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Wykaz skrótów

AFC – ang. antral follicle count – liczba pęcherzyków antralnych

AMH – ang. anti-Müllerian hormone – hormon antymüllerowski

CA125 – ang. carcinoma antigen 125 – antygen nowotworowy 125

CRP – ang. C-reactive protein – białko C-reaktywne

ESHRE – ang. European Society of Human Reproduction and Embryology 
  – Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii

FSH – ang. follicle stimulating hormone – hormon folikulotropowy

GnRh – ang. gonadotropin-releasing hormone – hormon uwalniający gonadotropinę

HE4 – ang. human epididymis protein 4 – podfrakcja czwarta ludzkiego białka
   komórek nabłonkowych najądrza

IVF – ang. in vitro fertilization – zapłodnienie pozaustrojowe

LH – ang. luteinizing hormone – hormon luteinizujący

ROMA – ang. risk of ovarian malignancy algorithm – algorytm oceny ryzyka 
  wystąpienia złośliwego raka jajnika
VAS – ang. visual analogue scale – wizualna analogowa skala oceny bólu
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Wprowadzenie

Endometrioza jest częstą chorobą, występującą u około 5–10% kobiet w wieku reprodukcyj-
nym. Choroba ta, a także jej leczenie, ma poważne skutki socjoekonomiczne – w ciężkich postaciach 
może ograniczać aktywność dotkniętych nią osób, bywa również przyczyną niepłodności, a przede 
wszystkim pogarsza jakość życia kobiet. Aby zminimalizować owe negatywne następstwa, wciąż 
poszukuje się nowych metod terapii tego schorzenia. Metody te są okresowo zbierane w formie 
rekomendacji, takich jak np. zalecenia ESHRE (European Society of Human Reproduction and Em-
bryology) [1].

Najczęstszą lokalizacją endometriozy są jajniki, gdzie tworzą się ogniska pod postacią cyst 
zwanych endometrioma. Najszerzej stosowaną metodą ich leczenia jest interwencja chirurgiczna. 
Ostatnie rekomendacje ESHRE dotyczące tych interwencji (z roku 2017) omawiają ich podstawo-
we metody: wyłuszczanie cyst endometrialnych, ablację laserem lub plazmą i elektrokoagulację. 
Wspominają też o hydrodysekcji, czyli rozpreparowaniu cysty endometrialnej od zdrowej tkanki 
jajnika za pomocą wstrzyknięcia roztworu soli fizjologicznej i wazopresyny. W rekomendacjach 
brak jednak odniesienia do randomizowanych badań dotyczących efektu „prawdziwej hydrody-
sekcji”, czyli wstrzyknięcia samego roztworu NaCl – bez leku powodującego wazokonstrykcję. 
Niniejsze opracowanie jest próbą zmierzenia się z tym problemem.
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1. Wstęp

We wstępie zamieszczono podstawowe dane dotyczące endometriozy i rezerwy jajnikowej

1.1. Endometrioza
Praca dotyczy endometriozy jajnika, ale poniżej omówione zostaną także inne lokalizacje en-

dometrioma.

1.1.1. Definicja
Endometriozą nazywamy łagodne estrogenozależne schorzenie polegające na występowaniu 

tkanki endometrialnej poza jamą macicy z towarzyszącą reakcją zapalną [2]. Endometrioza jest 
częstym schorzeniem, które objawia się przewlekłym bólem w obrębie miednicy, zaburzeniami 
miesiączkowania, bolesnymi stosunkami oraz niepłodnością [3].

1.1.2. Lokalizacja
Endometrioza może być zlokalizowana w narządzie płciowym – taką endometriozę nazywa-

my genitalną, lub poza narządem płciowym – jako endometrioza pozagenitalna. W endometriozie 
genitalnej wyróżniamy endometriozę w mięśniówce trzonu macicy zwaną adenomiozą – klinicznie 
ta postać manifestuje się jako macica metrytyczna. Inną lokalizacją endometriozy genitalnej jest 
szyjka macicy. W przydatkach endometrioza może być zlokalizowana w jajniku i jajowodzie. Ko-
lejnymi postaciami endometriozy genitalnej są wszczepy na otrzewnej ściennej miednicy mniejszej 
i wszczepy w zatoce Douglasa, obejmujące przegrodę pochwowo-odbytniczą. Tę ostatnią postać 
nazywamy endometriozą głęboko naciekającą [4]. Osobną grupę stanowią pacjentki, u których 
endometrioza występuje w bliznach pooperacyjnych, takich jak blizny po szyciu poporodowym 
krocza i blizna po cięciu cesarskim. Przypadki endometriozy pozagenitalnej są rzadsze i obejmują 
szeroki wachlarz lokalizacji, jak: pęcherz, jelita, skóra, a nawet gałka oczna [5].

1.1.3. Epidemiologia
Endometrioza występuje u około 5–10% kobiet w wieku reprodukcyjnym. Taka częstość doty-

czy populacji Stanów Zjednoczonych i jest najczęściej cytowana w piśmiennictwie. Gdy brano pod 
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uwagę kobiety z ograniczoną płodnością, odsetek ten wzrastał do 17%. W grupie pacjentek leczo-

nych przy pomocy technik wspomaganego rozrodu kobiety z endometriozą stanowiły 20–40% [6].

 Według Jenkins i wsp. endometrioza jajnikowa dotyczy 17–44% kobiet leczonych z powo-

du endometriozy [7].

1.1.4. Etiologia endometriozy
Patomechanizm powstawania endometriozy jajnikowej jest nadal kwestią bardzo kontro-

wersyjną. Istnieją trzy główne teorie. Pierwsza, sformułowana w 1957 roku przez Hughesdona, 

sugeruje, że przyczyną endometrioma są wszczepy endometrialne zlokalizowane na powierzchni 

jajnika. Krew gromadząca się z krwawiących regularnie podczas cyklu miesiączkowego implan-

tów zostaje uwięziona i powoduje stopniowe wgłębiania do kory jajnika, tworząc pseudocysty  [8]. 

Jest to bardzo ważne w leczeniu, ponieważ zgodnie z tą teorią kora jajnika jest wewnętrzną po-

wierzchnią pseudocysty, a zatem może być tracona podczas usuwania torbieli. Kolejną teorię 

podał Donnez w 1996 roku. Wedle jego sugestii występowanie endometrioma w jajniku nie jest 

spowodowane krwawieniem z implantów endometrialnych, ale metaplazją nabłonka celomicz-

nego wgłobionego w korę jajnika [9]. Autor ten twierdzi, że nawrót torbieli endometrialnych po 

ich wycięciu lub waporyzacji spowodowany jest wgłobianiem tkanki endometrialnej do jajnika, 

dlatego rekomenduje waporyzację ściany torbieli [10]. Trzecia teoria, dowodząca, iż endometrio-

ma powstaje poprzez transformację endometrialną torbieli czynnościowej jajnika, została przed-

stawiona w 1993 roku przez Nezhat i wsp. [11]. Ostatnie doniesienia sugerują, że z rozwojem en-

dometriozy może wiązać się zaburzenie ekspresji mikroRNA (miRNA) [12]. Widoczne zdolności 

miRNA do silnego regulowania zmian ekspresji genów odpowiedzialnych za endometriozę przy-

bliżają perspektywę wykorzystania miRNA jako biomarkerów i/lub narzędzi terapeutycznych 

w tej chorobie. MiRNA są małymi, niekodującymi RNA, które wiążą się z docelowym mRNA po-

przez represje translacyjne i/lub degradację mRNA [13]. Analiza funkcjonalna miRNA wskazuje 

na ich regulacyjny wpływ na ekspresję genów docelowych uczestniczących zarówno w stanach 

fizjologicznych, jak i patologicznych.

1.1.5. Endometrioza a niepłodność
Endometrioza rozpoznawana jest znamiennie częściej u kobiet niepłodnych (od 2 do 10% 

u płodnych i od 30 do 50% u niepłodnych) [14]. Nawet minimalna i łagodna postać tej choroby może 

wpływać niekorzystnie na zdolność do poczęcia. Dokładny mechanizm, który sprawia, że endome-

trioza powoduje niepłodność, pozostaje do tej pory nieznany. W przypadkach ciężkiej endometrio-

zy niepłodność spowodowana jest obecnością zrostów, niedrożnością jajowodów oraz zmianami 

anatomicznymi. U kobiet z endometriozą jajników niepłodność może być związana z przewlekłym 

bólem w obrębie miednicy mniejszej, a więc dyspareunią [15]. Jednakże u kobiet ze zdiagnozowa-



8

ną endometriozą jajnikową (zadeklarowaną w wywiadzie), ale bez dolegliwości bólowych oraz bez 

zmian anatomicznych, niepłodność najczęściej jest skutkiem mniejszej liczby oocytów, gorszej ich 

jakości oraz mniejszej witalności embrionów. Wykazano, iż tkanka jajnika przylegająca do torbieli 

endometrialnej ma od jednej do dwóch trzecich mniej pęcherzyków niż sąsiednia tkanka jajniko-

wa, a także w porównaniu do innych łagodnych torbieli jajnikowych [16]. Wynika to z miejscowej 

reakcji zapalnej powodującej stres oksydacyjny oraz włóknienie kory jajnika [17]. Najskuteczniej-

szą metodą leczenia niepłodności z towarzyszącą endometriozą jest zapłodnienie pozaustrojowe 

(IVF). W porównaniu z innymi łagodnymi torbielami jajników endometrioma zwykle nie wpływa 

na przebieg ciąży [18]. W grupie pacjentek z torbielami endometrialnymi obserwuje się jednak 

większy odsetek niepowodzeń technik wspomaganego rozrodu niż u tych, u których niepłodność 

związana jest z czynnikiem jajowodowym [19].

1.1.6. Leczenie endometriozy jajnikowej
Leczenie jest tematem bardzo kontrowersyjnym i zależy od wielu czynników, w tym planów 

pacjentki dotyczących rozrodu, rezerwy jajnikowej przed leczeniem, lateralizacji torbieli, lokaliza-

cji, czynników utrudniających leczenie, wieku pacjentki, dolegliwości bólowych, ryzyka zmiany 

o charakterze złośliwym, współistnienia innych zmian narządu rodnego, chorób przewlekłych, 

a także od wcześniejszego leczenia [20].

1.1.6.1. Zachowawcze leczenie endometriozy jajnikowej

Celem leczenia farmakologicznego endometriozy jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, 

zahamowanie postępu choroby oraz przywrócenie lub zachowanie płodności. Dopuszczalne jest 

wprowadzenie leczenia jedynie na podstawie obrazu klinicznego bez konieczności potwierdzenia 

choroby w badaniu histopatologicznym. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć obecność 

zmian o średnicy większej niż 4 cm oraz endometriozę przegrody odbytniczo-pochwowej. Leczenie 

farmakologiczne może być elementem przygotowania pacjentki do zabiegu. W okresie pooperacyj-

nym leczenie wprowadzamy w celu zahamowania rozwoju choroby. W leczeniu endometriozy 

stosujemy: niesteroidowe leki przeciwzapalne, progestageny, hormonalne leki antykoncepcyjne, 

danazol, agonistów i antagonistów GnRh, selektywne modulatory receptora progesteronowego, 

inhibitory aromatazy. Leczenie farmakologiczne prowadzi do zmniejszenia dolegliwości, nie jest 

jednak dobrym rozwiązaniem u pacjentek planujących ciążę [21].

1.1.6.2. Operacyjne leczenie endometriozy jajnikowej

Do najczęstszych metod leczenia operacyjnego należą: laparoskopowa cystektomia, kla-

syczna laparotomia, aspiracja treści torbieli pod kontrolą USG, laparoskopowa ablacja z użyciem 

lasera. Najbardziej popularną i najczęściej stosowaną techniką chirurgiczną jest laparoskopowa 

cystektomia. Do korzyści tej metody zaliczamy: zmniejszenie częstości nawrotów, zwiększenie 
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szansy uzyskania spontanicznej ciąży po zabiegu oraz znaczne zmniejszenie bólu w obrębie mied-
nicy mniejszej.

Główną przyczyną kontrowersji związanych z laparoskopowym wyłuszczaniem torbieli jaj-
nikowych jest zmniejszenie rezerwy jajnikowej po zabiegu. Wykazano, że operacja w większości 
przypadków nie pogarsza wyników procedury IVF [22]. Do metod operacyjnych leczenia torbieli 
endometrialnych należą takie złożone techniki leczenia, jak: metoda trójstopniowa wprowadzona 
w 1996 r. przez Donneza, polegająca na laparoskopowym drenażu cysty, podawaniu agonistów 
GnRH przez 3 miesiące i w końcowym etapie na laparoskopowej waporyzacji ściany torbieli przez 
CO2. Technika ta jest bardziej korzystna niż normalna cystektomia, ponieważ nie usuwa zdrowej 
tkanki jajnika i powoduje mniej uszkodzeń termicznych. Jej stosowanie wiąże się z mniejszą utratą 
AMH po zabiegu oraz zapewnia wyższy poziom AFC w porównaniu z klasyczną laparoskopową 
cystektomią [23]. Wadą tej techniki jest czas, jaki upływa do rozpoczęcia procedury IVF. Sugerowa-
ną procedurą, w mniejszym stopniu wpływającą na obniżanie rezerwy jajnikowej, jest zastosowa-
nie w laparoskopowej cystektomii endometrioma techniki hydrodysekcji [1]. Zabieg ten polega na 
wstrzykiwaniu niewielkiej ilości najczęściej roztworu soli fizjologicznej w celu łatwiejszego oddzie-
lenia torebki torbieli od zdrowej tkanki jajnika [24]. Qiong-zhen i wsp. badali wpływ na rezerwę 
jajnikową zastosowania samej soli fizjologicznej oraz hydrodysekcji z użyciem soli fizjologicznej 
z dodatkiem wazopresyny. Badania przeprowadzili na szczególnej grupie pacjentek z obustronny-
mi zmianami o typie endometrioma [25].

