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Zabieg wycięcia zmiany pętlą
elektryczną o wysokiej częstotliwości
(LEEP) jest metodą postępowania
zarówno diagnostyczną jak i terapeutyczną w śródnabłonkowej neoplazji
szyjki macicy (CIN).
Kluczowe znaczenie dla efektu
terapeutycznego zabiegu LEEP ma
dokładna diagnostyka, a szczególnie
precyzyjna kolposkopowa lokalizacja zmiany CIN w obrębie szyjki
macicy pozwalająca zlokalizować
zmianę najbardziej podejrzaną o CIN
i pobrać wycinek celowany do badania histologicznego, na podstawie
którego możemy ustalić rozpoznanie
przedterapeutyczne. Ułatwia nam ono
także wybór najbardziej optymalnego
postępowania terapeutycznego.
Przeprowadzone badanie kolposkopowe u 115 kobiet w grupie
badanej z nieprawidłowym wynikiem
badania cytologicznego, tj. HGSIL,
we wszystkich przypadkach wykazało
obecność obrazów podejrzanych o
CIN. Stwierdzono wysoką dodatnią i
istotną statystycznie korelację pomiędzy wynikami badania kolposkopowego i histologicznego zmian wyciętych
przy użyciu pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości w grupie badanej.
Ze względu na efektywność, łatwość wykonania, doskonałą tolerancję i szeroką akceptację procedura jest
szeroko rozpowszechniona.

Loop electrosurgical excision
procedurę (LEEP) is both a diagnostic
and a therapeutic method in cervical
intraepithelial neoplasia (CIN).
The key for the therapeutic effect
is accurate diagnostics, in particular
precise colposcopic localisation of
CIN in the cervical area. It enables
localising a lesion highly suspected
of neoplasmatic character, excising a
sample for histopathologic examination and making a pre-therapeutical
diagnosis, as well as choosing optimal
way of treatment.
Colposcopic examination conducted in 115 women with inapropriate
cytologic exam, i.e. HGSIL, revealed
CIN-suspected image in all cases.
Highly positive and statistically relevant correlation between results of colposcopic examination and histologial
examination of samples excised with
the use of high frequency electrosurgical loop in examined group was stated.
Due to its efficiency, easy implementation, great tolerance and wide
acceptance the procedure is widespread.

Wstęp
Od czasu wprowadzenia przed kilkunastu laty zabiegu wycięcia zmiany pętlą
elektryczną o wysokiej częstotliwości jako
metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w śródnabłonkowej neoplazji
szyjki macicy, został on szeroko zastosowany w praktyce klinicznej ze względu na
efektywność, łatwość wykonania, doskonałą
tolerancję i szeroką akceptację [1-5]. Dla
określenia tej procedury często zamiennie
używa się dwóch terminów LLETZ (ang.
Large Loop Excision of the Transformation
Zone) używany w Stanach Zjednoczonych
i LEEP (ang. Loop Electrosurgical Excision
Procedure) wprowadzony przez Waltera
Prendiville´a w Irlandii. Termin LLETZ odnosi
się do szerokiego wycięcia strefy przekształceń na szyjce macicy, podczas gdy LEEP
dotyczy wycięcia śródnabłonkowej neoplazji
w obrębie całego obszaru dolnego odcinka

narządu rodnego kobiety. Europejska Federacja Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy
zaleca, aby dla procedury wycinania zmian
CIN używać określenia LEEP.
W procedurze LEEP wykorzystywany
jest prąd zmienny o wysokiej częstotliwości (od 350 000 do 700 000 Hz), a efekt
cięcia uzyskuje się przy pomocy zjawiska
łuku elektrycznego, który powstaje gdy nie
ma bezpośredniego fizycznego kontaktu
pomiędzy elektrodą a tkanką. Możliwość
cięcia tkanki poprzez jej wyparowanie, a
nie spalanie, nie tylko eliminuje skurcze i
drżenie mięśniowe ale pozwala również na
uzyskanie materiału do badania histologicznego [6]. Bardzo wąski margines zwęglenia
tkanki umożliwia ocenę histologiczną marginesu. Informacja taka ma istotne znaczenie
dla dalszego procesu leczniczego.
Pętla elektryczna po raz pierwszy została wprowadzona przez Palmera w 1950

Dodatkowe słowa kluczowe:
kolposkopia
cytologia
LEEP
Additional key words:
colposcopy
cytology
LEEP

Adres do korespondencji:
Monika Kabzińska-Turek
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
tel: 12 424 85 84
e-mail: mk.turek@wp.pl

472

The role of cytologic-colposcopic diagnostics in
qualification to LEEP (loop electrical excision procedure)

