczciej wystpujcych agodnych chorób narzdu rodnego
kobiety. Jej prawdziwa czsto wystpowania w caej populacji jest trudna do oszacowania, gdy
spora cz przypadków tego schorzenia przebiega bezobjawowo. Uwaa si, e oko o 15% - 30%
wszystkich przypadków endometriozy jest stwierdzanych podczas operacji ginekologicznych
wykonywanych z innych przyczyn [100].
Przyjmuje si, e endometrioza dotyczy okoo 10% - 30% populacji kobiet w wieku
rozrodczym, cho wed ug rónych autorów czsto jej wystpowania szacowana jest nawet do
53% [15, 24, 29, 39, 52, 65, 96, 100]. Te rónice zwizane s z przyjmowanymi przez badaczy
rónymi kryteriami rozpoznania, które co jaki okres czasu zmieniaj si. Niestety tylko
w nielicznych pracach podejmujcych problem czstoci wystpowania endometriozy podawane s
dokadne kryteria rozpoznawania choroby [29]. Najczstsze rónice dotycz:
-

wczania, bd nie, przypadków adenomyosis do grupy endometriozy

-

diagnozowania choroby wycznie na drodze postpowania chirurgicznego lub na
podstawie wywiadu, badania ginekologicznego czy te innych metod diagnostycznych
(USG, MR, kolposkopia)

-

stawiania rozpoznania na podstawie samej tylko wizualizacji zmian chorobowych bd
rozpoznania histopatologicznego

W ostatnich latach odnotowano wyra ny wzrost liczby zachorowa na endometrioz, co
wie si najprawdopodobniej z postpami w diagnostyce - gównie z upowszechnieniem
laparoskopii zwiadowczej. Jest ona najczulsz metod diagnostyczn w przypadkach wtpliwych,
w których na podstawie badania ginekologicznego i dodatkowych bada nie udao si ustali
przyczyny zgaszanych przez pacjentk dolegliwoci.
Endometrioz stwierdzono u 0.1% - 53% kobiet operowanych na drodze laparotomii lub
laparoskopii [24, 65, 96], w tym u 12% - 32% po laparoskopii diagnostycznej z powodu
przewlekego bólu w obrbie miednicy maej i u 10% - 60% po laparoskopii diagnostycznej
z powodu niepodnoci. Chorob t stwierdzono te u 7% kobiet z jej rodzinnym wystpowaniem,
u 2% kobiet poddajcych si sterylizacji jajowodowej, u 0.7% po operacjach reanastomozy
jajowodów oraz u 17% podczas owariektomii [29, 39].
Celem ustalenia przyczyn wystpowania endometriozy podejmowane byy badania nad
zwizkiem z chorob rónych czynników socjodemograficznych (wiek, rasa, warunki ekonomiczne,
wyksztacenie, stan cywilny), uywania rodków antykoncepcyjnych, nawyków osobistych (palenie
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tytoniu, picie alkoholu, picie napojów kofeinowych, wysiek fizyczny, uywanie narkotyków), cech
ludzkiego ciaa (waga, wzrost), jak równie cech okrelajcych rozrodczo kobiety
(charakterystyka cyklu miesiczkowego, ilo  przebytych ci, odbytych porodów, dokonanych
poronie naturalnych i sztucznych, wiek podczas pierwszej ciy i porodu).
Wiek jest jedynym czynnikiem, dla którego udao si ustali jasn zaleno z czstoci
wystpowania endometriozy. Choroba moe wystpowa u kobiety w kadym wieku, jednake
zdecydowana wikszo  zachorowa ma miejsce pomidzy menarche, a menopauz. Szczyt
zachorowa na endometrioz przypada midzy 20 a 45 rokiem ycia, natomiast zachorowania poza
okresem aktywnoci hormonalnej nale do rzadkoci [29, 52]. Tylko 8% wszystkich przypadków
endometriozy stwierdza si u dziewczt poniej 20 roku ycia, a 7% - 11% u kobiet po menopauzie
[100]. Natomiast Vessey w swoich badaniach wykaza  szczyt zachorowa przypadajcy pomidzy
40 a 45 rokiem ycia oraz rosnce z wiekiem ryzyko wystpowania choroby. W porównaniu
z grup kobiet w wieku 25 - 29 lat ryzyko wzgldne zachorowania w grupie wiekowej 30 - 34 lat
wynosi 2.1 a w grupie 35 - 39 lat ju 4.5 i w grupie 40 - 44 lat a 6.1 [108]. Z kolei
Sangi-Haghpeykar i Poindexter badajc grup kobiet poddawanych sterylizacji laparoskopowej,
wykazali take rosnce z wiekiem ryzyko rozwoju endometriozy, lecz zaleno ta bya znamienna
tylko dla kobiet powyej 36 roku ycia [95].
Oceniajc zaleno ci pomidzy poziomem wyksztacenia, wykonywanym zawodem,
przynalenoci do danej klasy spo ecznej, a wystpowaniem endometriozy, tylko nieliczni autorzy
zwracaj

uwag

na

czstsze

wystpowanie

choroby

u

kobiet

o

wyszym

statusie

socjoekonomicznym. Obermeyer i wsp. dowiedli w swojej pracy tak zaleno, sugerujc jednak,
i mo e by to efekt lepszej dostpnoci do metod diagnostycznych i czstszego wykonywania
laparoskopii diagnostycznej w grupie pacjentek bardziej zamonych, które objte s w Stanach
Zjednoczonych szerszym pakietem ubezpieczenia zdrowotnego [74].
Prawdopodobiestwo wystpienia endometriozy wydaje si by wiksze u kobiet, u których
wystpuj krótkie cykle miesiczne i dugie krwawienia miesiczkowe. Zaleno  tak podali w
swoich pracach midzy innymi Cramer i Darrow [17, 21]. Obaj badacze wykazali, i u kobiet
z endometrioz wystpuj czciej ni w grupach kontrolnych cykle krótsze ni 28 dni i obfite
miesiczki trwajce przynajmniej 6 dni. Kobiety te podaway take w wywiadzie czstsze
stosowanie tamponów podczas miesiczki.
Odmienn zaleno  dotyczc dugoci cyklu dowiedli w swojej pracy Sangi-Haghpeykar
i Poindexter [95] badajc przypadki endometriozy stwierdzonej u kobiet poddawanych sterylizacji
laparoskopowej. Wykazali oni czstsze wystpowanie duszych cykli (trwajcych powyej 30 dni)
u kobiet z rozpoznan endometrioz. Ten odmienny w stosunku do innych prac wynik moe by
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jednak zwizany z bardzo wysokim odsetkiem niskich stopni zaawansowania choroby w badanej
grupie (91.3% w stopniu I). Ci sami badacze stwierdzili take, i ryzyko rozwoju endometriozy
maleje wraz z ilo ci przebytych ci.
Do podobnych wniosków w swoich badaniach doszed Parazzini i wsp. [81], dowodzc, i
kobiety z endometrioz czciej podaj w wywiadzie mniejsz ilo  przebytych ci
i wywo ywanych poronie. Autorzy nie znale li natomiast adnej zaleno ci pomidzy wiekiem
menarche, wiekiem rozpoczcia wspó ycia pciowego, aktywnoci seksualn, wiekiem pierwszej
ciy czy iloci poronie samoistnych. Przeciwn zaleno w stosunku do wieku pierwszej
miesiczki podaj jednak liczne inne doniesienia, które dowodz czstszego pojawiania si choroby
u kobiet, u których pierwsza miesiczka wystpia wczenie [17, 100].
Podsumowujc wyniki powyszych prac naley stwierdzi, i ryzyko rozwoju endometriozy
wydaje si rosn wraz z wczesnym wiekiem menarche, ze wzrostem dugo ci okresu trwania
miesiczek,

krótsz

dugoci

cykli

miesiczkowych,

duszym

czasem

krwawienia

miesiczkowego oraz mniejsz ilo ci przebytych ci, porodów i poronie.
W badaniach epidemiologicznych nad endometrioz poszukiwano take zwizku tej choroby
ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Wedug rónych autorów [79, 80] kobiety, które
stosuj doustne preparaty antykoncepcyjne, bd

stosoway je w przecigu 12 miesicy

poprzedzajcych badanie, s w mniejszym stopniu naraone na rozwój endometriozy. Z kolei
u kobiet, które zakoczyy stosowanie piguek powyej dwu lat przed prowadzonymi badaniami,
ryzyko rozwoju choroby byo wiksze, ni w grupie kobiet nigdy nie stosujcych antykoncepcji.
Nie znaleziono jednak do tej pory zalenoci pomidzy wystpieniem choroby, a dugoci
stosowania antykoncepcji doustnej [108].
Vesseley i wsp. stwierdzili nie tylko zaleno pomidzy pojawieniem si endometriozy
a stosowaniem doustnych preparatów antykoncepcyjnych, ale take wkadek wewntrzmacicznych
[108]. Obserwacji tych nie potwierdzili Parazzini i wsp. [79, 80] oraz Sangi-Haghpeykar
i Poindexter [95].
Z dotychczasowych bada wynika, i preparaty antykoncepcyjne stosowane aktualnie, bd
w niedawnej przeszoci, nie tyle zapobiegaj wyst pieniu endometriozy, co raczej maskuj objawy
choroby ju istniejcej. Potwierdzeniem tej sugestii jest fakt, i objawy nasilaj si w krótkim
czasie po zaprzestaniu stosowania antykoncepcji doustnej.
Badajc zaleno  pomidzy wystpowaniem endometriozy, a takimi czynnikami jak: palenie
tytoniu, picie napojów kofeinowych, alkoholu Cramer i wsp. [17] oraz Darrow i wsp. [21] znale li
odwrotn zaleno pomidzy endometrioz, a paleniem tytoniu. Bya ona jednak ograniczona do
grupy kobiet, które rozpoczy palenie tytoniu przed 16 rokiem ycia i wypalay przynajmniej
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paczk papierosów dziennie.
Niektórzy autorzy [17, 40, 41] sugeruj z kolei zwizek pomidzy czstszym wystpowaniem
endometriozy a konsumpcj kawy i alkoholu, cho mechanizm tych powiza nie zosta do koca
wyjaniony.
Dane kliniczne wskazuj, e endometrioza wystpuje czciej u kobiet majcych wiksz
ilo obwodowej tkanki t uszczowej, co z kolei wie si z podwyszonymi wartociami poziomu
estrogenów. S one zgodne z powszechnie obowizujcym pogldem dotyczcym zalenoci
wystpowania i aktywnoci zmian endometrialnych od poziomu estrogenów.
Zwaywszy na wysok czsto wystpowania endometriozy oraz jej due znaczenie dla
zdrowia w populacji kobiet, wci jeszcze niestety ma o wiemy o czynnikach ryzyka tej choroby.
Poznanie tych czynników i moliwo  ich ograniczenia lub wyeliminowania mo e przyczyni si
do zmniejszenia iloci zachorowa na t dokuczliw chorob.

1.3. Teorie powstawania endometriozy
Mimo istnienia wielu rónych teorii, etiopatogeneza endometriozy do chwili obecnej
pozostaje wci niewyjaniona.
Jedna z najstarszych hipotez, stworzona przez Sampsona w 1927 roku to teoria
transplantacyjna, która upatruje przyczyn endometriozy w cofaniu si krwi miesiczkowej
zawierajcej fragmenty bony luzowej macicy do jajowodu i dalej poprzez bak jajowodu do
wolnej jamy otrzewnowej miednicy mniejszej. Efektem tego zjawiska s powstajce implanty
tkanki endometrium na powierzchni otrzewnej i narzdach miednicy ma ej [39, 52, 75, 100, 105].
Dowodem na taki patomechanizm powstawania zmian endometriotycznych moe by
stwierdzenie w wielu przypadkach podczas zabiegów operacyjnych wykonywanych w okresie
oko omiesiczkowym wolnej krwi w jamie otrzewnowej. Wedug niektórych autorów cofanie si
krwi miesiczkowej ma miejsce u okoo 76% - 90% prawidowo miesiczkujcych kobiet, jednak
u wikszoci z nich nie dochodzi do rozwoju zmian endometriotycznych w jamie otrzewnowej
[42, 65, 100, 112, 113]. Nie wiadomo jakie czynniki wpywaj na to, i endometrium tylko
u niektórych kobiet wykazuje zdolno do ektopowej implantacji. Ponadto, zmiany typowe dla
endometriozy znajdowane s przypadkowo u wielu kobiet nie majcych adnych objawów choroby.
Moliwe jest wic, i tylko czynna tkanka ektopowa ma znaczenie patologiczne.
Za teori transplantacyjn przemawiaj take przypadki endometriozy stwierdzane
w bliznach po operacjach ginekologicznych przebiegajcych z otwarciem jamy macicy np. po
ciciach cesarskich.
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endometrialnej wystpujcej w obrbie szyjki macicy. Bardzo czsto zmiany te obserwuje si
u kobiet, które byy poddane rónym zabiegom diagnostycznym lub terapeutycznym, takim jak
konizacja chirurgiczna, elektrokonizacja, elektrokoagulacja zmian na szyjce, czy te zabiegi
wyyeczkowania kanau szyjki i jamy macicy [52, 66, 94].
Inn teori próbujc tumaczy niezbyt czst, lecz take przecie wystpujc endometrioz
w odlegych od macicy narzdach takich jak puca, opucna, ppek, minie szkieletowe, pcherzyk
ó ciowy czy skóra, jest teoria limfatyczna Halbana, która znalaza zwolenników midzy innymi
w grupie Javerta i wspópracowników [100]. Zakada ona moliwo  przedostania si do naczy
chonnych komórek endometrium, które wraz z chonk unoszone s dalej do ssiednich wzów
chonnych narzdów miednicy, a z nich do narzdów odlegych. Proces ten przypomina limfatyczn
drog szerzenia si przerzutów nowotworowych. Javert wskazuje take na prawdopodobiestwo
rozprzestrzeniania si fragmentów bony luzowej macicy za porednictwem naczy krwiono nych.
Teorie naczyniowego rozprzestrzeniania si endometriozy znalazy wielu zwolenników.
Kolejn du grup stanowi teorie rozwoju endometriozy in situ [39, 52, 75, 100].
Historycznie najstarsz jest tu teoria metaplastyczna Meyera, która zakada, i ogniska
endometriozy powstaj z przetrwaego nabonka mezodermalnego wycielajcego pierwotn jam
cia a (coeloma). Nabonek ten poddawany dziaaniu rónych czynników, o których wci jeszcze
niewiele wiadomo, ulega metaplazji prowadzcej do rozwoju gruczo ów i zrbu bardzo podobnych,
bd identycznych ze strukturami luzówki macicy. Uwaa si, e bod cami odpowiedzialnymi za
proces metaplazji komórek otrzewnej mog by procesy zapalne, hormony lub wydzielina
miesiczkowa.
Naley jeszcze wspomnie o najnowszych trendach w badaniu patogenezy endometriozy,
które podnosz znaczenie szkodliwego, dugotrwaego naraenia organizmu na dziaanie dioksyn,
nie tylko na ladujcych estrogen, ale jednoczenie zakócajcych funkcjonowanie ukadu
odporno ciowego. Spostrzeenie to tumaczy rosnc liczb zachorowa w cigu ostatnich lat
w krajach wysokouprzemysowionych o wikszym naraeniu na zanieczyszczenia, a wic
i wyszych steniach dioksyn [59].

1.4. Objawy kliniczne
Objawy kliniczne w endometriozie s wyra nie zwizane z lokalizacj zmian i stopniem ich
aktywnoci hormonalnej. Do dzisiaj niewyjanionym pozostaje fakt, dlaczego zdarza si, i
wystpuj bardzo burzliwe objawy bólowe w przypadku niewielkich ognisk endometriozy, jak
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równie moemy mie do czynienia z brakiem jakichkolwiek dolegliwoci bólowych w przypadku
bardzo zaawansowanych postaci schorzenia.
Istnieje wiele objawów charakterystycznych dla endometriozy, z których aden nie jest jednak
patognomiczny. Podstawowe dolegliwoci zwizane z t chorob to:
 pozamiesiczkowy ból w obrbie miednicy maej
 bolesne miesiczkowanie (dysmenorrhea)
 ból podczas wspó ycia (dyspareunia)
 niepodno
 nieprawidowe krwawienia i plamienia z narzdu rodnego
 bolesne guzy w powokach brzusznych itp.

Udzia  wymienionych wyej objawów dla poszczególnych lokalizacji endometriozy
przedstawia si bardzo rónie. Przykadowo endometrioza miedniczna moe si manifestowa
kadym z wyej wymienionych objawów, cho najrzadziej przebiega z nieprawidowymi
krwawieniami i plamieniami z narzdu rodnego. Z kolei podstawowym objawem endometriozy
ródmacicznej (adenomyosis) s wanie bolesne, obfite miesiczki, którym czsto towarzysz
nieprawidowe krwawienia i plamienia. Ta posta endometriozy prawie nigdy nie wie si
z niepodnoci i dyspareuni. W przypadku za ektopii endometrialnej zlokalizowanej wycznie
w obrbie szyjki macicy dominujcym symptomem s nieprawidowe plamienia i krwawienia
oko omiesiczkowe oraz kontaktowe bez towarzyszcych im dolegliwoci bólowych, czy
niepodnoci.
Ostatnie badania dowodz istnienia rónic biologicznych pomidzy grup pacjentek,
u których dominujcym objawem schorzenia jest szeroko pojty ból (przewleke dolegliwo ci
bólowe w obrbie miednicy ma ej, dysmenorrhea, dyspareunia), a tymi, które cierpi na
bezpodno. Pacjentki zgaszajce dolegliwo ci bólowe zwykle zaczynaj chorowa wczeniej,
rozwijaj cisze objawy, a choroba ulega szybkiej progresji. Z kolei kobiety cierpice na
niepodno czsto nie podaj w wywiadzie adnych dolegliwoci bólowych, a zmiany u nich
stwierdzane s mniej zaawansowane i choroba przebiega znacznie wolniej [24].
U oko o 15% kobiet z endometrioz miedniczn wystpuj dodatkowe niecharakterystyczne
objawy takie jak: ze samopoczucie, uczucie zmczenia, bóle gowy, nudnoci, wymioty, biegunki,
bolesne skurcze mini, utrata masy ciaa, stany podgorczkowe, duszno. Symptomy te okrelane
s jako somatyzacja choroby.
Czsto poszczególne objawy endometriozy s charakterystyczne dla lokalizacji zmian
chorobowych.
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1.4.1. Ból
Najbardziej charakterystycznym symptomem endometriozy zlokalizowanej w obrbie
miednicy ma ej jest ból samoistny pojawiajcy si, wedug rónych autorów, u 10% - 50% kobiet
cierpicych na t chorob [24, 39]. Typowa jest cykliczno jego wystpowania ze szczytem
nasilenia podczas miesiczki lub w okresie bezporednio j poprzedzajcym. Zdarza si te, i
dolegliwoci bólowe utrzymuj si jeszcze przez kilka dni po sko czonej miesiczce.
Charakter bólu jest opisywany przez chore bardzo rónie, od bólu tpego, poprzez
gniotcy a do ostrego, który zwykle jest efektem pknicia lub skrtu torbieli endometrialnych.
W zalenoci od umiejscowienia zmian chorobowych ból moe wystpowa w podbrzuszu
jednostronnie lub obustronnie. Zdarza si, e promieniuje do okolicy krzyowo - ld wiowej lub
koczyn dolnych.
Pacjentki z rozsian endometrioz, szczególnie dotyczc zatoki Douglasa, czsto zgaszaj
bolesny ucisk na odbytnic i trudno ci w oddawaniu stolca. Przy lokalizacji endometriozy
w obrbie pcherza moczowego wystpuj cykliczne bóle podczas mikcji.
Bolesne miesiczkowanie (dysmenorrhea) to kolejny czsty symptom endometriozy.
Towarzyszy on, wedug rónych autorów 28% - 80% wszystkich przypadków tego schorzenia
[24, 39]. Zwykle nie pojawia si bezpo rednio od menarche, lecz ujawnia si pó niej jako
dysmenorrhea secundaria. Dlatego te kad pacjentk z rozpoznanym wtórnym bolesnym
miesiczkowaniem nale y diagnozowa w kierunku endometriozy.
Przyczyna bólów samoistnych pozamiesiczkowych oraz zwizanych z miesiczk w obrbie
miednicy ma ej nie zostaa do koca wyjaniona, cho wydaje si by zwizana z takimi
mechanizmami patogenetycznymi jak:
 podranienie otrzewnej przez krew miesiczkow, wstecznie cofajc si z macicy lub

pochodzc z ognisk ektopowych,
 ucisk lub pociganie narzdów miednicy mniejszej przez powikszajce si cyklicznie

torbiele endometrialne, due zrosty i zwóknienia otrzewnej,
 cykliczny wzrost cinienia wewntrz torbieli endometrialnej i napinanie si jej torebki,
 odruchowa reakcja narzdów, w obrbie których zlokalizowana jest endometrioza

manifestujca si np. skurczem warstwy miniowej,
 wydzielanie prostaglandyn przez ogniska endometriozy [52].

Bóle podczas wspóycia (dyspareunia) wspóistniejce z endometrioz miedniczn dotycz
oko o 12% - 40% wszystkich pacjentek i zaznaczone s najmocniej w fazie wydzielniczej cyklu
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miesicznego [24, 39, 52]. Najwiksze dolegliwoci bólowe podczas wspó ycia zgaszaj pacjentki
ze zmianami zlokalizowanymi w obrbie otrzewnej zagbienia odbytniczo - macicznego, wizade
krzyowo - macicznych, w przegrodzie odbytniczo - pochwowej [28, 62, 96, 107]. Ból podczas
spó kowania powstaje na skutek pocigania i rozcigania otrzewnej miednicy, która jest bardzo
wra liwa na tego typu bod ce. Dyspareunia czsto jest powodem ograniczania aktywnoci
seksualnej przez kobiety, co porednio moe wpywa na niszy odsetek ci u pacjentek
z endometrioz, w porównaniu z reszt populacji kobiet.
Ból, stanowicy subiektywny objaw endometriozy, jest wanym problemem, gdy poprzez
utrudnienie chorujcym kobietom ycia spoecznego, rodzinnego, zawodowego i seksualnego,
moe by przyczyn wyczenia ich na kilka dni w miesicu z normalnej codziennej aktywno ci.
Dowodem na powag zagadnienia s powstajce liczne klasyfikacje oceniajce nasilenie
dolegliwoci bólowych. S one konieczne do porównywania obserwacji prowadzonych przez
rónych badaczy oraz do oceny efektów leczenia. Istniej skale oceny bólu wzrokowo - analogowe
oraz punktowe skale oceny sownej.
Skala wzrokowo - analogowa ma charakter graficzny odcinka o dugoci 10 cm, którego
pocztek oznacza brak bólu, a koniec  ból nie do zniesienia. Pacjentka umiejscawia stopie
natenia swojego bólu na wspomnianym odcinku. Na odwrocie skali istnieje odpowiednik
liczbowy zaznaczonego punktu, który zawiera si w przedziale od 0 do 10.
Punktowe skale oceny s ownej s skalami porzdkowymi, zawierajcymi szereg kolejno
ustawionych cyfr z przypisanymi do nich okreleniami stopnia natenia bólu. W przypadku oceny
bólu w endometriozie wanie te skale uywane s najczciej.
System oceny punktowej opracowany przez Biberoglu i Behrmana w 1981 roku oparty jest na
trójstopniowej skali oceny sownej dotyczcej nasilenia bólu w obrbie miednicy, dysmenorrhea
i dyspareunii oraz takiej samej skali oceniajcej wyniki badania ginekologicznego uwzgldniajcej
bolesno palpacyjn oraz stan miejscowy narzdów miednicy ma ej. Zmiany okre lane s jako
agodne (+), umiarkowane (++) lub cikie (+++) [15].
Autorem podobnej skali jest Brossens, który ocenia  czterostopniowo nasilenie dolegliwoci
subiektywnych takich jak: ból w podbrzuszu, bolesne miesiczki i dyspareunia w skali punktowej
tj.: 0 pkt - brak bólu, 1 pkt - ból lekki, 2 pkt - ból rednio ciki, 3 pkt - ból ciki. Podobnej oceny
punktowej uywa do okrelenia objawów przedmiotowych stwierdzanych badaniem palpacyjnym
tj.: wraliwo ci i zgrubienia w obrbie narzdów pciowych wewntrznych [10].
Istnieje take klasyfikacja Andresha i Milsona z 1982 roku (Tabela 2) oceniajca punktowo
subiektywne dolegliwoci bólowe, uwzgldniajc konieczno uywania leków przeciwbólowych,
zdolno do pracy oraz wspó wystpowanie objawów narzdowych [52].
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Tabela 2: Ocena subiektywnych dolegliwoci bólowych wedug klasyfikacji Andresha i Milsona

Zdolno do pracy
Bez wpywu
Rzadko ograniczajca
Umiarkowanie ograniczajca
Istotnie ograniczajca

0 pkt
1 pkt
2 pkt
3 pkt

Wspóistnienie objawów narzdowych
Nieobecne
Wystpujce

0 pkt
1 pkt

Konieczno stosowania rodków przeciwbólowych
Bez leków
Rzadko
Systematycznie
Ze sabym efektem leczniczym

0 pkt
1 pkt
2 pkt
3 pkt

Suma punktów z tych trzech grup klasyfikuje dolegliwo ci jako: lekkie (0 - 3 pkt), rednie
(4 - 5 pkt) i cikie (6 - 7 pkt).
W wielu orodkach prowadzone byy róne badania nad zwizkiem nasilenia dolegliwoci
bólowych w endometriozie miednicznej, a stopniem zaawansowania choroby ocenionym wedug
klasyfikacji AFS. Wyniki nie s jednak spójne. Istniej prace, w których dowodzi si wprost
proporcjonalnej zalenoci pomidzy stopniem zaawansowania choroby a nasileniem dolegliwoci
bólowych [19, 33, 100], ale s te takie, w których zaleno taka nie wystpuje [113].
Ból w przypadku endometriozy ródmacicznej (adenomyosis), bez towarzyszcych innych
zmian endometrialnych w obrbie miednicy ma ej, manifestuje si gównie jako dysmenorrhea
[52, 98]. Czsto jednak pacjentki z tym schorzeniem nie podaj adnych dolegliwoci bólowych
zwizanych z miesiczk, a rozpoznanie adenomyosis stawiane jest na podstawie wyniku badania
histopatologicznego macicy usunitej podczas operacji z innego powodu.
Prowadzone byy badania nad zwizkiem wystpowania dysmenorrhea, a stopniem
zawansowania adenomyosis. Nashida bada ilo  ognisk adenomyosis, ich odlego od powierzchni
endometrium oraz stosunek gbokoci naciekania wysp endometrium do gruboci miniówki
macicy. W swojej pracy wykaza, i dysmenorrhea wystpuje wtedy, gdy inwazja gruczo owa
obejmuje ponad 80% gruboci myometrium. Moliwe wydaje si, i przekroczenie tego progu
granicznego prowadzi do stymulacji skurczowej caej macicy, bdcej przyczyn dysmenorrhea
[73, 98].
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W przypadku adenomyosis znacznie rzadziej wyst puj samoistne, pozamiesiczkowe bóle.
1.4.2. Nieprawidowe krwawienia i plamienia
Kolejnym

objawem

endometriozy

s

zaburzenia

miesiczkowania.

W przypadku

endometriozy miedniczej wystpuj u oko o 20% - 35% chorujcych na ni kobiet [100].
Manifestuj si one zwykle obfitymi miesiczkami, jak równie krwawieniami i plamieniami
midzymiesiczkowymi, wystpujcymi najczciej w okresie bezporednio poprzedzajcym
miesiczk. Nie wyjaniono ostatecznie mechanizmu plamienia przedmiesiczkowego w przebiegu
endometriozy. Objaw ten dotyczy gównie chorych z jajnikow lokalizacj endometriozy, w której
czsto dochodzi do uszkodzenia tego narzdu. Niektórzy autorzy przyczyny przedmiesiczkowych
plamie upatruj w dziaaniu czynnika martwicy guza (TNF) na  luzówk macicy. W wielu
badaniach stwierdzono podwyszone stenie TNF na 2 - 5 dni przed spodziewan miesiczk.
Nadmierne krwawienia miesiczkowe oraz krwawienia i plamienia midzymiesiczkowe s
najbardziej charakterystycznym objawem adenomyosis. Dotycz one oko o 60% kobiet z t
lokalizacj endometriozy. Czsto jednak u pacjentek tych wspó istniej inne schorzenia narzdu
rodnego, takie jak miniaki, czy te rozrosty luzówki macicy, których udzia w powstawaniu
wymienionych objawów trudno okreli.
Natomiast plamienia i krwawienia kontaktowe lub samoistne, które wystpuj najczciej
w okresie okoomiesiczkowym mog by jedynym objawem ektopii endometrialnej szyjki macicy.
Do objawów takich dochodzi, gdy ogniska endometriozy zlokalizowane s powierzchownie tu pod
nabonkiem wielowarstwowym paskim, czsto prowadzc do jego uszkodzenia.
1.4.3. Niepodno
Niepodno jest nierzadko skutkiem endometriozy w obrbie miednicy maej. Wed ug
rónych badaczy dotyczy to 30% - 75% przypadków, natomiast endometrioza jest stwierdzana
u 25% - 50% kobiet leczonych z powodu niepodnoci [20, 96, 100].
Endometrioza jajowodów bdca przyczyn ich niedronoci oraz liczne zrosty w miednicy
maej zwizane z zaawansowan postaci choroby stanowi czynnik mechaniczny utrudniajcy
zapodnienie. Nie jest to jednak jedyny patomechanizm niepodnoci towarzyszcej tej chorobie,
gdy w znacznym odsetku przypadków niepodno dotyczy take kobiet z endometrioz
o niszych stopniach zaawansowania [25].
U podstawy problemu mog lee te zaburzenia endokrynologiczne, których nastpstwem
jest nieprawidowe dojrzewanie oocytów, redukcja liczby pcherzyków jajnikowych, brak
jajeczkowania i oligoowulacja, luteinizacja niepknitego pcherzyka jajnikowego, niedoczynno 
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cia ka ó tego. Czsto wspó istnieje take hiperprolaktynemia.
Niebagateln rol przypisuje si take udziaowi czynników immunologicznych jak na
przykad przeciwciaa endometrialne, ograniczajce mo liwo implantacji zapodnionej komórki
jajowej.
Równie podwyszony poziom prostaglandyny PGF2-alfa wydaje si mie wpyw na
zaburzenie czynnoci perystaltycznej jajowodów, szczególnie jego strzpków, jak równie by
przyczyn czstszego wystpowania poronie u kobiet z endometrioz.
Nie bez znaczenia jest take dyspareunia ograniczajca wspóycie pciowe, a tym samym
moliwo penetracji nasienia.
Wyczna lokalizacja endometriozy w obrbie trzonu macicy lub szyjki macicy nie powinna
mie istotnego wpywu na niepodno.