1.2. Rezerwa jajnikowa
Rezerwa jajnikowa definiowana jest jako całkowita pula pęcherzyków jajnikowych kobie-

ty. Rezerwa jajnikowa maleje z wiekiem. Ograniczanie rezerwy jajnikowej zmniejsza szansę na 
zajście w ciążę [26]. Pośrednią miarą rezerwy jajnikowej jest odpowiedź pacjentek na stymulację 
owulacji [27].

1.2.1. Parametry oceny rezerwy jajnikowej
Do oceny rezerwy jajnikowej służą trzy parametry: poziom hormonu folikulotropowego 

(FSH), liczba pęcherzyków antralnych (AFC) oraz poziom hormonu antymüllerowskiego (AMH) 
[28]. Poziom FSH oceniany jest pomiędzy 3. a 5. dniem cyklu miesiączkowego. Prawidłowa rezerwa 
jajnikowa wiąże się z niższymi wartościami FSH (jajnik wytwarza prawidłową ilość estrogenów, 
powodując zwrotne hamowanie produkcji FSH). Poziom FSH powyżej 10 IU/l stwarza ryzyko 
zmniejszonej odpowiedzi na stymulację. Nie wykazano istotnej różnicy poziomu FSH pomiędzy 
kobietami po wcześniejszej operacji torbieli endometrialnych oraz grupą pacjentek ze zdiagnozo-
wanym jajowodowym czynnikiem niepłodności [29].
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Poziom AFC oceniany jest w przezpochwowym badaniu USG i służy do przewidywania 
odpowiedzi jajników oraz oceny liczby oocytów, które mogą zostać potencjalnie pobrane w IVF. 
Wykazano, iż pacjentki z torbielami endometrialnymi mają niższy poziom AFC niż te, u których 
przyczyną niepłodności jest czynnik męski [22]. Inne łagodne torbiele jajników nie wpływają na 
AFC, a u kobiet z jednostronnym endometrioma AFC jest znacznie niższy w obrębie zajętego jaj-
nika niż w przeciwległym zdrowym jajniku [30]. Kolejnym markerem służącym do oceny rezerwy 
jajnikowym jest AMH. W retrospektywnym badaniu Yoo i wsp. stwierdzono, że stężenie AMH 
w surowicy jest znacznie mniejsze u kobiet z endometriozą [31]. Poziom AMH jest obniżony u ko-
biet z obustronnymi torbielami endometrialnymi w porównaniu z pacjentkami, u których torbiel 
występuje tylko w jednym jajniku [32]. AMH jest lepszym czynnikiem predykcyjnym dojrzałości 
oocytów niż inne parametry. Potencjalną zaletą stosowania AMH w porównaniu z innymi parame-
trami oceny rezerwy jajnikowej jest to, że poziom AMH nie zmienia się podczas cyklu menstruacyj-
nego kobiety. Aktualnie uważa się, że parametry oceny rezerwy jajnikowej pozwalają przewidzieć 
ilość oocytów, a nie ich jakość oraz szansę na prawidłową ciążę [33]. Inną metodą służącą do oceny 
rezerwy jajnikowej u pacjentek po operacjach usunięcia zmiany z jajników jest badanie histopato-
logiczne materiału pooperacyjnego, pomocne do oceny ilości usuniętych pęcherzyków i zdrowej 
tkanki jajnikowej [34].

1.2.2. Rezerwa jajnikowa po operacjach endometrioma
Pacjentki poddane laparoskopowej cystektomii mają istotnie zmniejszone poziomy AMH oraz 

AFC [35]. Zmniejszona rezerwa jajnikowa po zabiegu operacyjnym wynika z usuwania nadmier-
nego marginesu zdrowej tkanki jajnika, nadmiernej koagulacji bipolarnej w celu uzyskania prawi-
dłowej hemostazy (uszkodzenie termiczne) lub z szycia jajnika (lokalny ucisk tkanek i wynikające 
z tego niedotlenienie) [36]. Pooperacyjne badania histopatologiczne wykazują usuwanie niezmie-
nionych fragmentów zdrowej tkanki jajnika przylegającej do torbieli endometrialnych, szczególnie 
w okolicach wnęki [34]. Blizny powstające po zabiegu operacyjnym zmniejszają objętość zdrowego 
jajnika oraz są przyczyną trudności przy pobieraniu oocytów [37]. Zmniejszenie rezerwy jajniko-
wej po zabiegu cystektomii stwierdzono nawet wtedy, gdy procedura została wykonana przez 
doświadczonych chirurgów [38].

Reasumując, można stwierdzić, że w dotychczasowym piśmiennictwie przedstawione są róż-
ne metody leczenia operacyjnego endometriozy jajnikowej, niejednoznacznie też ujmowany jest ich 
wpływ na rezerwę jajnikową [22, 23, 24, 25]. Według autora pracy nie ma jednak zrelacjonowanego 
prospektywnego i randomizowanego badania dotyczącego zastosowania hydrodysekcji przed roz-
poczęciem wyłuszczania endometrioma. Wyjątek stanowi praca Qiong-zhen i wsp. [25], w której 
badaniem objęto jedynie szczególną grupę pacjentek z endometrioma w obu jajnikach. 
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2. Cel pracy i hipotezy badawcze

Cel pracy: zbadanie skutków wprowadzenia hydrodysekcji do klasycznej metody wyłuszcza-
nia cysty endometrialnej jajnikowej – poprzez analizę:

• danych dotyczących przebiegu operacji,
• wybranych parametrów okresu pooperacyjnego,
• danych laboratoryjnych.
W pracy zostaną zweryfikowane następujące hipotezy:
1) hydrodysekcja zwiększa odsetek przypadków usunięcia w całości endometrioma i jego 

ewakuacji przy użyciu endobagu;
2) hydrodysekcja zmniejsza częstość fragmentacji zmiany podczas usuwania przez trokar;
3) hydrodysekcja zmniejsza częstość usuwania wraz z cystą fragmentu dojrzałego jajnika;
4) hydrodysekcja skraca czas operacji, częstość szycia jajnika, zmniejsza pooperacyjny spadek 

AMH i zmniejsza ból pooperacyjny. 
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3. Materiał i metodyka

Badaniem objęto grupę 55 kobiet w wieku od 20 do 48 lat (średnia wieku 32±5,7 lat), które 
były hospitalizowane i operowane z powodu endometriozy jajnikowej na Oddziale Ginekologii 
i Położnictwa z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Dębicy oraz w Klinice Położnictwa 
i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Tabela 1. Kryteria włączenia pacjentek do badania i ich wyłączenia z badania

Kryteria włączenia do badania

Zgoda na udział w badaniu

Zgoda na zabieg operacyjny 

Pozytywna kwalifikacja do zabiegu operacyjnego 

Obecność zmian endometrialnych w obrębie jednego lub obu jajników 

Kryteria wyłączenia z badania

Brak zgody na udział w badaniu 

Brak zgody na zabieg operacyjny 

Brak kwalifikacji do zabiegu operacyjnego

Niepotwierdzona obecność zmian endometrialnych w materiale pooperacyjnym 

Konieczność konwersji laparoskopii do laparotomii 

Z badania wyłączono dwie pacjentki, u jednej z nich w pooperacyjnym badaniu histopatolo-
gicznym nie potwierdzono obecności endometriozy, natomiast u drugiej wystąpiła konieczność 
konwersji do laparotomii.

Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszow-
skiego na mocy uchwały nr 1a/01/2015.

Wszystkie włączone do badania pacjentki zostały poddane postępowaniu zgodnie z protoko-
łem zatwierdzonym przez Komisję Bioetyczną UR. Etapy tego postępowania przedstawiono w ta-
beli 2.
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Tabela 2. Etapy postępowania z pacjentkami zakwalifikowanymi do badania (N  =  53)

1. Przyjęcie na Oddział lub do Kliniki Ginekologii i Położnictwa i kwalifikacja do operacji przez lekarza 
kierującego jednostką

a) wyrażenie świadomej pisemnej zgody na udział w badaniu
b) badanie ginekologiczne, przezpochwowe badanie USG z pomiarem zmian w obrębie jajników

2. Pobranie krwi pacjentek do badań laboratoryjnych

3. Wypełnienie ankiety (w tym dotyczącej akceptacji choroby i jakości życia)

4. Randomizacja pacjentek przez niezaangażowaną w badanie sekretarkę medyczną do losowo wybranej 
grupy I, gdzie endometrioza w jajniku była wypreparowana tradycyjnie, i grupy II, gdzie wypreparo-
wywanie było poprzedzone rozdzieleniem endometriozy od otaczających tkanek poprzez ostrzyknię-
cie roztworem soli fizjologicznej (hydrodysekcję) 

5. Zabieg operacyjny 

6. Pobranie krwi pacjentek w pierwszej dobie po operacji do badań biochemicznych, do oznaczenia 
poziomów hormonów, w tym rezerwy jajnikowej, stężenia hemoglobiny. Ocena preparatu poopera-
cyjnego pod kątem obecności tkanki jajnika i jej rodzaju. 

7. Po operacji (w dniu wypisu) archiwizacja danych dotyczących przebiegu operacji, zastosowanej 
techniki, przebiegu leczenia pooperacyjnego, włącznie z czasem hospitalizacji, i ocena powikłań. Dane 
z indywidualnych fiszek były przenoszone do bazy Excel. 

8. Opracowanie statystyczne zebranego materiału

Ad 1. Przyjęcie na Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Ginekologii Onko-
logicznej w Dębicy lub do Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w badaniu wstępne badanie ginekologiczne przy 
przyjęciu na oddział ginekologiczny przeprowadzili asystenci, a lekarze kierujący kwalifikowali 
do zabiegu.

Ad 2. Pobranie krwi pacjentek do badań laboratoryjnych
Przed zabiegiem operacyjnym pobierano krew pacjentek do badań laboratoryjnych: CA125, 

HE4, algorytm ROMA, FSH, LH, AMH, CRP, morfologia, układ krzepnięcia, jonogram. Badania 
te wykonywane były w laboratoriach zaangażowanych jednostek. Oznaczano je z zastosowaniem 
komercyjnych zestawów. Stosowano dwukrotne oznaczenia.

Ad 3. Wypełnianie ankiety
Pacjentki były proszone o uzupełnienie przeznaczonego dla nich fragmentu ankiety badania 

dotyczącego m.in. ogólnych warunków życia, problemów z zajściem w ciążę, przebytych operacji 
oraz informacji o leczeniu i problemach związanych z endometriozą. Autor badania uzupełniał 
przeznaczone dla niego fragmenty ankiet badania dotyczące przydziału do grup badania, wymia-
rów zmian endometrialnych w obrębie jajników stwierdzonych podczas badania USG oraz wyni-
ków przedoperacyjnych badań laboratoryjnych.
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Ad 4. Losowy przydział pacjentek do badanych grup
Pacjentki zostały przydzielone w sposób losowy do grupy pierwszej, w której planowano 

usunięcie torbieli endometrialnej w sposób klasyczny, oraz do grupy drugiej, w której planowano 
wyłuszczanie z użyciem soli fizjologicznej (hydrodysekcja). Randomizacji dokonywały sekretarki 
oddziału lub kliniki.

Ad 5. Zabieg operacyjny
Zabieg przeprowadzony był w osłonie antybiotykowej (cefalosporyna II generacji) z wyko-

rzystaniem elementów profilaktyki przeciwzakrzepowej (heparyna drobnocząsteczkowa – eno- 
ksaparyna). Wszystkie pacjentki były operowane w klasycznym znieczuleniu ogólnym dotchawi-
czym. Przed rozpoczęciem operacji do pęcherza moczowego wprowadzono cewnik Foleya. Przy 
użyciu igły Veresa wytwarzano odmę otrzewnową do wartości 14 mm Hg, a następnie poprzez 
nacięcie w pępku wprowadzono trokar i optykę 0º. Kolejne trzy trokary 5 mm wprowadzono pod 
kontrolą wzroku: dwa boczne trokary przyśrodkowo od kolców biodrowych przednich górnych 
oraz jeden trokar około 4 cm poniżej poziomu pępka po stronie lewej. Pacjentkę układano w po-
zycji Trendelenburga. Dokładnie oceniano narządy miednicy mniejszej, śródbrzusza i nadbrzusza. 
W grupie I torbiel endometrialną wypreparowywano w sposób tradycyjny, natomiast w grupie II 
torbiel rozdzielono od otaczających tkanek poprzez ostrzyknięcie roztworem soli fizjologicznej. 
Wykonywano wkłucie igłą pod torebkę torbieli, podając około 20–30 ml soli fizjologicznej. Hemo-
stazę wykonywano za pomocą koagulacji bipolarnej. W razie potrzeby zakładano szew na jajnik 
przy użyciu imadeł laparoskopowych lub zbliżano brzegi rany endoloopem. Jeśli cysta została wy-
łuszczona w całości, wydobywano ją w worku (endobag). Jeśli była rozfragmentowana, usuwano 
ją przez trokar. Pod kontrolą wzroku usuwano trokary robocze i dwutlenek węgla, a na końcu tro-
kar laparoskopu. Zakładano szwy pojedyncze na skórę. Pacjentki zgłaszały się do usunięcia szwu 
w piątej dobie po operacji. Pobrany materiał wysyłano do badania histopatologicznego. Jeśli zabieg 
był niemożliwy metodą laparoskopową (trudne warunki techniczne), wykonywano konwersję do 
laparotomii. Po zabiegu pacjentki były przekazywane do sali pooperacyjnej.

Ad 6. Pobranie krwi pacjentek w pierwszej dobie po operacji i ocena preparatu poopera-
cyjnego

Do oceny utraty krwi w pierwszej dobie pobierano krew żylną w celu określenia kontrolnego 
poziomu hemoglobiny. Ponadto krew pobierano do badań biochemicznych, oznaczenia poziomów 
hormonów, w tym rezerwy jajnikowej. Podczas analizy preparatu pooperacyjnego w zakładach 
patomorfologii dokonywano oceny obecności tkanki jajnika według klasyfikacji Muziiego [39].

Ad 7. Archiwizacja danych
Ankiety przeznaczone do niniejszego opracowania były pod koniec hospitalizacji uzupełnia-

ne o brakujące dane dotyczące zabiegu operacyjnego, postępowania pooperacyjnego, pooperacyj-
nych badań laboratoryjnych oraz rejestracji powikłań. W okresie 30 dni po zabiegu operacyjnym 
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pacjentki były proszone o zgłoszenie się do oznaczenia poziomu AMH po zabiegu operacyjnym 
w celu kontrolnej oceny rezerwy jajnikowej.

Ad 8. Analiza statystyczna
W opracowaniu statystycznym przeprowadzonym w Zakładzie Metod Ilościowych w Eko-

nomii Politechniki Rzeszowskiej posłużono się programem Statistica 8. W celu opisu badanej zbio-
rowości podawano rozkład procentowy badanych wartości. W przypadku cech liczbowych posłu-
giwano się takimi statystykami opisowymi jak średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe. 
Do badań zależności pomiędzy dwiema cechami liczbowymi zastosowano współczynnik korelacji 
rang Spearmana, ilustrując analizy wykresem rozrzutu. Siłę korelacji oceniono za pomocą współ-
czynnika R: <  0,3 – brak korelacji, ≥  0,3, <  0,5 – słaba korelacja, ≥  0,5, <  0,7 – przeciętna korelacja,  
≥  0,7, <  0,9 – silna korelacja, ≥  0,9, <  1 – bardzo silna korelacja,   =  1 – idealna korelacja. Do badania 
istotności różnic w przeciętnym poziomie cechy liczbowej w dwóch populacjach stosowano test 
Manna-Whitneya, który jest nieparametryczną alternatywą testu t. Do badania zależności między 
dwiema cechami zmierzonymi na skali nominalnej zastosowano test niezależności chi-kwadrat. 
Niskie wartości prawdopodobieństwa testowego p pozwalają odrzucić hipotezę zerową i wnio-
skować o istnieniu zależności w całej populacji pomiędzy dwiema rozważanymi cechami. Wyniki 
badań przedstawiono w tabelach oraz graficznie za pomocą wykresów.



16

4. Wyniki

W pierwszej części rozdziału zostały przedstawione dane dotyczące wieku kobiet w badanej 
grupie, ich miejsca zamieszkania, wykształcenia, statusu zawodowego i stanu cywilnego. Dane te 
zostały przedstawione z podziałem na grupy wyodrębnione w wyniku randomizacji. Porównania 
testami statystycznymi danych z dwóch grup pozwoliły sprawdzić, czy grupy wyodrębnione po 
randomizacji nie różniły się i mogły być przedmiotem dalszej analizy statystycznej. Ponadto anali-
za taka pozwoliła na uzyskanie informacji, jakie pacjentki były operowane w badaniu, i porówna-
nie cech tej grupy z innymi doniesieniami.

Wiek kobiet w dwóch grupach wyodrębnionych w wyniku randomizacji był prawie identyczny.

Tabela 3. Wiek pacjentek w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Wiek [lata] (p = 0,2924)

 Me s min max

Grupa I 32,7 �2 5,8 20 48

Grupa II 31,0 �1 5,6 20 40

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Wśród kobiet poddanych zabiegowi tradycyjnemu było nieco więcej pacjentek mieszkających 
na wsi, ale różnica nie była statystycznie znamienna.

Tabela 4. Miejsce zamieszkania pacjentek z grupy I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupy II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Miejsce zamieszkania

Rodzaj zabiegu (p = 0,0745)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

miasto 10 (37,0%) 16 (61,5%) 26

wieś 17 (63,0%) 10 (38,5%) 27

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
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Struktura obu grup pacjentek była podobna ze względu na kolejne cechy: rodzaj pracy zawo-
dowej, warunki materialne czy wykształcenie.

Tabela 5. Wykonywana praca zawodowa pacjentek w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Wykonywana praca zawodowa

Rodzaj zabiegu (p = 0,3498)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

fizyczna 10 (37,0%) 5 (19,2%) 15

umysłowa 11 (40,7%) 13 (50,0%) 24

bezrobotne 6 (22,2%) 8 (30,8%) 14

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Tabela 6. Warunki materialne pacjentek w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Warunki materialne

Rodzaj zabiegu (p = 0,8147)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

bardzo dobre 6 (22,2%) 4 (15,4%) 10

dobre 17 (63,0%) 18 (69,2%) �5

przeciętne 4 (14,8%) 4 (15,4%) 8

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Grupy nie różniły się statystycznie pod względem wykształcenia (tabela 27).

Tabela 7. Wykształcenie pacjentek w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Wykształcenie

Rodzaj zabiegu (p = 0,5888)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

wyższe 14 (51,9%) 15 (57,7%) 29

średnie 12 (44,4%) 11 (42,3%) 2�

podstawowe 1 (3,7%) 0 (0,0%) 1

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
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Liczba kobiet pozostających w związku małżeńskim w obu grupach była zbliżona, a ich odse-

tek wynosił około 80%.

Tabela 8. Stały związek pacjentek w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Stały związek

Rodzaj zabiegu (p = 0,7613)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

tak 22 (81,5%) 22 (84,6%) 44

nie 5 (18,5%) 4 (15,4%) 9

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

W tabeli 9 zestawiono informacje o rozkładzie w obu grupach wysokości i masy ciała oraz wy-

liczonego na ich podstawie wskaźnika BMI. Następnie przedstawiono rozkład klasyfikacji wartości 

BMI według norm WHO. W budowie somatycznej kobiet z obu porównywanych grup nie było 

znamiennych różnic.

Tabela 9. Dane dotyczące cech antropometrycznych w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Cechy i wskaźniki 
somatyczne

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

Wysokość ciała [cm] 166,2 167 5,7 150 174 165,8 167 6,6 15� 178 0,7441

Masa ciała [kg] 62,3 62 10,6 46 94 62,5 62 10,4 4� 8� 0,7981

BMI 22,5 22,1 3,4 17,6 32,5 22,7 23,0 3,4 16,9 30,1 0,7441

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Również klasyfikacja według BMI wyglądała niemal identycznie w obu grupach (wartość 

prawdopodobieństwa testowego p osiąga niemal maksymalną wartość wynoszącą 1, co oznacza 

identyczność obu struktur). Przy okazji warto zwrócić uwagę, że w badanej zbiorowości w sumie 

około 20% kobiet miało nadwagę lub otyłość. Biorąc pod uwagę raczej młody wieku badanych 

kobiet, jest to odsetek dość wysoki.
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Tabela 10. Dane dotyczące cech antropometrycznych w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Klasyfikacja wg BMI
Rodzaj zabiegu (p = 0,9780)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

niedowaga 2 (7,4%) 2 (7,7%) 4

norma 20 (74,1%) 18 (69,2%) �8

nadwaga 4 (14,8%) 5 (19,2%) 9

otyłość 1 (3,7%) 1 (3,8%) 2

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Analizując nałogi wśród pacjentek poddanych zabiegowi usunięcia cyst endometrialnych, 
opisano częstość występowania picia alkoholu i palenia papierosów w badanej grupie kobiet, z po-
działem ze względu na rodzaj przeprowadzonej operacji.

W grupie pacjentek poddanych zabiegowi techniką hydrodysekcji był nieco mniejszy odsetek 
kobiet deklarujących spożywanie alkoholu (50 vs 70%) i palących papierosy (19 vs 26%). Widoczne 
jest to także w deklarowanym spożywaniu poszczególnych rodzajów trunków. Różnice pomiędzy 
grupami nie są jednak istotne statystycznie (dla żadnego z wykonanych testów wartość prawdopo-
dobieństwa testowego p nie przekracza 0,05), więc wyniki te nie świadczą o faktycznych różnicach 
pomiędzy populacjami kobiet poddanych obu rodzajom operacji.

Tabela 11. Spożywanie alkoholu w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Spożywanie alkoholu
Rodzaj zabiegu (p = 0,1296)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

nie 8 (29,6%) 13 (50,0%) 21

tak 19 (70,4%) 13 (50,0%) �2

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Tabela 12. Częstość spożywania alkoholu w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Częstość spożywania alkoholu
Rodzaj zabiegu (p = 0,2152)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

nie piję 8 (29,6%) 13 (50,0%) 21

okazjonalnie 17 (63,0%) 13 (50,0%) �0

kilka razy w tygodniu 2 (7,4%) 0 (0,0%) 2

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
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Kobiety, u których zastosowano technikę hydrodysekcji, paliły mniej papierosów, ale różnica 
ta nie była istotna statystycznie.

Tabela 13. Palenie papierosów w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Palenie papierosów

Rodzaj zabiegu (p = 0,5604)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

nie 20 (74,1%) 21 (80,8%) 41

tak 7 (25,9%) 5 (19,2%) 12

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Uzupełnieniem analizy dotyczącej nałogu palenia papierosów jest zestawienie liczby wypala-
nych papierosów – w postaci wartości średniej, mediany i odchylenia standardowego, wraz z oce-
ną istotności statystycznej różnicy pomiędzy grupami za pomocą testu Manna-Whitneya.

Co ciekawe, mimo bardzo małej liczności grupy palaczek poddanych obu zabiegom można 
stwierdzić różnicę liczby wypalanych papierosów, która jest na granicy istotności statystycznej 
– zdecydowanie więcej papierosów paliły kobiety poddane zabiegowi tradycyjnemu.

Tabela 14. Palenie papierosów w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Palenie papierosów

Rodzaj zabiegu

p
Grupa I: wyłuszczanie 

tradycyjne
Grupa II: wyłuszczanie 

z hydrodysekcją

 Me s  Me s

Liczba papierosów wypalanych 
w ciągu tygodnia 48,0 50 33,8 20,8 28 14,2 0,0732

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Analizując informacje dotyczące przeszłości położniczej oraz cykli miesiączkowych, porów-
nano obie grupy kobiet pod względem regularności występowania miesiączki i jej bolesności. Ze-
stawiono także informacje o liczbie ciąż, porodów i powiązanych z nimi zdarzeniach zdrowotnych. 
W obu grupach regularność miesiączek była na podobnym poziomie – cecha ta dotyczyła około 
80% kobiet.
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Tabela 15. Ocena dotycząca krwawień miesiączkowych w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Krwawienia miesięczne

Rodzaj zabiegu (p = 0,7613)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

regularne 22 (81,5%) 22 (84,6%) 44

nieregularne 5 (18,5%) 4 (15,4%) 9

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

 Czas trwania całego cyklu miesiączkowego był w obu porównywanych grupach niemal 
identyczny – średnio wynosił około 28 dni.

Tabela 16. Częstotliwość miesiączkowania w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Rodzaj zabiegu
Częstotliwość miesiączkowania [dni] (p = 0,6149)

 Me s min max

Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne 28,2 28 4,6 14 45

Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne 28,4 28 2,1 25 �5

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

 Bolesne miesiączki dotyczyły niemal wszystkich pacjentek z obu grup (tabela 17).