1.5. Postpowanie diagnostyczne
Jednoznaczne ustalenie rozpoznania endometriozy moliwe jest tylko za pomoc badania
histopatologicznego, jednak do wstpnego ustalenia rozpoznania tego schorzenia pomocne s:
 dobrze zebrany wywiad lekarski,
 badanie ginekologiczne we wziernikach i dwurczne,
 dodatkowe badania diagnostyczne z u yciem technik obrazowania (USG, kolposkopia,

a czasami take TK i NMR), laparoskopia oraz badania biochemiczne.
Warto diagnostyczna tych 3 elementów zale y od stopnia zaawansowania choroby i jej
lokalizacji.
1.5.1. Wywiad lekarski
Znaczenie wywiadu lekarskiego sprowadza si do prawid owego zebrania informacji
dotyczcych subiektywnych objawów choroby zgaszanych przez pacjentk. Poszczególne objawy,
o których bya mowa wczeniej, nie s jednak charakterystyczne i mog wystpowa w wielu
innych schorzeniach narzdu rodnego. Podejrzenie endometriozy powinna jednak zawsze wzbudza
charakterystyczna cykliczno objawów, które rozpoczynaj si lub nasilaj przed miesiczk lub
podczas jej trwania. Wywiad lekarski wyznacza kierunek dalszej diagnostyki i ma bardzo wane
znaczenie w postpowaniu diagnostycznym.
1.5.2. Badanie ginekologiczne
Doskonaym uzupenieniem zebranego wywiadu lekarskiego jest badanie ginekologiczne we
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wziernikach i dwurczne. Jego wyniki róni si w zalenoci od lokalizacji zmian
endometriotycznych, jak i stopnia zaawansowania choroby. I tak badaniem we wziernikach mo na
uwidoczni ogniska endometriozy zlokalizowane w obrbie cian pochwy i szyjki macicy.
W przypadku adenomyosis badaniem ginekologicznym mo na stwierdzi nieco powikszon
i tward macic bolesn przy badaniu palpacyjnym lub mona take nie stwierdza adnych zmian
w obrbie macicy. Przy lokalizacji endometriozy w obrbie jajników i jajowodów czste jest
pogrubienie i skrócenie przydatków, którym towarzyszy tkliwo na ucisk. Niejednokrotnie mo na
wybada torbiele jedno- lub obustronne przydatków. Wreszcie przy innych lokalizacjach ognisk
endometriozy w obrbie miednicy ma ej stwierdzi mona nacieczenie, sztywno w obrbie
wizade krzyowo - macicznych lub te drobne guzki w przegrodzie odbytniczo - pochwowej.
Badaniu zwykle towarzyszy zgaszana przez pacjentki ywa bolesno.
W bardzo zaawansowanych przypadkach endometriozy w obrbie miednicy mniejszej,
macica wraz z przydatkami mo e pozostawa podczas badania nieruchoma, w ustalonym
tyozgiciu poprzez liczne zrosty czce tyln cian macicy z zatok Douglasa i odbytnic.
Badaniem palpacyjnym mona stwierdzi rónej wielkoci zmiany guzowate w obrbie blizn
po operacji ginekologicznej czy bocznym naciciu krocza w trakcie porodu. Nale y tu take
uwzgldni znaczenie badania per rectum w przypadkach endometriozy o tej lokalizacji.
Niejednokrotnie zdarza si take, i mimo zgaszanych przez pacjentki dolegliwoci
sugerujcych obecno choroby, badaniem ginekologicznym nie znajduje si adnych
nieprawidowoci.
1.5.3. Badania z uyciem technik obrazowania i badania biochemiczne
Metod przydatn w wykrywaniu torbieli endometrialnych jajnika, endometriozy trzonu
macicy jak równie zmian zlokalizowanych w obrbie innych narzdów miednicy ma ej jest
badanie ultrasonograficzne. Nabrao ono szczególnej wartoci po roku 1985, gdy wprowadzono do
uycia sond przezpochwow, która pozwala na uzyskanie dokadniejszego obrazu narzdu
rodnego o wikszej rozdzielczoci i mniejszej iloci zakóce ni w badaniu przez powoki
brzuszne.
Torbiele endometrialne jajnika mog przybiera w badaniu ultrasonograficznym rónorakie
obrazy. Najczciej jednak przedstawiaj si jako struktury o charakterze cyst o jednorodnej,
hypoechogennej zawartoci i gadkiej torebce, dobrze odgraniczone od otoczenia. Takie wanie
kryteria ultrasonograficzne rozpoznania torbieli endometrialnych jajnika s przyjmowane
w wikszoci prac. Zdarza si jednak, e przybieraj one posta wielokomorowych zmian
torbielowatych o niejednorodnej echogenicznoci, czasem take lito - torbielowatych,
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przezpochwowej w rozpoznawaniu guzów endometrialnych jajnika waha si pomidzy 76% a 90%
[3, 9, 109], a specyficzno  uzyskana przez rónych autorów wynosi od 89% do 97% [61, 109].
Obraz ultrasonograficzny adenomyosis take wykazuje pewne cechy charakterystyczne, które
nasuwaj przedoperacyjne podejrzenie tej choroby. Nale do nich: powikszenie macicy,
niesymetryczne pogrubienie przedniej lub czciej tylnej ciany macicy, niejednorodne
echogenicznie, sabo odgraniczone od otoczenia ogniska w obrbie warstwy miniowej oraz
nieregularne przestrzenie pynowe w obrbie myometrium. Stwierdzenie pojedynczego,
izolowanego objawu ma zbyt ma  czuo i swoisto, by umoliwia o jednoznaczn diagnoz.
Najwartociowszym jednak wska nikiem rozpoznania choroby sporód wyej wymienionych jest
niejednorodna echostruktura warstwy miniowej macicy [91, 34, 35]. W rónych pracach
w zaleno ci od przyjmowanych kryteriów rozpoznawczych uzyskano czuo metody w przedziale
80% - 89%, a swoisto 74% - 99% [34, 35, 92, 83].
Czulsz od ultrasonografii przezpochwowej metod diagnostyczn zarówno guzów
endometrialnych jajnika, adenomyosis a take zmian zlokalizowanych w obrbie jelit jest
tomografia rezonansu magnetycznego, która jednak w chwili obecnej nie znajduje powszechnego
zastosowania ze wzgldu na wysokie koszty.
Najbardziej przydatn i pewn metod diagnostyczn w przypadkach podejrzenia
endometriozy miednicznej jest laparoskopia z pobraniem podejrzanych o endometrioz ognisk
(wycinków lub caej zmiany) do badania histopatologicznego. Podczas laparoskopii mona
zaobserwowa na powierzchni narzdów miednicy mniejszej oraz na otrzewnej rónorodne obrazy
od typowych zmian krwotocznych, poprzez grudki i guzki endometrialne o brunatnym lub
niebieskawym zabarwieniu, a do niecharakterystycznych ó tobrzowych przebarwie czy te
zmian w kolorze biaym. Rónice w poszczególnych obrazach wynikaj z rónego czasu trwania
zmian - od bardzo wczesnych, u progu rozwoju choroby, a do bliznowatych po skutecznym ich
leczeniu. Róna te jest struktura histopatologiczna opisywanych zmian oraz ich reaktywno na
bod ce hormonalne [39, 55, 75, 100]. Pewne trudnoci diagnostyczne podczas laparoskopii mo e
powodowa gboko naciekajca posta endometriozy, w której to ogniska ektopowego
endometrium zlokalizowane s pod otrzewn. W tych przypadkach sama tylko wizualizacja
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laparoskopowa moe nie wykazywa odchyle od stanu prawidowego, a rozstrzygajce znaczenie
diagnostyczne ma test termokolor. Metoda ta opracowana przez Semma [97] opiera si na
spostrzeeniu, i zdrowa otrzewna cienna podgrzana do temperatury ok. 100 stopni Celsjusza
bieleje, natomiast przy obecnoci pod ni zmian endometrialnych zmienia kolor na brunatny.
W zaawansowanych postaciach choroby podczas laparoskopii stwierdza si liczne zrosty narzdu
rodnego z otoczeniem, a ocena pojedynczych ognisk endometriozy staje si z tego powodu czsto
niemo liwa [62]. Niektórzy autorzy uwaaj, e cz obrazów makroskopowych endometriozy
uzyskiwanych podczas laparoskopii jest tak charakterystyczna, e nie wymaga potwierdzenia
histopatologicznego [115]. Podczas laparoskopii mo liwe jest take dokonanie oceny punktowej
w najpopularniejszej obowizujcej aktualnie czterostopniowej klasyfikacji endometriozy ustalonej
przez Amerykaskie Towarzystwo Podnoci (AFS).
Kolposkopia to gówna metoda diagnostyczna, przy pomocy której mo liwe jest ustalenie
rozpoznania ektopii endometrialnej zlokalizowanej w obrbie dolnego odcinka narzdu pciowego
a gównie szyjki macicy. Jest to metoda nieinwazyjna wymagajca jednak dowiadczenia
badajcego lekarza. Obraz endometriozy szyjki macicy makroskopowo czsto nierozpoznawany,
staje si mo liwy do zdiagnozowania za pomoc tej wanie metody. Dotyczy to szczególnie postaci
powierzchownych ektopii endometrialnej szyjki macicy, w której to wyspy luzówki macicy le
tu pod nabonkiem wielowarstwowym paskim tarczy czci pochwowej lub w okolicy ujcia
zewntrznego kanau szyjki. Za pomoc tej metody stwierdza si charakterystyczn cykliczn
zmienno obrazów ektopii endometrialnej szyjki macicy, która ma najistotniejsze znaczenie
diagnostyczne. Zmiany endometrialne w obrbie szyjki macicy mog przyjmowa rónoraki
wygld i przedstawia si jako niewielkie, sine wypukoci, pcherzyki, ciemnoczerwone torbielki
lub naderki broczce krwi. W obrbie pochwy natomiast zmiany te przyjmuj obraz
nieregularnych, sinych grudek lub guzków [52, 66, 67, 94].
Poszukiwano od lat markerów, które byyby charakterystyczne dla endometriozy. Prowadzone
byy badania nad zalenoci poziomu w surowicy krwi CA-125, bia ka C-reaktywnego
(CRP  C-reactive protein), przeciwcia antykardiolipinowych klasy IgM (aCL - anticardiolipin
antibody) oraz osoczowego amyloidu A (SAA - serum amyloid A), a zaawansowaniem
endometriozy. W badaniach prowadzonych w naszej Klinice wykazano wzrost formy
rozpuszczalnej biaka RCAS 1 w ektopowej lokalizacji endometrium. Badacze z grupy Abrao M [1]
stwierdzili, e u pacjentek z umiarkowanym i cikim stopniem endometriozy stenie CA-125
i CRP jest znamiennie wysze ni u kobiet zdrowych i dotyczy to szczególnie pierwszych dni cyklu
miesicznego. We wszystkich stopniach endometriozy podwyszone jest take stenie IgM aCL
i take dotyczy to gównie pierwszych dni cyklu. Take poziom SAA u kobiet z cik
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endometrioz jest podwyszony przez pierwsze dni cyklu miesicznego. Na tej podstawie
wysunito wnioski, e oznaczanie poziomu wyej wymienionych markerów moe by przydatne do
rozpoznawania tylko znacznie zaawansowanych postaci endometriozy.
Wedug innych autorów oznaczanie poziomu CA-125 nie jest przydatne do rozpoznawania
endometriozy, natomiast jego monitorowanie w przypadku wyjciowo zwikszonego stenia moe
suy ocenie rezultatów leczenia i ewentualnego nawrotu choroby.

1.6. Leczenie
Wybór metody leczenia endometriozy jest zoony i zaley od wielu czynników, w tym
lokalizacji i wielko ci zmian miejscowych, objawów schorzenia, wieku kobiety i jej chci
zachowania podnoci, a wic musi by indywidualizowany. Moliwe jest tu leczenie operacyjne,
farmakologiczne lub skojarzone.
Techniki operacyjne stosowane w leczeniu endometriozy mog polega na cakowitym
usuniciu narzdu rodnego oraz maksymalnej cytoredukcji ognisk endometriozy. Cakowite
usunicie narzdu rodnego (macica i przydatki) wraz z maksymaln cytoredukcj ognisk
endometriozy daje due szanse na pene wyleczenie. Postpowanie takie stosuje si w przypadkach
cikiej endometriozy najczciej u kobiet w okresie przedmenopauzalnym, ale take
w przypadkach nawrotów ognisk endometriozy opornych na leczenie zachowawcze lub
oszczdzajce

chirurgiczne.
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oszczdzajcym narzd rodny, to jest usuwaniu samych ognisk endometriozy. Moe by ono
wykonane metod tradycyjn lub laparoskopow.
Leczenie operacyjne oszczdzajce obejmuje bardzo szerok gam zabiegów, które
zmierzaj do usunicia zarówno ognisk endometriozy, jak i towarzyszcych endometriozie
powika, takich jak np. zrosty w obrbie miednicy ma ej lub te do zniesienia bólu poprzez
przecicie lub usunicie wizki wókien nerwowych odpowiedzialnych za jego wystpowanie.
Oszczdzajce zabiegi operacyjne s stosowane gównie w przypadkach torbieli endometrialnych
jajnika, zrostów w obrbie miednicy mniejszej oraz rozsianych, maych ognisk endometriozy na
otrzewnej miednicy maej. Mog by one prowadzone z dostpu laparoskopowego lub drog
tradycyjnej laparotomii. Torbiele jajników mog by wyuszczane w caoci lub poddawane
drenaowi z nastpow koagulacj torebki. Wyniki porównania tych metod terapeutycznych s
przedmiotem rónych prac naukowych, cho zdania badaczy co do skutecznoci leczenia
wymienionymi technikami nie s jednorodne [8, 47, 51]. Wydaje si jednak, i czciej przewaa
pogld, jakoby usunicie guza endometrialnego wraz z przydatkiem którego dotyczy znosio na
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duszy okres czasu dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy ma ej oraz dawao niszy
wspóczynnik nawrotów bolesnego miesiczkowania i dyspareunii [8].
Do niszczenia wszczepów endometrialnych stosowane s róne techniki, których rozwój
rozpocz si wraz ze stosowaniem laparoskopii. Nale do nich:
 wycicie zmiany na ostro noyczkami lub laserem Nd:YAG (zalet jest uzyskanie

materiau do badania histopatologicznego, wad ryzyko krwawienia),
 elektrokoagulacja elektrod monopolarn (zaleta to moliwo usuwania, bez ryzyka

krwawienia, implantów lecych gbiej ni 2 mm, wad jest moliwo uszkodzenia
okolicznych tkanek),
 elektrokoagulacja elektrod bipolarn (umoliwia ograniczon koagulacj zmian

powierzchownych, z mniejszym ryzykiem urazu termicznego ssiadujcych tkanek),
 waporyzacja laserem CO2 (najskuteczniejsza metoda precyzyjnego i bezkrwawego

niszczenia wszczepów, z minimalnym ryzykiem uszkodzenia okolicznych tkanek, obarczona
jednak bardzo wysokimi kosztami),
 koagulacja z uyciem laserów Nd:YAG, argonowych, KTP (potasowo  tytanowo -

fosforanowych) i holmowych [53, 113].
Laparoskopia i laparotomia wydaj si by równie skutecznymi drogami dostpu
operacyjnego w leczeniu niepodnoci i przewlek ego bólu w miednicy ma ej w cikich postaciach
endometriozy. Daje si jednak zauway niszy wspó czynnik nawrotów dyspareunii po operacjach
drog laparotomii, co wie si najprawdopodobniej z lepszymi mo liwociami diagnostyki
gboko naciekajcej endometriozy przegrody odbytniczo - pochwowej i usunicia jej na tej drodze
dostpu chirurgicznego [18].
Leczenie oszczdzajce adenomyosis jest równie moliwe, ale dotyczy gównie
przypadków ognisk dobrze ograniczonych (adenomyoma). Znacznie rzadziej stosowane techniki
laparoskopowej elektrokoagulacji czy te wycicia nieostro odgraniczonych ognisk nie daj
pewnoci co do cakowitego usunicia patologicznej tkanki adenomyosis.
W kadym przypadku wyboru oszczdzajcego leczenia operacyjnego, podczas którego
zostaje zachowany narzd rodny, nale y mie wiadomo o moliwoci nawrotów choroby.
Leki stosowane w leczeniu endometriozy maj za zadanie wyczenie cyklicznych zmian
zachodzcych w ogniskach gruczolistoci, a docelowo doprowadzenie do zaniku heterotopowych
ognisk luzówki macicy. Terapi mona prowadzi za pomoc preparatów gestagenowych,
danazolu lub analogów GnRH.
Gestageny powoduj miejscowe hamowanie wzrostu nabonka gruczo owego w ogniskach
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endometriozy, jak równie dzia aj orodkowo, hamujc czynno gonadotropow przedniego pata
przysadki mózgowej i tym samym powoduj hamowanie wydzielania estrogenów przez jajniki.
Najczciej stosowane leki z tej grupy to octan medroxyprogesteronu i octan norethindronu, które
podaje si w sposób cigy przez okres 6 miesicy. Objawy uboczne mogce towarzyszy leczeniu
to: nieregularne krwawienia miesiczkowe, nudnoci, depresja, retencja pynów, napicie
i nadwraliwo  piersi. Skuteczno tej metody w eliminacji implantów endometriozy, jak
i w zmniejszeniu ryzyka nawrotu choroby nie zostaa precyzyjnie ustalona. Jednak ponad 80%
kobiet leczonych tymi preparatami odczuwa czciowe lub cakowite zniesienie dolegliwoci
bólowych podczas kuracji [65, 96]. Nie jest to jednak efektywna metoda leczenia niepodnoci
towarzyszcej endometriozie.
Od roku 1971 lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu endometriozy jest danazol, który
dzia ajc orodkowo hamuje pulsacyjne wydzielanie Gn-RH w podwzgórzu i wtórnie uwalnianie
FSH i LH i tym samym blokuje wytwarzanie hormonów pciowych w jajnikach. Lek ten dodatkowo
prowadzi do podwyszenia poziomu wolnego testosteronu poprzez obnienie wydzielania globuliny
wicej hormony pciowe (SHBG). Leczenie zwykle rozpoczyna si od dawki 400 mg/dob,
a w razie braku poprawy po 6 tygodniach kuracji, dawk dzienn mona zwikszy do 600 lub
800 mg/dob. Leczenie kontynuuje si zwykle przez okres 6 miesicy, chocia zdarza si, e
krótsza kuracja mo e te by skuteczna. U oko o 80% pacjentek wystpuj objawy uboczne
wynikajce nie tylko z wyczenia funkcji hormonalnej jajników, ale i z hiperandrogenizmu. Nale
do nich: wzrost masy cia a, retencja pynów, trdzik, ojotok, zmniejszenie gruczo ów sutkowych,
zanikowe zapalenie pochwy, uderzenia gorca, nadmierna potliwo , labilno emocjonalna.
Danazol jest skutecznym lekiem w zwalczaniu bólu towarzyszcego endometriozie. Po
6 miesicach kuracji ponad 70% pacjentek z agodn i redni postaci endometriozy dowiadczyo
ulgi w dolegliwociach bólowych. Podobnie jak progestageny, lek ten nie jest skuteczny w leczeniu
niepodnoci towarzyszcej endometriozie [65, 96].
Od kilku lat stosuje si z sukcesem take terapi za pomoc analogów Gn-RH, które wic
si z receptorami znajdujcymi si w gonadotropach powoduj pocztkowo krótkotrway wzrost
wydzielania gonadotropin z nastpowym wzrostem stenia estradiolu, po czym nastpuje
zahamowanie produkcji FSH i LH. Efekt ten zwany farmakologicznym zablokowaniem przysadki
prowadzi do zahamowania czynnoci hormonalnej jajników, wywoujc stan przejciowej
pseudomenopauzy. Do najczciej stosowanych leków z tej grupy nale: nafarelina, triptorelina,
leuprorelina, buserelina, goserelina. Preparaty te aplikowane s w postaci aerozoli donosowych,
bd wstrzykni podskórnych lub dominiowych w odstpach co 4 tygodnie. Okres leczenia ze
wzgldu na ryzyko rozwoju osteoporozy nie powinien przekracza 6 miesicy. Do innych objawów
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ubocznych tych preparatów nale: krwawienia z macicy, sucho pochwy, uderzenia gorca,
bezsenno, nadpobudliwo, depresja, szybkie mczenie si, bóle gowy, nadwraliwo 
gruczo ów piersiowych. W celu zmniejszenia efektów ubocznych agonistów Gn-RH czsto stosuje
si równolege podawanie niewielkich dawek progestagenów, 17-beta estradiolu oraz preparatów
hamujcych resorbcj koci. Taka suplementacja endokrynna moe jednak obnia w niewielkim
stopniu efektywno  podstawowego leczenia [65, 96]. Skuteczno leczenia mierzona za pomoc
redukcji bólów w obrbie miednicy maej, bolesnego miesiczkowania i dyspareunii, jest
porównywalna ze skutecznoci preparatów wczeniej omawianych. Agonici Gn-RH, podobnie jak
gestageny i danazol take nie s lekami zalecanymi w terapii niepodnoci zwizanej
z endometrioz.
Najczciej jednak stosujemy skojarzone leczenie endometriozy obejmujce postpowanie
chirurgiczne wraz z farmakoterapi. Leki stosowane mog by zarówno przed, jak i po zabiegu
operacyjnym. Przedoperacyjna farmakoterapia ma na celu zmniejszenie wielkoci ognisk
endometriozy, a tym samym uatwienie przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Postpowanie
takie, stosowane w praktyce do rzadko, nie przedua jednak okresu wolnego od objawów
choroby po operacji i nie zmniejsza tym samym wspóczynnika jej nawrotów [96]. Nie wpywa
take na ilo ci uzyskanych po leczeniu. Uzupeniajce leczenie farmakologiczne stosuje si
natomiast
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W zaawansowanych stadiach choroby sam zabieg operacyjny naley traktowa jako postpowanie
cytoredukcyjne, a czsto trudne technicznie do usunicia zmiany lub te niewidoczne ogniska
mikroskopowe leczone s nastpowo farmakologicznie. W tych przypadkach stosowane leki
zapobiegaj, bd opó niaj nawrót dolegliwoci bólowych w miednicy maej [112, 113]. Istniej
opinie, i wszystkie objawowe stadia choroby, niezalenie od stopnia jej zaawansowania, nawet po
klasycznym chirurgicznym usuniciu wszystkich widocznych zmian, powinny by uzupe niane
leczeniem farmakologicznym. Wynika to z obserwacji, e choroba we wczesnym stadium jest
immunologicznie bardziej czynna i zazwyczaj bardziej zaawansowana ni mona to stwierdzi
ródoperacyjnie [113].
Osobne zagadnienie stanowi leczenie endometriozy wystpujcej wycznie w obrbie
szyjki macicy. Literatura na ten temat jest bardzo skpa. Do stosowanych sposobów postpowania
w przypadkach tego schorzenia nale takie metody destrukcji tkankowej jak elektrokoagulacja,
kriokoagulacja czy laserowe odparowanie ognisk. Niektórzy autorzy s jednak zdecydowanie
przeciwni stosowaniu elektrokoagulacji w leczeniu ektopii endometrialnej, dowodzc,
i stosowanie metody terapeutycznej bdcej najczstsz przyczyn powstawania zmian
endometrialnych szyjki macicy jest nieskuteczne i obarczone wysokim wska nikiem nawrotów
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choroby. Bezpieczniejsze wydaje si niszczenie ektopowej tkanki endometrium przy wykorzystaniu
niskich temperatur lub techniki laserowej. Niedoskonaoci wymienionych metod jest jednak
niemo no uzyskania materiau do badania histopatologicznego, co w przypadku pojawiajcych
si niejednokrotnie trudnoci diagnostycznych, stanowi powany problem. W tym kontekcie godna
polecenia wydaje si by metoda stosowana w naszej klinice polegajca na zdrapaniu ostr
yeczk ognisk ektopii endometrialnej z nastpowym przemyciem tarczy czci pochwowej
5% roztworem kwasu mlekowego, a nastpnie przyeganiu tych ognisk za pomoc Vagothylu lub
zastosowaniu kriokoagulacji. Sposób ten zapewnia uzyskanie materiau do oceny histologicznej,
a tym samym daje ostateczn pewno co do postawionej diagnozy i pozwala unikn istotnych
bdów.
1.6.1. Nawroty po leczeniu
Endometrioza jest chorob postpujc, co wie si z duym ryzykiem nawrotów. Po
oszczdzajcym leczeniu chirurgicznym okoo 20% pacjentek ma nawroty dolegliwoci w cigu
5 lat po cakowitym usuniciu zmian endometriotycznych. Istnieje hipoteza, e s one zwizane
z rozwojem wczeniej niewidocznych zmian mikroskopowych [19]. Ilo nawrotów po interwencji
chirurgicznej, wedug rónych autorów, waha si od 20% do 36.6% w zalenoci od przyjtych
kryteriów rozpoznania nawrotu [90], to znaczy czy jest to nawrót potwierdzony histologicznie, czy
te za nawrót uwaamy ponowne pojawienie si u pacjentki dolegliwo ci bólowych, które nie
wystpoway po zabiegu operacyjnym. Mimo tego, e ból zwizany z endometrioz dobrze
odpowiada na farmakoterapi, czsto po przerwaniu leczenia wystpuj take nawroty
dolegliwoci. Wed ug danych z literatury nawroty po uzupeniajcym leczeniu farmakologicznym
dotycz od 15% do 56.7% pacjentek [16, 32, 72]. Wedug jednej z prac dotyczy to 74% kobiet
z IV stopniem oraz 37% kobiet z II stopniem zaawansowania choroby po 5 latach od zakoczenia
leczenia [96, 110].
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2. CELE PRACY
1. Ocena czstoci wystpowania endometriozy, jej lokalizacji oraz wspó istnienia z ni innych
zmian w obrbie narzdu rodnego u kobiet hospitalizowanych w Klinice Ginekologii i
Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie w latach
1998 - 2001.
2. Okrelenie wartoci przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, badania ultrasonograficznego
oraz kolposkopii w rozpoznawaniu endometriozy.
3. Porównanie

skutecznoci

stosowanych

poszczególnych lokalizacji endometriozy.
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metod

terapeutycznych

w

przypadkach

3. MATERIA I METODYKA
Materia badawczy obejmuje 7943 kobiety w wieku 16 - 89 lat hospitalizowane z przyczyn
ginekologicznych w Klinice Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloskiego w latach 1998 - 2001 (Tabela 3).
Tabela 3: Przyczyny hospitalizacji

Wskazania do hospitalizacji

n

%

Stany przednowotworowe i nowotwory zoliwe
narzdu rodnego

2378

29.9

Miniaki i guzy niezoliwe przydatków

3199

40.3

Zaburzenia statyki i/lub nietrzymanie moczu

1261

15.9

Diagnostyka laparoskopowa narzdu rodnego

621

7.8

Wady narzdu rodnego

65

0.8

Inne (nieprawidowe krwawienia, stany zapalne, bóle
w okolicy miednicy ma ej i bocznie nacitego krocza)