Tabela 17. Dane dotyczące bólu podczas miesiączki w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Ból podczas miesiączki

Rodzaj zabiegu (p = 0,0801)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

nie 3 (11,1%) 0 (0,0%) �

tak 24 (88,9%) 26 (100,0%) 50

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Rozkład ocen bólu menstruacyjnego był też bardzo podobny w obu grupach.
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Tabela 18. Ocena natężenia bólu podczas miesiączkowania w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) 
N  =  27 i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Rodzaj zabiegu
Natężenie bólu (p = 0,5661)

 Me s min max

Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne 6,1 5 3,2 0 10

Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją 6,8 8 2,5 1 10

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

 Podczas miesiączki mniej więcej połowa kobiet podejmowała aktywność fizyczną, odsetki 
te były podobne w obu badanych grupach.

Tabela 19. Aktywność fizyczna w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Aktywność 
przed i podczas miesiączki

Rodzaj zabiegu (p = 0,4937)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

tak 15 (55,6%) 12 (46,2%) 27

nie 12 (44,4%) 14 (53,8%) 26

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

 Ponad połowa kobiet nie była nigdy w ciąży, wśród pozostałych dominowały pacjentki, 
które były dwa razy w ciąży.

Tabela 20. Liczba ciąż w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Liczba ciąż

Rodzaj zabiegu (p = 0,5648)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

0 18 (66,7%) 14 (53,8%) �2

1 3 (11,1%) 4 (15,4%) 7

2 5 (18,5%) 7 (26,9%) 12

� 1 (3,7%) 0 (0,0%) 1

4 0 (0,0%) 1 (3,8%) 1

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
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Poronienia wystąpiły u mniej więcej co piątej kobiety. Nie wykazano różnic pomiędzy grupami.

Tabela 21. Liczba poronień w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Liczba 
poronień

Rodzaj zabiegu (p = 0,7656)
Razem

Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

0 22 (81,5%) 21 (80,8%) 4�

1 4 (14,8%) 3 (11,5%) 7

2 1 (3,7%) 1 (3,8%) 2

� 0 (0,0%) 1 (3,8%) 1

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Podobna była również liczba porodów naturalnych i cięć cesarskich, które przebyły kobiety 
z obu grup.

Tabela 22. Liczba porodów siłami natury w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Liczba PSN
Rodzaj zabiegu (p = 0,6417)

Razem
Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

0 24 (88,9%) 20 (76,9%) 44

1 1 (3,7%) 3 (11,5%) 4

2 1 (3,7%) 2 (7,7%) �

� 1 (3,7%) 1 (3,8%) 2

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Tabela 23. Liczba cięć cesarskich w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Liczba cięć 
cesarskich

Rodzaj zabiegu (p = 0,9203)
Razem

Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

0 22 (84,6%) 21 (80,8%) 4�

1 3 (11,5%) 4 (15,4%) 7

2 1 (3,8%) 1 (3,8%) 2

Razem 26 26 52

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
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 Mniej więcej dwie trzecie z ankietowanych pacjentek nie posiadało dzieci, w tym zakresie 
nie wykazano różnic pomiędzy grupami.

Tabela 24. Liczba posiadanych dzieci w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Liczba 
posiadanych 

dzieci

Rodzaj zabiegu (p = 0,6784)

RazemGrupa I: 
wyłuszczanie tradycyjne

Grupa II: 
wyłuszczanie z hydrodysekcją

0 20 (74,1%) 16 (61,5%) �6

1 5 (18,5%) 6 (23,1%) 11

2 1 (3,7%) 3 (11,5%) 4

� 1 (3,7%) 1 (3,8%) 2

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

 Nieco więcej niż połowa kobiet miała problemy z zajściem w ciążę, odsetki te nie różniły się 
w obu badanych grupach.

Tabela 25. Problemy z zajściem w ciążę w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Problemy 
z zajściem 

w ciążę

Rodzaj zabiegu (p = 0,3412)

RazemGrupa I: 
wyłuszczanie tradycyjne

Grupa II: 
wyłuszczanie z hydrodysekcją

nie 10 (37,0%) 13 (50,0%) 2�

tak 17 (63,0%) 13 (50,0%) �0

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

W drugiej części rozdziału dokonano analizy danych dotyczących wcześniejszych zabiegów 
i leczenia endometriozy.

Niezależnie od aktualnie wykonywanego zabiegu w obu grupach mniej więcej dwie trzecie 
kobiet miało już w swoim życiu wykonywany zabieg operacyjny. Nie było różnic co do liczby i ro-
dzaju operacji w obu grupach.
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Tabela 26. Przebyte operacje w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Przebyte 
operacje

Rodzaj zabiegu (p = 0,6971)

RazemGrupa I: 
wyłuszczanie tradycyjne

Grupa II: 
wyłuszczanie z hydrodysekcją

nie 9 (33,3%) 10 (38,5%) 19

tak 18 (66,7%) 16 (61,5%) �4

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

 Spośród zabiegów, jakie przeszły badane kobiety, najczęściej była to laparoskopia, stosun-
kowo często wskazywano też cięcie cesarskie. Pozostałe operacje były wykonywane rzadziej.

Tabela 27. Przebyte uprzednio operacje z wyszczególnieniem ich rodzajów w grupie I 
(wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Przebyte wcześniej operacje

Rodzaj zabiegu

p
Grupa I: wyłuszczanie 

tradycyjne
Grupa II: wyłuszczanie 

z hydrodysekcją

N % N %

laparoskopia 6 22,2% 8 30,8% 0,4805

cięcie cesarskie 4 14,8% 4 15,4% 0,9538

usunięcie wyrostka robaczkowego 4 14,8% 2 7,7% 0,4133

operacje ortopedyczne 4 14,8% 1 3,8% 0,1720

laparotomia � 11,1% 2 7,7% 0,6704

wyłuszczenie mięśniaków 1 3,7% 1 3,8% 0,9783

cholecystektomia laparoskopowa 0 0,0% 1 3,8% 0,3036

inne 1 3,7% 0 0,0% 0,3218

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Około 60% kobiet poddanych zabiegowi wyłuszczania metodą klasyczną i 40% poddanych 
zabiegowi z użyciem techniki hydrodysekcji leczyło się wcześniej z powodu endometriozy. Naj-
częściej jednak było to leczenie zachowawcze. Nie wykazano w tym aspekcie różnic pomiędzy 
grupami.
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Tabela 28. Uprzednie leczenie endometriozy w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Leczenie 
endometriozy

Rodzaj zabiegu (p = 0,1300)

RazemGrupa I: 
wyłuszczanie tradycyjne

Grupa II: 
wyłuszczanie z hydrodysekcją

nie 11 (40,7%) 16 (61,5%) 27

tak 16 (59,3%) 10 (38,5%) 26

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Tabela 29. Sposób uprzedniego leczenia endometriozy w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Sposób leczenia 
endometriozy

Rodzaj zabiegu (p = 0,1786)

RazemGrupa I: 
wyłuszczanie tradycyjne

Grupa II: 
wyłuszczanie z hydrodysekcją

nieleczona 11 (40,7%) 16 (61,5%) 27

operacyjnie 2 (7,4%) 4 (15,4%) 6

zachowawczo 8 (29,6%) 4 (15,4%) 12

operacyjnie i zachowawczo 6 (22,2%) 2 (7,7%) 8

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Ocena sprawności funkcjonalnej (w skali 1–5 pkt) w obu grupach dała podobne wyniki. Jedy-
nie w przypadku oceny funkcjonowania na płaszczyźnie społecznej nieco niższe wartości odnoto-
wano wśród kobiet poddanych hydrodysekcji, ale nie jest to różnica istotna statystycznie (wartość 
prawdopodobieństwa testowego p ponad 0,05).

Tabela 30. Sprawność funkcjonalna w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Funkcjonowanie na 
płaszczyźnie:

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: 
wyłuszczanie tradycyjne

Grupa II: 
wyłuszczanie z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

rodzinnej 4,11 4 0,97 1 5 4,12 4 0,95 2 5 0,9930

zawodowej 3,56 4 1,15 1 5 3,58 4 1,03 1 5 0,9367

społecznej 3,63 4 1,11 1 5 3,23 � 1,07 2 5 0,1118

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya
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W grupie poddanej zabiegowi tradycyjnemu było znamiennie mniej kobiet mających bolesne 
stosunki seksualne (33 vs 62% w grupie pacjentek poddanych hydrodysekcji) i nieco więcej mają-
cych problem z bolesnym oddawaniem moczu (19 vs 4%).

Tabela 31. Współistniejące dolegliwości w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Współistniejące dolegliwości 

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

N % N %

bolesne stosunki 9 33,3% 16 61,5% 0,0398*

zaparcia 6 22,2% 10 38,5% 0,1980

bolesne defekacje 5 18,5% 5 19,2% 0,9472

bolesne oddawanie moczu 5 18,5% 1 3,8% 0,0919

krwawienie z odbytu 1 3,7% 1 3,8% 0,9783

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Reasumując część rozdziału poświęconą porównaniu dwóch grup wyodrębnionych w wy-
niku randomizacji, należy stwierdzić, że nie różniły się one istotnie (z wyjątkiem pojedynczych 
objawów bolesnych stosunków). Dało to podstawy do stwierdzenia, że grupy te są pod względem 
wielu parametrów porównywalne, a uzyskane wyniki – miarodajne.

W dalszej części rozdziału przedstawiono dane dotyczące leczenia operacyjnego w gru-
pie  I (wyłuszczanie tradycyjne) i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją).

W dwóch kolejnych tabelach przedstawiono informacje o umiejscowieniu zmian (w jednym 
jajniku lub w obu) oraz liczbie pacjentek ze zmianami w prawym lub lewym jajniku.

W grupie poddanej zabiegowi tradycyjnemu było nieco więcej (ok. 1,5 razy) kobiet ze zmiana-
mi w obu jajnikach (26 vs 15%). Jednak różnica w tym zakresie pomiędzy grupami nie była istotna 
statystycznie (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 0,3442) i nie może być przedmiotem 
wiążących uogólnień.

Tabela 32. Umiejscowienie zmiany w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Umiejscowienie 
zmian

Rodzaj zabiegu (p = 0,3442)
Razem

Grupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

w jednym jajniku 20 (74,1%) 22 (84,6%) 42

w obu jajnikach 7 (25,9%) 4 (15,4%) 11

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
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Liczba kobiet ze zmianami w prawym czy lewym jajniku była taka sama, a rozkład częstości 
występowania obu lokalizacji zbliżony w obu porównywanych grupach.

Tabela 33. Lokalizacja zmiany w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Lokalizacja zmian

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

N % N %

w jajniku prawym 17a 63,0% 15 57,7% 0,6949

w jajniku lewym 17 63,0% 15 57,7% 0,6949

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat
a – suma jest większa niż 100%, ponieważ w 13% w grupie I i w 17,7% grupie II zmiany zlokalizowane 

były na obu jajnikach

W opracowaniu przedstawiono ponadto informacje o rozmiarach zmian w jajnikach – od-
dzielnie dla zmian w jajniku prawym, lewym i dla łącznej wielkości zmian. Analizowaną wielko-
ścią była objętość zmian wyrażona w centymetrach sześciennych.

Jak widać, średnia łączna objętość zmian była większa u osób operowanych techniką trady-
cyjną. Jednak różnica ta nie jest istotna statystycznie (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 
0,2319), więc wyników tych nie można uogólniać poza badaną zbiorowość.

Tabela 34. Objętość zmiany w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Objętość zmian [cm3]

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

w jajniku prawym 25,1 20,7 29,1 2,3 130,2 19,6 15,9 12,2 3,1 42,6 0,8232

w jajniku lewym 27,0 23,3 23,1 3,2 82,8 19,4 15,6 14,3 2,0 56,1 0,4554

Łączna objętość zmian 32,8 26,3 28,6 2,3 130,2 22,5 22,2 14,4 2,0 56,1 0,2319

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

W kolejnej tabeli przedstawiono dodatkowe informacje o charakterze operowanych zmian. 
Ogniska endometriozy na otrzewnej zatoki Douglasa i na otrzewnej pęcherzowej występowały 
częściej w badanej zbiorowości w grupie kobiet operowanych za pomocą hydrodysekcji, ale różni-
ca ta nie była istotna statystycznie.

Pozostałe zmiany (mięśniaki lub cysty) występowały bardzo rzadko.
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Tabela 35. Dane dotyczące współistniejących zmian w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Dane dotyczące współistniejących zmian

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszcza-
nie tradycyjne

Grupa II: wyłuszcza-
nie z hydrodysekcją

N % N %

ogniska endometriozy na otrzewnej zatoki Douglasa 7 25,9% 10 38,5% 0,3284

ogniska endometriozy na otrzewnej pęcherzowej 5 18,5% 9 34,6% 0,1839

mięśniaki 1 3,7% � 11,5% 0,2804

cysta okołojajowodowa lewa 1 3,7% 1 3,8% 0,9783

cysta okołojajowodowa prawa 0 0,0% 1 3,8% 0,3036

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

W następnej części opracowania przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych w grupie I (wy-
łuszczanie tradycyjne) i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją).

Dokonano porównania rozkładu istotnych z punktu widzenia przebiegu leczenia parametrów 
laboratoryjnych w obu grupach. Nie stwierdzono jednak statystycznie istotnych różnic pomiędzy 
obiema grupami, jeśli chodzi o przeciętny poziom tych parametrów.

Tabela 36. Parametry laboratoryjne w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Parametry 
laboratoryjne

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

CA125 54,2 36,4 44,2 16,0 193,4 37,5 37,6 18,8 10,8 88,9 0,2924

HE4 44,4 44,3 13,9 3,6 77,3 45,2 45,0 8,6 33,4 72,0 0,7710

ROMA 6,8 6,2 4,2 2,8 20,6 6,5 6,3 3,0 3,1 17,1 0,8392

FSH 6,0 5,4 2,5 3,0 15,2 6,4 6,1 3,6 1,9 20,0 0,6655

CRP 3,2 1,7 4,2 0,1 19,1 2,8 2,1 3,2 0,1 12,5 0,8117

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Nieco dokładniej przedstawiono wyniki w odniesieniu do parametru AMH, który mierzono 
zarówno przed, jak i po operacji. W poniższej tabeli przedstawiono wartości parametrów statystyki 
opisowej w obu porównywanych grupach dla obu serii pomiarów AMH, jak również dla ich zmian.

Jak widać, u wszystkich pacjentek wartość AMH spadła, przy czym spadek zawierał się 
w bardzo szerokim przedziale – od 0,04 do 4,30. W przypadku operacji metodą tradycyjną poziom 
AMH spadł o 1,48, zaś dla hydrodysekcji nieco mniej, bo o 1,17. Różnica zmian AMH po operacji 
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nie była jednak istotna statystycznie (p  =  0,3720) i jako taka nie może być przedmiotem wiążących 
uogólnień.

Tabela 37. Poziom AMH przed i po operacji w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

AMH

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

przed operacją 3,92 3,80 2,09 0,30 9,00 3,34 3,50 1,81 0,49 8,40 0,2843

po operacji 2,44 2,40 1,28 0,10 4,85 2,17 2,33 1,29 0,30 5,50 0,4635

spadek po operacji 1,48 1,30 0,97 0,20 4,30 1,17 1,12 0,72 0,04 2,90 0,3720

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Poniżej przedstawiono dane dotyczące operacji w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) i grupie 
II (wyłuszczanie z hydrodysekcją). W tabeli 38 ujęto wykonane operacje endometrioma, a także 
operacje współistniejące. Okazało się, że w tym zakresie nie było statystycznie istotnych różnic 
pomiędzy obiema grupami.

Tabela 38. Dane dotyczące usunięcia zmiany w jajnikach w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) 
N  =  27 i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Dane dotyczące leczenia 
endometriozy jajnika i innych części 

narządu płciowego 

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

N % N %

wyłuszczenie cysty jajnika prawego 19 70,4% 14 53,8% 0,2147

wyłuszczenie cysty jajnika lewego 16 59,3% 15 57,7% 0,9079

koagulacja ognisk endometriozy 9 33,3% 9 34,6% 0,9215

wyłuszczenie mięśniaków 1 3,7% 4 15,4% 0,1458

amputacja trzonu macicy 1 3,7% 0 0,0% 0,3218

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

W tabeli 39 przedstawiono informacje o czasie trwania operacji obu rodzajów oraz czasie usu-
wania zmian (jeżeli zmiany występowały w obu jajnikach, była to suma czasu usuwania zmiany 
z jajnika prawego i lewego). Podano także informacje o czasie usuwania zmiany oddzielnie dla 
jajnika prawego i lewego. Oceny istotności różnic pomiędzy obiema grupami dokonano za pomocą 
testu Manna-Whitneya.
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Czas trwania operacji sposobem tradycyjnym był w badanej zbiorowości nieco dłuższy – śred-
nio o około 4–5 min. Nie było to jednak różnica istotna statystycznie, więc wyników tych nie można 
bezkrytycznie uogólniać.

Tabela 39. Czas trwania operacji w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Czas trwania 
zabiegu [min]

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

całej operacji 44,6 40 17,4 20 85 39,6 �5 17,7 15 85 0,2535

usuwania zmiany 
w jajniku prawym 22,8 24 9,3 9 47 21,6 20 9,6 6 40 0,5971

usuwania zmiany 
w jajniku lewym 20,8 18 9,3 10 40 19,6 22 7,4 2 28 0,8451

usuwania zmiany 
w obu jajnikach 27,4 25 11,3 1� 60 23,7 24 9,5 8 45 0,2924

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Znamienne statystycznie różnice pomiędzy przebiegiem obu zastosowanych technik zabiegu 
dotyczą tego, czy zmiana była usunięta w całości, czy też nastąpiła jej fragmentacja. W przypadku 
hydrodysekcji do fragmentacji dochodziło niemal 2,5 razy rzadziej niż podczas zabiegu techniką 
klasyczną.

Tabela 40. Dane dotyczące usunięcia zmiany w jajnikach w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) 
N  =  27 i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Usunięcie zmiany

Rodzaj zabiegu (p = 0,0006***)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

w całości 6 (22,2%) 18 (69,2%) 24

fragmentacja 21 (77,8%) 8 (30,8%) 29

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

W przypadku hydrodysekcji rozkład sposobów ewakuacji materiału był równomierny, pod-
czas gdy dla operacji tradycyjnej dominowała metoda „przez trokar” (niemal 90% przypadków). 
Różnica w rozkładzie sposobów ewakuacji materiału pomiędzy obiema grupami była wysoce zna-
mienna statystycznie.
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Tabela 41. Dane dotyczące sposobu ewakuacji materiału w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Sposób ewakuacji materiału
Rodzaj zabiegu (p = 0,0014**)

RazemGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

endobag 2 (7,4%) 12 (46,2%) 14

przez trokar 25 (92,6%) 14 (53,8%) �9

Razem 27 26 5�

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Kolejne zestawienia dotyczą wystąpienia konieczności szycia jajnika. Taka konieczność zacho-
dziła z podobną częstością niezależnie od sposobu przeprowadzenia operacji.

Tabela 42. Dane dotyczące szycia jajnika w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Szycie jajnika

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie 
tradycyjne

Grupa II: wyłuszczanie 
z hydrodysekcją

N % N %

któregokolwiek 5 18,5% 7 26,9% 0,4649

prawego 5 18,5% 5 19,2% 0,9472

lewego 1 3,7% � 11,5% 0,2804

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Po przeprowadzeniu opisywanych zabiegów dokonano porównania spadku poziomu hemo-
globiny w wyniku operacji obu typów. Pod tym względem oba rodzaje zabiegów prezentują się 
bardzo podobnie. Minimalnie mniejszy (średnio 1,0 vs 1,2) spadek hemoglobiny w przypadku za-
stosowania techniki hydrodysekcji nie może być jednak potraktowany jako potwierdzony doświad-
czalnie z braku istotności statystycznej (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 0,5903).

Tabela 43. Poziomy hemoglobiny w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 i grupie II 
(wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Poziom 
hemoglobiny

(Hgb)

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

przed operacją 13,1 13,3 0,7 10,8 14,4 13,0 13,1 1,1 9,5 14,1 0,9227

po operacji 11,9 12,1 1,1 7,8 13,5 12,0 12,1 1,3 8,4 14,0 0,8808

spadek w wyniku 1,2 1,0 1,1 0,2 6,3 1,0 0,9 0,5 0,0 2,0 0,5903

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya
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Powikłania pooperacyjne występowały u pojedynczych osób z badanych grup, co obrazuje 
tabela 44. Oczywiście w takiej sytuacji trudno podjąć próbę wykazania statystycznej istotności róż-
nic pomiędzy grupami – pozostaje tylko odnotować fakt, że jedyny przypadek powikłań dotyczył 
pacjentki po zabiegu przeprowadzonym techniką klasyczną.

Tabela 44. Powikłania pooperacyjne w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne) N  =  27 
i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Powikłania pooperacyjne

Rodzaj zabiegu

p
Grupa I: wyłuszczanie 

tradycyjne
Grupa II: wyłuszczanie 

z hydrodysekcją

N % N %

powikłania pooperacyjne 1 3,7% 0 0,0% 0,3218

krwawienie 1 3,7% 0 0,0% 0,3218

konieczność przetoczenia krwi 1 3,7% 0 0,0% 0,3218

uszkodzenie naczynia 1 3,7% 0 0,0% 0,3218

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat

Poziom bólu odczuwanego przez kobiety po operacji oceniano w pierwszej i trzeciej dobie po 
zabiegu w skali VAS. Różnica w tym zakresie w pierwszej dobie po zabiegu była zbliżona do zna-
miennej statystycznie (wartość prawdopodobieństwa testowego p nieznacznie przekracza 0,05) na 
korzyść techniki hydrodysekcji – ból niższy o około 0,8 pkt. Natomiast w trzeciej dobie po zabiegu 
rozkład poziomu dolegliwości bólowych był w obu grupach podobny.

Tabela 45. Samoocena poziomu bólu pooperacyjnego (oceniona skalą VAS) w grupie I (wyłuszczanie 
tradycyjne) N  =  27 i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Natężenie bólu

Rodzaj zabiegu

pGrupa I: wyłuszczanie tradycyjne Grupa II: wyłuszczanie z hydrodysekcją

 Me s min max  Me s min max

w pierwszej dobie 5,3 6 1,7 2 8 4,5 5 1,5 1 8 0,0652

w trzeciej dobie 2,2 2 0,9 0 4 2,4 2 1,2 1 5 0,8530

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Manna-Whitneya

Z uwagi na dość wiarygodną różnicę w odczuwaniu bólu w pierwszej dobie po zabiegu do-
kładny rozkład wyników przedstawiono w formie graficznej na rycinie 1.
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Rycina 1. Samoocena poziomu bólu pooperacyjnego w grupie I (wyłuszczanie tradycyjne)  
N  =  27 i grupie II (wyłuszczanie z hydrodysekcją) N  =  26

Po operacji określono poziom rezerwy jajnikowej. W tym celu oceniono usuniętą wraz z cystą 
tkankę jajnika zgodnie z klasyfikacją Muziiego [39].

Tabela 46. Ocena tkanki jajnika usuniętej wraz z cystą według klasyfikacji Muziiego 
w grupie I (N = 26) i w grupie II (N = 27)

Liczba pęcherzyków Grupa I 
(N 26)

Grupa II
(N 27) Ogółem

STOPIEŃ 0 = brak pęcherzyków 2 5 7

STOPIEŃ I = jedynie pęcherzyki pierwotne 6 6 12

STOPIEŃ II = jedynie pęcherzyki pierwszorzędowe i pierwotne  6 6 12

STOPIEŃ III = niektóre pęcherzyki wtórne  4 4 8

STOPIEŃ IV = obecne wszystkie rodzaje pęcherzyków, 
w tym antralne, jak w normalnych jajnikach � 0 �

Suma 21 21 42

Nie stwierdzono, by dystrybucja usuniętych wraz z endometrioma pęcherzyków była różna 
w grupie I i w grupie II. Należy zauważyć, że w grupie II (hydrodysekcja) nie stwierdzano przy-
padków usunięcia pęcherzyków antralnych, gdy w grupie I było takich przypadków 14%. Z dru-
giej strony w grupie II z zastosowaniem techniki hydrodysekcji w pięciu przypadkach (24%) nie 
stwierdzano jakichkolwiek pęcherzyków, podczas gdy w grupie I były dwa takie przypadki (9%).
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Przykładowe obrazy histologiczne preparatów pooperacyjnych z oceną tkanki jajnikowej usu-
niętej wraz z cystą endometrialną przedstawiono na rycinie 2. 

Rycina 2. Przykładowe obrazy histologiczne preparatów pooperacyjnych z oceną usuniętej tkanki jaj-
nika wg Muziiego

A – obrazy ściany torbieli endometrialnej 
z przylegającą tkanką jajnika (x 100)

B – obrazy ściany torbieli endometrialnej 
z przylegającą tkanką jajnika (x 100)

C – pęcherzyki pierwotne w tkance jajnika 
usuniętej z cystą (x 400)
Stopień 1 wg Muziiego

D – pęcherzyk I-rzędowy w tkance 
przylegającej do ściany torbieli (x 400)
Stopień 2 wg Muziiego
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5. Omówienie wyników i dyskusja

Niniejsza praca poświęcona jest leczeniu operacyjnemu endometriozy jajnika, a konkretnie 
– wyłuszczaniu endometrioma za pomocą laparoskopii. Tego zagadnienia dotyczą liczne publika-
cje [40, 41, 42, 43, 44]. W prezentowanym opracowaniu wzięto pod uwagę technikę wyłuszczania 
z zastosowaniem hydrodysekcji, czyli wprowadzania płynu nad torebką guza w celu separacji 
torebki od tkanki jajnika. O tej właśnie technice traktują nieliczne doniesienia naukowe [24, 25]. 
Hydrodysekcję stosowano dotąd w innych operacjach ginekologicznych, takich jak limfadenek-
tomia, i preparowaniu przestrzeni zaotrzewnowej [45], a także w pierwszej fazie operacji korek-
cyjnych zaburzeń statyki narządów płciowych z zastosowaniem materiałów syntetycznych [46]. 
W licznych badaniach do hydrodysekcji stosowano oprócz soli fizjologicznej środki obkurczające 
naczynia [36]. Tym samym badania te oceniały nie tylko hydrodysekcję, ale też wazokonstrykcję. 
W relacjonowanym badaniu stosowano jedynie roztwór soli fizjologicznej, a więc oceniono samą 
hydrodysekcję.