419

5.3

Razem

7943

100

W postpowaniu diagnostycznym uwzgldniono: 1/ wywiad lekarski, 2/ badanie
ginekologiczne, 3/ badanie cytologiczne, 4/ badanie kolposkopowe, 5/ USG, obok innych
rutynowych bada niezbdnych do zakwalifikowania do zabiegu operacyjnego.
W wywiadzie zwrócono uwag na dane, które sugeroway ewentualn obecno
endometriozy gównie u kobiet w wieku rozrodczym tj. bóle w obrbie miednicy maej w trakcie
miesiczki jak i w okresie oko omiesiczkowym, obfite miesiczki, bóle przy wspóyciu
pciowym, nieprawidowe krwawienia i plamienia z narzdu rodnego, niepodno, obecno
zgaszanych przez pacjentk bolesnych rónej wielkoci guzów w bli nie po bocznym naciciu
krocza.
Dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy ma ej oceniano wedug 4-stopniowej skali oceny
sownej Likerta:


brak bólu

0 pkt



ból o ma ym stopniu nasilenia

1 pkt



ból o rednim stopniu nasilenia

2 pkt



ból o duym stopniu nasilenia

3 pkt

Tej samej skali uyto do oceny stopnia nasilenia dolegliwo ci bólowych wystpujcych
podczas miesiczki (dysmenorrhea).
Natomiast obecno lub brak bólu podczas wspó ycia pciowego (dyspareunia) oceniano
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w skali dwustopniowej:


brak dyspareunii

0 pkt



obecna dyspareunia

1 pkt

Opracowano wystpowanie tych 3 rodzajów dolegliwoci bólowych w zalenoci od
lokalizacji endometriozy. W tym celu zsumowano punkty przyznane za nasilenie dysmenorrhea
(0 - 3 pkt), ból nie zwizany z miesiczk (0 - 3 pkt) oraz za obecno (1 pkt) lub brak (0 pkt)
dyspareunii i obliczono redni warto punktacji dla danej grupy lokalizacji.
W analizie danych z wywiadu uwzgldniono take przeszo poonicz (rednia liczba ci,
poronie, porodów, ci cesarskich) oraz przebyte zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego.
W badaniu ginekologicznym uwzgldniono obecno  tkliwych przy badaniu palpacyjnym
torbieli w obrbie przydatków; bolesnych nierównoci i guzków w obrbie otrzewnej zatoki
Douglasa, wizade krzyowych, tylnej ciany macicy i za amka maciczno - pcherzowego,
powikszenie i niejednorodno minia macicy i jej tkliwo przy badaniu palpacyjnym.
W badaniu we wziernikach zwracano uwag na obecno bolesnych guzków w obrbie cian
pochwy, sinych atwo krwawicych ogniskowych zmian na tarczy czci pochwowej. W ocenie
badaniem palpacyjnym blizn w powokach brzusznych po operacjach ginekologicznych i po
bocznym naciciu krocza zwracano uwag na obecno  bolesnych guzków.
U wszystkich pacjentek kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego wykonano badanie
cytologiczne i kolposkopowe. Badanie cytologiczne suyo ocenie onkologicznej szyjki macicy.
Badanie

kolposkopowe,

bdce

rutynowym

badaniem

u

wszystkich

pacjentek

hospitalizowanych w naszej klinice, wykonano przy uyciu kolposkopu firmy Leisegang i firmy
Optimus. Obok oceny onkologicznej w badaniu kolposkopowym identyfikowano te inne zmiany,
w tym zmiany charakterystyczne dla ognisk endometriozy szyjki macicy. Po przemyciu szyjki
macicy sol fizjologiczn ogniska endometrialne uwidaczniay si w postaci rónej wielkoci zmian
o zabarwieniu sinoczerwonym zlokalizowanych w obrbie tarczy czci pochwowej oraz na granicy
ujcia zewntrznego szyjki macicy. W czci przypadków zmiany te byy przyczyn plamie
o rónym stopniu nasilenia. Obrazy kolposkopowe dokumentowano przy uyciu aparatu cyfrowego.
Badanie ultrasonograficzne wykonano przy uyciu aparatu Medison z sond dopochwow
o czstotliwoci 7,5 MHz. W badaniu USG oceniano narzd rodny tj. przydatki, macic  zarówno
jej misie jak i endometrium, szyjk macicy, a take zmiany patologiczne zlokalizowane
w obrbie zatoki Douglasa. W przypadku guzów przydatków oceniano wielko zmiany, jej
jednorodno, echogeniczno , obecno  przegród oraz torebk guza (gadkocienna, obecno
wyroli endo- lub egzofitycznych). Oceniano take obecno guzków w obrbie otrzewnej zatoki
Douglasa i zaamka pcherzowo - macicznego. Zmiany dobrze odgraniczone od otoczenia,
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jednorodne echogenicznie, wypenione gst treci nasuway podejrzenie endometriozy. W ocenie
ultrasonograficznej trzonu macicy zwracano uwag na cechy obrazu USG mogce sugerowa
obecno adenomyosis tj. nierównomierne powikszenie macicy, obecno sabo odgraniczonych
od otaczajcej miniówki zmian, przestrzeni pynowych w obrbie myometrium.
W czci przypadków z dolegliwociami bólowymi, gdy badaniem ginekologicznym
i ultrasonograficznym nie wykryto zmian morfologicznych w obrbie narzdu rodnego,
wykonywano laparoskopi diagnostyczn.
Z grupy 7943 pacjentek hospitalizowanych w tym czasie w Klinice w 4971 (62.58%)
przypadkach wykonano zabiegi operacyjne, które pozwoliy na ocen histologiczn usunitych
zmian. Usunity w tych przypadkach narzd rodny lub jego cz, w tym take zmiany podejrzane
o endometrioz, przesano do badania histologicznego, które to pozwolio na ustalenia odsetka
przypadków endometriozy o tej lokalizacji. Badanie histologiczne wykonano w Katedrze
Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego  Kierownik: Prof. dr hab. med.
Jerzy Stachura.
Pacjentkom z potwierdzon histopatologicznie endometrioz, którym w trakcie zabiegu
operacyjnego usunito obydwa jajniki nie wdraano nastpowo po zabiegu operacyjnym leczenia
farmakologicznego majcego na celu zapobieenie dalszemu rozwojowi czy te nawrotom choroby.
Pacjentki leczone z powodu niepodnoci, u których stwierdzono endometrioz, take nie
otrzymyway uzupeniajcego leczenia farmakologicznego, lecz zalecano im podjcie próby zajcia
w ci.
W pozostaych przypadkach u pacjentek czynnych hormonalnie zastosowano uzupeniajce,
trwajce 6 miesicy leczenie farmakologiczne tj. w 43 przypadkach (grupa A) Danasol przez 30 dni
w dawce 200 mg/dob, a nastpnie w indywidualnie dobranej dawce w zakresie od 200 - 800
mg/dob w zalenoci od skuteczno ci w zahamowaniu miesiczki oraz nasilenia wystpujcych
objawów ubocznych przez kolejnych 5 miesicy; w 56 przypadkach (grupa B) Zoladex po 3,6 mg
injekcje podskórne w powoki brzuszne co 28 dni cznie 6 dawek oraz w 26 przypadkach
(grupa C) Depo-Provera 150 mg injekcje dominiowe co 28 dni cznie 6 dawek.
Po zakoczonym leczeniu wykonywano badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne celem
oceny efektów terapii. Powysze badania przeprowadzano co 6 miesicy przez okres 2 lat.
Identyczne badania kontrolne wykonywano u pacjentek leczcych si z powodu niepodnoci,
którym po zabiegu operacyjnym nie podawano farmakologicznego leczenia uzupeniajcego.
W przypadkach stwierdzonej wznowy przeprowadzano ponowny zabieg laparoskopii lub
laparotomii celem potwierdzenia wznowy i jej usunicia.
Wyniki bada w poszczególnych grupach porównywano w zalenoci od stosowanej lub nie
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po zabiegu operacyjnym uzupeniajcej terapii farmakologicznej oraz jej rodzaju.
W przypadkach endometriozy zlokalizowanej w obrbie blizny po bocznym naciciu krocza
ognisko chorobowe usuwano chirurgicznie, a nastpnie przesyano do badania histologicznego,
celem potwierdzenia rozpoznania. Ogniska endometriozy w obrbie szyjki macicy, podejrzane na
podstawie oceny kolposkopowej, usuwano stosujc tzw. technik scrapingu tj. usunicia przy
pomocy ostrej, maej yeczki z nastpow kriokoagulacj lub koagulacj chemiczn Vagothylem.
Obserwacj ewentualnej wznowy prowadzono take przez okres 2 lat.
Uzyskane wyniki analizowanych cech w poszczególnych grupach i podgrupach zwizanych
z lokalizacj endometriozy i stosowanym leczeniem poddano analizie statystycznej opartej o testy
nieparametryczne: test niezalenoci Chi2 oraz test frakcji.
Za istotne statystycznie przyjto te wyniki testów dla których poziom istotnoci by mniejszy
lub równy 0,05 (p0,05). Obliczenia wykonywano posugujc si moduem statystyki opisowe
i tabele pakietu STATISTICA 8 PL licencjonowanego dla Uniwersytetu Jagiello skiego.
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4. WYNIKI
4.1. Czsto wystpowania i lokalizacja endometriozy
Wród 7943 hospitalizowanych w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie w latach 1998 - 2001 kobiet, zabiegi operacyjne wykonane z powodu zmian w obrbie
narzdu rodnego, w tym take podejrzenia o endometrioz, po wyczeniu operacji
rekonstrukcyjnych, dotyczyy 4971 (62.6%) kobiet. W tej grupie 593 (11.9%) przypadki stanowiy
pacjentki, u których w wyniku przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, badania ginekologicznego,
kolposkopowego i ultrasonograficznego podejrzewano endometrioz, co byo podstaw
zakwalifikowania ich do zabiegu operacyjnego (Tabela 4).
Tabela 4: Przedoperacyjne podejrzenie endometriozy na podstawie wywiadu, badania ginekologicznego,
ultrasonograficznego i kolposkopowego

Wstpne rozpoznanie endometriozy

Liczba operowanych kobiet
n
(%)
4971

Tak

(100)

Nie

n

(%)

593

(11.9)

n

(%)

4378

(88.1)

Badanie histologiczne materiau operacyjnego potwierdzio endometrioz w 454 (76.6%)
przypadkach. W 4378 (88.1%) przypadkach wskazaniem do zabiegu operacyjnego byy inne
zmiany patologiczne w obrbie narzdu rodnego. W grupie tej endometrioz na podstawie badania
histopatologicznego stwierdzono w 120 (2.7%) przypadkach. Razem wród 4971 operowanych
kobiet endometrioz potwierdzono w 574 (11.5%) przypadkach (Tabela 5).
Tabela 5: Endometrioza potwierdzona w badaniu histologicznym materiau operacyjnego

Analizowane grupy

N (%)

Obecno endometriozy w badaniu
histologicznym
Tak

Nie

n

(%)

n

(%)

1. Z wstpnym rozpoznaniem
endometriozy

593 (100)

454

(76.6)

139

(23.4)

2. Bez wstpnego rozpoznania
endometriozy

4378 (100)

120

(2.7)

4258

(97.3)

Razem

4971 (100)

574

(11.5)

4397

(88.5)

Odsetek endometriozy w grupie z przedoperacyjnym jej podejrzeniem i bez tego podejrzenia
potwierdzonej histologicznie z uwzgldnieniem jej lokalizacji obrazuje Tabela 6.
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Tabela 6: Endometrioza zweryfikowana histopatologicznie z uwzgldnieniem jej lokalizacji w obrbie
narzdu rodnego
Wstpne rozpoznanie endometriozy
Lokalizacja
endometriozy

tak

nie

Endometrioza
potwierdzona
hist.-pat. bez
wstpnego jej
rozpoznania

Potwierdzone hist.-pat.

N (%)

Razem
endometrioza
potwierdzona
hist.-pat..
(kol.3+kol.5)

Przydatki

190 (32%)

142 (31.3%)

48

36 (30%)

178 (31%)

Trzon macicy

180 (30.4%)

133 (29.3%)

47

45 (37.5%)

178 (31%)

Otrzewna

68 (11.5%)

39 (8.6%)

29

3 (2.5%)

42 (7.3%)

Szyjka macicy

78 (13.1%)

78 (17.2%)

0

5 (4.2%)

83 (14.5%)

14 (2.4%)

14 (3.1%)

0

0

14 (2.4%)

63 (10.6%)

48 (10.5%)

15

31 (25.8%)

79 (13.8%)

593 (100%)

454 (100%)

139

120 (100%)

574 (100%)

endometriozy

na

Pochwa i/lub
krocze
Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

Ogóem
Wród

593

przypadków

wstpnego

podejrzenia

podstawie

przeprowadzonego przedoperacyjnego postpowania diagnostycznego, w tym w 190 (32%)
przypadkach endometriozy zlokalizowanej w obrbie przydatków, 180 (30.4%) w obrbie trzonu
macicy, 68 (11.5%) w obrbie otrzewnej za amka pcherza i zatoki Douglasa, 78 (13.1%) w obrbie
szyjki macicy, 14 (2.4%) w obrbie pochwy i/lub krocza oraz 63 (10.6%) wystpujcej
równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego, obecno  endometriozy potwierdzono w 454
(76.6%) przypadkach, w tym w 142 (31.3%) przypadkach w obrbie przydatków, 133 (29.3%)
w obrbie trzonu macicy, 39 (8.6%) w obrbie otrzewnej zaamka pcherza i zatoki Douglasa,
78 (17.2%) w obrbie szyjki macicy, 14 (3.1%) w obrbie pochwy i/lub krocza oraz 48 (10.5%)
wystpujcej równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego.
Natomiast na 4378 przypadki operowane z innych wskaza niepodejrzanych o endometrioz,
badaniem histologicznym endometrioz stwierdzono w 120 (2.7%) przypadkach, w tym
w 36 (30%) przypadkach w obrbie przydatków, 45 (37.5%) w obrbie trzonu macicy, 3 (2.5%)
w obrbie otrzewnej zaamka pcherza i zatoki Douglasa, 5 (4.2%) w obrbie szyjki macicy oraz
31 (25.8%) wystpujcej równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego.
cznie w 495 przypadkach (86.2%) endometrioza bya zlokalizowana w obrbie jednej
czci narzdu rodnego, tj. w 178 przypadkach tylko w obrbie przydatków, 178 tylko w obrbie
trzonu macicy, 42 w obrbie otrzewnej zaamka pcherzowego i zatoki Douglasa, 83 w obrbie
szyjki macicy i 14 w obrbie krocza i/lub pochwy. Lokalizacja zmian endometrialnych
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wystpujcych równoczenie w rónych czciach narzdu rodnego, dotyczya cznie 79 (13.8%)
przypadków, w tym w 44 przypadkach endometrioz stwierdzono w obrbie przydatków i trzonu
macicy, w 30 przypadkach równoczenie w obrbie przydatków i otrzewnej, w 3 w obrbie
przydatków, trzonu i szyjki macicy oraz w 2 w obrbie trzonu macicy i otrzewnej (Tabela 7).
Tabela 7: Lokalizacja endometriozy

Lokalizacja endometriozy

1. W obrbie jednej
czci narzdu rodnego

N

Przydatki

178

Trzon macicy

178

Otrzewna

42

Szyjka macicy

83

Krocze i/lub pochwa

14

Razem

495 (86.2%)

Przydatki i trzon macicy

44

Przydatki i otrzewna

30

2. Równoczenie w
Przydatki, trzon macicy
kilku czciach narzdu
i szyjka macicy
rodnego
Trzon macicy i
otrzewna
Razem

RAZEM

574
(100%)

3
2
79 (13.8%)

Uwzgldniajc wystpowanie endometriozy w obrbie jednej czci narzdu rodnego oraz
równoczesne wystpowanie zmian endometrialnych w kilku czciach narzdu rodnego cznie
stwierdzono w 255 (44.4%) przypadkach lokalizacj endometriozy w obrbie przydatków, w 227
(39.5%) w obrbie trzonu macicy, w 74 (12.9%) na powierzchniach otrzewnowych miednicy ma ej,
w 86 (15%) w obrbie szyjki macicy oraz w 14 (2.4%) przypadkach w obrbie krocza i/lub
pochwy. Rzeczywist czsto wystpowania poszczególnych lokalizacji endometriozy przedstawia
Tabela 8.
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Tabela 8: Rzeczywista czsto endometriozy w poszczególnych lokalizacjach

Lokalizacja
endometriozy

n

Przydatki

Trzon
macicy

Otrzewna

Szyjka
macicy

Krocze
i/lub
pochwa

W obrbie jednej
czci narzdu
rodnego

495
(86.2%)

178

178

42

83

14

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

79
(13.8%)

77

49

32

3

0

Razem
N (%)

574

255
(44.4%)

227
(39.5%)

74
(12.9%)

86
(15%)

14
(2.4%)
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4.2. Wspóistnienie innych zmian w obrbie narzdu rodnego u kobiet z
endometrioz
Wspóistnienie innych zmian w obrbie narzdu rodnego u kobiet z endometrioz przedstawia
Tabela 9.
Tabela 9: Wspóistnienie innych zmian w obrbie narzdu rodnego u kobiet z endometrioz
Lokalizacja endometriozy
Przydatki
N=178
(%)

Trzon
macicy
N=178
(%)

Otrzewna
N=42
(%)

Szyjka
macicy
N=83
(%)

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego
N=79
(%)

Miniaki

67
(37.6%)

94
(52.8%)

0

8
(9.6%)

33
(41.8%)

202
(35.2%)

Torbiele pcherzykowe
jajnika

12
(6.7%)

10
(5.6%)

0

0

1
(1.3%)

23
(4%)

Gruczolakotorbielaki
jajnika

5
(2.8%)

5
(2.8%)

1
(2.4%)

1
(1.2%)

0

12
(2.1%)

Potworniaki dojrzae

2
(1.1%)

3
(1.7%)

0

1
(1.2%)

1
(1.3%)

7
(1.2%)

Dysplazja szyjki macicy
(CIN)

9
(5.1%)

18
(10.1%)

0

2
(2.4%)

5
(6.3%)

34
(5.9%)

Rak szyjki macicy

2
(1.1%)

2
(1.1%)

0

1
(1.2%)

1
(1.3%)

6
(1%)

Rak endometrium

2
(1.1%)

8
(4.5%)

0

0

1
(1.3%)

11
(1.9%)

Rak jajnika

2
(1.1%)

3
(1.7%)

2
(4.8%)

0

0

7
(1.2%)

Inne*

3
(1.7%)

2
(1.1%)

0

0

1
(1.3%)

6
(1%)

Razem

104

145

3

13

43

308

Rodzaj zmian

N=574
(%)

* Inne przypadki obejmuj: wady wrodzone macicy oraz misaka szyjki macicy

Zmianom endometrialnym zlokalizowanym w obrbie przydatków w 67 (37.6%)
przypadkach towarzyszyy miniaki, w 12 (6.7%) przypadkach - torbiele pcherzykowe jajników,
w 5 (2.8%) przypadkach - gruczolakotorbielaki jajników, w 2 (1.1%) przypadkach - potworniaki
dojrzae, w 9 (5.1%) przypadkach  zmiany o charakterze CIN oraz w 2 (1.1%) przypadkach - rak
szyjki macicy, w 2 (1.1%) przypadkach - rak endometrium i w 2 (1.1%) przypadkach - rak jajnika.
Endometriozie trzonu macicy w 94 (52.8%) przypadkach towarzyszyy miniaki, w 10 (5.6%)
przypadkach - torbiele pcherzykowe jajników, w 5 (2.8%) przypadkach - gruczolakotorbielaki
jajników, w 3 (1.7%) przypadkach - potworniaki dojrzae, w 18 (10.1%) przypadkach  zmiany
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o charakterze CIN, w 2 (1.1%) przypadkach - rak szyjki macicy, w 8 (4.5%) przypadkach - rak
endometrium i w 3 (1.7%) przypadkach - rak jajnika. Endometriozie otrzewnej w 1 (2.4%)
przypadku towarzyszy gruczolakotorbielak jajnika oraz w 2 (4.8%) przypadkach - rak jajnika.
Endometriozie szyjki macicy w 8 (9.6%) przypadkach towarzyszyy miniaki, w 1 (1.2%)
przypadku - gruczolakotorbielak jajnika, w kolejnym 1 (1.2%) przypadku  potworniak dojrzay,
w 2 (2.4%) przypadkach  zmiany o charakterze CIN oraz w 1 (1.2%) przypadku - rak szyjki
macicy. Endometriozie zlokalizowanej równoczenie w rónych odcinkach narzdu rodnego w 33
(41.8%) przypadkach towarzyszyy miniaki, w 1 (1.3%) przypadku - torbiel pcherzykowa
jajnika, w 1 (1.3%) przypadku -

potworniak dojrzay, w 5 (6.3%) przypadkach  zmiany

o charakterze CIN oraz w 1 (1.3%) przypadku - rak szyjki macicy oraz w 1 (1.3%) przypadku - rak
endometrium.
cznie zmianom endometrialnym, niezalenie od ich lokalizacji w 202 (35.2%)
przypadkach towarzyszyy miniaki, w 23 (4%) przypadkach - torbiele pcherzykowe jajników,
w 12 (2.1%) przypadkach - gruczolakotorbielaki jajników, w 7 (1.2%) przypadkach - potworniaki
dojrzae, w 34 (5.9%) przypadkach  zmiany o charakterze CIN, w 6 (1%) przypadkach - rak szyjki
macicy, w 11 (1.9%) przypadkach - rak endometrium i w 7 (1.2%) przypadkach - rak jajnika .
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4.3. Wiek kobiet z endometrioz
Wiek kobiet, u których wykryto endometrioz obrazuje Tabela 10. Wszystkie zmiany
o charakterze endometriozy wykryto u kobiet w wieku od 18 do 53 lat. Najczciej endometrioz
stwierdzano u kobiet w wieku od 36 do 53 lat (435 przypadków), a najrzadziej w wieku od 18 do 26
lat (40 przypadków). Po 53 roku ycia nie odnotowano histologicznie potwierdzonej endometriozy.
rednia wieku kobiet z endometrioz niezalenie od jej lokalizacji wyniosa 41.7 lat.
Tabela 10: Lokalizacja endometriozy a wiek kobiet

Wiek
Lokalizacja
endometriozy

18-26

N

27-35

36-44

45-53

n

%

n

%

n

%

n

%

rednia
wieku
x

Przydatki

178

19

10.7

42

23.6

67

37.6

50

28.1

38.7

Trzon macicy

178

1

0.6

4

2.2

28

15.7 145

81.5

48.4

Otrzewna

42

7

16.7

18

42.9

14

33.3

3

7.1

33.2

Szyjka macicy

83

9

10.8

21

25.3

38

45.8

15

18.1

38.1

Krocze i/lub pochwa

14

1

7.15

8

57.1

4

28.6

1

7.15

34.4

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

79

3

3.8

6

7.6

32

40.5

38

48.1

43.2

Razem

574

40

7.0

99

17.2

183 31.9 252

43.9

41.7

Endometrioza przydatków w 19 (10.7%) przypadkach dotyczya kobiet w wieku 18 - 26 lat,
w 42 (23.6%) pomidzy 27 a 35 rokiem ycia, w 67 (37.6%) pomidzy 36 a 44 rokiem ycia
i w 50 (28.1%) pomidzy 45 a 53 rokiem ycia. rednia wieku kobiet z endometrioz przydatków
wyniosa 38.7 lat. Endometrioz trzonu macicy tylko w 5 (2.8%) przypadkach stwierdzono u kobiet
pomidzy 18 a 35 rokiem ycia, w 28 (15.7%) pomidzy 36 a 44 rokiem ycia i w najwikszym
odsetku tj. w 145 (81.5%) przypadkach u kobiet pomidzy 45 a 53 rokiem ycia. rednia wieku
kobiet z endometrioz trzonu macicy wyniosa 48.4 lat. Endometrioza otrzewnej w 7 (16.7%)
przypadkach dotyczya kobiet pomidzy 18 a 26 rokiem ycia, w 18 (42.9%) pomidzy 27 a 35
rokiem ycia, w 14 (33.3%) pomidzy 36 a 44 rokiem ycia i w 3 (7.1%) pomidzy 45 a 53 rokiem
ycia.

rednia wieku kobiet z endometrioz otrzewnej wyniosa 33.2 lat. Endometrioza szyjki
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macicy w 9 (10.8%) przypadkach dotyczya kobiet pomidzy 18 a 26 rokiem  ycia, w 21 (25.3%)
pomidzy 27 a 35 rokiem ycia, w 38 (45.8%) pomidzy 36 a 44 rokiem ycia i w 15 (18.1%)
przypadkach pomidzy 45 a 53 rokiem ycia. rednia wieku kobiet z endometrioz szyjki macicy
wyniosa 38.1 lat. Endometrioza pochwy i/lub krocza w 1 przypadku dotyczya kobiety pomidzy
18 a 26 rokiem ycia, w 12 (85.7%) przypadkach pomidzy 27 a 44 rokiem ycia i w 1 przypadku
kobiety pomidzy 45 a 53 rokiem ycia. rednia wieku kobiet z endometrioz krocza i/lub pochwy
wyniosa 34.4 lat. Endometrioza zlokalizowana w rónych czciach narzdu rodnego w 3 (3.8%)
przypadkach dotyczya kobiet pomidzy 18 a 26 rokiem ycia, w 6 (7.6%) pomidzy 27 a 35
rokiem ycia i w pozostaych 70 (88.6%) przypadkach pomidzy 36 a 53 rokiem ycia. rednia
wieku kobiet z endometrioz zlokalizowan w rónych czciach narzdu rodnego wyniosa
43.2 lat.
p<0,001

11,40%

36,10%

34,30%

40,50%

60%

p=0,071
NS

35,70%

63,90%

59,50%

65,70%

80%

p<0,001

p=0,043

64,30%

p<0,001

88,60%

97,20%

100%

40%

p<0,001

2,80%

20%

0%
Przydatki

Trzon macicy

Otrzewna

Szyjka macicy

wiek do 35 lat
wiek powy ej 35 lat

Krocze i/lub
pochwa

Równocze nie w
kilku cz ciach
narzadu rodnego

Lokalizacja endometriozy

Ryc. 1: Wiek kobiet a lokalizacja endometriozy

Analiza lokalizacji endometriozy w zaleno ci od wieku wykazuje, e u pacjentek pomidzy
36 a 53 r.. znamiennie czciej (p<0,001) wystpowaa lokalizacja endometriozy w obrbie
przydatków, trzonu macicy, szyjki macicy oraz równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego
ni u pacjentek modszych. Natomiast lokalizacja endometriozy w obrbie otrzewnej znamiennie
czciej (p=0,043) wystpowaa u pacjentek modszych tj. w wieku do 35 r.. Nie stwierdzono
zaleno ci lokalizacji endometriozy w kroczu i/lub pochwie od wieku badanych pacjentek (Ryc. 1).
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4.4. Warto wywiadu lekarskiego w diagnostyce endometriozy narzdu rodnego

4.4.1. Przeszo poonicza kobiet z endometrioz
W grupie 574 kobiet z endometrioz na podstawie wywiadu lekarskiego ustalono cznie
1072 cie, z których 212 (19.8%) ulego poronieniu, a 860 (80.2%) zakoczyo si porodem,
w tym 819 (76.4 %) drogami natury i 41 (3.8%) ciciem cesarskim (Tabela 11).
Tabela 11: Cie, porody, cicia cesarskie, poronienia a lokalizacja endometriozy

Ilo
Lokalizacja
endometriozy

ci

N

porodów

ci
cesarskich

poronie

n

x

n

x

n

x

n

x

Przydatki

178

248

1.39

192

1.08

9

0.05

47

0.26

Trzon macicy

178

483

2.71

348

1.96

15

0.08

120

0.67

Otrzewna

42

39

0.93

27

0.64

3

0.07

9

0.21

Szyjka macicy

83

151

1.82

124

1.49

7

0.08

20

0.24

Krocze i/lub pochwa

14

24

1.71

16

1.14

3

0.21

5

0.36

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

79

127

1.61

112

1.41

4

0.05

11

0.14

Razem

574

1072
(100%)

1.87

819
41
212
1.43
0.07
0.37
(76.4%)
(3.8%)
(19.8%)

rednia ilo  ci u pacjentki z endometrioz niezalenie od jej lokalizacji wyniosa 1.87,
rednia ilo  porodów drogami natury 1.43, rednia ilo ci cesarskich 0.07 i rednia ilo
poronie 0.37.
rednia ilo  ci u pacjentki z endometrioz przydatków wyniosa 1.39, z endometrioz
trzonu macicy 2.71, z endometrioz otrzewnej 0.93, z endometrioz szyjki macicy 1.82,
z endometrioz krocza i/lub pochwy 1.71 oraz z endometrioz zlokalizowan w kilku czciach
narzdu rodnego równoczenie 1.61. rednia liczba porodów drogami natury w przeliczeniu na
pacjentk z endometrioz przydatków wyniosa 1.08, z endometrioz trzonu macicy 1.96,
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z endometrioz otrzewnej 0.64, z endometrioz szyjki macicy 1.49, z endometrioz krocza i/lub
pochwy 1.14 oraz z endometrioz zlokalizowan w kilku czciach narzdu rodnego równoczenie
1.41.

rednia liczba ci cesarskich w przeliczeniu na pacjentk z endometrioz przydatków

wyniosa 0.05, z endometrioz trzonu macicy 0.08, z endometrioz otrzewnej 0.07, z endometrioz
szyjki macicy 0.08, z endometrioz krocza i/lub pochwy 0.21 oraz z endometrioz zlokalizowan
w kilku czciach narzdu rodnego równoczenie 0.05. rednia liczba poronie przypadajcych na
jedn pacjentk z endometrioz przydatków wyniosa 0.26, z endometrioz trzonu macicy 0.67,
z endometrioz otrzewnej 0.21, z endometrioz szyjki macicy 0.24, z endometrioz krocza i/lub
pochwy 0.36 oraz z endometrioz zlokalizowan w kilku czciach narzdu rodnego równoczenie
0.14.
Sporód 574 kobiet z potwierdzon histopatologicznie endometrioz narzdu rodnego
w 93 (16.2%) przypadkach stwierdzono niepodno pierwotn lub wtórn (Tabela 12).
Tabela 12: Niepodno a lokalizacja endometriozy

Niepodno
Lokalizacja endometriozy

N
n

%

Przydatki

178

39

21.9

Trzon macicy

178

11

6.2

Otrzewna

42

19

45.2

Szyjka macicy

83

6

7.2

Krocze i/lub pochwa

14

2

14.2

Równoczenie w kilku czciach
narzdu rodnego

79

16

20.3

Razem

574

93

16.2

W 39 (21.9%) przypadkach niep odno dotyczya kobiet z lokalizacj endometriozy
w obrbie przydatków, w 11 (6.2%) przy lokalizacji endometriozy w obrbie trzonu macicy,
w 19 (45.2%) przy lokalizacji endometriozy w obrbie otrzewnej zaamka pcherzowo macicznego i/lub zatoki Douglasa, w 6 (7.2%) przy lokalizacji w obrbie szyjki macicy, w 2
(14.2%) przy lokalizacji w obrbie krocza i/lub pochwy oraz w 16 (20.3%) przy lokalizacji
endometriozy równoczenie w obrbie kilku czci narzdu rodnego.
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4.4.2. Przebyte zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego u kobiet z endometrioz
W grupie 574 pacjentek z potwierdzon histopatologicznie endometrioz 332 (57.8%)
kobiety przed rozpoznaniem endometriozy nie przebyy adnych zabiegów operacyjnych w obrbie
narzdu rodnego. U pozostaych 242 kobiet, co stanowi 42.2 % badanej grupy, odnotowano
w wywiadzie przebyte wczeniej z rónych wskaza interwencje chirurgiczne w obrbie narzdu
rodnego (Tabela 13).
Tabela 13: Przebyte w przeszoci zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego u kobiet z endometrioz

Lokalizacja
endometriozy

Pacjentki z przebytymi wczeniej zabiegami
operacyjnymi
N

nie

tak

n

%

n

%

Przydatki

178

132

74.2

46

25.8

Trzon macicy

178

91

51.1

87

48.9

Otrzewna

42

31

73.8

11

26.2

Szyjka macicy

83

23

27.7

60

72.3

Krocze i/lub pochwa

14

5

35.7

9

64.3

Równoczenie w kilku
czciach narzdu
rodnego

79

50

63.3

29

36.7

Razem

574

332

57.8

242

42.2

W grupie kobiet z endometrioz przydatków w 46 (25.8%) przypadkach miay
miejsce zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego, z endometrioz trzonu macicy w 87
(48.9%) przypadkach, z endometrioz otrzewnej w 11 (26.2%) przypadkach, z endometrioz szyjki
macicy w 60 (72.3%) przypadkach, z endometrioz krocza i/lub pochwy w 9 (64.3%) przypadkach
i z endometrioz zlokalizowan równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego w 29 (36.7%)
przypadkach.
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Bez wcze niejszych zabiegów
operacyjnych
100%

Po przebytych zabiegach
operacyjnych

p<0,001

72,3%

80%

p=0,071
NS

64,3%

60%

35,7%
40%

27,7%

20%

0%

Szyjka macicy

Krocze i/lub pochwa

Ryc. 2: Przebyte wczeniej zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego a
wystpowanie endometriozy w szyjce macicy oraz w kroczu i/lub pochwie