Prezentowane opracowanie jest ukierunkowane szczególnie na okres operacyjny, przebieg 
hospitalizacji pooperacyjnej i wczesny okres obserwacji obejmujący jeden miesiąc. W badaniu 
Qiong-zhen i wsp. wykonywanym w zbliżonym czasie do badania będącego podstawą niniejszej 
dysertacji zajęto się zmianami w dłuższym, bo 12-miesięcznym okresie. Ponadto w badaniu tym 
porównywano trzy grupy pacjentek, tj. poddanych zabiegowi bez hydrodysekcji, z hydrodysekcją 
roztworem soli fizjologicznej i z hydrodysekcją z dodatkiem wazopresyny do roztworu NaCl. Li-
czebność grupy badawczej w badaniu Qiong-zhen była zbliżona do populacji relacjonowanego ba-
dania. W badaniu chińskim porównywano dodatkowo liczbę zastosowanych kauteryzacji w celach 
hemostatycznych [25]. W niniejszym badaniu tego parametru nie porównywano. Należy też pod-
kreślić, że badanie Qiong-zhen i wsp. było prowadzone w wąskiej grupie pacjentek ze zmianami 
typu endometrioma w dwóch jajnikach. W badaniu poprzedzającym przygotowanie prezentowa-
nej dysertacji odsetek takich pacjentek wynosił w obu grupach odpowiednio jedynie 25,8% i 15,4%. 
Tak więc wyników Qiong-zhen i wsp. nie można generalizować dla całej populacji.

W pracy Ghafarnejad i wsp., stanowiącej podsumowanie badań nielicznej grupy 20 pacjentek, 
porównano zastosowanie podczas zabiegu usunięcia endometrioma hydrodysekcji roztworem soli 
fizjologicznej i hydrodysekcji solą fizjologiczną oraz wazopresyną. Nie stwierdzono znamiennych 
statystycznie różnic, jeśli chodzi o czas trwania operacji, liczbę interwencji elektrokauteryzacji, 
liczbę pęcherzyków antralnych i zmiany w stężeniu folikulostymuliny w surowicy. W badaniu 
tym oceny poziomu folikulostymuliny i ilości pęcherzyków antralnych dokonywano dwa miesią-
ce przed operacją i dwa miesiące po operacji [24]. W relacjonowanym w niniejszej pracy badaniu  
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oceny stężenia hormonu antymüllerowskiego dokonywano miesiąc po operacji. W prezentowa-
nym opracowaniu – w odróżnieniu od pracy Ghafarnejad i wsp. – nie oceniono liczby elektrokaute-
ryzacji, która miała wpływać na rezerwę jajnikową. W innych badaniach porównywano odmienne 
metody chirurgicznego leczenia endometriozy, w tym z zastosowaniem różnych narzędzi, takich 
jak laser czy nóż harmoniczny [47, 48].

W piśmiennictwie porównywano również metody jednostopniowe z wielostopniowymi, 
w tym z zastosowaniem leczenia farmakologicznego między interwencjami [1].

W prezentowanym opracowaniu porównywano wyniki zastosowania hydrodysekcji z pre-
parowaniem i bez jej wprowadzenia w grupie 53 pacjentek z endometrioma. W innych badaniach 
grupy badawcze były mniej [24] bądź bardziej liczne [25].

Grupa 53 pacjentek została podzielona na drodze randomizacji z użyciem tabeli liczb przy-
padkowych. W wyniku randomizacji wyodrębniono dwie grupy o podobnej liczebności. Gru-
py te porównywano pod kątem cech demograficzno-społecznych, wywiadu położniczego i gi-
nekologicznego. Analiza wykazała, że poddane badaniu grupy nie różniły się we wskazanych  
zakresach.

Analizę całej grupy badawczej przedstawiono w pierwszej części opracowania wyników. Do-
starcza ona cennych informacji dotyczących pacjentek pochodzących z Podkarpacia i operowa-
nych z powodu endometrioma. Analizę uzupełniono informacjami o wielkości endometrioma i jej 
lokalizacji u pacjentek w badanych grupach. Analiza nie wykazała różnic w obu grupach, co jest 
ważne dla stwierdzenia, że randomizowane zbiorowości były jednorodne i mogły być porówny-
wane z zastosowaniem metod statystycznych. Istotną częścią wyników było porównanie dwóch 
grup pod kątem danych operacyjnych. Nie stwierdzono również różnic w czasie trwania zabiegu 
i częstości wykonywania dodatkowych procedur na innych częściach narządu płciowego. Bardzo 
ważne było potwierdzenie, że w grupie pacjentek, u których podczas zabiegu wprowadzono hy-
drodysekcję, częściej udało się usunąć zmiany endometrioma w całości z zastosowaniem endoba-
gu. Badania pooperacyjne preparatu wykazało też, że w grupie tej nie było przypadków usunię-
cia pełnowartościowej tkanki jajnika. Nie stwierdzono natomiast różnic w spadku AMH w obu 
grupach. Świadczy to o braku wpływu hydrodysekcji na biochemicznie oceniony spadek rezerwy 
jajnikowej w porównaniu z niestosowaniem tej techniki. W odniesieniu do okresu operacyjnego 
należy podkreślić, że nie stwierdzono, by hydrodysekcja zmniejszała częstość konieczności szycia 
jajnika, zmniejszała odczucia bólu czy wpływała na spadek hemoglobiny oraz częstość występo-
wania powikłań. Ograniczeniem badania była mała grupa osób włączonych do projektu. W innych 
badaniach prowadzonych w szerszym zakresie zajmowano się pacjentkami, u których występowa-
ła dodatkowo niepłodność.

W jednym z tych opracowań wyróżniono trzy grupy pacjentek z endometriozą i niepłod-
nością. Pierwsza grupa to przypadki pierwotnej, najczęściej jednoogniskowej endometriozy bez 
zmniejszonej rezerwy jajnikowej. Według autorów tego opracowania sama endometrioza wpływa 
na zmniejszenie tej rezerwy przez zajęcie dużej części tkanki jajnika i ucisk jego tkanek. W przy-
padkach zakwalifikowanych do pierwszej grupy można wdrożyć leczenie operacyjne bez ryzyka 
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upośledzenia rezerwy jajnikowej. Trzecią grupę stanowią przypadki z głębokim spadkiem rezer-
wy jajnikowej. Według autorów relacjonujących owe badania pacjentki z tej grupy nie powinny 
być operowane, lecz bezpośrednio poddane procedurze wspomaganego rozrodu. W grupie dru-
giej, w której występuje czynnik ryzyka zmniejszonej rezerwy jajnikowej, taki jak mnogie ogniska 
czy nawracająca endometrioza, bardzo ważne jest zastosowanie techniki, która zmniejsza utratę 
rezerwy jajnikowej. Zastosowanie w tej grupie hydrodysekcji pozwoliłoby na ograniczenie ryzyka 
utraty rezerwy jajnikowej [20]. W grupie, która stanowiła podstawę niniejszych badań, aż 58% 
kobiet nie było uprzednio w ciąży, a zdecydowana większość deklarowała problemy z zajściem 
w ciążę.

Ciekawe spostrzeżenia wysunęli Hong i wsp., którzy sugerują, że niepłodność związana z en-
dometriozą przypisywana jest zmniejszonej rezerwie jajników, a nie zmniejszonej wrażliwości 
endometrium, gorszej jakości oocytów i zarodków. Wykazali to, biorąc pod uwagę wyniki IVF 
(w tym ciąża kliniczna i wskaźnik urodzeń żywych), które nie różniły się istotnie między dwiema 
grupami o zmniejszonej rezerwie jajników po operacji i bez operacji [49].

Przeciwstawne dane prezentują Opøien i wsp., którzy analizowali pacjentki z endometriozą 
w stadium I/II. W badaniu retrospektywnym stwierdzono znacznie wyższy odsetek ciąż (40,1 vs 
29,4%, p = 0,004), odsetek implantacji (30,9 vs 23,9%, p = 0,02) u tych, które przeszły resekcję, niż 
u tych, które miały wykonaną diagnostyczną laparoskopię [50].

Także Barri i wsp. ocenili 825 pacjentek z niepłodnością związaną z endometriozą w ciągu 
siedmiu lat i stwierdzili, że ogólny wskaźnik ciąż był znacznie wyższy u kobiet poddawanych re-
sekcji chirurgicznej, a następnie IVF w porównaniu z tymi, które przeszły samą operację, samą IVF, 
lub tymi, których nie leczono (65,8 54,2, 32,1 i 11,8%) [22].

Doniesienia dotyczące tego problemu są sprzeczne i brakuje badań randomizowanych, które 
mogłyby stanowić podstawę do ustalenia wytycznych dla klinicystów [51].

Bardzo ważnym elementem prezentowanej pracy była ocena rezerwy jajnikowej. Ogranicze-
niem badania okazała się analiza poziomu AMH w krótkim czasie – 30 dni po zabiegu. Tymczasem 
w wielu pracach udowodniono, że AMH wraca zwykle do normy dopiero po trzech miesiącach od 
zabiegu [52, 53].

Unikalną zaletą niniejszej pracy jest to, że porównano w niej nie tylko utratę rezerwy jajni-
kowej na podstawie analizy wartości laboratoryjnych, ale podjęto także próbę oceny bezpośred-
nio utraconej podczas wyłuszczania endometriozy tkanki jajnikowej. Wprawdzie tą metodą nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic, ale może być to ustalone w szerszych badaniach i opra-
cowaniach. Dodatkowym walorem opracowania jest randomizacja grup poddanych badaniu, co 
pozwala na wyciągnięcie obiektywnych wniosków mających znaczenie w praktyce klinicznej.

Dla potrzeb niniejszej dyskusji w celu aktualizacji wiedzy na temat podjęty w opracowaniu 
przeszukano bazę PubMed pod kątem haseł: ovarian endometrioma, surgery, laparoskopy. Prze-
szukiwaniem objęto okres ostatnich pięciu lat. System zidentyfikował 747 prac z dostępnością do 
pełnych tekstów. Przeanalizowano je, by potwierdzić ich status. Efekty tej kwerendy zamieszczono 
w schemacie blokowym typu flowchart (ryc. 3). 
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Rycina 3. Schemat blokowy (flowchart) 747 prac wyszukanych w bazie PubMed, https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/?term=ovarian%20endometrioma%20surgery%20laparoscopy&filter=simsearch3.fft&fil-
ter=ds1.y_5, pod hasłami: endometrioza jajnikowa (ovarian endometrioma), chirurgia (surgery), lapa-
roskopia (laparoscopy)

PubMed

Wszystkie wyszukane prace 
(n = 747)

Randomizowane badania 
prospektywne (n = 15)

Czy 
odpowiada 

temat

Selekcja
artykułów

Artykuły 
wybrane

Prace 
prospektywne

Wykluczone jako 
nieodpowiadające tematowi
(n = 245)

Wyłączono:
– prace poglądowe (n = 120)
– opis przypadku (n = 65)
– badania obserwacyjne (n = 9)

Wyłączono:
– badania retrospektywne (n = 262)
– badania prospektywne (n = 23)

Wyłączono:
– badania bez randomizacji (n = 8)
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Z danych zawartych w schemacie blokowym wynika, że spośród 747 doniesień naukowych 
15 miało charakter prospektywnych prac randomizowanych, co stanowi jedynie 2%. Ten odse-
tek świadczy o unikalności niniejszego opracowania. Liczba uczestniczek owych piętnastu badań 
wynosiła od 10 do 216, średnio około 96 przypadków. Liczba ta jest większa niż liczba pacjentek 
stanowiących próbę badawczą prezentowanego opracowania.

Wśród publikacji ujawnionych w wyniku przeszukiwania niebędących pracami randomizo-
wanymi dominują ujęcia retrospektywne, nieodpowiadające wyszukiwanym terminom i prace 
poglądowe. Niewielka liczba prac randomizowanych stwarza trudności w wypracowaniu reko-
mendacji leczenia operacyjnego endometriozy jajnika bazujących na medycynie opartej na faktach. 
W tym kontekście prezentowane opracowanie, dotyczące pewnej odmiany techniki stosowanej 
w praktyce klinicznej, jest przejawem dążenia do wypracowania takich rekomendacji.

Głębsza analiza wyłonionych piętnastu prac randomizowanych wykazała, że sześć z nich 
dotyczy podobnie jak przedstawione opracowanie techniki operacyjnej. W tej grupie prac trzy 
skupiają się na samych technikach usuwania endometriozy, takich jak wyłuszczanie [54], metody 
ablacyjne [55, 56] lub techniki łączące te metody [57]. Dwa opracowania poświęcono zaopatrzeniu 
szwami rany po usunięciu endometriozy [58, 59]. Jedna z prac [25] dotyczyła przedoperacyjnej 
hydrodysekcji roztworem wazopresyny, a więc problemu zbliżonego do tematu niniejszego opra-
cowania. Praca ta została już omówiona w pierwszej części dyskusji.