W przypadku lokalizacji endometriozy w obrbie szyjki macicy stwierdzono znamiennie
wiksz czsto (p<0,001) przebytych w przeszoci zabiegów operacyjnych w obrbie narzdu
rodnego. Natomiast w przypadku lokalizacji endometriozy w obrbie krocza i/lub pochwy, mimo, i
odsetek przeprowadzonych w przeszoci zabiegów by take wysoki (64.3%), nie stwierdzono
istotnej statystycznie zalenoci (p=0,071) pomidzy przeprowadzonymi zabiegami operacyjnymi
a wystpowaniem endometriozy o tej lokalizacji (Ryc. 2).
Tabela 14: Zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego poprzedzajce rozpoznanie endometriozy
przydatków

Czci narzdu rodnego w obrbie których
wykonano zabieg operacyjny

N

W obrbie trzonu macicy

4

W obrbie trzonu macicy i przydatków

5

W obrbie przydatków

16

W obrbie szyjki i jamy macicy

21

Ogóem

46

W grupie kobiet, u których rozpoznano endometrioz przydatków wykonano w przeszo ci
w 4 przypadkach zabieg operacyjny na trzonie macicy (w 1 przypadku - wycicie macicy bez
przydatków i w 3 - wyuszczenie miniaków), w 5 przypadkach zabieg operacyjny w obrbie
trzonu macicy i przydatków (w 1 przypadku  wycicie macicy + wyuszczenie cysty jajnika, w 2 
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wycicie macicy z jednostronnymi przydatkami i w 2  wyuszczenie miniaka i cysty jajnika),
w 16 przypadkach zabieg operacyjny w obrbie przydatków (w 8 przypadkach - wyuszczenie cysty
jajnika, w 1  wyuszczenie cyst obydwu jajników, w 3  wyuszczenie cysty jednego jajnika +
resekcja klinowa drugiego jajnika, w 3  jednostronne usunicie przydatków i w 1  usunicie
jajowodu) oraz w 21 przypadkach wykonano zabieg w obrbie szyjki i jamy macicy
(w 20 przypadkach - wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy i w 1  konizacja) (Tabela 14).
Tabela 15: Zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego poprzedzajce rozpoznanie endometriozy
trzonu macicy

Czci narzdu rodnego w obrbie których
wykonano zabieg operacyjny

N

W obrbie trzonu macicy

3

W obrbie trzonu macicy i przydatków

2

W obrbie przydatków

7

W obrbie szyjki i jamy macicy

75

Ogóem

87

W grupie kobiet, u których rozpoznano endometrioz trzonu macicy wykonano
w przeszo ci w 3 przypadkach zabieg operacyjny na trzonie macicy (wyuszczenie miniaka/ów),
w 2 przypadkach zabieg operacyjny w obrbie trzonu macicy i przydatków (wyuszczenie
miniaka i cysty jajnika), w 7 przypadkach zabieg operacyjny w obrbie przydatków
(w 1 przypadku - wyuszczenie cysty jajnika i w 6  jednostronne usunicie przydatków) oraz
w 75 przypadkach wykonano zabieg w obrbie szyjki i jamy macicy (w 69 przypadkach wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy i w 6  konizacja) (Tabela 15).
Tabela 16: Zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego poprzedzajce rozpoznanie endometriozy
otrzewnej

Czci narzdu rodnego w obrbie których
wykonano zabieg operacyjny

N

W obrbie trzonu macicy

1

W obrbie trzonu macicy i przydatków

7

W obrbie przydatków

2

W obrbie szyjki i jamy macicy

1

Ogóem

11

W grupie kobiet, u których rozpoznano endometrioz otrzewnej wykonano w przeszoci
w 1 przypadku zabieg operacyjny na trzonie macicy (wyuszczenie miniaka), w 7 przypadkach
zabieg w obrbie trzonu macicy i przydatków (histerosalpingografia), w 2 przypadkach zabieg
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operacyjny w obrbie przydatków (w 1 przypadku - wyuszczenie cysty jajnika i w 1  jednostronne
usunicie przydatków) oraz w 1 przypadku wykonano zabieg w obrbie szyjki i jamy macicy
(wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy) (Tabela 16).
Tabela 17: Zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego poprzedzajce rozpoznanie endometriozy szyjki
macicy

Czci narzdu rodnego w obrbie których
wykonano zabieg operacyjny

N

W obrbie trzonu macicy

2

W obrbie trzonu macicy i przydatków

0

W obrbie przydatków

2

W obrbie szyjki i jamy macicy

56

Ogóem

60

W grupie kobiet, u których rozpoznano endometrioz szyjki macicy wykonano
w przeszo ci w 2 przypadkach zabieg operacyjny na trzonie macicy (wyuszczenie miniaka/ów),
w 2 przypadkach zabieg operacyjny w obrbie przydatków (wyuszczenie cysty jajnika) oraz
w 56 przypadkach wykonano zabieg w obrbie szyjki i jamy macicy (w 28 przypadkach elektrokoagulacj tzw. naderki, w 10  konizacj, w 18 - wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy
macicy) (Tabela 17).
Tabela 18: Zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego poprzedzajce rozpoznanie endometriozy
krocza i/lub pochwy

Czci narzdu rodnego w obrbie których
wykonano zabieg operacyjny

N

W obrbie trzonu macicy

0

W obrbie trzonu macicy i przydatków

0

W obrbie przydatków

0

W obrbie szyjki i jamy macicy

3

W obrbie krocza

6

Ogóem

9

W grupie kobiet, u których rozpoznano endometrioz krocza i/lub pochwy wykonano
w przesz o ci w 3 przypadkach zabieg w obrbie szyjki i jamy macicy (w 1 przypadku - konizacja,
w 1 przypadku - wyyeczkowanie jamy macicy po porodzie i w 1 - wyyeczkowanie kanau szyjki
i jamy macicy) oraz w 6 przypadkach boczne nacicie krocza w trakcie porodu (Tabela 18).
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Tabela 19: Zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego poprzedzajce rozpoznanie endometriozy
zlokalizowanej równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego

Czci narzdu rodnego w obrbie których
wykonano zabieg operacyjny

N

W obrbie trzonu macicy

2

W obrbie trzonu macicy i przydatków

2

W obrbie przydatków

8

W obrbie szyjki i jamy macicy

17

Ogóem

29

W grupie kobiet, u których rozpoznano endometrioz zlokalizowan równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego wykonano w przeszoci w 2 przypadkach zabieg operacyjny na trzonie
macicy (wyuszczenie miniaka), w 2 przypadkach zabieg w obrbie trzonu macicy i przydatków
(wyuszczenie miniaka i cysty jajnika), w 8 przypadkach zabieg operacyjny w obrbie
przydatków (w 5 przypadkach - jednostronne usunicie przydatków, w 2  jednostronne usunicie
przydatków + wyuszczenie cysty jajnika i w 1  usunicie jajowodu) oraz w 17 przypadkach
wykonano zabieg w obrbie szyjki i jamy macicy (w 14 przypadkach - wyyeczkowanie kana u
szyjki i jamy macicy i w 3  konizacja) (Tabela 19).
4.4.3. Ból towarzyszcy endometriozie
Tabela 20: Dolegliwoci bólowe podczas miesiczki a lokalizacja endometriozy

Miesiczka
Lokalizacja
endometriozy

N

Przydatki

178

Trzon macicy

178

Otrzewna

42

Szyjka macicy

83

Krocze i/lub pochwa

14

Równoczenie w kilku
czciach narzdu
rodnego
Razem

Niebolesna
(0 pkt)
n (%)

Bolesna w stopniu nasilenia

64
(36%)
103
(57.9%)
9
(21.4%)
63
(75.9%)
7
(50%)

Maym
(1 pkt)
27
(23.7%)
36
(48%)
10
(30.3%)
6
(30%)
3
(42.85%)

79

29
(36.7%)

14
(28%)

32
(64%)

4
(8%)

50
(63.3%)

574

275
(47.9%)

96
(32.1%)

176
(58.9%)

27
(9%)

299
(52.1%)
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rednim Duym Razem
(2 pkt)
(3 pkt)
n (%)
77
10
114
(67.5%)
(8.8%)
(64%)
38
1
75
(50.7%)
(1.3%) (42.1%)
15
8
33
(45.5%) (24.2%) (78.6%)
11
3
20
(55%)
(15%) (24.1%)
3
1
7
(42.85%) (14.3%) (50%)

Ból towarzyszcy endometriozie rozpatrywany by w aspekcie:


bólu miesiczkowego (dysmenorrhea)



bolesnoci w obrbie miednicy nie zwizanej bezpo rednio z miesiczk oraz



bólu przy wspó yciu (dyspareunia)

Dolegliwoci bólowe i stopie ich nasilenia, wed ug skali oceny sownej Likerta, analizowano
w zalenoci od lokalizacji endometriozy.
Na bolesne miesiczki (dysmenorrhea) skaryo si 299 kobiet, co stanowi 52.1% badanych
pacjentek (Tabela 20).
Pacjentki z endometrioz przydatków w 114 (64%) przypadkach zgaszay dolegliwo ci
bólowe w trakcie miesiczki, w tym w 27 (23.7%) przypadkach byy to bóle o ma ym stopniu
nasilenia, w 77 (67.5%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia, a w 10 (8.8%) przypadkach
o duym stopniu nasilenia. W przypadku endometriozy zlokalizowanej w obrbie trzonu macicy
dolegliwoci bólowe w trakcie miesiczki zgaszao 75 (42.1%) pacjentek, w tym w 36 (48%)
przypadkach byy to bóle o maym stopniu nasilenia, w 38 (50.7%) przypadkach o rednim stopniu
nasilenia, a tylko w 1 (1.3%) przypadku o duym stopniu nasilenia. Pacjentki z endometrioz
otrzewnej w 33 (78.6%) przypadkach zgaszay dolegliwoci bólowe w trakcie miesiczki, w tym
w 10 (30.3%) przypadkach byy to bóle o ma ym stopniu nasilenia, w 15 (45.5%) przypadkach
o rednim stopniu nasilenia, a w 8 (24.2%) przypadkach o duym stopniu nasilenia. W przypadku
endometriozy zlokalizowanej w obrbie szyjki macicy dolegliwoci bólowe w trakcie miesiczki
zgaszao 20 (24.1%) pacjentek, w tym w 6 (30%) przypadkach byy to bóle o maym stopniu
nasilenia, w 11 (55%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia, a w 3 (15%) przypadkach o duym
stopniu nasilenia. Pacjentki z endometrioz krocza i/lub pochwy w 7 (50%) przypadkach zgaszay
dolegliwoci bólowe w trakcie miesiczki, w tym w 3 (42.85%) przypadkach byy to bóle o maym
stopniu nasilenia, w kolejnych 3 (42.85%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia, a tylko
w 1 (14.3%) przypadku o duym stopniu nasilenia. W grupie pacjentek z endometrioz wystpujc
równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego na dolegliwo ci bólowe podczas miesiczki
skaryo si 50 (63.3%) pacjentek, w tym w 14 (28%) przypadkach byy to bóle o ma ym stopniu
nasilenia, w 32 (64%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia, a w 4 (8%) przypadkach o duym
stopniu nasilenia.
adnych dolegliwoci bólowych podczas trwania miesiczki nie odczuwao 275 kobiet, co
stanowi 47.9% badanej grupy.
U pacjentek oceniano take, wedug tej samej skali oceny sownej Likerta, dolegliwoci
bólowe wystpujce w obrbie miednicy ma ej nie zwizane bezporednio z miesiczk.
Dolegliwoci takie podawao 306 pacjentek, co stanowi 53.3% badanej grupy (Tabela 21).
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Tabela 21: Dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy maej nie zwizane z miesiczk a lokalizacja
endometriozy

Ból w obrbie miednicy maej
nie zwizany z miesiczk
W stopniu nasilenia
Maym
rednim Duym
Razem
(1 pkt)
(2 pkt)
(3 pkt)
n (%)
29
78
17
124
(23.4%) (62.9%) (13.7%) (69.7%)
37
37
4
78
(47.4%) (47.4%) (5.2%) (43.8%)
11
13
10
34
(32.4%) (38.2%) (29.4%)
(81%)
4
3
0
7
(57.1%) (42.9%)
(0%)
(8.4%)
4
2
2
8
(50%)
(25%)
(25%)
(57.1%)

Lokalizacja
endometriozy

N

Przydatki

178

Trzon macicy

178

Otrzewna

42

Szyjka macicy

83

Krocze i/lub pochwa

14

Równoczenie w kilku
czciach narzdu
rodnego

79

24
(30.4%)

15
(27.3%)

31
(56.4%)

9
(16.3%)

55
(69.6%)

Razem

574

268
(46.7%)

100
(32.7%)

164
(53.6%)

42
(13.7%)

306
(53.3%)

Brak
(0 pkt)
n (%)
54
(30.3%)
100
(56.2%)
8
(19%)
76
(91.6%)
6
(42.9%)

Pacjentki z endometrioz przydatków w 124 (69.7%) przypadkach zgaszay dolegliwo ci
bólowe w obrbie miednicy ma ej nie zwizane z miesiczk, w tym w 29 (23.4%) przypadkach
byy to bóle o maym stopniu nasilenia, w 78 (62.9%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia,
a w 17 (13.7%) przypadkach o duym stopniu nasilenia. W przypadku endometriozy
zlokalizowanej w obrbie trzonu macicy dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy maej nie
zwizane z miesiczk zgasza o 78 (43.8%) pacjentek, w tym w 37 (47.4%) przypadkach byy to
bóle o maym stopniu nasilenia, w kolejnych 37 (47.4%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia,
a w 4 (5.2%) przypadku o duym stopniu nasilenia. Pacjentki z endometrioz otrzewnej w 34 (81%)
przypadkach zgaszay dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy ma ej nie zwizane z miesiczk,
w tym w 11 (32.4%) przypadkach byy to bóle o ma ym stopniu nasilenia, w 13 (38.2%)
przypadkach o rednim stopniu nasilenia, a w 10 (29.4%) przypadkach o duym stopniu nasilenia.
W przypadku endometriozy zlokalizowanej w obrbie szyjki macicy dolegliwoci bólowe
w obrbie miednicy maej nie zwizane z miesiczk zgaszao 7 (8.4%) pacjentek, w tym
w 4 (57.1%) przypadkach byy to bóle o maym stopniu nasilenia, a w 3 (42.9%) przypadkach
o rednim stopniu nasilenia. Pacjentki z endometrioz krocza i/lub pochwy w 8 (57.1%)
przypadkach zgaszay dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy ma ej nie zwizane z miesiczk,
w tym w 4 (50%) przypadkach byy to bóle o maym stopniu nasilenia, w 2 (25%) przypadkach
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o rednim stopniu nasilenia i w kolejnych 2 (25%) przypadkach o duym stopniu nasilenia.
W grupie pacjentek z endometrioz wystpujc równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego
na dolegliwoci bólowe w obrbie miednicy maej nie zwizane z miesiczk skaryo si
55 (69.6%) pacjentek, w tym w 15 (27.3%) przypadkach byy to bóle o ma ym stopniu nasilenia,
w 31 (56.4%) przypadkach o rednim stopniu nasilenia, a w 9 (16.3%) przypadkach o duym
stopniu nasilenia. 268 pacjentek, co stanowi 46.7% badanej grupy nie zgasza o adnych
dolegliwoci bólowych w obrbie miednicy maej nie zwizanych bezporednio z miesiczk.
Wród 574 badanych pacjentek w 87 (15.2%) przypadkach wystpoway bóle podczas
wspóycia (dyspareunia) (Tabela 22).
Tabela 22: Dolegliwoci bólowe podczas wspóycia a lokalizacja endometriozy

Dolegliwoci bólowe podczas wspóycia
Nie
Tak
n (%)
n (%)
153 (86%)
25 (14%)

Lokalizacja endometriozy

N

Przydatki

178

Trzon macicy

178

169 (94.9%)

9 (5.1%)

Otrzewna
Szyjka macicy
Krocze i/lub pochwa
Równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego
Razem

42
83
14

18 (42.9%)
78 (94%)
8 (57.1%)

24 (57.1%)
5 (6%)
6 (42.9%)

79

61 (77.2%)

18 (22.8%)

574

487 (84.8%)

87 (15.2%)

Dolegliwo ci takie zgaszao 25 (14%) kobiet z lokalizacj endometriozy w obrbie
przydatków, 9 (5.1%) z lokalizacj endometriozy w obrbie trzonu macicy, 24 (57.1%)
z otrzewnow lokalizacj endometriozy, 5 (6%) z lokalizacj endometriozy w obrbie szyjki
macicy, 6 (42.9%) z lokalizacj endometriozy w obrbie krocza i/lub pochwy oraz 18 (22.8%)
kobiet z endometrioz zlokalizowan równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego.
Dolegliwoci podczas wspó  ycia nie odczuwao 487 (84.8%) pacjentek.
W kadej grupie lokalizacji endometriozy obliczono redni warto punktów dla kadego
z trzech rodzajów dolegliwoci bólowych (bolesno podczas miesiczki, bóle w obrbie miednicy
maej nie zwizana z miesiczk oraz bolesno podczas wspó ycia) (Tabela 23).
rednia warto punktów przyznanych za stopie nasilenia dolegliwoci bólowych podczas
miesiczki wyniosa w grupie endometriozy przydatków 1.19, endometriozy trzonu macicy 0.65,
endometriozy otrzewnej 1.52, endometriozy szyjki macicy 0.45, endometriozy krocza i/lub pochwy
0.86 oraz endometriozy zlokalizowanej równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego 1.14.
rednia warto punktów przyznanych za stopie nasilenia dolegliwo ci bólowych w obrbie
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miednicy maej nie zwizanych bezporednio z miesiczk wyniosa w grupie endometriozy
przydatków 1.33, endometriozy trzonu macicy 0.69, endometriozy otrzewnej 1.6, endometriozy
szyjki macicy 0.12, endometriozy krocza i/lub pochwy 1.0 oraz endometriozy zlokalizowanej
równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego 1.32. rednia warto punktów przyznanych za
stopie nasilenia dolegliwoci bólowych podczas wspó  ycia wyniosa w grupie endometriozy
przydatków 0.14, endometriozy trzonu macicy 0.05, endometriozy otrzewnej 0.57, endometriozy
szyjki macicy 0.06, endometriozy krocza i/lub pochwy 0.43 oraz endometriozy zlokalizowanej
równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego 0.23.
rednia warto punktów przyznanych cznie za trzy rodzaje wymienionych wyej
dolegliwoci bólowych wyniosa w grupie endometriozy przydatków 0.88, endometriozy trzonu
macicy 0.46, endometriozy otrzewnej 1.23, endometriozy szyjki macicy 0.21, endometriozy krocza
i/lub pochwy 0.76 oraz endometriozy zlokalizowanej równoczenie w kilku czciach narzdu
rodnego 0.89.
Tabela 23: rednie wartoci nasilenia dolegliwoci bólowych dla poszczególnych lokalizacji endometriozy

rednie nasilenie dolegliwoci bólowych
Lokalizacja
endometriozy

N

Przydatki

podczas
miesiczki

nie
zwizanych z
miesiczk

podczas
wspóycia

Ogóem*

178

1.19

1.33

0.14

0.88

Trzon macicy

178

0.65

0.69

0.05

0.46

Otrzewna

42

1.52

1.6

0.57

1.23

Szyjka macicy

83

0.45

0.12

0.06

0.21

14

0.86

1.0

0.43

0.76

79

1.14

1.32

0.23

0.89

Krocze i/lub
pochwa
Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego
Razem

574

*Ogóem oznacza redni warto punktów przyznanych cznie za:


dolegliwoci bólowe podczas miesiczki



dolegliwoci bólowe nie zwizane bezporednio z miesiczk



bolesno wystpujc podczas wspóycia
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4.4.4. Inne dane z wywiadu mogce sugerowa obecno endometriozy
W kadej grupie lokalizacji endometriozy ustalono take czsto wystpowania innych
objawów klinicznych takich jak: dugo cykli poniej 24 dni, obfite miesiczki, czas trwania
krwawienia miesiczkowego powyej 5 dni oraz nieprawidowe krwawienia i plamienia
(midzymiesiczkowe i/lub kontaktowe) mogcych sugerowa obecno endometriozy (Tabela 24).
Tabela 24: Inne dane z wywiadu mogce sugerowa obecno endometriozy
Lokalizacja
endometriozy

N

D ugo cykli
poniej 24 dni

Obfite miesiczki

Czas trwania
miesiczki powyej
5 dni

Nieprawidowe
krwawienia i/lub
plamienia

n

%

n

%

n

%

n

%

Przydatki

178

24

13.5

84

47.2

41

23

21

11.8

Trzon macicy

178

22

12.4

93

52.2

48

26.9

29

16.3

Otrzewna

42

3

7.1

19

45.2

8

19.1

3

2.1

Szyjka macicy

83

6

7.2

22

26.5

10

12

64

77.1

Pochwa i/lub
krocze

14

1

7.1

3

21.4

3

21.4

6

42.9

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

79

6

7.6

42

53.2

23

29.1

7

8.9

Razem

574

62

10.8

263

45.8

133

23.2

130

22.6

Krótkie cykle miesiczkowe trwajce poniej 24 dni wystpoway u 24 (13.5%) kobiet
z endometrioz zlokalizowan w obrbie przydatków, 22 (12.4%) w obrbie trzonu macicy,
3 (7.1%) w obrbie otrzewnej zaamka pcherzowego i zatoki Douglasa, 6 (7.2%) w obrbie szyjki
macicy, 1 (7.1%) w obrbie krocza i/lub pochwy oraz 6 (7.6%) z równoczesn lokalizacj
endometriozy w kilku czciach narzdu rodnego.

czna ilo  kobiet z cyklami krótszymi ni

24 dni wynios a 62, co stanowi 10.8% badanej grupy.
Obfite miesiczki wystpoway u 84 (47.2%) kobiet

z endometrioz zlokalizowan

w obrbie przydatków, 93 (52.2%) w obrbie trzonu macicy, 19 (45.2%) w obrbie otrzewnej
zaamka pcherzowego i zatoki Douglasa, 22 (26.5%) w obrbie szyjki macicy, 3 (21.4%)
w obrbie krocza i/lub pochwy oraz 42 (53.2%) z równoczesn lokalizacj endometriozy w kilku
czciach narzdu rodnego. czna ilo  kobiet zgaszajcych obfite miesiczki wyniosa 263, co
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stanowi 45.8% badanej grupy.
Wystpowanie dugich miesiczek (o czasie trwania powyej 5 dni) zgaszao 41 (23%)
pacjentek z endometrioz zlokalizowan w obrbie przydatków, 48 (26.9%) w obrbie trzonu
macicy, 8 (19.1%) w obrbie otrzewnej zaamka pcherzowego i zatoki Douglasa, 10 (12%)
w obrbie szyjki macicy, 3 (21.4%) w obrbie krocza i/lub pochwy oraz 23 (29.1%) z równoczesn
lokalizacj endometriozy w kilku czciach narzdu rodnego.

czna ilo  kobiet, u których

wystpoway dugie miesiczki wyniosa 133, co stanowi 23.2% badanej grupy.
Nieprawidowe krwawienia i/lub plamienia midzymiesiczkowe i/lub kontaktowe
wystpoway u 21 (11.8%) kobiet

z endometrioz zlokalizowan w obrbie przydatków,

29 (16.3%) w obrbie trzonu macicy, 3 (2.1%) w obrbie otrzewnej zaamka pcherzowego i zatoki
Douglasa, 64 (77.1%) w obrbie szyjki macicy, 6 (42.9%) w obrbie krocza i/lub pochwy oraz
7 (8.9%) z równoczesn lokalizacj endometriozy w kilku czciach narzdu rodnego.

cznie

u 130 pacjentek, co stanowi 22.6% badanej grupy, wystpoway nieprawidowe krwawienia i/lub
plamienia.
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4.5. Rola ultrasonografii w diagnostyce endometriozy narzdu rodnego

4.5.1. Ultrasonografia w diagnostyce endometriozy jajników
Obecno zmian endometrialnych w obrbie przydatków potwierdzono histopatologicznie
u 255 pacjentek, w tym u 178 (69.8%) kobiet zmiany te wystpoway wycznie w obrbie
przydatków, a u pozostaych 77 (30.2%) oprócz przydatków dotyczyy take innych czci narzdu
rodnego (Tabela 25).
Tabela 25: Wyniki oceny USG zmian endometrialnych w przydatkach potwierdzonych badaniem
histologicznym

Lokalizacja endometriozy

N

Zmiany endometrialne
widoczne w obrazie USG w
obrbie przydatków
Nie
n (%)

Tak
n (%)

W obrbie przydatków

178
(69.8%)

30
(16.9%)

148*
(83.1%)

Równoczenie w obrbie
przydatków i w innych
czciach narzdu rodnego

77
(30.2%)

25
(32.5%)

52**
(67.5%)

Razem
n (%)

255
(100%)

55
(21.6%)

200***
(78.4%)

* w tym w 20 przypadkach zmiany w obrazie ultrasonograficznym wystpoway obustronnie
** w tym w 12 przypadkach zmiany w obrazie ultrasonograficznym wystpoway obustronnie
*** w tym w 32 przypadkach zmiany w obrazie ultrasonograficznym wystpoway obustronnie

W 200 (78.4%) przypadkach badaniem USG stwierdzono torbiele lub guzy zlokalizowane
w obrbie przydatków, z czego w 168 (84%) przypadkach zmiany te dotyczyy jednego
z przydatków, a w 32 (16%) przypadkach obydwu przydatków. Std u 200 kobiet z endometrioz
przydatków

stwierdzono

cznie

232

torbiele

endometrialne

o

ultrasonograficznym. Zmiany w obrbie jajników opisywane byy jako:

rónym

wygldzie

torbiele wypenione

jednorodn, gst treci, torbiele hypoechogenne, torbiele niejednorodne echogenicznie oraz
zmiany lito - torbielowate. W czci przypadków byy to zmiany o charakterze wielokomorowym,
co zaznaczano w opisie ultrasonograficznym. Rónorodno obrazu ultrasonograficznego torbieli
endometrialnych obrazuje Tabela 26.
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Tabela 26: Obrazy ultrasonograficzne torbieli endometrialnych przydatków

Lokalizacja
torbieli
endometrialnych

N

Torbiel
hypoechogenna

Torbiel
wypeniona
gst treci

Torbiel
niejednorodna
echogenicznie

Zmiana
torbielowatolita

W obrbie
przydatków

168

53 *(8)

93 *(13)

13

9

Równoczenie w
obrbie
przydatków i w
innych czciach
narzdu rodnego

64

17 *(2)

38 *(5)

5

4

Razem
n (%)

232
(100%)

18
(7.8%)

13
(5.6%)

70 *(10)
131 *(18)
(30.2%)
(56.4%)
201 *(28)
(86.6%)

31
(13.4%)

*zaznaczono zawart w danej grupie ilo torbieli o charakterze wielokomorowym

Sporód 232 obserwowanych w USG zmian torbielowatych/guzów przydatków 201 (86.6%)
spenia o ultrasonograficzne kryteria torbieli endometrialnych, z czego 131 (56.4%) torbieli
wype nionych byo jednorodn, gst treci (w tym w 18 przypadkach byy to zmiany
wielokomorowe) oraz 70 (30.2%) torbieli posiada o jednorodn, hypoechogenn zawarto (w tym
w 10 przypadkach byy to zmiany wielokomorowe). Torbiele te zawieray gadk torebk i byy
dobrze odgraniczone od otaczajcych narzdów.
Wygld ultrasonograficzny pozostaych 31 (13.4%) torbieli tylko w niewielkim stopniu
nasuwa podejrzenia endometriozy. W grupie tej byo 18 (7.8%) torbieli o wyra nie niejednorodnej
echogenicznie zawartoci oraz 13 (5.6%) zmian o charakterze lito - torbielowatym.
W 32 przypadkach torbiele endometrialne dotyczyy obydwu przydatków, a wic w sumie
byo ich 64. U 23 (4+10+5+4) pacjentek wygld ultrasonograficzny torbieli obustronnych
przydatków odpowiada kryteriom rozpoznania endometriozy, z czego w 4 przypadkach byy to
obustronne zmiany hypoechogenne, w 10 obustronne zmiany jednorodne echogenicznie wypenione
gst treci, a w pozostaych 9 przypadkach po jednej stronie wystpowaa torbiel hypoechogenna,
a po drugiej jednorodna echogenicznie wypeniona gst treci. U 9 (2+2+1+2+1+1) kobiet
z potwierdzonymi histopatologicznie obustronnymi torbielami endometrialnymi, wygld torbieli
jednego jajnika nie odpowiada ultrasonograficznym kryteriom rozpoznania endometriozy.
W 6 przypadkach torbiele te daway obraz zmian o niejednorodnym echogenicznie wntrzu,
a w 3 obraz zmian lito - torbielowatych. W badanym materiale w grupie pacjentek z torbielami
endometrialnymi obustronnych przydatków nie byo przypadku wystpowania jednoczenie
w obrbie prawych i lewych przydatków zmian nie speniajcych w peni ultrasonograficznych
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kryteriów rozpoznania endometriozy (Tabela 27).
Tabela 27: Obrazy ultrasonograficzne torbieli endometrialnych obustronnych przydatków
Przydatki prawe

Torbiel
hypoechogenna

Przydatki
lewe

Torbiel
wypeniona
gst treci
Torbiel
niejednorodna
echogenicznie
Zmiana
lito torbielowata
Razem

Torbiel
hypoechogenna

Torbiel
wypeniona
gst treci

Torbiel
niejednorodna
echogenicznie

Zmiana
lito torbielowato

Razem

4

5

2

0

11

4

10

2

1

17

0

2

0

0

2

1

1

0

0

2

9

18

4

1

32

Typowy, najczciej spotykany obraz ultrasonograficzny torbieli endometrialnej przedstawia
fot. 1.