Technice hemostazy poświęcono pięć z piętnastu prac. W trzech spośród nich oceniono 
żele hemostatyczne [60, 61, 62], a w dwóch – szwy hemostatyczne [59, 63]. Dwie prace dotyczyły 
przydatności okresowego przedoperacyjnego podwieszenia operowanego jajnika do powłok dla 
zapobieżenia zrostom [64, 65]. Jest znamienne, że wyniki zrelacjonowanych w nich badań były 
rozbieżne. Bardzo interesujące było doniesienie naukowe oceniające pooperacyjną obecność mikro-
cząsteczek w krążeniu [66]. Obecność tych cząstek ma świadczyć o wielkości urazu operacyjnego. 
Autorzy stwierdzili mniejsze stężenie owych mikrocząstek u pacjentek operowanych mniej inwa-
zyjną metodą z zastosowaniem lasera niż u poddanych tradycyjnemu wyłuszczaniu.

W piętnastu analizowanych pracach randomizowanych uwzględniono różne parametry oce-
ny zastosowanego leczenia. Najczęstszym parametrem była ocena rezerwy jajnikowej. Dokony-
wano jej przez badanie poziomu hormonu antymüllerowskiego (AMH) – [25, 54, 55, 56 58, 59, 60, 
63, 67], gonadotropiny FSH [25, 59, 67], liczby pęcherzyków antralnych [54, 55, 57, 67], grubości 
kory jajnika [25] i jego objętości [54, 57], maksymalnej prędkości skurczowego przepływu w tętnicy 
jajnikowej [67], częstości nawrotów [57, 60] i występowania zrostów pooperacyjnych [61, 64, 65]. 
W jednej z prac [58] oceniono podobnie jak w niniejszym opracowaniu czas operacji, a ponadto 
zamieszczono samoocenę operującego dotyczącą trudności operacji w skali VAS.

Rozległy wachlarz badanych parametrów pooperacyjnych świadczy z jednej strony o szerokim 
zakresie oceny technik operacyjnych, z drugiej zaś wynika z braku standaryzacji zestawu analizowa-
nych parametrów, z czym wiąże się niemożność ich porównania. Dodatkowym utrudnieniem jest 
różny okres obserwacji pooperacyjnej, który wynosił od 3 miesięcy [59, 62, 63, 66] do 12 miesięcy [25, 
67], a niekiedy trwał aż 24 miesiące [60]. W niniejszym opracowaniu czas ten wynosił jeden miesiąc.
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6. Wnioski

Wprowadzenie hydrodysekcji do klasycznej techniki wyłuszczania cyst endometrioma po-
twierdziło trzy hipotezy:

1. Hydrodysekcja dała korzystne wyniki pod postacią częstszego usunięcia/ewakuacji całej 
zmiany przy użyciu endobagu.

2. Zastosowanie hydrodysekcji zmniejszyło częstość fragmentacji zmiany podczas usuwania 
jej przez trokar.

3. U pacjentek, u których zastosowano hydrodysekcję, zmniejszyła się częstość usuwania 
wraz z cystą fragmentów dojrzałego jajnika.

Wyniki pracy dały natomiast podstawy do negatywnej odpowiedzi na czwartą hipotezę.
4. Nie stwierdzono, by hydrodysekcja wpływała na skrócenie czasu operacji, wykluczała ko-

nieczność szycia jajnika, powodowała zmniejszenie poziomu AMH czy bólu pooperacyjnego.
Całość stwierdzonych w badaniu randomizowanym pozytywnych zmian po zastosowaniu 

hydrodysekcji skłania do rekomendowania tej metody przy wyłuszczaniu endometrioma w prak-
tyce klinicznej.
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7. Streszczenie

Wstęp: Endometrioza jest częstą chorobą, występująca u 5–10% kobiet w wieku reprodukcyj-
nym. Ogniska endometriozy mogą być zlokalizowane w narządzie płciowym – jako endometrioza 
genitalna, i poza narządem płciowym – jako endometrioza pozagenitalna. Bardzo częstą lokaliza-
cją endometriozy genitalnej są jajniki, gdzie endometrioza przybiera postać cyst endometrialnych. 
Cysty endometrialne oraz ich leczenie zmniejszają rezerwę jajnikową. Dlatego poszukuje się metod 
leczenia ograniczającego ten niekorzystny wpływ.

Cel pracy: Celem pracy jest zbadanie skutków wprowadzenia do wyłuszczania cyst endome-
trialnych techniki hydrodysekcji, czyli przedoperacyjnego rozdzielania ścian cysty od jajnika.

Materiał i metoda: Prospektywne badanie było prowadzone po uzyskania zgody Komisji 
Bioetycznej UR na grupie 53 kobiet zakwalifikowanych do laparoskopowego wyłuszczania cyst 
endometrialnych. W drodze randomizacji wyłoniono z tej populacji dwie grupy: grupę I, w której 
stosowano klasyczną metodę wyłuszczania, i grupę II, w której wyłuszczanie było poprzedzone 
hydrodysekcją z użyciem soli fizjologicznej.

Wyniki: Stwierdzono, że hydrodysekcja:
•	 zwiększa częstość usuwania w całości cysty endometrialnej (69,2% vs 22,2%, p  =  0,006)
•	 zmniejsza częstość fragmentacji cysty endometrialnej (30,8% vs 77,8%, p  =  0,006)
•	 zmniejsza częstość usuwania wraz z cystą fragmentu zdrowego dojrzałego jajnika (14,3% 

vs 0%, p  <  0,01)
Nie stwierdzono, by hydrodysekcja skracała czas operacji, wpływała na częstość szycia jajni-

ka, zmniejszała pooperacyjny spadek AMH i łagodziła ból pooperacyjny. 
Całość stwierdzonych w badaniu randomizowanym pozytywnych zmian po zastosowaniu 

hydrodysekcji skłania do rekomendowania tej metody przy wyłuszczaniu endometrioma w prak-
tyce klinicznej.
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8. Abstract

Introduction: Endometriosis is a common condition affecting 5–10% of women at reproducti-
ve age. Foci of endometriosis may be localized within the genital organ being referred to as genital 
endometriosis or outside the genital organ as extra-genital endometriosis. The ovaries are a very 
common location of genital endometriosis, where it takes the form of endometrial cysts. Endome-
trial cysts and their treatment cause ovarian reserve decline. Therefore, therapeutic methods are 
being sought to limit this adverse effect.

Aim of the dissertation: The doctoral dissertation was intended to investigate the impact of 
hydrodissection technique, i.e. preoperative separation of cyst and ovary walls, for enucleation of 
endometrial cysts.

Material and method: The prospective study was conducted after obtaining the consent of the 
Bioethical Committee. A group of 53 women qualified for laparoscopic enucleation of endometrial 
cysts were enrolled in the study. By means of randomization 2 groups were created: in group I the 
classic endometrial cyst enucleation was used, while in group II the enucleation was preceded by 
the hydrodissection with physiological saline.

Results: Hydrodissection proved to:
increase the frequency of total endometrial cyst removal (69.2% vs. 22.2%, p = 0.006)
decrease the frequency of endometrial cyst fragmentation (30.8% vs. 77.8%, p = 0.006)
decrease the frequency of excision of a fragment of healthy mature ovarian tissue with endo-

metrial cyst (14.3% vs. 0%, p <  0.01)
Hydrodissection was not found to reduce surgery time, the frequency of ovarian stitching, 

reduce postoperative AMH decline, and reduce postoperative pain.

All positive changes found in the randomized study after the use of hydrodissection, incline 
to recommend this method in the treatment of endometrioma.
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10. Załączniki

10.1. Ankieta badania

Kwestionariusz ankiety
A: 

B. Pani wiek .............       C. Wzrost .............       D. Masa ciała .............       E. BMI .............

F. Miejsce zamieszkania: miasto   (0)       wieś (1)

G. Aktualnie wykonywana praca zawodowa:   0) fizyczna   1) umysłowa   2) bezrobotna   3) emerytura

H. Warunki socjodemograficzne:   0) bardzo dobre   1) dobre   2) przeciętne   3) trudne

I. Pani wykształcenie:   0) wyższe   1) średnie   2) podstawowe

J. Spożywanie alkoholu:   0) nie   1) tak

K. Jeśli tak, to jak często:

0 – codziennie

1 – kilka razy dziennie,

2 – kilka razy w tygodniu,

3 – okazjonalnie;

Jaki rodzaj:

L – piwo

M – wino

N – wódka

O. Palenie papierosów:   1) tak  0) nie

P. Średnia liczba wypalanych papierosów w ciągu tygodnia .............       

Q. Czy jest Pani w stałym związku partnerskim:   1) tak   0) nie

R. Długość związku (w miesiącach) .............       

Pani przeszłość ginekologiczno-położnicza:

S. Pierwsza miesiączka w wieku ............. lat

T. Ostatnia miesiączka .............       

U. Krwawienia miesięczne:   0) regularne    1) nieregularne

V. Częstotliwość miesiączkowania (co ile dni) .............       

W. Dolegliwości bólowe podczas miesiączki:

1) tak

0) nie

X. Natężenie bólu w skali 0–10 .............       
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Y. Jakie leki p/bólowe stosuje Pani podczas miesiączki
1 – Ketonal
2 – Ibuprofen / Nurofen
3 – Pyralgin 
4 – Aulin
5 – Paracetamol / Apap
6 – Aspiryna
7 – No-Spa
Z. Ile razy w ciągu doby sięga Pani po leki przeciwbólowe .............       
AA. Liczba ciąż .............       AB. Liczba poronień .............       AC. Liczba porodów siłami natury .............       
AD. Liczba porodów przez cięcie cesarskie .............       AE. Liczba posiadanych dzieci .............       
AF. Czy występują lub występowały problemy z zajściem w ciążę:   1) tak – jak długo nie mogła Pani 
zajść w ciąże .............       0) nie
AG. Jak długo nie może Pani zajść w ciąże .............       
AH. Choroby w rodzinie:  1) tak (jakie?) ..............................................................................................................
2) nie
Jeżeli występowały/występują choroby w rodzinie, to jakie:
AI.  nowotwory      tak 1      nie 0
AJ. choroby serca       tak 1      nie 0
AK. nadciśnienie tętnicze tak 1      nie 0
AL. choroby tarczycy   tak 1      nie 0
AM. cukrzyca   tak 1      nie 0
AN. Choroby przewlekłe współistniejące u Pani:   1) tak     0) nie
Jakie ............................................................................................................................................................................
AO. Czy przebyła Pani jakieś operacje?
1) tak   0) nie
Jeśli przebyła Pani operacje, to proszę podać jakie:
AP. Laparoskopia              tak 1      nie 0
AQ. Cięcie cesarskie          tak 1      nie 0
AR. Operacje ortopedyczne  tak 1      nie 0
AS. Usunięcie wyrostka   tak 1      nie 0
AT. Wyłuszczenie mięśniaków  tak 1      nie 0
AU. Inne      tak 1      nie 0
AV. Laparotomia    tak 1      nie 0
AW. Cholecystektomia laparoskopowa tak 1      nie 0
AX. Czy w związku ze stwierdzoną endometriozą była Pani poddawana leczeniu?
1) tak   0) nie
AY. Jeśli była Pani leczona z powodu endometriozy, to jak:
1) operacyjnie
2) zachowawczo
3) zachowawczo i operacyjnie
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AZ. Jeśli przebyła Pani laparoskopię z powodu endometriozy, to w którym roku: .............       
0 – nie przebyłam
BA. Jeśli była więcej niż jedna laparoskopia, to w którym roku: .............       
0 – nie przebyłam
BB. Jeśli przebyła Pani laparotomię z powodu endometriozy, to w którym roku: .............       
0 – nie przebyłam 
BC. Jakimi lekami hormonalnymi była Pani leczona z powodu endometriozy:
1 – Zoladex
2 – Visanne
3 – Zoladex, Visanne
4 – Doustna antykoncepcja
5 – Doustna antykoncepcja, Zoladex
6 – Luteina/Duphaston
BD. Jak długo leczy się Pani z powodu endometriozy: .............       
BE. Jak ocenia Pani skuteczność podejmowanego leczenia zachowawczego endometriozy?
Proszę zaznaczyć na skali 1–5, gdzie 1 – brak skuteczności, 5 – bardzo wysoka skuteczność:
  1 2 � 4 5
BF. Czy jest Pani aktywna fizycznie:   0) sporadycznie/regularnie,      0) nie
BG. Czy na kilka dni przed i podczas miesiączki jest Pani w stanie swobodnie korzystać z rekreacji 
i aktywności ruchowej:   0) tak       1) nie                    
BH. Jak ocenia Pani swoje funkcjonowanie na płaszczyźnie rodzinnej (relacje rodzinne, partnerskie)?             
Proszę zaznaczyć na skali 1–5, gdzie 1 – oznacza złe funkcjonowanie, 5 – bardzo dobre
  1 2 � 4 5
BI. Jak ocenia Pani swoje funkcjonowanie na płaszczyźnie zawodowej (w tym jednakowa sprawność 
zawodowa w całym cyklu miesięcznym)?
Proszę zaznaczyć na skali 1–5, gdzie 1 – oznacza złe funkcjonowanie, 5 – bardzo dobre
  1 2 � 4 5
BJ. Jak ocenia Pani swoje funkcjonowanie na płaszczyźnie społecznej (w tym swobodna realizacja pla-
nów spotkań towarzyskich również w okresie tuż przed i podczas miesiączki)?                     
Proszę zaznaczyć na skali 1–5, gdzie 1 – oznacza złe funkcjonowanie, 5 – bardzo dobre
  1 2 � 4 5
Objawy
BK. Czy ma Pani zaparcia?
 1) tak  0) nie
BL. Czy ma Pani bolesne defekacje?                  
 1) tak  0) nie
BM. Czy ma Pani bolesne oddawanie moczu?
 1) tak  0) nie
BN. Czy ma Pani bolesne stosunki?
 1) tak  0) nie
BO. Czy ma Pani krwawienie z odbytu?