Fot 1: Ultrasonograficzny obraz torbieli endometrialnej
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4.5.2. Ultrasonografia w diagnostyce endometriozy trzonu macicy
Potwierdzone histopatologicznie wystpowanie endometriozy trzonu macicy (adenomyosis)
dotyczyo 227 kobiet, w tym u 178 (78.4%) z nich endometrioza bya zlokalizowana wycznie
w obrbie trzonu macicy, a u pozostaych 49 (21.6%) oprócz trzonu macicy wystpowaa take
w innych czciach narzdu rodnego.
Wród 227 pacjentek z histologicznym rozpoznaniem adenomyosis w 173 (76.2%)
przypadkach w obrazie ultrasonograficznym podejrzewano takie zmiany, natomiast w pozostaych
54 (23.8%) przypadkach nie stwierdzono zmian ultrasonograficznych mogcych sugerowa
endometrioz trzonu macicy (Tabela 28).
Tabela 28: Ultrasonografia w diagnostyce endometriozy trzonu macicy

Lokalizacja endometriozy

N

W obrbie trzonu macicy
Równoczenie w obrbie
trzonu macicy i w innych
czciach narzdu rodnego
Razem
n (%)

Obraz adenomyosis w badaniu USG

178
(78.4%)

Nieobecny n (%)
45
(25.3%)

Obecny n (%)
133
(74.7%)

49
(21.6%)

9
(18.4%)

40
(81.6%)

227
(100%)

54
(23.8%)

173
(76.2%)

Typowy, najczciej spotykany obraz ultrasonograficzny adenomyosis z charakterystycznie
pogrubia, niejednorodn cian tyln przedstawia fot. 2.

Fot 2: Ultrasonograficzny obraz adenomyosis
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4.6. Warto kolposkopii w diagnostyce endometriozy szyjki macicy
Ocena kolposkopowa szyjki macicy jest standardowym badaniem u wszystkich pacjentek
hospitalizowanych w naszej klinice. Zgodno badania kolposkopowego z rozpoznaniem
histologicznym endometriozy szyjki macicy obrazuje Tabela 29.
Tabela 29: Zgodno badania kolposkopowego z rozpoznaniem histologicznym endometriozy szyjki macicy

Rozpoznanie histologiczne
endometriozy
N (%)

Podejrzenie kolposkopowe
endometriozy
n (%)

Brak kolposkopowych cech
endometriozy
n (%)

86* (100%)

78 (90.7%)

8** (9.3%)

* w 3 przypadkach obecna endometrioza take w obrbie innych czci narzdu rodnego
** w 8 przypadkach endometrioza gboka

W badaniu histologicznym endometrioz w obrbie szyjki macicy rozpoznano w 86
przypadkach, z czego w 78 (90.7%) przypadkach bya to endometrioza powierzchowna,
a w pozostaych 8 (9.3%) przypadkach endometrioza gboka. We wszystkich przypadkach
endometriozy powierzchownej stwierdzono jej podejrzenie w obrazie kolposkopowym.
W 3 przypadkach endometrioza (gboka) szyjki macicy wspó istniaa z endometrioz
o innej lokalizacji w obrbie narzdu rodnego.
Kolposkopow lokalizacj ognisk endometriozy w obrbie szyjki macicy obrazuje
Tabela 30.
Tabela 30: Kolposkopowa lokalizacja ognisk endometriozy w obrbie szyjki macicy

Lokalizacja endometriozy

N

%

na tarczy czci pochwowej

45

57.7

na granicy ujcia zewntrznego kanau szyjki

17

21.8

na tarczy czci pochwowej i na granicy ujcia
zewntrznego kanau szyjki

16

20.5

Razem

78

100

W 45 (57.7%) przypadkach ogniska endometriozy zlokalizowane byy na tarczy czci
pochwowej w obrbie wtórnego nabonka wielowarstwowego paskiego lub strefy regeneracji,
w 17 (21.8%) przypadkach w obrbie ujcia zewntrznego kanau szyjki macicy i w 16 (20.5%)
przypadkach mia y miejsce obydwie lokalizacje równoczenie.
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Róne obrazy kolposkopowe ektopii endometrialnej przedstawiono na fot. 3, 4 i 5.

Fot 3: Drobne ogniska ektopii endometrialnej na
tylnej wardze tarczy czci pochwowej

Fot 4: Krwawienie z ogniska ektopii endometrialnej
zlokalizowanej na granicy ujcia zewntrznego

Fot 5: Endometrioza w sklepieniu pochwy
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W 58 (67.5%) przypadkach endometriozy szyjki macicy byy wykonywane w przeszoci
zabiegi chirurgiczne w obrbie szyjki macicy (Tabela 31).
Tabela 31: Prawdopodobne przyczyny powstania endometriozy szyjki macicy

Prawdopodobna przyczyna

n

%

Elektrokoagulacja tzw. naderki szyjki macicy

28

32.55

Konizacja szyjki macicy

11

12.8

Diagnostyczne wyyeczkowania kanau szyjki i
jamy macicy

9

10.5

Wyyeczkowanie jamy macicy po poronieniu lub
porodzie

10

11.6

Nieznana

28

32.55

Razem

86

100

U 28 (32.55%) pacjentek z endometrioz szyjki macicy wykonano w przeszoci
elektrokoagulacj tzw. naderki, u 11 (12.8%) konizacj, u 9 (10.5%) diagnostyczne
wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy oraz u 10 (11.6%) wyyeczkowanie jamy macicy po
poronieniu lub porodzie. W pozostaych 28 (32.55%) przypadkach nie wykonywano w przeszoci
adnych zabiegów chirurgicznych w obrbie szyjki macicy.
Tabela 32: Objawy kliniczne endometriozy szyjki macicy

Objawy kliniczne

n

%

Krwawienia lub plamienia midzymiesiczkowe

30

34.9

Krwawienia lub plamienia kontaktowe

19

22.1

Krwawienia lub plamienia midzymiesiczkowe oraz
kontaktowe

15

17.4

Brak

22

25.6

Razem

86

100

W 30 (34.9%) przypadkach rozpoznanej endometriozy szyjki macicy miay miejsce
krwawienia lub plamienia midzymiesiczkowe, w 19 (22.1%) krwawienia lub plamienia
kontaktowe, w 15 (17.4%) obydwa typy plamie lub krwawie i w 22 (25.6%) przypadkach nie
podawano tego typu dolegliwoci (Tabela 32).
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U 64 pacjentek z endometrioz szyjki macicy, u których wystpoway objawy kliniczne
w postaci nieprawidowych krwawie lub plamie, przed przyjciem do kliniki i ustaleniem
waciwego rozpoznania, podejmowano róne próby leczenia zarówno farmakologicznego jak
i chirurgicznego (Tabela 33).
Tabela 33: Leczenie nieprawidowych krwawie i plamie przed hospitalizacj w klinice

Leczenie

n

%

Wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy

19

29.7

Terapia hormonalna

33

51.6

Wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy i
terapia hormonalna

12

18.7

Razem

64

100

W 19 (29.7%) przypadkach wykonano wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy,
w 33 (51.6%) przypadkach zastosowano hormonoterapi i w 12 (18.7%) przypadkach wdroono
obydwie te procedury.
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4.7. Metody i wyniki leczenia endometriozy narzdu rodnego

4.7.1. Leczenie endometriozy przydatków
W grupie 178 pacjentek z rozpoznan endometrioz przydatków w 45 (25.3%) przypadkach
wykonano zabieg cakowitego usunicia macicy wraz z obustronnymi przydatkami oraz
w 133 (74.7%) przypadkach zabieg oszczdzajcy, po którym pozostawiono przynajmniej jeden
jajnik, w tym w 26 (14.6%) przypadkach byo to usunicie macicy wraz z jednostronnymi
przydatkami +/- usunicie zmiany z drugich przydatków, w 72 (40.4%) przypadkach wyuszczenie
jedno- lub obustronne guzów endometrialnych przydatków oraz w 35 (19.7%) usunicie
jednostronne przydatków +/- usunicie zmiany z drugich przydatków (Tabela 34).
Tabela 34: Leczenie chirurgiczne endometriozy przydatków

Rodzaj zabiegu

n

%

Usunicie macicy wraz z przydatkami

45

25.3

Usunicie macicy wraz z jednostronnymi przydatkami +/usunicie zmiany z drugich przydatków

26

14.6

Wyuszczenie jedno- lub obustronnych guzów
endometrialnych przydatków

72

40.4

Usunicie jednostronnych przydatków +/- usunicie zmiany
z drugich przydatków

35

19.7

Razem

178

100

U 43 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie przydatków nie wdroono
uzupeniajcej farmakoterapii ze wzgldu na to, i u czci z nich drobne ogniska bezobjawowej
endometriozy jajnika/ów znaleziono przypadkowo podczas zabiegów operacyjnych wykonanych
z innych wskaza ginekologicznych, a cz leczya si z powodu niepodnoci i tym zalecano po
zabiegu podjcie jak najszybszej próby zajcia w ci. W pozostaych 90 przypadkach
przeprowadzono leczenie farmakologiczne, w tym u 29 (32.2%) kobiet zastosowano Danasol
(grupa A), u 45 (50%) Zoladex (grupa B), a u 16 (17.8%) Depo-Prover (grupa C) (Tabela 35).
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Tabela 35: Uzupeniajce leczenie farmakologiczne endometriozy przydatków

Zastosowany preparat

n

%

Danasol

29

32.2

Zoladex

45

50

Depo-Provera

16

17.8

Razem

90

100

4.7.2. Leczenie endometriozy trzonu macicy
W grupie 178 pacjentek z lokalizacj endometriozy w obrbie trzonu macicy w 84 (47.2%)
przypadkach przeprowadzono zabieg operacyjny polegajcy na cakowitym usuniciu macicy wraz
z obustronnymi przydatkami, w 49 (27.5%) przypadkach zabieg usunicia macicy wraz
z jednostronnymi przydatkami, w 29 (16.3%) przypadkach zabieg usunicia macicy bez
przydatków oraz w 16 (9%) przypadkach zabieg operacyjny polegajcy na usuniciu zmiany
o charakterze adenomyoma (Tabela 36).
Tabela 36: Leczenie chirurgiczne endometriozy trzonu macicy

Rodzaj zabiegu

n

%

Usunicie macicy wraz z przydatkami

84

47.2

Usunicie macicy wraz z jednostronnymi przydatkami

49

27.5

Usunicie macicy bez przydatków

29

16.3

Usunicie zmiany o charakterze adenomyoma

16

9

Razem

178

100

4.7.3. Leczenie endometriozy otrzewnej
W grupie 42 pacjentek z endometrioz zlokalizowan w obrbie otrzewnej zaamka
pcherzowo-macicznego i zatoki Douglasa wykonano w 2 (4.8%) przypadkach zabieg operacyjny
cakowitego usunicia macicy wraz z obustronnymi przydatkami z powodu innych wskaza
(w obydwu przypadkach by to rak jajnika, któremu towarzyszyy drobne ogniska endometriozy
w obrbie otrzewnej), w 1 (2.4%) przypadku zabieg czciowego usunicia narzdu rodnego
z innych wskaza (wyuszczenie gruczolakotorbielaka jajnika) oraz w pozostaych 39 (92.8%)
przypadkach wycznie miejscowe wycicie lub koagulacj ognisk endometriozy (Tabela 37).
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Tabela 37: Leczenie chirurgiczne endometriozy otrzewnej

Rodzaj zabiegu

n

%

Usunicie macicy wraz z przydatkami z innych wskaza

2

4.8

Czciowe usunicie narzdu rodnego z innych wskaza +
wycicie i/lub koagulacja ognisk endometriozy

1

2.4

Wycicie i/lub koagulacja ognisk endometriozy

39

92.8

Razem

42

100

Laparoskopowe obrazy endometriozy otrzewnej przedstawiono na fot. 6 i 7.

Fot 6: Endometrioza otrzewnej pod
postaci czerwonych guzków

Fot 7: Endometrioza otrzewnej pod
postaci ciemnogranatowych guzków
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U 21 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie otrzewnej nie wdroono
uzupeniajcej farmakoterapii, w tym u 19 kobiet leczcych si z powodu niepodnoci oraz
u 2 pacjentek operowanych z powodu raka jajnika. W pozostaych 21 przypadkach przeprowadzono
leczenie farmakologiczne, w tym u 9 (42.9%) kobiet przy uyciu Danasolu (grupa A), u 7 (33.3%)
Zoladexu (grupa B), a u 5 (23.8%) Depo-Provery (grupa C) (Tabela 38).
Tabela 38: Uzupeniajce leczenie farmakologiczne endometriozy otrzewnej

Zastosowany preparat

n

%

Danasol

9

42.9

Zoladex

7

33.3

Depo-Provera

5

23.8

Razem

21

100

4.7.4. Leczenie endometriozy wystpujcej równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego
U 79 kobiet z rozpoznan endometrioz wystpujc równoczenie w kilku czciach
narzdu rodnego wykonano w 49 (62%) przypadkach zabieg operacyjny polegajcy na cakowitym
usuniciu macicy wraz z obustronnymi przydatkami i wszystkimi zmianami endometrialnymi oraz
w 30 (38%) przypadkach zabieg operacyjny oszczdzajcy narzd rodny, w tym w 9 (11.4%)
przypadkach usunicie wszystkich widocznych ognisk endometriozy oraz w 21 (26.6%)
przypadkach maksymaln cytoredukcj zmian endometrialnych (Tabela 39).
Tabela 39: Leczenie chirurgiczne endometriozy wystpujcej równoczenie w kilku czciach narzdu
rodnego

Rodzaj zabiegu

n

%

Usunicie macicy wraz z przydatkami

49

62

Operacje oszczdzajce narzd rodny z usuniciem
wszystkich widocznych zmian endometrialnych

9

11.4

Operacje oszczdzajce narzd rodny z maksymaln
cytoredukcj zmian endometrialnych

21

26.6

Razem

79

100

U 16 pacjentek z równoczesn lokalizacj endometriozy w kilku czciach narzdu rodnego
leczcych si z powodu niepodnoci nie wczono leczenia farmakologicznego zalecono po
zabiegu operacyjnym podjcie jak najszybszej próby zajcia w ci. U pozostaych 14 pacjentek
wdroono uzupeniajce leczenie farmakologiczne, w tym u 5 (35.7%) kobiet zastosowano Danasol
(grupa A), u 4 (28.6%) Zoladex (grupa B), a u 5 (35.7%) Depo-Prover (grupa C) (Tabela 40).
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Tabela 40: Uzupeniajce leczenie farmakologiczne endometriozy wystpujcej równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego

Zastosowany preparat

n

%

Danasol

5

35.7

Zoladex

4

28.6

Depo-Provera

5

35.7

Razem

14

100

4.7.5. Leczenie endometriozy szyjki macicy
W grupie 83 pacjentek z wyczn lokalizacj zmian endometrialnych w obrbie szyjki
macicy w 11 (13.3%) przypadkach wykonano zabieg operacyjny polegajcy na wyciciu macicy
z innych przyczyn, w tym w 8 przypadkach z powodu miniaków, w 1 przypadku z powodu raka
szyjki macicy i w 2

przypadkach z powodu guzów przydatków u kobiet w wieku

oko omenopauzalnym. W 8 (9.6%) przypadkach wykonano zabieg na szyjce macicy, w tym
w 2 przypadkach konizacj i w 6 przypadkach operacj plastyczn szyjki macicy. W pozostaych
64 (77.1%) przypadkach zastosowano metod leczenia opracowan w naszej klinice [66, 67],
polegajc na usuniciu zmian endometrialnych ostr yeczk (tzw. scraping) z nastpow
kriokoagulacj w 30 (36.1%) przypadkach lub przyeganiem Vagothylem w kolejnych 34 (41%)
przypadkach (Tabela 41).
Tabela 41: Leczenie chirurgiczne endometriozy szyjki macicy

Rodzaj zabiegu

n

%

Wycicie macicy z innych przyczyn

11

13.3

Konizacja lub operacja plastyczna szyjki
macicy z innych przyczyn

8

9.6

Scraping z nastpow kriokoagulacj

30

36.1

Scraping z nastpowym przyeganiem
Vagothylem

34

41

Razem

83

100

Obrazy ektopii endometrialnej szyjki macicy przed i po leczeniu obrazuj fot. 8, 9 i 10.
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Fot 8: Krwawienie z ektopii endometrialnej
zlokalizowanej na granicy ujcia zewntrznego

Fot 9: Ektopia endometrialna w trakcie gojenia po
leczeniu metod scrapingu i kriokoagulacji

Fot 10: Szyjka macicy po zakoczonym procesie
gojenia ektopii endometrialnej
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4.7.6. Leczenie endometriozy krocza i/lub pochwy
W grupie 14 kobiet z wyczn lokalizacj zmian endometrialnych w obrbie krocza i/lub
pochwy we wszystkich przypadkach przeprowadzono miejscowe wycicie ognisk endometriozy
w granicach zdrowych tkanek. Szczegóow lokalizacj zmian w rozpatrywanej grupie przedstawia
Tabela 42.
Tabela 42: Leczenie chirurgiczne endometriozy krocza i/lub pochwy

Wycicie miejscowe zmiany
Lokalizacja endometriozy
n

%

Krocze

5

35.7

Pochwa

7

50

Krocze i pochwa

2

14.3

Razem

14

100

W 5 (35.7%) przypadkach usunite zmiany endometrialne zlokalizowane byy wycznie
w obrbie krocza, w 7 (50%) wycznie w obrbie pochwy oraz w 2 (14.3%) znajdoway si
w obydwu tych lokalizacjach.
4.7.7. Wyniki oszczdzajcego leczenia operacyjnego endometriozy narzdu rodnego bez
uzupeniajcej farmakoterapii
Sporód 180 kobiet leczonych operacyjnie oszczdzajco bez uzupeniajcej farmakoterapii
w cigu 24 miesicy obserwacji w 147 (81.7%) przypadkach nie stwierdzono nawrotu choroby,
natomiast w 33 (18.3%) przypadkach stwierdzono nawrót endometriozy (Tabela 43).
W grupie 43 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie przydatków,
u których po oszczdzajcym leczeniu chirurgicznym nie wdroono uzupeniajcej farmakoterapii,
w cigu dwuletniej obserwacji, stwierdzono 10 (23.3%) przypadków nawrotu choroby, z czego
2 wystpiy do 6 miesicy od zabiegu operacyjnego, 4 pomidzy 6 a 12 miesicy, 3 pomidzy
12 a 18 miesicy oraz 1 pomidzy 18 a 24 miesicy od zabiegu operacyjnego. U 33 (76.7%) kobiet
nie stwierdzono nawrotu choroby.
Przy wycznej lokalizacji endometriozy w obrbie trzonu macicy u 2 (12.5%) sporód
16 kobiet, u których przeprowadzono zabiegi oszczdzajce polegajce na usuniciu zmian typu
adenomyoma z pozostawieniem trzonu macicy, stwierdzono pomidzy 18 a 24 miesicem
obserwacji nawrót choroby. W pozostaych 14 (87.5%) przypadkach nie stwierdzono nawrotu
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endometriozy.
Tabela 43: Wyniki oszczdzajcego leczenia operacyjnego endometriozy narzdu rodnego bez
uzupeniajcej farmakoterapii

Nawroty endometriozy
(czas obserwacji 24 miesice (m))
Razem
6 m 12 m 18 m 24 m
n (%)
10
2
4
3
1
(23.3%)

Lokalizacja
endometriozy

N

Bez nawrotu
endometriozy
n (%)

Przydatki

43

33
(76.7%)

Trzon macicy

16

14
(87.5%)

0

0

0

2

2
(12.5%)

Otrzewna

19

12
(63.2%)

1

3

2

1

7
(36.8%)

Szyjka macicy

72

64
(88.9%)

3

3

2

0

8
(11.1%)

Krocze i/lub
pochwa

14

14
(100%)

0

0

0

0

0
(0%)

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

16

10
(62.5%)

1

3

2

0

6
(37.5%)

Razem

180

147
(81.7%)

7

13

9

4

33
(18.3%)

U 19 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie otrzewnej, u których po
oszczdzajcym

leczeniu

chirurgicznym

nie

wdroono

uzupeniajcej

farmakoterapii,

zaobserwowano w 7 (36.8%) przypadkach nawrót choroby, z czego 1 mia  miejsce do 6 miesicy
po zabiegu operacyjnym, 3 pomidzy 6 a 12 miesicem, 2 pomidzy 12 a 18 miesicem oraz
1 pomidzy 18 a 24 miesicem po zabiegu operacyjnym. W pozostaych 12 (63.2%) przypadkach
tej grupy kobiet nie stwierdzono nawrotu choroby.
W grupie 72 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie szyjki macicy,
u których po przeprowadzonym leczeniu pozostawiono t cz narzdu rodnego, nawrót zmian
chorobowych stwierdzono w 8 (11.1%) przypadkach, z czego w 3 wystpi do 6 miesicy po
zabiegu, w kolejnych 3 pomidzy 6 a 12 miesicem oraz w 2 pomidzy 12 a 18 miesicem po
leczeniu. W grupie tej nie stwierdzono nawrotu ognisk endometriozy u 64 (88.9%) pacjentek.
Wród 14 kobiet z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie krocza i/lub pochwy nie
stwierdzono adnego przypadku nawrotu zmian chorobowych.
W grupie 16 pacjentek z lokalizacj endometriozy równoczenie w kilku czciach narzdu
rodnego, u których po oszczdzajcym leczeniu chirurgicznym nie wdroono uzupeniajcej
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farmakoterapii w 6 (37.5%) przypadkach stwierdzono nawrót choroby, z czego 1 wystpi do
6 miesicy po zabiegu operacyjnym, 3 pomidzy 6 a 12 miesicem oraz 2 pomidzy 12 a 18
miesicem. U 10 (62.5%) kobiet nie stwierdzono nawrotu choroby.
Na rycinie 3 przedstawiono wykres skumulowanej czstoci wystpowania nawrotów
u pacjentek po oszczdzajcym leczeniu chirurgicznym bez uzupeniajcej farmakoterapii w czasie
dwuletniej obserwacji. W 6 miesicy po zabiegu obserwowano 3.9% przypadków nawrotów, ale ju
w 12 miesicu liczba pacjentek z nawrotami wzrosa do 11.1% przypadków. Rónice pomidzy
czstoci nawrotów w 6 i 12 miesicu obserwacji wystpoway na poziomie p=0,010.
Nie stwierdzono natomiast znamiennych rónic pomidzy czstoci nawrotów w 12 i 18 miesicu
obserwacji oraz w 18 i 24 miesicu obserwacji. W stosunku do czstoci nawrotów w 6 miesicu
obserwacji czsto nawrotów wzrastaa statystycznie znamiennie w 12 miesicu (p=0,010),
w 18 miesicu (p<0,001) i w 24 miesicu (p<0,001).

p=0,050
p<0,001
p<0,001
p=0,010

NS

NS

20%

18,3%

Skumulowana czsto
wystpowania nawrotów

16,1%
15%

11,1%
10%

3,9%

5%

0%

0

6

12

18

24

Czas obserwacji (miesice)

Ryc. 3: Zaleno czstoci wystpowania nawrotów od czasu wykonania
zabiegu

W badanym materiale klinicznym stwierdzono statystyczn znamienno  (p=0,043)
wystpowania

nawrotów

po

oszczdzajcym

leczeniu

operacyjnym

bez

uzupeniajcej

farmakoterapii w okresie dwuletniej obserwacji w zalenoci od lokalizacji endometriozy (Ryc. 4).
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p=0,043

Czsto wystpowania nawrotów
w obserwacji 2 letniej

50%

40%

37,5%

36,8%

30%

23,3%
20%

12,5%

11,1%

10%

0,0%
0%
Przydatki

Trzon macicy

Otrzewna

Szyjka macicy

Krocze i/lub
pochwa

Równocze nie w
kilku cz ciach
narzadu rodnego

Lokalizacja endometriozy

Ryc. 4: Lokalizacja endometriozy a czsto wystpowania nawrotów po
oszczdzajcym leczeniu operacyjnym bez uzupeniajcej farmakoterapii

Wykresy skumulowanej czstoci wystpowania nawrotów dla rónych lokalizacji
endometriozy przedstawiono na rycinie 5.

Skumulowana czsto
wystpowania nawrotów

57%

Przydatki
Trzon macicy
Otrzewna
Szyjka macicy
Krocze i/lub pochwa
w kilku czsciach narzadu rodnego

38%

37,5%

37,5%

31,6%

36,8%

25,0%
21,1%

20,9%

23,3%

19%
14,0%
11,1%
6,3%

12,5%
11,1%

8,3%

4,2%
0%

0%

0

6

12

18

Czas obserwacji (miesice)

Ryc. 5: Skumulowana czsto wystpowania nawrotów po oszczdzajcym
leczeniu operacyjnym bez uzupeniajcej farmakoterapii w poszczególnych
lokalizacjach endometriozy
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24

Na ich podstawie mona wnioskowa, e najliczniejsze nawroty w okresie dwuletniej
obserwacji wystpoway w grupie pacjentek z endometrioz zlokalizowan równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego. Natomiast w grupie pacjentek z lokalizacj endometriozy w obrbie
otrzewnej, po 24

miesicach obserwacji odsetek nawrotów wynosi 36.8% i by zbliony do

czstoci (37.5%) nawrotów w grupie pacjentek z lokalizacj endometriozy równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego. Krzywa nawrotów w grupie pacjentek z lokalizacj endometriozy
w obrbie przydatków wykazywaa najwiksz dynamik przyrostu nawrotów pomidzy 6 a 18
miesicem obserwacji, osigajc po 24 miesicach skumulowan czsto wynoszc 23.3%.
Zdecydowanie agodniejszy przebieg miaa krzywa nawrotów choroby w grupie pacjentek
z lokalizacj endometriozy w szyjce macicy, a ostateczna skumulowana czsto nawrotów w tej
grupie wyniosa po 18 miesicach 11.1% i nie ulega zmianie do zakoczenia okresu obserwacji.
Z kolei przebieg krzywej nawrotów w grupie pacjentek z lokalizacj endometriozy w trzonie
macicy na poziomie zerowym do 18 miesica by identyczny z przebiegiem krzywej nawrotów
u pacjentek z endometrioz krocza i/lub pochwy, jednak pomidzy 18 a 24 miesicem obserwacji
gwatownie wzrós osigajc skumulowan czsto nawrotów na poziomie 12.5%.
4.7.8. Wyniki oszczdzajcego leczenia operacyjnego endometriozy szyjki macicy
Tabela 44: Wyniki oszczdzajcego leczenia operacyjnego endometriozy szyjki macicy

Rodzaj zabiegu

N

Bez nawrotu
endometriozy
n (%)

Nawroty endometriozy
(czas obserwacji 24 miesice (m))
6m

12m 18m 24m

Razem
n (%)

Konizacja lub operacja plastyczna
szyjki macicy z innych przyczyn

8

8
(100%)

0

0

0

0

0

Scraping z nastpow
kriokoagulacj

30

27
(90%)

1

1

1

0

3
(10%)

Scraping z nastpowym
przyeganiem Vagothylem

34

29
(85.3%)

2

2

1

0

5
(14.7%)

Razem

72

64
(88.9%)

3

3

2

0

8
(11.1%)

W grupie 8 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie szyjki macicy,
u których wykonano konizacj lub operacje plastyczne szyjki macicy z innych przyczyn nie
stwierdzono nawrotu ognisk chorobowych w adnym przypadku. Sporód 30 kobiet, u których jako
metod leczenia zastosowano scraping z nastpow kriokoagulacj zmian w 27 (90%) przypadkach
nie stwierdzono nawrotu endometriozy. W pozostaych 3 (10%) przypadkach zaobserwowano
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nawroty ognisk endometriozy, z czego 1 pojawi si do 6 miesicy po zabiegu, 1 pomidzy 6 a 12
miesicem i 1 pomidzy 12 a 18 miesicem. W grupie 34 kobiet leczonych metod scrapingu
z nastpowym przyeganiem Vagothylem w 29 (85.3%) przypadkach nie stwierdzono nawrotu
endometriozy. Ponowne pojawienie si ognisk endometriozy zaobserwowano w 5 (14.7%)
przypadkach, z czego 2 miay miejsce do 6 miesicy po zabiegu, 2 pomidzy 6 a 12 miesicem
i 1 pomidzy 12 a 18 miesicem po leczeniu (Tabela 44).
Tak wic w trakcie dwuletniej obserwacji nie stwierdzono, by rodzaj zastosowanej metody
leczenia endometriozy szyjki macicy mia wpyw (p=0,477) na czsto wystpowania nawrotów
(Ryc. 6).

p=0,477
NS
bez wznowy
nawroty

100,0%
90,0%

100%

85,3%

80%

60%

40%

10,0%

20%

14,7%

0%

Konizacja lub operacja
plastyczna szyjki macicy
z innych przyczyn

Scraping z nastpow 
kriokoagulacj

Scraping z natpowym
przy eganiem
Vagothylem

Rodzaj zabiegu

Ryc. 6: Rodzaj leczenia endometriozy szyjki macicy a czsto wystpowania
nawrotów

4.7.9. Wyniki oszczdzajcego leczenia operacyjnego endometriozy narzdu rodnego z
uzupeniajc farmakoterapi
Sporód 125 pacjentek z endometrioz narzdu rodnego leczonych operacyjnie
oszczdzajco z nastpow farmakoterapi w 94 (75.2%) przypadkach nie zaobserwowano, podczas
dwuletniej obserwacji, nawrotu choroby. W pozostaych 31 (24.8%) przypadkach stwierdzono
nawrót choroby, z czego 18 (58.1%) przypadków dotyczyo wycznej lokalizacji endometriozy
w obrbie przydatków, kolejnych 7 (22.6%) wycznej lokalizacji zmian w obrbie otrzewnej oraz
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6 (19.3%) lokalizacji endometriozy równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego (Tabela 45).
Tabela 45: Wyniki oszczdzajcego leczenia operacyjnego endometriozy narzdu rodnego z uzupeniajc
farmakoterapi

Nawrót endometriozy

Lokalizacja
endometriozy

N

Nie
n (%)

Tak
n (%)

Przydatki

90

72 (80%)

18 (20%)

Otrzewna

21

14 (66.7%)

7 (33.3%)

Równoczenie w
kilku czciach
narzdu rodnego

14

8 (57.1%)

6 (42.9%)

Razem

125

94 (75.2%)

31 (24.8%)

Tak wic nie stwierdzono znamiennej statystycznie zalenoci (p=0,113) pomidzy
czstoci wystpowania nawrotów u pacjentek po oszczdzajcym leczeniu operacyjnym
z uzupeniajc farmakoterapi a lokalizacj endometriozy (Ryc. 7).
p=0,113
NS
bez wznowy
nawroty
100%

80,0%
80%

66,7%
57,1%

60%

42,9%
33,3%

40%

20,0%
20%

0%

Przydatki

Otrzewna

Równoczesnie w kilku
cz ciach narzadu
rodnego

Lokalizacja endometriozy

Ryc. 7: Lokalizacja endometriozy u pacjentek po oszczdzajcym leczeniu
operacyjnym z uzupeniajc farmakoterapi a czsto nawrotów
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Tabela 46: Nawroty po oszczdzajcym leczeniu operacyjnym endometriozy z uzupeniajc
farmakoterapi a rodzaj zastosowanego preparatu farmakologicznego
Ilo nawrotów w czasie miesicy (m)
Lokalizacja
endometriozy

N

Nawroty
n (%)

Grupa A (Danasol)
(n=43)

Grupa B (Zoladex)
(n=56)

Grupa C (Depo-Provera)
(n=26)

6m

12m

18m

24m



6m

12m

18m

24m



6m

12m

18m

24m



Przydatki

90

18
(20%)

0

4

2

0

6

0

4

4

1

9

0

0

1

2

3

Otrzewna

21

7
(33.3%)

0

2

1

0

3

0

1

1

0

2

0

1

0

1

2

Równoczenie w
kilku czciach
narz du rodnego

14

6
(42.9%)

0

0

1

2

3

0

1

1

0

2

0

0

0

1

1

Razem

125

31
(24.8%)

12
(27.9%)

13
(23.2%)

6
(23.1%)

W grupie kobiet z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie przydatków, u których po
oszczdzajcym leczeniu operacyjnym zastosowano uzupeniajc farmakoterapi, w trakcie
dwuletniej obserwacji, stwierdzono 18 (20%) przypadków nawrotu choroby, z czego 6 (33.3%)
wystpio u pacjentek, którym podawano Danasol (grupa A), 9 (50%) u pacjentek, u których
zastosowano Zoladex (grupa B) i 3 (16.7%) u pacjentek leczonych preparatem Depo-Provera
(grupa C). Sporód 6 przypadków nawrotu choroby w grupie A, 4 pojawiy si pomidzy 6 a 12
miesicem po zakoczonym leczeniu, a kolejne 2 pomidzy 12 a 18 miesicem. Z 9 przypadków
nawrotu choroby w grupie B, 4 mia y miejsce pomidzy 6 a 12 miesicem po zakoczonym
leczeniu, kolejne 4 pomidzy 12 a 18 miesicem oraz 1 pomidzy 18 a 24 miesicem po leczeniu.
Sporód 3 przypadków nawrotu choroby w grupie C, 1 pojawi si pomidzy 12 a 18 miesicem,
a kolejne 2 pomidzy 18 a 24 miesicem po zako czonym leczeniu.
W grupie kobiet z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie otrzewnej stwierdzono
7 (33.3%) przypadków nawrotu choroby, z czego 3 (42.8%) wystpiy w grupie A, 2 (28.6%)
w grupie B i kolejne 2 (28.6%) w grupie C. Sporód 3 przypadków nawrotu choroby w grupie A,
2 pojawiy si pomidzy 6 a 12 miesicem i 1 pomidzy 12 a 18 miesicem po zako czonym
leczeniu. Z 2 przypadków nawrotu choroby w grupie B, 1 mia  miejsce pomidzy 6 a 12 miesicem
i 1 pomidzy 12 a 18 miesicem po zakoczonym leczeniu. Sporód 2 przypadków nawrotu
choroby w grupie C, 1 pojawi si pomidzy 6 a 12 miesicem i 1 pomidzy 18 a 24 miesicem po
zako czonym leczeniu.
W grupie kobiet z lokalizacj endometriozy równoczenie w kilku czciach narzdu
rodnego stwierdzono 6 (42.9%) przypadków nawrotu choroby, z czego 3 (50%) wystpiy w grupie
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A, 2 (33.3%) w grupie B i 1 (16.7%) w grupie C. Sporód 3 przypadków nawrotu choroby w grupie
A, 1 pojawi si pomidzy 12 a 18 miesicem i 2 pomidzy 18 a 24 miesicem po zakoczonym
leczeniu. Z 2 przypadków nawrotu choroby w grupie B, 1 mia  miejsce pomidzy 6 a 12 miesicem
i 1 pomidzy 12 a 18 miesicem po zako czonym leczeniu. Pojedynczy przypadek nawrotu
choroby w grupie C pojawi si pomidzy 18 a 24 miesicem po zakoczonym leczeniu
(Tabela 46).
W grupach pacjentek, które po oszczdzajcym leczeniu operacyjnym zostay poddane
uzupeniajcej farmakoterapii za pomoc Danasolu, Zoladexu lub Depo-Provery nie stwierdzono
istotnych statystycznie rónic (p=0,844) pomidzy rodzajem zastosowanego preparatu a czstoci
pojawienia si nawrotów (Ryc.8).
p=0,844
NS
bez wznowy
nawroty
100%

80%

76,9%

76,8%

72,1%

60%

40%

27,9%
23,2%

23,1%

20%

0%

Danasol

Zoladex

Depo-Provera

Stosowany preparat

Ryc. 8: Czsto nawrotów endometriozy a rodzaj zastosowanego preparatu
farmakologicznego

Porównanie

nawrotów

endometriozy

po

oszczdzajcym

leczeniu

operacyjnym

uzupenionym farmakoterapi i bez uzupeniajcej farmakoterapii obrazuje Tabela 47.
Wród 203 pacjentek operowanych

chirurgicznie oszczdzajco z endometrioz

zlokalizowan w obrbie przydatków, otrzewnej lub wystpujc równoczenie w kilku czciach
narzdu rodnego, nawrót choroby stwierdzono w 54 (26.6%) przypadkach, w tym w 23 (29.5%)
przypadkach z 78 w grupie, w której po operacji nie wdroono farmakoterapii oraz w 31 (24.8%)
przypadkach z 125 w grupie z uzupeniajc farmakoterapi. W grupie 133 pacjentek z wyczn
lokalizacj endometriozy w obrbie przydatków
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operowanych oszczdzajco nawrót choroby

odnotowano w 28 (21.1%) przypadkach, w tym u 10 (23.3%) z 43 kobiet, u których po operacji nie
wczono farmakoterapii oraz u 18 (20.0%) z 90 pacjentek, którym wdroono uzupeniajc
farmakoterapi. W grupie 40 pacjentek z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie otrzewnej
operowanych oszczdzajco nawrót choroby odnotowano w 14 (35.0%) przypadkach, w tym
u 7 (36.8%) z 19 kobiet, u których po operacji nie wczono farmakoterapii oraz u 7 (33.3%)
z 21 pacjentek, którym wdroono uzupeniajc farmakoterapi. W grupie 30 pacjentek
z endometrioz wystpujc równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego operowanych
oszczdzajco nawrót choroby odnotowano w 12 (40.0%) przypadkach, w tym u 6 (37.5%)
z 16 kobiet, u których po operacji nie wczono farmakoterapii oraz u 6 (42.9%) z 14 pacjentek,
którym wdroono uzupeniajc farmakoterapi.
Tabela 47: Nawroty endometriozy po wycznym oszczdzajcym leczeniu operacyjnym oraz
oszczdzajcym leczeniu operacyjnym z uzupeniajc farmakoterapi

Lokalizacja
endomietriozy

Przydatki

Otrzewna

Równoczenie
w kilku
czciach
narzdu
rodnego

Razem

N

Nawroty endometriozy
(czas obserwacji 24 miesice (m))

Leczenie

6 m 12 m 18 m 24 m

133

40

30

203

Razem

Tylko
operacyjne
(n=43)

2

Operacyjne z
farmakoterapi
(n=90)

0

8

7

3

18
(20%)

Tylko
operacyjne
(n=19)

1

3

2

1

7
(36.8%)

Operacyjne z
farmakoterapi
(n=21)

0

4

2

1

7
(33.3%)

Tylko
operacyjne
(n=16)

1

3

2

0

6
(37.5%)

Operacyjne z
farmakoterapi
(n=14)

0

1

2

3

6
(42.9%)

Tylko
operacyjne
(n=78)

4

10

7

2

23
(29.5%)

Operacyjne z
farmakoterapi
(n=125)

0

4

13
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3

11

1

7

10
(23.3%)

31
(24.8%)

Istotno
statystyczna

28
(21.1%)

P = 0,667

14
(35%)

P = 0,816

12
(40%)

P = 0,765

54
(26.6%)

P = 0,463

W badanym materiale klinicznym nie stwierdzono istotnych statystycznie rónic (p=0,463)
w czstoci wystpowania nawrotów endometriozy pomidzy grup pacjentek poddanych
wycznie oszczdzajcemu leczeniu operacyjnemu, a grup pacjentek z zastosowan uzupeniajc
farmakoterapi. Rónice te nie byy take istotne statystycznie w podgrupach o lokalizacji
endometriozy wycznie w obrbie przydatków (p=0,667), otrzewnej (p=0,816) jak i przy
wystpowaniu endometriozy równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego (p=0,765) (Ryc.9).

leczenie operacyjne
60%

p=0,765
NS

p=0,816
NS
40%

p=0,667
NS

leczenie operacyjne wspomagane
farmakoterapi

42,9%
37,5%

36,8%

p=0,463
NS

33,3%
29,5%
24,8%

23,3%
20,0%
20%

0%

Przydatki

Otrzewna

Równoczesnie w
kilku cz ciach
narzadu rodnego

RAZEM

Lokalizacja endometriozy

Ryc. 9: Czsto nawrotów endometriozy u pacjentek leczonych wycznie
oszczdzajco operacyjnie oraz oszczdzajco operacyjnie z uzupeniajc
farmakoterapi

Na rycinie 10 przedstawiono wykresy skumulowanej czstoci nawrotów u pacjentek
z endometrioz przydatków leczonych wycznie operacyjnie i pacjentek leczonych operacyjnie
z zastosowan uzupeniajc farmakoterapi. W przebiegu krzywych nawrotów statystycznie
znamienne rónice pomidzy tymi grupami obserwuje si w 6 miesicu obserwacji (p=0,040).
W kolejnych miesicach obserwacji nisza czsto nawrotów wystpuje w grupie pacjentek
leczonych dodatkowo farmakologicznie, nie mniej jednak nie s to rónice statystycznie istotne.
Wykresy skumulowanej czsto ci nawrotów u pacjentek z endometrioz w obrbie otrzewnej
leczonych wycznie operacyjnie i pacjentek z zastosowan uzupeniajc farmakoterapi wykazay
w kolejnych miesicach obserwacji nisz czsto nawrotów w grupie pacjentek leczonych
dodatkowo farmakologicznie. Nie mniej jednak nie s to rónice statystycznie istotne (Ryc. 11).
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38%

leczenie operacyjne

Skumulowana czsto
wystpowania nawrotów

leczenie operacyjne wspomagane farmakoterapi

p=0,667
NS

p=0,550
NS
p=0,374
NS

19%

23,3%

20,9%
20,0%

16,7%

14,0%

p=0,040
8,9%
4,7%
0,0%

0%

0

0,0%

6

12

18

24

Czas obserwacji (miesice)

Ryc. 10: Nawroty u pacjentek z endometrioz przydatków po wycznie
oszczdzajcym leczeniu operacyjnym oraz uzupenionym farmakoterapi
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Ryc. 11: Nawroty u pacjentek z endometrioz otrzewnej po wycznie
oszczdzajcym leczeniu operacyjnym oraz uzupenionym farmakoterapi
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Ryc. 12: Nawroty u pacjentek z endometrioz zlokalizowan równoczenie w
kilku czciach narzdu rodnego po wycznie oszczdzajcym leczeniu
operacyjnym oraz uzupenionym farmakoterapi

Wykresy skumulowanej czstoci nawrotów u pacjentek z endometrioz zlokalizowan
równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego leczonych wycznie operacyjnie i pacjentek
z zastosowan uzupe niajc farmakoterapi w kolejnych miesicach obserwacji wykazay, e
nisza czsto nawrotów dotyczya grupy pacjentek leczonych dodatkowo farmakologicznie, nie
mniej jednak take nie s to rónice statystycznie istotne (Ryc. 12).
Wykresy skumulowanej czstoci nawrotów u pacjentek po oszczdzajcym leczeniu
endometriozy (przydatków lub otrzewnej lub wystpujcej równoczenie w kilku czciach narzdu
rodnego) wycznie operacyjnym oraz uzupenionym farmakoterapi wykazay, e w przebiegu
krzywych nawrotów statystycznie znamienne rónice pomidzy tymi grupami obserwuje si
w 6 miesicu obserwacji (p=0,011). W kolejnych miesicach obserwacji nisza czsto nawrotów
wystpuje w grupie pacjentek leczonych dodatkowo farmakologicznie, nie mniej jednak nie s to
rónice statystycznie istotne (Ryc. 13).
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Ryc. 13: Nawroty endometriozy po wycznie oszczdzajcym leczeniu
operacyjnym oraz uzupenionym farmakoterapi

rednie wartoci nasilenia dolegliwoci bólowych w endometriozie zlokalizowanej
w obrbie przydatków, otrzewnej i równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego przed
leczeniem operacyjnym oraz po upywie 2 lat od oszczdzajcego zabiegu operacyjnego
z uwzgldnieniem zastosowania uzupe niajcej farmakoterapii zobrazowano w Tabeli 48.
Tabela 48: rednia warto nasilenia dolegliwoci bólowych w endometriozie zlokalizowanej w obrbie
przydatków, otrzewnej i równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego przed i po leczeniu.

rednie nasilenie dolegliwoci bólowych
Lokalizacja
endometriozy

Po 2 latach obserwacji
Przed zabiegiem
operacyjnym

Po oszczdzajcym zabiegu
operacyjnym

Po oszczdzajcym zabiegu
operacyjnym z
uzupeniajc
farmakoterapi

Przydatki

0.88

0.48

0.33

Otrzewna

1.23

0.73

0.59

Równoczenie w kilku
czciach narzdu
rodnego

0.89

0.41

0.32

Indeks dolegliwoci bólowych przed zabiegiem operacyjnym przy wycznej lokalizacji
endometriozy w obrbie przydatków wynosi 0.88, otrzewnej 1.23 a przy równoczesnym
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wystpowaniu zmian w kilku czciach narzdu rodnego 0.89. W grupie pacjentek po
oszczdzajcym zabiegu operacyjnym bez wdroenia uzupeniajcej farmakoterapii po dwóch
latach obserwacji indeks bólowy w grupie endometriozy przydatków wynosi 0.48, otrzewnej 0.73,
a przy równoczesnym wystpowaniu zmian w kilku czciach narzdu rodnego 0.41. Natomiast
w grupie pacjentek po oszczdzajcym operacyjnym leczeniu z nastpow farmakoterapi po
dwóch latach obserwacji po zakoczonym leczeniu indeks bólowy w grupie endometriozy
przydatków wynosi 0.33, otrzewnej 0.59, a przy równoczesnym wystpowaniu zmian w kilku
czciach narzdu rodnego 0.32.
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5. DYSKUSJA
Mimo prowadzonych od wielu lat bada i obserwacji klinicznych wci nie udao si
precyzyjnie okreli rzeczywistej czstoci wystpowania endometriozy w obrbie eskiego
narzdu pciowego. Wedug rónych opracowa endometrioza dotyczy moe od 2.5% do nawet
53% populacji kobiet w okresie penej dojrzaoci pciowej [24, 29, 50, 65, 87, 100, 103].
Prospektywne badania 1000 kobiet, które zostay poddane laparotomii z powodu agodnych
schorze w USA w Mayo Clinic potwierdziy obecno endometriozy w 50% przypadków [111].
U 50% - 70% kobiet poddanych laparoskopii diagnostycznej z powodu przewlekego bólu
w miednicy lub bolesnego miesiczkowania stwierdzono obecno ognisk endometriozy [14, 22].
U niepodnych pacjentek podczas wykonywania diagnostycznej laparoskopii w 10% - 60%
przypadków stwierdza si endometrioz [22, 29, 38, 65, 96]. Tak dua rozbieno danych
dotyczcych czstoci wystpowania endometriozy wynika zarówno z rónic populacyjnych
badanych grup, jak i braku moliwoci zdiagnozowania tych kobiet, u których choroba przebiega
bezobjawowo lub te niewielkie nasilenie objawów nie powoduje skarg pacjentek. Wedug rónych
autorów czsto wystpowania endometriozy bezobjawowej szacuje si na ok. 1% - 22% [22, 30].
Tak wic endometrioza jest jedn z najczstszych agodnych zmian narzdu pciowego
wystpujcych u kobiet w wieku rozrodczym.
W naszym materiale wród 4971 kobiet operowanych w Klinice Ginekologii i Onkologii
Collegium Medicum UJ w latach 1998 - 2001 endometrioz potwierdzono histopatologicznie w 574
przypadkach co stanowi 11.5%. W 454 przypadkach byy to kobiety, u których na podstawie
przeprowadzonego postpowania diagnostycznego, podejrzewano obecno zmian endometrialnych
przed zabiegiem chirurgicznym, natomiast w pozostaych 120 przypadkach endometrioz
potwierdzono histopatologicznie w materiale po operacjach, do których wskazaniem byy inne ni
endometrioza zmiany w obrbie narzdu rodnego.
Badany materia przeanalizowano uwzgldniajc lokalizacj endometriozy. A u 495
(86.2%) kobiet endometrioza bya zlokalizowana wycznie w obrbie jednej czci narzdu
rodnego, natomiast w pozostaych 79 (13.8%) przypadkach wystpowaa równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego. Dwie najczstsze lokalizacje endometriozy to przydatki i trzon macicy.
W 178 (31.0%) przypadkach endometrioza wystpowaa wycznie w obrbie przydatków i równie
czsto bo te w 178 (31.0%) przypadkach dotyczya wycznie trzonu macicy. Jednak rzeczywista
czsto wystpowania zmian o powyszych dwu lokalizacjach bya wiksza, gdy wród 79 kobiet
z równoczesnym wystpowaniem zmian w kilku czciach narzdu rodnego u 77 z nich ogniska
endometriozy dotyczyy midzy innymi przydatków, a u 49 trzonu macicy.
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Tak wic najwiksza czsto wystpowania endometriozy dotyczya lokalizacji w obrbie
przydatków (44.4%), przy czym w 31% przypadków bya to lokalizacja wyczna, a w 13.4%
przypadków zmiany endometrialne oprócz przydatków wystpoway te w innych czciach
narzdu rodnego. W obrbie trzonu macicy zmiany endometrialne byy zlokalizowane cznie
w 39.5% przypadków. Dane z pimiennictwa take potwierdzaj najczstsze wystpowanie ognisk
endometriozy w obrbie jajników i trzonu macicy [75, 89]. Wg Palatyskiego umiejscowienie
ektopowych ognisk endometrium w jajniku jest oceniane na ok. 40% - 79% [75]. Czsto
wystpowania adenomyosis w usunitych z rónych wskaza macicach szacowana jest przez
rónych autorów w przedziale pomidzy 8% a 70% [6, 39, 60, 92, 98]. Zdecydowanie rzadziej
w naszym materiale endometrioza bya zlokalizowana w obrbie otrzewnej zaamka pcherzowo macicznego i zatoki Douglasa (12.9%) oraz szyjki macicy (15%). W pimiennictwie istnieje bardzo
niewiele danych na temat czstoci wystpowania ektopii endometrialnej w obrbie szyjki macicy.
Odsetek przypadków endometriozy zlokalizowanej w obrbie szyjki macicy w naszym materiale
jest wysoki w porównaniu z danymi z pimiennictwa [22]. Jest to wynikiem przyjtej zasady, i
badanie kolposkopowe stanowi skadow badania ginekologicznego i jest wykonywane u kadej
hospitalizowanej pacjentki. Dowiadczenie naszej kliniki wskazuje, e kolposkopia jest najlepsz
metod wykrywania ognisk endometriozy w obrbie szyjki macicy. Przypadki ektopii
endometrialnej nie wykryte kolposkopowo, a rozpoznane histologicznie, naleay do rzadko
wystpujcej tzw. endometriozy gbokiej szyjki macicy. Dziki rutynowemu zastosowaniu
kolposkopii jako metody diagnostycznej mogli my wyjani wiele przypadków krwawie
pochodzcych z ognisk ektopii endometrialnej, które bdnie byy uwaane za krwawienia z jamy
macicy. Najrzadziej za endometrioza wystpowaa w naszym materiale w okolicy krocza i/lub
pochwy (2.4%).
U kobiet z endometrioz mog wystpowa take inne zmiany anatomiczne w obrbie
narzdu rodnego. Do najczciej spotykanych nale miniaki macicy (43% - 57%) oraz agodne
torbiele jajnika (8.2% - 14%) [75, 100].
W analizowanym materiale innymi, poza endometrioz, zmianami w obrbie narzdu
rodnego potwierdzonymi histopatologicznie byy miniaki macicy (202 przypadki) oraz torbiele
lub guzy przydatków (42 przypadki), w tym torbiele pcherzykowe jajnika (23 przypadki),
gruczolakotorbielaki (12 przypadków) a take potworniaki dojrzae (7 przypadków). Do czstymi
zmianami towarzyszcymi endometriozie byy te zmiany dysplastyczne szyjki macicy
(34 przypadki). Wród nowotworów zoliwych najczciej wspóistnia z endometrioz rak
endometrium (11 przypadków), natomiast rzadziej by to rak jajnika (7 przypadków) oraz rak szyjki
macicy (6 przypadków). Wyczna lokalizacja endometriozy w trzonie macicy wizaa si
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z wystpowaniem najwikszej ilo ci innych zmian patologicznych w obrbie narzdu rodnego
i w wikszoci byy to miniaki macicy (52.8%). Biorc pod uwag wzrastajc wraz z wiekiem
ilo zmian patologicznych, by mo e ma to zwizek z najwysz redni wieku w tej grupie
lokalizacji endometriozy.
Jeli chodzi o wiek, to endometrioza jest chorob wyst pujc przede wszystkim u kobiet
w okresie penej dojrzaoci pciowej. Zdecydowana wikszo zachorowa ma miejsce pomidzy
menarche a menopauz. Tylko 8 % wszystkich przypadków endometriozy stwierdza si u dziewczt
poniej 20 roku ycia, a 7% - 11 % u kobiet po menopauzie.[100]. Vessey w swoich badaniach
wykaza szczyt zachorowa przypadajcy pomidzy 40 a 45 rokiem ycia. W porównaniu z grup
kobiet w wieku 25 - 29 lat ryzyko wzgldne zachorowania w grupie wiekowej 30 - 34 lat wynosi
2.1, w grupie 35 - 39 lat ju 4.5, a w grupie 40 - 44 lat a 6.1 [108]. Z kolei Sangi-Haghpeykar
i Poindexter badajc grup kobiet poddawanych sterylizacji laparoskopowej, wykazali take
rosnce z wiekiem ryzyko wystpowania endometriozy, lecz zaleno ta bya znamienna tylko dla
kobiet powyej 36 roku ycia.[95]. W badaniach prowadzonych przez Houston czsto
endometriozy wyra nie wzrasta z wiekiem do 35 roku ycia, a nastpnie gwatownie spada po
44 roku ycia [68].
W naszym materiale rednia wieku kobiet z endometrioz niezalenie od jej lokalizacji
wyniosa 41.7 lat. Najwysz redni wieku, wynoszc 48.4 lat, odnotowano u pacjentek
z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie trzonu macicy, natomiast nieco nisz, wynoszc
43.2 lat, u kobiet z endometrioz wystpujc równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego.
Przy tej ostatniej lokalizacji, a u 49 z 79 kobiet, endometrioza zlokalizowana bya take w obrbie
trzonu macicy, co z pewnoci mia o wpyw na relatywnie wysok redni wieku. Wyniki te
koreluj z danymi z pi miennictwa, podajcymi i 70% - 80% przypadków adenomyosis dotyczy
kobiet pomidzy 40 a 50 rokiem ycia [60]. rednia wieku pacjentek z pozostaymi lokalizacjami
endometriozy wahaa si od 33.2 lat w grupie endometriozy otrzewnej do 38.7 lat w grupie
endometriozy wystpujcej wycznie w obrbie przydatków.
Najwicej pacjentek, bo a 252 (43.9%), byo w wieku pomidzy 45 a 53 lat, na co
niewtpliwy wpyw miao wystpowanie w 145 przypadkach w tej grupie wiekowej endometriozy
trzonu macicy, która przez wielu autorów jest traktowana jako odrbna jednostka chorobowa.
Znaczny odsetek (31.9%) endometriozy wyst powa te w przedziale wieku pomidzy 36 a 44 lata,
17.2% przypadków dotyczyo kobiet pomidzy 27 a 35 rokiem ycia i tylko 7% przypadków mia o
miejsce w przedziale wieku pomidzy 18 do 26 lat. Wyniki nasze potwierdzaj wic obserwacje
innych badaczy o rosncej z wiekiem w okresie prokreacji czstoci wystpowania endometriozy.
Jednym z bardzo wanych problemów klinicznych jest diagnostyka endometriozy. Istotnym
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elementem postpowania diagnostycznego jest wywiad lekarski, który w wielu przypadkach moe
nasun podejrzenie rozpoznania endometriozy. Sporód danych z wywiadu lekarskiego nale y
uwzgldni midzy innymi problemy niepodnoci, wystpowanie dolegliwoci bólowych zarówno
zwizanych z miesiczk, jak te pozamiesiczkowych, obecno bólów podczas wspó ycia
pciowego, charakter cykli miesiczkowych  ich dugo, czas trwania i obfito miesiczek,
krwawienia midzymiesiczkowe zwaszcza podczas i po stosunku. Dane o przebytych
w przeszoci interwencjach chirurgicznych w obrbie narzdu rodnego mog dodatkowo nasuwa
podejrzenie tej choroby.
Endometrioza wystpuje czciej u kobiet które w wywiadzie podaj mniejsz ilo
przebytych ci. Zwizek taki moe by spowodowany ochronnym dzia aniem ciy na rozwój tej
choroby. Nie mona te wykluczy, i mniejsza ilo ci jest wynikiem obnionej podnoci,
zwizanej z endometrioz, w tej grupie kobiet [28, 45, 70]. Wyjtek stanowi tutaj endometrioza
zlokalizowana w obrbie trzonu macicy, która wystpuje czciej u kobiet, które wielokrotnie
rodziy. Siegler uwaa, i poporodowe zapalenie bony luzowej macicy moe by czynnikiem
uatwiajcym zniszczenie naturalnej bariery pomidzy warstw podstawow endometrium
a miniówk macicy co moe uatwia wnikanie gruczo ów endometrialnych w obrb minia
macicy [98]. Innym czynnikiem sprzyjajcym powstawaniu adenomyosis moe by przerwanie
cigo ci wyej wspomnianej bariery np. w trakcie cicia cesarskiego lub wyuszczenia miniaków
macicy, bd to na skutek znacznego wzrostu cinienia w jamie macicy podczas porodu, bd to
poprzez jej mechaniczne uszkodzenie podczas zabiegów wyyeczkowania.
W naszym materiale rednia ilo przebytych ci u pacjentek z rozpoznan endometrioz
niezalenie od jej lokalizacji wyniosa 1.87. Najwiksz redni ilo  ci stwierdzono w grupie
pacjentek z endometrioz trzonu macicy (2.71), najmniejsz za w grupie o lokalizacji zmian
endometrialnych w obrbie otrzewnej (0.93) oraz w grupie o lokalizacji zmian w obrbie
przydatków (1.39). Podobne obserwacje poczynili inni autorzy.