 0) tak  1) nie
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Kwestionariusz ankiety –  cd. wypełnia członek zespołu badawczego
Dane dotyczące lokalizacji zmiany:
BP. Zmiana w jajniku prawym:
 1) tak  0) nie
BQ. Wymiar 1 [cm]
BR. Wymiar 2 [cm]
BS. Objętość [cm�]
BT. Zmiana w jajniku lewym:
 1) tak  0) nie
BU. Wymiar 1 [cm]
BV. Wymiar 2 [cm]
BW. Objętość [cm�]
BX. Obecne ogniska endometriozy na otrzewnej pęcherzowej
 1) tak  0) nie
BY.  Obecne ogniska endometriozy na otrzewnej zatoki Douglasa
 1) tak  0) nie
BZ.  Mięśniaki
 1) tak  0) nie
CA. Cysta okołojajowodowa strona prawa
 1) tak  0) nie
CB. Cysta okołojajowodowa strona lewa
 1) tak  0) nie
CC. Stopień zaawansowania endometriozy .............       

Badania laboratoryjne:
CD. Poziom CA 125 .............       
CE. HE4 .............       
CF. Algorytm ROMA .............       
CG. FSH .............       CH. AMH1 .............       CI. AMH2 .............       CJ. CRP .............       

Dane dotyczące operacji:
CK. Data operacji .............       
Rodzaj operacji:
CL. Wyłuszczenie cysty jajnika prawego
 1) tak  0) nie
CM. Wyłuszczenie cysty jajnika lewego
 1) tak  0) nie
CN. Koagulacja ognisk endometriozy
 1) tak  0) nie
CO. Wyłuszczenie mięśniaków

 1) tak  0) nie



52

CP. Amputacja trzonu macicy

 1) tak  0) nie

CQ. Czas trwania operacji .............       

CR. Liczba założonych portów .............       

CS. Czas usunięcia zmiany w jajniku prawym .............       

CT. Czas usunięcia zmiany w jajniku lewym .............       

CU. Usunięcie zmiany:

 0) w całości 1) uszkodzenie torebki

CV. Sposób ewakuacji materiału:

 0) endobag 1) przez trokar

CW. Szycie jajnika prawego

 1) tak  0) nie

CX. Szycie jajnika lewego

 1) tak  0) nie

CY. Ilość NaCl .............       

CZ. Obecność zrostów

 1) tak  0) nie

DA. Czas uwalniania zrostów .............       

Dane dotyczące przebiegu pooperacyjnego

DB. Hgb przed operacją .............       

DC. Hgb po operacji .............       

DD. delta Hgb .............       

DE. Powikłania pooperacyjne:

 1) tak  0) nie

Rodzaj powikłań:

DF. infekcja rany w pępku    1) tak     0) nie

DG. infekcja rany w trokarach roboczych  1) tak     0) nie

DH. krwawienie    1) tak     0) nie

DI. konieczność transfuzji krwi    1) tak     0) nie

DJ. gorączka >  38 stopni   1) tak     0) nie

DK. Infekcja dróg moczowych    1) tak     0) nie

DL. odma podskórna     1) tak     0) nie

DM. dolegliwości bólowe   1) tak     0) nie

DN. uszkodzenie moczowodu    1) tak     0) nie

DO. uszkodzenie naczynia    1) tak     0) nie

DP. uszkodzenie jelit     1) tak     0) nie

DQ. uszkodzenie pęcherza moczowego   1) tak     0) nie

DR. Antybiotyki – liczba dni .............       

DS. Ból pooperacyjny w pierwszej dobie po operacji w skali VAS: .............       
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DT. Liczba dni z cewnikiem Foleya .............       

DU. Ból pooperacyjny w trzeciej dobie po operacji w skali VAS: .............       

DV. Czas hospitalizacji .............       

Leczenie pooperacyjne zachowawcze:

DW. Preparat .........................................       

DX. Czas trwania leczenia ...................       

Wynik:

DY. HP ....................................................       

Arkusz 2 – WHOQOL

• Na ile zadowolona jesteś z jakości Twojego życia?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. Prawie wystarczająco 5. Całkowicie

• Na ile zadowolona jesteś ze swojego zdrowia?

1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• W jakim stopniu czujesz, że ból fizyczny ogranicza Cię w robieniu tego, na co masz ochotę?

1. Wcale 2. Trochę 3. Dość mocno 4. Bardzo mocno 5. Niezwykle mocno

• W jakim stopniu prowadzenie normalnego codziennego życia zależy od jakiegokolwiek leczenia?

1. Wcale 2. Trochę 3. Dość mocno 4. Bardzo mocno 5. Niezwykle mocno

• Jak bardzo cieszysz się życiem?

1. Wcale 2. Trochę 3. Dość mocno 4. Bardzo mocno 5. Niezwykle mocno

• W jakim stopniu odczuwasz, że Twoje życie ma sens, znaczenie?

1. Wcale 2. Trochę 3. Dość mocno 4. Bardzo mocno 5. Niezwykle mocno

• Jak łatwo możesz się skupić?

1. Wcale 2. Trochę 3. Dość łatwo 4. Bardzo łatwo 5. Niezwykle łatwo

• Czy czujesz się bezpieczna w codziennym życiu?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. Bardzo bezpieczna 5. Niezwykle 
bezpieczna

• Na ile zdrowa wydaje Ci się okolica, w której żyjesz?

1. Wcale 2. Trochę 
zdrowa 3. Średnio zdrowa 4. Bardzo zdrowa 5. Niezwykle zdrowa
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• Czy masz wystarczająco sił – „energii” do prowadzenia normalnego życia?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. Prawie 
wystarczająco

5. Całkowicie 
wystarczająco

• Na ile jesteś zdolna zaakceptować swój wygląd?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. W większości 5. Całkowicie

• Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy, by zaspokoić swoje potrzeby?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. Prawie 
wystarczająco

5. Całkowicie 
wystarczająco

• Na ile dostępne są dla Ciebie informacje potrzebne do codziennego życia?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. W większości 5. Całkowicie 

• W jakim stopniu masz możliwość takiego spędzenia wolnego czasu jakbyś chciała?

1. Wcale 2. Trochę 3. Średnio 4. Prawie 
wystarczająco

5. Całkowicie 
wystarczająco

• W jakim stopniu możesz się poruszać?

1. Bardzo źle 2. Źle 3. Ani dobrze, ani źle 4. Dobrze 5. Bardzo dobrze

• Na ile zadowolona jesteś ze swojego snu?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś ze swoich możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś ze swoich zdolności do pracy (zarobkowej lub niezarobkowej, prowadzenia 

domu)?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś z samej siebie?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś ze swoich związków osobistych?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś ze swojego życia seksualnego?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś ze wsparcia, które otrzymujesz od swoich przyjaciół?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona
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• Na ile zadowolona jesteś z warunków, w których mieszkasz?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś z dostępności do opieki medycznej?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Na ile zadowolona jesteś ze swej możliwości przemieszczania się?
1. Bardzo 
niezadowolona 2. Niezadowolona 3. Ani zadowolona, 

ani niezadowolona 4. Zadowolona 5. Bardzo 
zadowolona

• Jak często przeżywasz nieprzyjemne nastroje, takie jak: smutek, chandra, lęk, przygnębienie?

1. Nigdy 2. Rzadko 3. Dość często 4. Bardzo często 5. Zawsze

Arkusz 3 – Skala AIS

Mam kłopoty z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę

Zdecydowanie zgadzam się 1  2  3  4  5 Nie zgadzam się

Z powodu swojego stanu zdrowia nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej lubię

 1  2  �  4  5

Choroba sprawia, że czasem czuję się niepotrzebna

 1 2  �  4  5

Problemy ze zdrowiem sprawiają, że jestem bardziej zależna od innych niż tego chcę

 1  2  �  4  5

Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół

 1  2  �  4  5

Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem

 1  2  �  4  5

Nigdy nie będę samowystarczalna w takim stopniu, w jakim chciałabym być

 1  2  �  4  5

Myślę, że ludzie przebywający ze mną są często zakłopotani z powodu mojej choroby

 1  2  �  4  5
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10.2. Informacja dla pacjentek 
  i zgoda na udział w badaniu klinicznym

Opis celu badania i spodziewanych korzyści

Szanowna Pani,
zapraszamy Panią do udziału w anonimowym badaniu, które ma na celu optymalizację 

i racjonalizację operacyjnego leczenia endometriozy oraz indywidualizację postępowania przed-, 
śród- i pooperacyjnego.

Endometrioza to obecność błony śluzowej macicy wraz ze zrębem poza pierwotnym miejscem 
lokalizacji (jamą macicy). Jest to choroba przewlekła, rozpoznawana przede wszystkim u kobiet 
w wieku reprodukcyjnym. Dotyczy około 15% miesiączkujących kobiet, przy czym u kobiet ze 
stwierdzoną niepłodnością lub cierpiących na zespół bólowy miednicy schorzenie to stwierdza się 
w granicach 20–68%. Choroba ta wiąże się z występowaniem licznych objawów (m.in. przewlekły, 
tępy ból podbrzusza, ból przy oddawaniu moczu, defekacji i podczas stosunków, obniżona płod-
ność), mających często wpływ na obniżenie jakości życia.

Mając na uwadze wszystkie negatywne konsekwencje choroby i wychodząc naprzeciw in-
dywidualnym preferencjom związanym z leczeniem, zwracamy się z prośbą o wyrażenie swoich 
opinii na pytania ankietowe związane z tą problematyką i wyrażenie zgody na udział w badaniu, 
w którym będzie stosowana jedna z dwóch ogólnie przyjętych metod operacji: 1. tradycyjna meto-
da wypreparowania endometriozy i 2. wypreparowanie z uprzednim rozdzieleniem endometriozy 
od otaczających tkanek poprzez ostrzyknięcie fizjologicznym roztworem soli. Wyrażone opinie 
i wypełnione ankiety będą uogólnione i poddane analizie statystycznej, a uzyskane wyniki – opu-
blikowane i wykorzystane w celu optymalizacji opieki nad chorymi z endometriozą.

Zapewnienie o anonimowości
Do badania dołączona jest świadoma zgoda na udział w badaniu oraz ankiety, które są w peł-

ni anonimowe. Dostęp do odpowiedzi, które Pani udzieli, będzie miał tylko lekarz prowadzący 
i zespół badawczy. Wszystkie zebrane informacje będą traktowane jako poufne i nie będą ujaw-
niane nikomu niezwiązanemu z tym badaniem. Identyfikacja będzie się odbywać przez unikalny 
numer pacjenta.

Opis zasad przeprowadzania badań
Badanie polega na wypełnieniu anonimowych ankiet przed operacją i po operacji. Wówczas 

będziemy kontaktować się z Panią drogą telefoniczną i prześlemy ankiety na wskazany adres. 
Do przesyłki będzie dołączona zaadresowana koperta wraz ze znaczkiem – prosimy o odesłanie 
wszystkich wypełnionych ankiet pod wskazany adres. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi 
na pytania zawarte w ankiecie.
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Przed operacją pobrana będzie krew w celu wykonania badań laboratoryjnych. Zostanie także 
przeprowadzone badanie ultrasonograficzne narządu rodnego. W trakcie operacji usunięta będzie 
zmiana w jajniku za pomocą jednej z dwóch ogólnie przyjętych metod operacji: 1. tradycyjnej me-
tody wypreparowania endometriozy lub 2. wypreparowania z uprzednim rozdzieleniem endome-
triozy od otaczających tkanek poprzez ostrzyknięcie fizjologicznym roztworem soli.

Opis ryzyka związanego z udziałem w badaniu
Ryzyko nie różni się od standardowego ryzyka przedstawionego w zgodzie do operacji.

Informacja o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu w każdym momencie
Decyzja o wzięciu udziału w niniejszym badaniu zależy od Pani. Może Pani zgodzić się lub 

odmówić zgody na udział w badaniu i może Pani wycofać się z niego w dowolnym czasie bez po-
dawania powodów takiej decyzji.
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