rednia ilo ci u pacjentek

z lokalizacj endometriozy wycznie w obrbie szyjki macicy, krocza

i/lub pochwy oraz

równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego bya zbliona i wynosia od 1.61 do 1.82.
Schenken uwaa, i u 25% - 50% niepodnych kobiet wystpuje endometrioza, a 30% - 50%
kobiet z endometrioz jest niepodnych [96]. Palatyski podaje, e niepodno u kobiet po 25 roku
ycia jest spowodowana w 30% - 50% przypadków przez endometrioz, natomiast niep odno
wród kobiet z endometrioz jest oceniana na 30% - 75% [100]. Dane te dotycz wycznie
endometriosis genitalis externa. Patomechanizm niepodnoci u kobiet z endometrioz jest bardzo
skomplikowany i niedokadnie poznany. Poza czynnikami mechanicznymi, które mog utrudnia
owulacj, transport komórki jajowej i zapodnienie, nale y wzi pod uwag take czynniki
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endokrynologiczne mogce prowadzi do braku lub rzadkiego jajeczkowania, zespo u LUF,
niedoczynno ciaka ó tego, hiperprolaktynemi oraz czynniki immunologiczne mogce
powodowa

wystpowanie

przeciwcia

przeciwplemnikowych,

przeciwendometrialnych

i przeciwjajnikowych lub te obnion aktywno limfocytów NK, stanowicych naturaln barier
dla wielu czynników infekcyjnych [39, 52, 86, 99].
Niepodno pierwotn lub wtórn stwierdzono w naszym materiale u 93 pacjentek, co
stanowi 16.2% badanej grupy. Najwikszy odsetek dotyczy kobiet z lokalizacj endometriozy
w obrbie otrzewnej (45.2%), a nieco mniejszy przy wycznej lokalizacji zmian w obrbie
przydatków (21.9%) i przy równoczesnym wystpowaniu zmian w kilku czciach narzdu rodnego
(20.3%). Na ten ostatni wynik wpyw moe mie wystpowanie zmian endometrialnych take
w obrbie przydatków u 77 z 79 pacjentek analizowanej grupy. Najmniejszy odsetek niepodnoci
stwierdzono u pacjentek z wyczn lokalizacj zmian endometrialnych w obrbie trzonu macicy
(6.2%) oraz przy lokalizacji endometriozy w obrbie szyjki macicy (7.2%). Wyniki te s zgodne
z poprzednimi danymi potwierdzajcymi wysoki odsetek przebytych ci i porodów w grupach
o tej lokalizacji endometriozy.
Teoria transplantacyjna powstawania endometriozy moe by podstaw do znalezienia
zwizku pomidzy wystpowaniem niektórych przypadków endometriozy a przebytymi
w przeszoci zabiegami chirurgicznymi w obrbie narzdu rodnego. Podejrzewa si, e wszystkie
interwencje przeprowadzane w obrbie jamy macicy mog sprzyja przemieszczeniu si
endometrium do innych czci narzdu rodnego. Dotyczy to zarówno drobnych zabiegów
wyyeczkowania, których nastpstwem mo e by endometrioza szyjki macicy, jak i operacji
z otwarciem jamy macicy np. podczas wyuszczania du ych miniaków czy te cicia cesarskiego,
które prowadzi mog do wszczepów endometrium w obrb otrzewnej miednicy ma ej. Z kolei
uszkodzenia nabonka jajnika wskutek przebytych w jego obrbie interwencji chirurgicznych mog
sprzyja wszczepianiu si w te miejsca fragmentów endometrium dostajcych si do jamy
otrzewnowej podczas tzw. wstecznego miesiczkowania. Na podobnej drodze dochodzi mo e do
wszczepiania zuszczajcych si podczas miesiczki elementów endometrium w obrb uszkodzonej
powierzchni nabonka szyjki macicy w nastpstwie zabiegów destrukcji tkankowej, a szczególnie
elektrokoagulacji, a take pobierania wycinków do badania histologicznego czy te konizacji lub
operacji plastycznej szyjki macicy.
W analizowanym materiale u 42.2% pacjentek z endometrioz niezalenie od jej lokalizacji
byy przeprowadzone w przeszo ci róne interwencje chirurgiczne w obrbie narzdu rodnego.
Najwikszy odsetek przebytych zabiegów (72.3%) dotyczy pacjentek z lokalizacj endometriozy
w obrbie szyjki macicy i w wikszoci przypadków bya to elektrokoagulacja tzw. naderki,
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a nieco rzadziej take wyyeczkowanie kana u szyjki i jamy macicy oraz konizacja. Take u 48.9%
kobiet z wyczn lokalizacj endometriozy w obrbie trzonu macicy w przeszoci byy
przeprowadzone zabiegi operacyjne w obrbie narzdu rodnego i w wikszoci przypadków, byo to
wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy. Z kolei u kobiet z wyczn lokalizacj zmian
endometrialnych o obrbie krocza i/lub pochwy w 64.3% przypadków wykonano w przeszoci
zabiegi chirurgiczne w obrbie narzdu rodnego i w wikszo ci byo to boczne nacicia krocza
w trakcie porodu. W pozostaych grupach lokalizacji endometriozy czsto przeprowadzonych
w przeszoci interwencji chirurgicznych wahaa si od 25.8% w przypadku endometriozy
dotyczcej wycznie przydatków do 36.7% w przypadku lokalizacji zmian równoczenie w kilku
czciach narzdu rodnego. Dane te mog potwierdza mechanizm implantacyjny ognisk
endometriozy. By moe, wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych na narzdzie rodnym
u kobiet miesiczkujcych wycznie w pierwszej fazie cyklu, zapobiegaoby implantacji
endometrium, które gównie ulega zuszczeniu w okresie poprzedzajcym miesiczk.
Najbardziej charakterystycznym objawem endometriozy zgaszanym przez pacjentki jest ból
w obrbie miednicy maej, który moe wystpowa podczas miesiczki (dysmenorrhea), poza ni
lub te podczas wspó  ycia (dyspareunia). Wg Dmowskiego bolesne miesiczkowanie wystpuje
u 28% - 63% pacjentek z endometrioz, dyspareunia dotyczy 12% - 27%, natomiast ból w miednicy
maej nie zwizany z miesiczk 10% - 30% [24]. Wg Gadomskiej dysmenorrhea dotyczy
60% - 80% przypadków endometriozy, dyspareunia 25% - 40%, a ból w miednicy maej
lokalizujcy si w dole brzucha i okolicy krzyowej 30% - 50% przypadków [39]. Z kolei Fedele
bolesne miesiczki odnotowa u 78% pacjentek z endometrioz, dyspareuni u 32%, a ból
w miednicy maej nie zwizany z miesiczk u 39% [37]. Dyspareunia oraz bóle nie zwizane
bezporednio z miesiczk osigaj swoje najwiksze nasilenie w okresie okoomiesiczkowym,
cho zdarzaj si pacjentki, u których pojawiaj si one take w innym czasie cyklu. Dyspareunia
wystpuje zwykle u pacjentek z lokalizacj endometriozy w zagbieniu odbytniczo - pochwowym
oraz w pochwie [28, 107]. Vercellini w swojej pracy dowiód mniejsz czsto wystpowania
dysmenorrhea i dyspareunii u pacjentek ze zmianami zlokalizowanymi wycznie w jajnikach
w stosunku do pacjentek ze zmianami zlokalizowanymi w innych miejscach wewntrzotrzewnowo
[107]. W wielu pracach powtarzaj si wyniki wiadczce o braku zwizku wystpowania
i nasilenia dolegliwoci bólowych ze stopniem zaawansowania choroby wg klasyfikacji AFS.
Przytoczone powyej dane statystyczne nie dotycz bólu wystpujcego w zwizku z obecnoci
adenomyosis. Bolesno u pacjentek z t lokalizacj endometriozy wystpuje przede wszystkim
podczas miesiczek. Wg Nashida bolesne miesiczkowanie u kobiet z adenomyosis pojawia si
dopiero, gdy inwazja gruczo ów endometrialnych zajmuje 80 lub wicej % bony miniowej
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macicy. Jest moliwe, e po przekroczeniu tego progu, dochodzi do wzmocnionej stymulacji
skurczowej caej macicy, czego skutkiem jest dysmenorrhea [73, 98]. Dane z literatury na temat
bólu zwizanego z adenomyosis s bardzo skpe, co wiadczy o tym, i nie jest to najwaniejszy
objaw towarzyszcy tej lokalizacji endometriozy.
W naszym materiale bolesne miesiczki niezalenie od lokalizacji endometriozy miay
miejsce u 299 kobiet, co stanowi 52.1% badanej grupy. Najwikszy odsetek dysmenorrhea
zaobserwowano u pacjentek z lokalizacj zmian na powierzchniach otrzewnowych miednicy ma ej
(78.6%), a niewiele mniejszy przy lokalizacji zmian wycznie w obrbie przydatków (64%)
i wystpujcych równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego (63.3%). Zdecydowanie rzadziej
na bolesne miesiczki cierpiay kobiety z endometrioz krocza i/lub pochwy (50%), trzonu macicy
(42.1%) oraz szyjki macicy (24.1%). Najwicej dolegliwoci bólowych o duym stopniu nasilenia
ocenianym w skali oceny sownej Likerta na 3 pkt zgaszay kobiety z endometrioz otrzewnow
(24.2%), natomiast najmniej z endometrioz trzonu macicy (1.3%). Dane te potwierdzaj
obserwacje

innych

charakterystycznych

badaczy,
objawów

i

ból

podczas

typowych

dla

miesiczki

jest

jednym

wewntrzotrzewnowej

z

najbardziej

lokalizacji

zmian

endometrialnych [54, 62].
Analizujc ból w obrbie miednicy maej wystpujcy bez zwizku z miesiczk otrzymano
bardzo podobne wyniki.

Dolegliwoci te dotyczyy niezalenie od lokalizacji zmian

endometrialnych 306 kobiet (53.3%). Bóle te najczciej wystpoway u pacjentek z lokalizacj
zmian na powierzchniach otrzewnowych miednicy maej (81%), a nieco rzadziej przy lokalizacji
zmian wycznie w obrbie przydatków (69.7%) i wystpujcych równoczenie w kilku czciach
narzdu rodnego (69.6%). Przy pozostaych lokalizacjach endometriozy dolegliwoci bólowe nie
zwizane z miesiczk wystpoway rzadziej i dotyczyy 57.1% przypadków przy lokalizacji zmian
endometrialnych w obrbie krocza i/lub pochwy, 43.8% przypadków adenomyosis i tylko 8.4%
przypadków przy lokalizacji endometriozy w obrbie szyjki macicy.
Dolegliwo ci bólowe podczas wspó  ycia pciowego dotyczyy w naszym materiale
87 pacjentek, co stanowi 15.2% badanej grupy. Najczciej wystpoway u kobiet z lokalizacj
zmian endometrialnych w obrbie otrzewnej miednicy maej (57.1%) oraz pochwy i/lub krocza
(42.9%). Zgodnie z danymi z pimiennictwa [62, 96] te dwie lokalizacje endometriozy cz si
najczciej z wystpowaniem dyspareunii. Przy pozostaych lokalizacjach endometriozy czsto
wystpowania dyspareunii bya zdecydowanie mniejsza i dotyczya od 5.1% przypadków przy
lokalizacji zmian endometrialnych w obrbie trzonu macicy do 22.8% przypadków przy
wystpowaniu endometriozy równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego.
W analizowanym materiale porównano take dla kadej lokalizacji endometriozy rednie
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nasilenie bólu uwzgldniajc wszystkie trzy jego rodzaje. Najwysz punktacj uzyskano przy
lokalizacji endometriozy w obrbie otrzewnej miednicy maej (1.23), nieco nisz przy lokalizacji
równoczenie w obrbie kilku czci narzdu rodnego (0.89) i w przydatkach (0.88) a najnisz
przy lokalizacji endometriozy wycznie w obrbie szyjki macicy (0.21).
Wród innych danych z wywiadu sugerujcych obecno endometriozy analizowano
wystpowanie krótkich cykli miesiczkowych, obfitych i dugich miesiczek oraz nieprawidowych
krwawie i/lub plamie pozamiesiczkowych w tym te kontaktowych. W wielu opracowaniach
podkrela si czstsze wystpowanie endometriozy u pacjentek z krótszymi cyklami oraz duszym
i obfitszym krwawieniem miesiczkowym [21, 28, 29, 86]. Wedug Cramera choroba ta wystpuje
czciej u kobiet z cyklami menstruacyjnymi trwajcymi poniej 28 dni i czasem trwania
krwawienia miesiczkowego powyej 6 dni [17]. Istnieje teoria, e czciej wystpujce, obfite
i dugie

miesiczki stwarzaj wiksze prawdopodobiestwo powstania endometriozy

w patomechani mie wstecznego miesiczkowania, które wystpuje u ok. 76% - 90% kobiet
[42, 63, 68, 86]. Liu uwaa, e u prawie 50% wstecznie miesiczkujcych kobiet dochodzi do
rozwoju endometriozy i tylko u 5% kobiet, u których zjawisko to nie wystpuje [63]. Jednoczenie
uwaa si, i obecno ognisk endometrium w obrbie miniówki macicy mo e utrudnia
skuteczne obkurczanie si macicy podczas miesiczki, przyczyniajc si w ten sposób do
wyduenia czasu krwawienia. Potwierdzaj to wyniki naszych obserwacji, gdzie w przeszo 52%
przypadków z adenomyosis wystpoway obfite, a w prawie 27% przypadków take dugie,
trwajce ponad 5 dni krwawienia miesiczkowe.
Nieprawidowe krwawienia i plamienia midzymiesiczkowe, szczególnie wystpujce
przed miesiczk wg Jakowickiego dotycz 35% kobiet z endometrioz, niezalenie od jej
lokalizacji [54]. Natomiast krwawienia i plamienia midzymiesiczkowe pojawiajce si samoistnie
niezalenie od fazy cyklu oraz kontaktowe s charakterystyczne dla ognisk endometriozy
zlokalizowanych w czci pochwowej szyjki macicy [52, 54, 66, 67, 75].
W analizowanym materiale nieprawid owe krwawienia i plamienia midzymiesiczkowe,
w tym take krwawienia kontaktowe (po stosunkach) dotyczyy zdecydowanie najczciej
lokalizacji endometriozy w obrbie szyjki macicy (77.1%). W przypadkach tych ginekolog, który
nie wykonuje badania kolposkopowego, czsto traktuje te krwawienia jako krwawienia z jamy
macicy i wykonuje niepotrzebnie, nieraz kilkakrotnie, zabiegi wyyeczkowania jamy macicy lub
te stosuje nieskuteczn w tych przypadkach terapi hormonaln [66].
W

postpowaniu

diagnostycznym

nie

mona

nie

doceni

znaczenia

badania

ginekologicznego. Na podstawie zestawionego badania ginekologicznego z uyciem wziernika oraz
badania palpacyjnego, mona wstpnie podejrzewa endometrioz krocza i/lub pochwy oraz
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niektóre przypadki wikszych rozmiarów powierzchownej endometriozy czci pochwowej szyjki
macicy. W diagnostyce rónicowej naley jednak zawsze wzi pod uwag znami barwnikowe lub
nawet czerniaka. Torbiele endometrialne w badaniu palpacyjnym badalne s jako do spryste,
zwykle dobrze ograniczone guzy o ruchomoci mniejszej ni torbiele pynowe, czsto bardziej
bolesne, a czasami sugerujce proces nowotworowy w obrbie jajnika. Endometrioza
zlokalizowana w obrbie otrzewnej przestrzeni odbytniczo - pochwowej, poza zmianami (guzkami)
wikszych rozmiarów, zwykle jest trudna do diagnostyki podczas badania ginekologicznego.
Zaawansowane postacie choroby o tej lokalizacji s zwykle moliwe do oceny, cho zawsze
wymagaj rónicowania z obecnoci pozapalnego procesu wytwórczego lub nowotworowego
[54, 65]. Trudniejsza do oceny w badaniu ginekologicznym jest obecno endometriozy w trzonie
macicy. Poza obecnym, i to tylko w niektórych przypadkach, rónego stopnia powikszeniem
macicy oraz umiarkowanym obnieniem jej konsystencji, co moe by cech osobniczo zmienn
oraz subiektywnym odczuciem badajcego, zwykle nie stwierdza si innych zmian. Bolesno
macicy przy badaniu palpacyjnym podczas miesiczki w tych przypadkach mogaby by pomocna
w postawieniu wstpnej diagnozy, jednak w praktyce klinicznej nie przeprowadza si podczas
miesiczki takiego badania [38]. Jak wic wida samo badanie ginekologiczne nie jest tym
elementem postpowania diagnostycznego, który decyduje o wstpnym rozpoznaniu endometriozy.
Niezwykle pomocne w tym kontekcie wydaj si by metody diagnostyki obrazowej, a wic
ultrasonografia znajdujca zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce torbieli endometrialnych
przydatków oraz adenomyosis, a take kolposkopia  niezastpiona metoda w wykrywaniu
endometriozy tarczy czci pochwowej szyjki macicy.
Postpy w rozwoju ultrasonografii, a szczególnie wprowadzenie w poowie lat
osiemdziesitych ubiegego wieku do bada sondy dopochwowej, pozwalajcej na uzyskanie
dokadniejszego obrazu narzdu rodnego, umoliwio popraw wyników przedoperacyjnej
diagnostyki endometriozy zlokalizowanej w obrbie przydatków oraz trzonu macicy. Wygld
ultrasonograficzny torbieli endometrialnych mo e by bardzo róny. Wikszo autorów jako
kryteria ultrasonograficznego podejrzenia guzów endometrialnych jajników przyjmuje obraz dobrze
ograniczonej

od

otoczenia

okrgej,

cienkociennej

torbieli

wype nionej

jednorodn,

hypoechogenn lub gst treci. Znacznie rzadziej zmiany te mog take wystpowa w postaci
wielokomorowych guzów o niejednorodnej echogeniczno ci oraz lito - torbielowatych, a czasem
take litych. Zdarza si te niekiedy, e w zmianach endometrialnych jajników stwierdzane s
hyperechogenne, przycienne ogniska. Czasem zmiany te maj zatarte obrysy, co wynika
najprawdopodobniej z obecnoci zrostów z otoczeniem. Tak dua rónorodno obrazów
ultrasonograficznych torbieli endometrialnych jajników wynika z patofizjologii schorzenia, a wic
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z tego i zmiany te wypenione s krwi bdc na rónych etapach przemian oraz w czci
przypadków z obecnoci towarzyszcego stanu zapalnego, który zwykle powstaje, gdy
nierozpoznany proces chorobowy trwa do dugo [84, 101]. Przydatno ultrasonografii
dopochwowej w wykrywaniu zmian endometrioidalnych jajników charakteryzuje si wysok
czuoci i swoistoci. Wg rónych autorów czuo tego badania wynosia od 76% do 90% i tak
wg Alcazara 76% [3], Volpiego i Guerriero 83% [44, 109], Kupfera, Schwimera i Lebovica
pomidzy 82% - 88% [61], a Brzerta i Patela nawet 90% [9, 82]. Jednak w przypadkach
niecharakterystycznych dla endometriozy jajników obrazów ultrasonograficznych, badanie to jest
nierzadko przyczyn bdów diagnostycznych [5, 84, 102].
W analizowanym materiale u 200 kobiet stwierdzono podczas dopochwowego badania USG
cznie 232 torbiele endometrialne w obrbie jajników o rónym wygldzie obrazu
ultrasonograficznego.

Jako

kryteria

ultrasonograficzne

nasuwajce

podejrzenie

torbieli

endometrialnych przyjto obecno  dobrze ograniczonej od otoczenia, okrgej torbieli o gadkiej,
cienkiej torebce i jednorodnej, hypoechogennej lub gstej zawartoci. W kryteriach tych zawarto
dodatkowo moliwo  wystpowania zmian o charakterze wielokomorowym, gdzie wygld kadej
z komór odpowiada opisanym powyej warunkom. Kryteria te spenio 201 (86.6%) sporód
232 obserwowanych w USG zmian przydatków, z czego 131 (56.4%) torbieli wypenionych byo
gst treci, a pozostae 70 (30.2%) posiadao hypoechogenn, jednorodn zawarto. Wród
201 torbieli speniajcych ultrasonograficzne kryteria torbieli endometrialnych byo 28 (13.9%)
zmian o charakterze wielokomorowym. Pozostae 31 (13.4%) potwierdzonych histopatologicznie
torbieli endometrialnych nie nasuwa o ultrasonograficznego podejrzenia endometriozy, a w grupie
tej byo 18 (7.8%) torbieli o niejednorodnej echogenicznie zawartoci oraz 13 (5.6%) zmian
o charakterze lito - torbielowatym. W tych przypadkach przedoperacyjna wstpna diagnoza
nasuwaa podejrzenie

obecnoci

torbieli dermoidalnych, zmian zapalnych lub nowotworów

zoliwych przydatków. W analizowanym materiale u 32 sporód 200 kobiet z torbielami
endometrialnymi przydatków stwierdzono zmiany wystpujce obustronnie, a wic cznie 64
torbiele, z których 55 speniao kryteria ultrasonograficznego podejrzenia endometriozy,
a pozostaych 9 nie spenia o wszystkich wymienionych powyej warunków. U pacjentek
z obustronnymi torbielami endometrialnymi jajników, zawsze przynajmniej w obrbie
jednostronnych przydatków stwierdzano obecno zmiany speniajcej ultrasonograficzne kryteria
rozpoznania endometriozy. Czuo przezpochwowego badania ultrasonograficznego wyniosa w
analizowanym materiale 86.6%.
Jak wic wida ultrasonografia przezpochwowa jest czu metod diagnostyczn
w wykrywaniu torbieli endometrialnych jajników. Niestety w przypadkach, gdy mamy do czynienia
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z nietypowym wygldem zmian, nie speniajcym podanych powyej kryteriów, postawienie
wstpnej diagnozy na podstawie ultrasonografii dopochwowej moe by bardzo trudne lub nawet
niemo liwe.
Ultrasonografia przezpochwowa jest równie standardem badania obrazowego o wysokiej
wiarygodnoci wykrywania zmian o charakterze adenomyosis [4, 46]. Przyjte przez wikszo
autorów kryteria ultrasonograficzne sugerujce obecno ognisk endometriozy trzonu macicy
obejmuj wystpowanie wyra nie niejednorodnych echogenicznie, nieostro odgraniczonych od
otoczenia ognisk i/lub nieregularnych przestrzeni pynowych i torbieli w obrbie miometrium .
Zmianom tym towarzyszy zwykle powikszenie i kulisty ksztat macicy z charakterystycznym,
asymetrycznym pogrubieniem jednej z jej cian [60, 91]. W zalenoci od przyjtych kryteriów
ultrasonograficznych badacze uzyskali róne wyniki czuoci przezpochwowego badania USG
w wykrywaniu endometriozy o tej lokalizacji. I tak Reinhold i Brosens uzyskali czuo o wartoci
86% [12, 92], Atzori 86.6% [6], Fedele pomidzy 80% a 87% [34, 35], a Perrot w przedziale
62% - 89% [83]. Dueholm dokonujc przegldu wartoci ultrasonografii dopochwowej jako metody
diagnostycznej adenomyosis, podkrela zaleno wyników badania od biegoci i dowiadczenia
sonografisty oraz dokadnoci i precyzji z jak badanie zostao wykonane [26, 27].
W naszym materiale u 227 pacjentek z histologicznym rozpoznaniem adenomyosis
w 173 przypadkach podejrzewano w obrazie ultrasonograficznym takie zmiany, a wic czuo
ultrasonografii dopochwowej wyniosa 76.2%. W pozostaych 54 (23.8%) przypadkach lekarze
wykonujcy przedoperacyjne dopochwowe USG nie odnotowali w opisie badania zmian w obrbie
miniówki trzonu macicy, mogcych sugerowa obecno ognisk adenomyosis. U czci z tych
pacjentek zmiany byy drobne, a wic atwo mogy zosta przeoczone podczas badania, natomiast
u pozostaych kobiet, bd

to postawiono bdnie wstpne rozpoznanie miniaków, bd to

wspóistniejce miniaki utrudniay ultrasonograficzne podejrzenie adenomyosis. Czuo
dopochwowego badania ultrasonograficznego w wykrywaniu endometriozy trzonu macicy, jak
dowiód w swojej pracy Dueholm, zaley od dowiadczenia lekarza wykonujcego badanie.
Niezmiernie wan metod diagnostyczn pozwalajc na wykrycie zmian endometrialnych
zlokalizowanych na tarczy czci pochwowej szyjki macicy jest kolposkopia. Badanie to stanowi
element rutynowego postpowania u wszystkich pacjentek hospitalizowanych w naszej klinice.
Typowy obraz ektopii endometrialnej w badaniu kolposkopowym to obecno na tarczy czci
pochwowej zabarwionych na czerwono lub sino drobnych zmian egzofitycznych, pcherzyków czy
torbielek wype nionych krwi lub obraz maej naderki broczcej krwi. Najistotniejsze znaczenie
diagnostyczne ma cykliczna zmienno obrazu kolposkopowego zalena od zmian hormonalnych
zachodzcych podczas cyklu miesiczkowego. Najbardziej charakterystyczny wygld ognisk
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ektopii endometrialnej obserwuje si w drugiej fazie cyklu na kilka dni przed menstruacj, kiedy to
pod wpywem przemian wydzielniczych zachodzcych w ektopowym endometrium dochodzi do
powikszania si i przekrwienia zmian. W fazie wzrostowej cyklu obraz jest mniej typowy
i przypomina wysepk ektopii gruczo owej, zamknity gruczo  lub tworzcy si ma y pcherzyk
Nabotha. Dziki kolposkopii udaje si nie tylko wykry, ale take okreli lokalizacj zmian na
tarczy czci pochwowej szyjki macicy. W wikszoci przypadków ektopia endometrialna
umiejscowiona jest na tarczy czci pochwowej w obrbie nabonka wielowarstwowego paskiego,
rzadziej za lokalizuje si w okolicy ujcia zewntrznego kanau szyjki macicy w miejscu gdzie
stykaj si zwykle ze sob nabonek gruczo owy i paski. Czsto ogniska te s mnogie. Zdarza si
te, e ektopowe fragmenty endometrium mog by zlokalizowane take w podcielisku nabonka
gruczo owego. Uwaa si, i w tych przypadkach znaczenie odgrywa mog procesy zapalne
przebiegajce z powstawaniem drobnych ubytków w obrbie cienkiego i delikatnego nabonka
gruczo owego, stanowicych miejsce potencjalnej implantacji fragmentów endometrium. Ektopowe
ogniska endometrium podlegajce, tak samo jak endometrium znajdujce si w jamie macicy,
cyklicznym przemianom hormonalnym, klinicznie manifestuj si obecnoci nieprawidowych
krwawie okoomiesiczkowych i/lub kontaktowych. Objawy te, bez przeprowadzenia badania
kolposkopowego, mog by trudne do wyjanienia, gdy zmiany w obrbie szyjki macicy
makroskopowo s zwykle niemoliwe do oceny, szczególnie gdy ektopia endometrialna
zlokalizowana jest w okolicy ujcia zewntrznego lub w kanale szyjki. Konsekwencj braku
rozpoznania waciwej przyczyny nieprawidowych krwawie s niepotrzebnie, czasem
kilkakrotnie, przeprowadzane zabiegi diagnostycznego wyyeczkowania jamy macicy i/lub
wdroenie nieskutecznego leczenia hormonalnego.
Badanie kolposkopowe umoliwia wic szybk identyfikacj róda krwawienia w postaci
ektopii endometrialnej i pozwala tym samym na wyeliminowanie bdów diagnostycznych
w przypadkach nieprawidowych krwawie macicznych. Nale y tutaj jednak doda, i
w kolposkopii moliwe s do zobrazowania tylko powierzchowne postacie ektopii endometrialnej,
które stanowi jednak wikszo przypadków klinicznie objawowej endometriozy szyjki macicy
[66, 67].
W naszym materiale u 86 kobiet z potwierdzon histopatologicznie endometrioz
zlokalizowan w obrbie szyjki macicy w 78 (90.7%) przypadkach badaniem kolposkopowym
podejrzewano obecno  ektopii endometrialnej i we wszystkich tych przypadkach bya to ektopia
endometrialna powierzchowna. W pozostaych 8 (9.3%) przypadkach ogniska gbokiej
endometriozy szyjki macicy nie byy mo liwe do zobrazowania w badaniu kolposkopowym.
Czuo badania kolposkopowego w wykrywaniu ektopii endometrialnej powierzchownej wyniosa
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wic 100%.

Wród 78 kobiet z kolposkopowym podejrzeniem endometriozy szyjki macicy

w zdecydowanej wikszoci, bo a w 45 (57.7%) przypadkach zmiany byy zlokalizowane na
tarczy czci pochwowej, a w pozostaych 17 (21.8%) przypadkach w okolicy ujcia zewntrznego
kanau szyjki macicy oraz w 16 (20.5%) przypadkach dotyczyy obydwu tych lokalizacji
jednoczenie. U 22 kobiet z endometrioz zlokalizowan w obrbie szyjki macicy, zarówno
wycznie jak i towarzyszc innej lokalizacji w obrbie narzdu rodnego, nie zaobserwowano
adnych objawów klinicznych, mogcych sugerowa takie rozpoznanie. W grupie tej byo
8 przypadków ektopii endometrialnej gbokiej oraz 14 przypadków bezobjawowej ektopii
endometrialnej powierzchownej szyjki macicy W grupie 64 pacjentek z objawow endometrioz
szyjki

macicy,

u

których

wystpoway

nieprawid owe

plamienia

i/lub

krwawienia

midzymiesiczkowe, w tym take krwawienia kontaktowe, przed prawidowym ustaleniem
rozpoznania w naszej klinice przyczyny tych dolegliwoci, w 33 (51.6%) przypadkach prowadzono
nieskuteczne leczenie hormonalne, w 19 (29.7%) przypadkach wykonano diagnostyczne zabiegi
wyyeczkowania kanau szyjki i jamy macicy natomiast w 12 (18.7%) przypadkach wdroono
obydwie te procedury diagnostyczne, opó niajc tym samym mo liwo postawienia prawidowego
rozpoznania. Jak wic wida, badanie kolposkopowe, wykonywane przez dowiadczonego
kolposkopist, jest jedynym czuym narzdziem diagnostycznym umoliwiajcym wykrycie ektopii
endometrialnej powierzchownej szyjki macicy, a tym samym w wielu przypadkach eliminujcym
bdy diagnostyczne w przypadkach nieprawidowych krwawie macicznych.
Sposób leczenia endometriozy narzdu rodnego zaleny jest od lokalizacji i wielko ci
zmian, rodzaju i nasilenia objawów chorobowych, wieku pacjentki oraz jej dalszych planów
prokreacyjnych. Zotym standardem postpowania u modych kobiet z endometrioz pciow
zewntrzn stao si oszczdzajce leczenie chirurgiczne z nastpow uzupeniajc farmakoterapi
[31, 36, 48, 58, 71, 77, 85, 93, 110, 112, 113]. Wyjtek stanowi tutaj pacjentki leczone z powodu
niepodnoci oraz te planujce w najbliszym czasie potomstwo, u których po operacyjnym
usuniciu ognisk endometriozy nie wdraa si uzupeniajcego leczenia farmakologicznego, lecz
zaleca si podjcie jak najszybciej prób uzyskania ciy. Celem leczenia chirurgicznego jest
usunicie mo liwie wszystkich dostpnych podczas zabiegu operacyjnego ognisk endometriozy.
Uwaa si, e cakowite usunicie narzdu rodnego, a wic macicy z obustronnymi przydatkami
praktycznie eliminuje moliwo  nawrotu choroby, gdy pozbawia kobiet

róda hormonów

odpowiadajcych za wystpowanie objawów choroby. Tak radykalne leczenie moliwe jest jednak
u zdecydowanej mniejszo ci kobiet cierpicych na endometrioz, które nie planuj wicej ci i s
w wieku przedmenopauzalnym. U pozostaych pacjentek przeprowadza si z dostpu
laparoskopowego lub laparotomijnego oszczdzajce zabiegi chirurgiczne, polegajce na
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wyuszczeniu torbieli endometrialnych jajników lub wyciciu zmienionego przez endometrioz
przydatka, usuniciu ewentualnych zrostów w obrbie miednicy ma ej zwizanych z tym procesem
oraz moliwie maksymaln cytoredukcj wszczepów endometrialnych zlokalizowanych na
powierzchniach otrzewnowych. Do usuwania tych zmian chorobowych stosuje si zarówno metody
tradycyjnej chirurgii, a wic wycicie zmiany na ostro skalpelem lub noyczkami, jak i techniki
elektrokoagulacji mono- lub bipolarnej a take waporyzacj laserow [53, 55, 69, 88, 112].
W przypadku endometriozy pciowej wewntrznej postpowaniem z wyboru, przy jej objawowych
postaciach, jest usunicie macicy z lub bez przydatków. W rzadkich przypadkach, gdy ogniska
adenomyosis s dobrze ograniczone i lokalizuj si w obrbie miniaka (adenomyoma), mo liwe
jest leczenie oszczdzajce polegajce na wyuszczeniu tego typu zmian z pozostawieniem macicy
[114].
W analizowanym materiale usunicie macicy wraz z przydatkami miao miejsce
w 191 (33.3%) przypadków, w tym w 25.3% przypadków endometriozy zlokalizowanej wycznie
w obrbie przydatków, w 47.2% przypadków adenomyosis oraz w 62% przypadków endometriozy
zlokalizowanej równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego. Przy pozostaych lokalizacjach
endometriozy przyczyn cakowitego wycicia macicy wraz z przydatkami byy inne zmiany
w obrbie narzdu rodnego. Przypadki usunicia macicy z pozostawieniem przynajmniej jednego
z przydatków, biorc pod uwag odmienn specyfik adenomyosis, mona byo traktowa take
jako radykalne postpowanie chirurgiczne w przypadku endometriozy ograniczonej wycznie do
trzonu macicy. W analizowanym materiale tylko w 16 (9.0%) przypadkach postpowanie
chirurgiczne sprowadzao si do zabiegów oszczdzajcych i polegao na wyuszczeniu zmiany
o charakterze adenomyoma. Byy to pacjentki, które pragny jeszcze zaj w ci.
Osobny problem stanowi leczenie ognisk ektopowego endometrium zlokalizowanego
wycznie w obrbie szyjki macicy. Pimiennictwo na ten temat jest ubogie. Wad zalecanych
w endometriozie o tej lokalizacji technik destrukcji tkankowej, a wic elektrokoagulacji, krioterapii
i laseroterapii, jest brak mo liwoci uzyskania materiau do badania histopatologicznego, które jako
jedyne jest w stanie pewnie i ostatecznie potwierdzi rozpoznanie. Interesujc alternatyw dla
wspomnianych technik moe by, opracowana w naszej klinice przez Madeja [66, 67], metoda
leczenia ektopii endometrialnej, polegajca na zeskrobaniu ognisk ektopowego endometrium za
pomoc ostrej yeczki tzw. scraping z nastpow kriokoagulacj lub przyeganiem Vagothylem.
Jest ona stosunkowo prosta do wykonania, a co najwaniejsze, stwarza mo liwo oceny
histopatologicznej pobranego materiau i tym samym potwierdzenie kolposkopowego podejrzenia
endometriozy. W wikszoci, bo w 77.1% przypadków zastosowano t metod, a w pozostaych
22.9% przypadkach usunito macic lub cz szyjki macicy (konizacja lub operacja plastyczna)
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z innych wskaza.
W grupie kobiet z endometrioz zlokalizowan w obrbie pochwy lub krocza wykonano
miejscowe wycicie zmiany w granicach zdrowej tkanki, co stanowio w tych przypadkach
radykalne postpowanie chirurgiczne.
We wszystkich przypadkach oszczdzajcego leczenia chirurgicznego naley si liczy
z moliwoci nawrotu choroby. Wedug wikszoci autorów ryzyko to wynosi od 20% - 36.6%.
Zostao ono oszacowane na podstawie bada prowadzonych nad porównaniem efektów
uzupeniajcego leczenia hormonalnego z podaniem placebo u pacjentek po chirurgicznym leczeniu
oszczdzajcym. Damario stwierdzi konieczno wykonania u 20% kobiet z tej grupy ponownych
zabiegów operacyjnych z powodu nawrotu lub pozostawionych zmian [19]. Adamson i Nelson
równie oszacowali nawroty dolegliwo ci u pacjentek po cakowitym usuniciu zmian na oko o
20% przypadków w cigu 5 lat [2]. Natomiast Redwine opisa cznie konieczno reoperacji
u 36.6% pacjentek po leczeniu chirurgicznym endometriozy narzdu pciowego zewntrznej [90].
Std w czci tych przypadków tj. u pacjentek, które nie planuj w najbliszym czasie prokreacji
lub nie lecz si z powodu niepodnoci stosuje si uzupeniajce leczenie farmakologiczne za
pomoc progestagenów, danazolu lub analogów Gn-RH [7, 13, 15, 16, 23, 31, 32, 36, 64, 72, 76,
78, 104, 106, 110, 112, 113]. W analizowanym materiale uzupeniajce leczenie farmakologiczne
powyszymi preparatami dobranymi losowo tj. Depo-Prover, Danasolem lub Zoladexem u kobiet
po oszczdzajcym leczeniu chirurgicznym zastosowano cznie u 125 pacjentek tj. w grupach
endometriozy zlokalizowanej w obrbie przydatków, otrzewnej oraz wystpujcej równoczenie
w kilku czciach narzdu rodnego. Preparaty te, dziaajc na drodze rónych mechanizmów, maj
czasowo i odwracalnie wyczy czynno  hormonaln jajników lub ograniczy dziaanie samych
estrogenów, a tym samym zahamowa cykliczne przemiany zachodzce pod wpywem hormonów
pciowych w obrbie endometrium.
W analizowanym materiale w cigu dwuletniej obserwacji najwicej nawrotów po leczeniu
chirurgicznym

bez

uzupeniajcej

farmakoterapii

oraz

z

uzupeniajc

farmakoterapi

zaobserwowano kolejno w grupach endometriozy zlokalizowanej równoczenie w obrbie kilku
czci narzdu rodnego, na powierzchniach otrzewnowych miednicy maej oraz w przydatkach.
Rónice te jednak nie byy istotne statystycznie. Najniszy odsetek nawrotów po oszczdzajcym
leczeniu chirurgicznym stwierdzono u kobiet z endometrioz trzonu macicy i szyjki macicy.
W cigu dwuletniej obserwacji nie stwierdzono nawrotu choroby po miejscowym wyciciu ognisk
endometriozy zlokalizowanej w obrbie krocza i pochwy.
Wykazano jednak, i leczenie farmakologiczne, niezalenie od rodzaju zastosowanego
preparatu, skutecznie zmniejsza dolegliwoci bólowe, o ile prowadzi do czasowego zahamowania
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miesiczkowania. Sugeruje to, i sukces leczniczy moe by raczej zwizany z brakiem
cyklicznych krwawie ni z ca kowitym niszczeniem wszczepów endometrialnych [11].
Porównanie skutecznoci terapeutycznej tych leków byo przedmiotem bada wielu autorów.
W naszym materiale w grupie kobiet, u których ogniska endometriozy leczono
oszczdzajco chirurgicznie z nastpow farmakoterapi, najwicej nawrotów stwierdzono
w podgrupie, w której zastosowano Danasol (27.9% versus 23.2% w podgrupie, gdzie zastosowano
Zoladex i 23.1% w podgrupie gdzie zastosowano Depo-Prover). Rónice te nie byy jednak istotne
statystycznie.
Wedug danych z literatury nawroty po uzupeniajcym leczeniu farmakologicznym dotycz
od 15%  56.7% pacjentek. Claesson w swoim badaniu oceni czsto nawrotów po leczeniu
danazolem na 37.5%, nafarelin na 26.7% [16], Fedele uzyska 56.3% nawrotów po zastosowaniu
danazolu i prawie tyle samo  56.7% - po leczeniu buserelin [32], Waller i Shaw stwierdzili
nawroty po leczeniu agonistami Gn-RH w 53% w obserwacji 5-letniej [110], natomiast w
badaniach prowadzonych przez NEET (Nafarelin European Endometriosis Trial Group) odsetek
nawrotów po leczeniu danazolem wyniós 22%, a po zastosowaniu nafareliny 15% [72]. Rónice w
otrzymanych przez rónych badaczy czstociach nawrotów endometriozy wynikaj z odmiennych
kryteriów, jakich uywano do oceny nawrotu. W wikszoci prac jako nawrót traktowane jest
ponowne pojawienie si subiektywnych dolegliwoci zwizanych z chorob, które mog by
potwierdzone dodatkowo poprzez badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne. Znacznie rzadziej w
pracach pojawia si jako kryterium rozpoznania nawrotu wynik badania histopatologicznego,
którego uzyskanie jest moliwe tylko w przypadku

przeprowadzenia kolejnego zabiegu

operacyjnego, na co cz pacjentek nie wyraa zgody. W analizie nawrotów endometriozy w
grupie kobiet leczonych oszczdzajco chirurgicznie z nastpow farmakoterapi nalea oby
uwzgldni zakres przeprowadzonej cytoredukcji. Otwartym pozostaje pytanie czy fakt planowania
uzupeniajcego leczenia farmakologicznego nie wp ywa na ograniczenie cytoredukcji zmian
endometrialnych, a tym samym nie moe stwarza wikszego ryzyka nawrotu choroby.
Kauppila w swojej pracy ocenia, i skuteczno stosowania zarówno duych dawek
progestagenów, danazolu czy te analogów Gn-RH w zwalczaniu endometriozy i zmniejszaniu
dolegliwoci bólowych z ni zwizanych jest bardzo podobna.
Istotne s natomiast rónice w wystpowaniu objawów ubocznych, które zale od rodzaju
zastosowanego preparatu [57]. I tak w przypadku stosowania progestagenów w terapii cigej
pojawi si mo e przyrost masy ciaa, nieregularne krwawienia czy te niekorzystny profil
lipidowy. Z kolei najbardziej dokuczliwymi objawami ubocznymi po zastosowaniu danazolu s
cechy androgenizacji oraz zaburzenia profilu lipidowego. Analogi Gn-RH nios ze sob skutki
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hipoestrogenizmu i demineralizacj koci, która jednak na szczcie jest cakowicie odwracalna po
zako czeniu leczenia [48, 56, 112].
Telimea analizujc efekty stosowania octanu medroksyprogesteronu u kobiet z endometrioz
uzyska u 50% badanej grupy cakowite zniesienie objawów choroby, a u 13% popraw tylko
czciow [104]. Luciano stosujc bardzo wysokie dawki octanu medroksyprogesteronu
(50 mg/dob) odnotowa u 80% pacjentek znaczne z agodzenie objawów klinicznych, jednak do
duo pacjentek zrezygnowa o z dalszego leczenia i obserwacji ze wzgldu na wystpujce
dokuczliwe objawy uboczne [64]. Skuteczno danazolu stosowanego u pacjentek po
oszczdzajcych zabiegach operacyjnych z powodu endometriozy oszacowana zostaa w badaniach
prowadzonych przez Dmowskiego, Buttram i Barbieri w przedziale od 66% do 100% [7, 13, 32].
Wdroenie pooperacyjnej terapii za pomoc analogów Gn-RH take wyra nie zmniejsza
dolegliwoci bólowe zwizane z endometrioz oraz znacznie opó nia nawrót objawów
wymagajcych dalszego leczenia [48, 49, 113].
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6. WNIOSKI
1. Endometrioza jest jedn z najczstszych zmian patologicznych w obrbie eskiego
narzdu rodnego w okresie rozrodczym i w najwyszym odsetku dotyczy przydatków i
trzonu macicy.
2. Dane z wywiadu na temat dolegliwoci zwizanych z tym schorzeniem oraz badanie
ultrasonograficzne i kolposkopowe pozwalaj na ustalenie wstpnego rozpoznania, które
w blisko

80% przypadków jest

zgodne z ostatecznym wynikiem badania

histopatologicznego.
3. Do czsto endometriozie towarzysz inne zmiany w obrbie narzdu pciowego, jak:
miniaki macicy, agodne zmiany przydatków oraz dysplazja szyjki macicy.
4. W do wysokim odsetku endometrioza dotyczy kobiet, u których wykonywano
uprzednio zabiegi chirurgiczne w obrbie narzdu rodnego, co moe potwierdza teori
implantacyjn powstawania tej choroby. Wskazuje to na konieczno  przeprowadzania
zabiegów operacyjnych w sposób bardzo staranny, ograniczajcy przenoszenie
endometrium w obrb ran oraz je li to tylko mo liwe unikanie interwencji
chirurgicznych u kobiet miesiczkujcych w II - ej fazie cyklu.
5. Rutynowa ocena kolposkopowa szyjki macicy pozwala na wykrywanie ognisk
endometriozy powierzchownej w obrbie tej czci narzdu rodnego. Kolposkopia
umo liwia ustalenie róda krwawienia ograniczajc tym samym bdy diagnostyczne i
terapeutyczne. Czsto wystpowania endometriozy w obrbie szyjki macicy jest
wysza ni dotychczas sdzono i wynosi ok. 15%.
6. Stosowanie po oszczdzajcym zabiegu operacyjnym uzupeniajcego leczenia
farmakologicznego nie wpywa na ilo  nawrotów endometriozy, lecz w wikszoci
przypadków zmniejsza dolegliwoci bólowe zwizane z t chorob.
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7. STRESZCZENIE
Endometrioza stanowi wany problem kliniczny wród schorze kobiecego narzdu rodnego.
Jest chorob bardzo zoon i wci niezupe nie poznan. Dotyczy przede wszystkim kobiet
w okresie penej dojrzao ci pciowej. Z powodu swoich czsto uciliwych objawów endometrioza
odbija si niekorzystnie na codziennej egzystencji, yciu seksualnym i rozrodczoci. Do tej pory nie
udao si wyjani, dlaczego niektóre kobiety zapadaj na t chorob, cho udowodniono, i jej
utrzymywanie si jest ci le zwizane z dzia aniem hormonów jajnikowych. W okresie
pomenopauzalnym objawy endometriozy ustpuj, a jej ogniska ulegaj inwolucji.
Wobec rónorodnoci objawów i czsto braku ich korelacji z rozmiarami zmian chorobowych
rozpoznanie endometriozy nierzadko nastrcza wiele trudno ci. Wstpne rozpoznanie endometriozy
ustala si na podstawie wywiadu lekarskiego, badania ginekologicznego wraz z kolposkopi
i badaniem ultrasonograficznym. Jednak ostateczne potwierdzenie rozpoznania jest mo liwe tylko
na podstawie badania histopatologicznego materiau pobranego podczas zabiegu laparoskopowego,
laparotomii lub wycinków ognisk endometriozy.
Wybór metody leczenia endometriozy zale y od wielu czynników, w tym od lokalizacji zmian
w obrbie narzdu rodnego, wielko ci ich ognisk, wieku kobiety, chci zachowania podnoci
i ewentualnej obecnoci innych schorze w obrbie narzdu rodnego. Najwiksze znaczenie ma
leczenie operacyjne. Moliwe s techniki operacyjne oszczdzajce, polegajce na usuniciu ognisk
endometriozy oraz radykalne, podczas których usuwa si cay narzd rodny. Coraz czciej po
oszczdzajcej interwencji chirurgicznej stosuje si uzupeniajc farmakoterapi, majc za
zadanie doprowadzenie do zaniku ewentualnych pozostaych ognisk endometriozy.
Mimo intensywnie prowadzonych w ostatnich latach bada i coraz wikszego dowiadczenia
klinicystów,

wci

jeszcze

wiele

problemów

zwizanych

z

endometrioz

pozostaje

niewyjanionych.
Celem pracy jest:
1. Ocena czstoci wystpowania endometriozy, jej lokalizacji oraz wspó istnienia z ni innych
zmian w obrbie narzdu rodnego u kobiet hospitalizowanych w Klinice Ginekologii
i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie w latach
1998 - 2001.
2. Okrelenie wartoci przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, badania ultrasonograficznego
oraz kolposkopii w rozpoznawaniu endometriozy.
3. Porównanie

skutecznoci

stosowanych

poszczególnych lokalizacji endometriozy.
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metod

terapeutycznych

w

przypadkach

Materia badawczy obejmuje 7943 kobiety w wieku 16 - 89 lat hospitalizowane z przyczyn
ginekologicznych w Klinice Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloskiego w latach 1998 - 2001. Z grupy tej w 4971 (62.58%) przypadkach wykonano zabiegi
operacyjne, które pozwoliy na ocen histologiczn usunitych zmian. Przedoperacyjne podejrzenie
endometriozy stwierdzono w 593 przypadkach, z czego w 454 przypadkach zostaa ona
potwierdzona histologicznie W pozostaych 120 przypadkach endometriozy potwierdzonej
histologicznie, zabiegi operacyjne wykonano z innych wskaza.

cznie w badanym materiale

endometrioz rozpoznano u 574 kobiet. W grupie tej przeanalizowano dane z wywiadu, wyniki
badania kolposkopowego oraz ultrasonograficznego narzdu rodnego. Badanie kolposkopowe
wykonano przy uyciu kolposkopu firmy Leisegang i firmy Optimus, natomiast b adanie
ultrasonograficzne wykonano przy uyciu aparatu Medison z sond dopochwow o czstotliwoci
7,5 MHz. Pacjentkom z potwierdzon histopatologicznie endometrioz, którym w trakcie zabiegu
operacyjnego usunito obydwa jajniki oraz pacjentkom leczonym z powodu niepodnoci nie
wdraano leczenia farmakologicznego. W pozostaych przypadkach u pacjentek czynnych
hormonalnie zastosowano uzupeniajce, trwajce 6 miesicy leczenie farmakologiczne tj.
w 43 przypadkach (grupa A) Danasol, w 56 przypadkach (grupa B) Zoladex oraz w 26 przypadkach
(grupa C) Depo-Prover. Po zakoczonym leczeniu wykonywano badanie ginekologiczne
i ultrasonograficzne celem oceny efektów terapii w odstpach co 6 miesicy przez okres 2 lat.
Identyczne badania kontrolne wykonywano u pacjentek leczcych si z powodu niepodnoci,
którym po zabiegu operacyjnym nie podawano farmakologicznego leczenia uzupeniajcego.
Wyniki bada w poszczególnych grupach porównywano w zalenoci od stosowanej lub nie
po zabiegu operacyjnym uzupeniajcej terapii farmakologicznej oraz jej rodzaju. Uzyskane wyniki
analizowanych cech w poszczególnych grupach i podgrupach zwizanych z lokalizacj
endometriozy i stosowanym leczeniem poddano analizie statystycznej opartej o testy
nieparametryczne: test niezalenoci Chi2 oraz test frakcji.
Sporód 574 przypadków endometriozy, w 495 przypadkach (86.2%) zmiany byy
zlokalizowane w obrbie jednej z czci narzdu rodnego, a w pozostaych 79 (13.8%) przypadkach
wystpoway równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego

cznie stwierdzono w 255

(44.4%) przypadkach lokalizacj endometriozy w obrbie przydatków, w 227 (39.5%) w obrbie
trzonu macicy, w 74 (12.9%) na powierzchniach otrzewnowych miednicy maej, w 86 (15%)
w obrbie szyjki macicy oraz w 14 (2.4%) przypadkach w obrbie krocza i/lub pochwy. Do
czsto zmianom endometrialnym towarzyszyy inne zmiany patologiczne w obrbie narzdu
rodnego, w tym najczciej byy to miniaki, zmiany o charakterze CIN i torbiele pcherzykowe
jajników. Wszystkie zmiany o charakterze endometriozy wykryto u kobiet w wieku od 18 do 53 lat.
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Analiza lokalizacji endometriozy w zalenoci od wieku wykazuje, e u pacjentek pomidzy
36 a 53 r.. znamiennie czciej (p<0,001) wystpowaa lokalizacja endometriozy w obrbie
przydatków, trzonu macicy, szyjki macicy oraz równoczenie w kilku czciach narzdu rodnego
ni u pacjentek modszych. Natomiast lokalizacja endometriozy w obrbie otrzewnej znamiennie
czciej (p=0,043) wystpowaa u pacjentek modszych tj. w wieku do 35 r.. U 242 (42.2%) kobiet
z potwierdzon histopatologicznie endometrioz, odnotowano w wywiadzie przebyte wczeniej
z rónych wskaza interwencje chirurgiczne w obrbie narzdu rodnego. W przypadku lokalizacji
endometriozy w obrbie szyjki macicy stwierdzono znamiennie wiksz czsto (p<0,001)
przebytych w przeszoci zabiegów operacyjnych w obrbie narzdu rodnego.
W

badanym

w wykrywaniu

materiale

czuo

przezpochwowego

badania

ultrasonograficznego

torbieli endometrialnych przydatków wyniosa 86.6%, a w wykrywaniu

adenomyosis 76.2%. Badanie kolposkopowe ma decydujce znaczenie w diagnostyce endometriozy
zlokalizowanej w obrbie szyjki macicy, krocza i pochwy. W naszym materiale za pomoc tej
metody udao si postawi prawid owe wstpne rozpoznanie we wszystkich przypadkach
endometriozy powierzchownej szyjki macicy.
Wród 78 kobiet z endometrioz przydatków lub otrzewnej lub zlokalizowan w obrbie
kilku czci narzdu rodnego, u których po oszczdzajcym leczeniu operacyjnym nie wdroono
uzupeniajcej farmakoterapii w 23 (29.5%) przypadkach w okresie dwuletniej obserwacji
stwierdzono nawrót zmian chorobowych, natomiast w grupie 125 pacjentek z nastpow
uzupeniajc farmakoterapi

nawrót choroby stwierdzono w 31 (24.8%) przypadkach. Nie

stwierdzono istotnych statystycznie rónic (p=0,463) w czstoci wystpowania nawrotów
endometriozy pomidzy tymi grupami. Nie stwierdzono take istotnych statystycznie rónic
(p=0,844) pomidzy rodzajem zastosowanego preparatu, a czstoci pojawienia si nawrotów.
Porównujc skuteczno  dwóch opracowanych w naszej klinice metod leczenia endometriozy
szyjki macicy (scraping z nastpow kriokoagulacj oraz scraping z nastpowym przyeganiem
Vagothylem) take w trakcie dwuletniej obserwacji nie stwierdzono by rodzaj zastosowanej metody
leczenia mia wpyw (p=0,477) na czsto wystpowania nawrotów.
Na podstawie uzyskanych wyników bada i ich analizy sformuowano nastpujce wnioski:
1. Endometrioza jest jedn z najczstszych zmian patologicznych w obrbie eskiego narzdu
rodnego w okresie rozrodczym i w najwyszym odsetku dotyczy przydatków i trzonu
macicy.
2. Dane z wywiadu na temat dolegliwoci zwizanych z tym schorzeniem oraz badanie
ultrasonograficzne i kolposkopowe pozwalaj na ustalenie wstpnego rozpoznania, które w
blisko 80% przypadków jest zgodne z ostatecznym wynikiem badania histopatologicznego.
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3. Do czsto endometriozie towarzysz inne zmiany w obrbie narzdu pciowego jak:
miniaki macicy, agodne zmiany przydatków oraz dysplazja szyjki macicy.
4. W do wysokim odsetku endometrioza dotyczy kobiet, u których wykonywano uprzednio
zabiegi chirurgiczne w obrbie narzdu rodnego, co mo e potwierdza teori implantacyjn
powstawania tej choroby. Wskazuje to na konieczno przeprowadzania zabiegów
operacyjnych w sposób bardzo staranny, ograniczajcy przenoszenie endometrium
w obrb ran oraz jeli to tylko moliwe unikanie interwencji chirurgicznych u kobiet
miesiczkujcych w II - ej fazie cyklu.
5. Rutynowa ocena kolposkopowa szyjki macicy pozwala na wykrywanie ognisk
endometriozy powierzchownej w obrbie tej czci narzdu rodnego. Kolposkopia
umo liwia ustalenie róda krwawienia ograniczajc tym samym bdy diagnostyczne
i terapeutyczne. Czsto wystpowania endometriozy w obrbie szyjki macicy jest wysza
ni dotychczas sdzono i wynosi ok. 15%.
6. Stosowanie,

po

oszczdzajcym

zabiegu

operacyjnym,

uzupeniajcego

leczenia

farmakologicznego nie wpywa na ilo nawrotów endometriozy, lecz w wikszoci
przypadków zmniejsza dolegliwoci bólowe zwizane z t chorob.
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8. ABSTRACT
Endometriosis is an important clinical problem among female reproductive system chronic
diseases. It is an extremely complex and still not fully recognised disease. It mainly concerns
women in their full sexual maturity period. Endometriosis has a negative effect on womens
everyday life, sexual life and reproduction because of its tiresome symptoms. It has not been
explained yet why some women develop endometriosis. However, it has been proved that its
retention is strictly connected with ovarian hormones activity. During the post-menopausal period,
symptoms of the endometriosis regress and its foci undergo involution.
Diagnosis of endometriosis frequently causes many problems due to the variety of
symptoms and often the lack of their correlation with the size of lesions. The initial diagnosis of
endometriosis is made on the basis of medical histoty, gynaecological examination with colposcopy
and ultrasound examination. However, the final diagnosis is possible only on the basis of
histopathological examination of the sample taken during laparoscopy, laparotomy or on the basis
of the endometrial foci segments.
The choice of endometriosis treatment depends on various factors including location of
changes in the reproductive system, sizes of the foci, womans age, desire to maintain fertility, as
well as the possibility of other diseases within the reproductive system. Surgical treatment is of the
greatest importance. There is a conservative surgical treatment, which consists in removing
endometrial foci, as well as a radical surgical treatment during which the whole reproductive organ
is removed. More and more often after a sparing surgical treatment, a complementary postsurgical
pharmacotherapy is applied, aiming at the disappearance of the possible remaining endometrial foci.
In spite of the intensive research carried out in the recent years together with clinicians
increasing experience, still many problems connected with endometriosis remain unexplained.
The goal of the research is:
1. To evaluate the frequency of endometriosis occurrence, its location as well as its coexistence with other lesions within the reproductive organ among women treated in the
Chair of Gynaecology and Oncology of the Jagiellonian University in Cracow between 1998
and 2001.
2. To determine the value of the medical history, ultrasound examination and colposcopy in
endometriosis diagnosis.
3. To compare the efficiency of the applied therapeutical methods in cases of particular
endometriosis location.
The research material includes 7943 women aged between 16 - 89 hospitalized for
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gynaecological reasons in the Chair of Gynaecology and Oncology of the Jagiellonian University in
Cracow between 1998 and 2001. In this group 4971 (62,58%) cases were surgically treated, which
enabled histological evaluation of the removed pathological changes. Pre-operative suspected
endometriosis was found in 593 cases, 454 of which was histoligically confirmed. The remaining
120 cases of histologically confirmed endometriosis were operated on because of other indications.
Altogether, 574 women were diagnosed as having endometriosis. In this group such data as the
patient's medical history, colposcopy results and ultrasound examination of the reproductive system
were analysed. Colposcopy was done with the use of the Leisegang and Optimus colposcopes,
whereas the ultrasound examination was done with the use of the Medison device with the 7,5 MHz
transvaginal probe. Patients with histopathologically confirmed endometriosis, whose both ovaries
were removed during the operation and patients treated for infertility were not implemented with
pharmacological treatment. In the remaining cases of sexually mature patients, a six-month
complementary pharmacological treatment was applied, ie. in 43 cases (group A) Danasol was used,
in 56 cases (group B) Zoladex was used and in 26 cases (group C) Depo-Provera was used. After
the completed treatment, gynaecological and ultrasound examinations were done in

order to

evaluate the therapy effects. The examinations were done every six months for two years. The same
follow-up examinations were applied to patients treated for infertility, who after the operation did
not get any postsurgical pharmacotherapy.
Results of the examinations in each group were compared depending on whether the
complementary pharmacological treatment was introduced or not after the operation as well as
depending on the kind of the treatment. Results of the analysed features in individual groups and
subgroups connected with the endometriosis localization and applied treatment were analysed
statistically. The analysis was based on nonparametric tests: Chi-square and difference between two
percentage.
In 574 endometriosis cases, 495 (86.2%) cases had lesions located in the area of one part of
the reproductive system, and in the remaining 79 (13.8%) they were located simultaneously in
several parts of the reproductive system. In 255 (44.4%) cases the location of endometriosis was
found in the adnexal area, in 227 (39.5%) in the area of the corpus of uterus , in 74 (12.9%) in the
peritoneal surfaces of the lesser pelvis, in 86 (15%) in the area of cervix and in 14 (2.4%) cases in
the area of perineum and/or vagina. Endometrial changes quite often were accompanied by other
pathological changes in the area of the reproductive system. Most often they were myomas, CIN
changes and ovarian vesicular cysts. All the endometrial changes were diagnosed in women aged
between 18 and 53. Depending on age, the analysis of endometriosis location shows that in patients
aged between 36 and 53 it occurred considerably more often (p<0,001) in the adnexal area, corpus
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of uterus, cervix and simultaneously in several parts of the reproductive system than in younger
patients. Yet, endometriosis location in the area of peritoneum occurred definitely more often
(p=0,043) in younger patients, aged up to 35. In 242 (42.2%) women with histopathologically
confirmed endometriosis, earlier surgical interventions of various indications in the area of the
reproductive system were stated in their medical histories. In the case of cervical location of
endometriosis, considerably more frequent (p<0,001) surgical interventions undergone in the past
in the area of the reproductive system were stated.
In the analysed material, sensitivity of the transvaginal ultrasound examination in detecting
endometrial adnexal cysts was 86.6%, and in detecting adenomyosis it was 76.2%. Colposcopy is
decisive in diagnostics of the endometriosis located in the area of cervix, perineum and vagina. In
our research material this method enabled us to make a correct preliminary diagnosis in all cases of
superficial cervical endometriosis.
Among 78 women diagnosed with adnexal or peritoneal endometriosis located in the area of
several parts of the reproductive system, who after the conservative surgical treatment were not
implemented with postsurgical pharmacotherapy, in 23 (29.5%) cases recurrence of the lesions were
stated in a two-year observation period. In the group of 125 patients where subsequent postsurgical
pharmacotherapy was implemented, the disease recurrence was found in 31 (24.8%) cases. No vital
statistical differences (p=0,463) were found in the frequency of the endometriosis recurrence
between these groups. No vital statistical differences (p=0,844) were found between the type of
specimens used and the frequency of the disease recurrence. Comparing the effectiveness of two
methods

of cervical endometriosis treatment (scraping with substantial criocoagulation and

scraping with substantial Vagothyl cauterisation) worked out in our hospital, it was not found in a
two-year observation period that the type of treatment used had any influence (p=0,477) on the
frequency of the disease recurrence.
The following conclusions were formulated on the basis of the research results and their
analysis:
1. Endometriosis is one of the most frequent pathological changes in the area of the female
reproductive system occurring during the reproductive period, and in the highest percentage
it concerns adnexa and corpus of uterus.
2. The medical history data concerning complaints connected with this disease, as well as
ultrasound examination and colposcopy allow to make preliminary diagnosis, which in
nearly 80% cases is in accordance with the final histopathological examination result.
3. Quite frequently endometriosis is accompanied by other changes in the area of the
reproductive system such as: myomas of uterus, mild adnexa changes and cervical
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intraepithelial neoplasia.
4. Quite high percentage of endometriosis concerns women, who previously had surgical
interventions in the area of the reproductive system, which can confirm implantation theory
of the pathogenesis. It indicates the necessity of conducting very careful surgeries limiting
the risk of the endometriosis transmission to the area of the wounds and, if possible,
avoiding surgical interventions in menstruating women in the second phase of the cycle.
5. Routine colposcopic evaluation of cervix allows to detect superficial endometriosis foci in
this area of the reproductive system. Colposcopy enables to establish the origins of bleeding,
at the same time limiting diagnostic and therapeutic errors. Frequency of endometriosis'
occurrence in the cervical area, which equals 15%, is higher than it was previously thought.
6. Implementing complementary pharmacotherapy after conservative surgical treatment does
not influence the amount of endometriosis' recurrences, but in most cases, decreases pain
complaints accompanying this disease.
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