M. Kabzińska-Turek i wsp.

roku, a trzydzieści lat później zastosowana
przez Cartiera do biopsji zmian na szyjce
macicy [7]. Natomiast zabieg LEEP został
wykorzystany w praktyce klinicznej, jak już
wspomniano, przez Waltera Prendiville’a
w 1989 roku [2]. Zastosowana przez niego
modyfikacja cięcia znacznie poprawiła
hemostazę po zabiegu. Z biegiem czasu
zmieniał się kształt i rozmiar pętli, prowadząc do bezpiecznego i skutecznego jej
zastosowania.
W Polsce ten rodzaj postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego jest coraz
częściej stosowany.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena diagnostyki
cytologicznej i kolposkopowej w kwalifikacji terapeutycznej do zabiegu LEEP oraz
skuteczności procedury w przypadkach
śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy.
Materiał i metody
Materiał kliniczny stanowi 115 kobiet
w wieku od 22 do 65 lat skierowanych do
Kliniki Ginekologii i Onkologii CM UJ w Krakowie w latach 2000-2005 z rozpoznaniem
cytologicznym zmiany śródnabłonkowej
wysokiego stopnia (High Grade Squamous
Intraepithelial Lesion- HGSIL) do dalszej
diagnostyki i leczenia (Tab. I).
We wszystkich przypadkach wykonano
badanie kolposkopowe celem określenia
charakteru zmiany i jej lokalizacji w obrębie
szyjki macicy w obrazie kolposkopowym.
Zmiany HGSIL w obrazie kolposkopowym były zlokalizowane na tarczy części
pochwowej, na tarczy części pochwowej
penetrujące do kanału szyjki i widoczne w
postaci rąbka zbielenia „wylewającego się”
z kanału szyjki macicy.
Widoczne w obrazie kolposkopowym
zmiany zakwalifikowano do wycięcia przy
pomocy pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości. Postępowanie to traktowano
jako postępowanie zarówno diagnostyczne
jak i terapeutyczne.
U wszystkich kobiet dokonano także oceny mikrobiologicznej wydzieliny
z pochwy przy użyciu czterostopniowej
klasyfikacji wg Manu af Heurlina. W przypadkach nieprawidłowej biocenozy pochwy
przeprowadzono leczenie przed zabiegiem
wycięcia zmiany.
U wszystkich kobiet poddano analizie
ich wiek, a także wiek pierwszej miesiączki,
liczbę ciąż, porodów i poronień (Tab. II-IV,
Ryc. 1).
We wszystkich przypadkach po wykonaniu badania kolposkopowego zmianę
usunięto przy użyciu pętli elektrycznej o
wysokiej częstotliwości. Wszystkie zabiegi
usunięcia zmiany za pomocą pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości były przeprowadzane przy użyciu aparatu Leep System
1000 TM (Cooper Surgical).
Używane do wycięcia zmiany elektrody
pętlowe (średnica do 0,2 mm) wykonane
były z wolframu, co zapewniało im giętkość, odporność na zginanie oraz większą
wytrzymałość w porównaniu do pętli ze stali
nierdzewnej (Ryc. 2). Końcówki elektrod
były izolowane, z możliwością sterylizowania, o różnych rozmiarach i kształtach, co
zwiększało zakres możliwości terapeutyczPrzegląd Lekarski 2016 / 73 / 7

Tabela I
Materiał kliniczny- wyniki badania cytologicznego według klasyfikacji Bethesda.
Clinical material – the results of cytologic examination based on Bethesda classification.
Zmiany śródnabłonkowe wysokiego stopnia- HGSIL
Dysplazja
średniego stopnia

Dysplazja
dużego stopnia

Podejrzenie raka
przedinwazyjnego in situ

Suma

42

57

16

115

Grupa badana
Tabela II
Wiek kobiet (X) w latach.
Age of women (X) in years.
Grupa badana

n

X śr

SD

115

39,9

9,4

Tabela III
Wiek pierwszej miesiączki.
Age of menarche.
< 12 r.ż.

12-14 r.ż.

15-16 r.ż

> 16 r.ż

Suma

14

80

18

3

115

Grupa badana

Tabela IV
Liczba ciąż, porodów i poronień.
Number of pregnancies, births and misscarriages.
Ciąża
Grupa badana

Poród

Poronienie

0

1-2

≥3

∑

0

1-2

≥3

∑

0

1

≥2

∑

30

57

28

115

31

59

25

115

93

17

5

115

Rycina 1
Histogram rozkładu wieku [lata] w grupie badanej.
Histogram of age (years) in the study group.

nych. Kształt i wielkość elektrody tnącej
był dobierany indywidualnie do każdego
przypadku w zależności od wielkości szyjki
macicy, lokalizacji zmiany, jej rozległości
oraz obecności granicy międzynabłonkowej. Elektrody kulkowe wykonane były ze
stali nierdzewnej o średnicy od 3 do 5 mm i
służyły do koagulacji miejsc krwawiących w
celu uzyskania pełnej hemostazy. Podczas
zabiegu używano wzierników pochwowych
typu Cusco, co pozwalało na uniknięcie
niekontrolowanego przepływu prądu i
poparzenia pacjentki. Haczyki szyjkowe
umożliwiające pozycjonowanie szyjki macicy i kulociągi odsłaniające pole operacyjne

były izolowane.
Dla przeprowadzenia zabiegu konieczne
było uziemienie pacjentki (elektroda powrotna) oraz dodatkowe urządzenie ssące
(aspirator dymu) usuwające opary powstałe
w trakcie wycinania. Ciągłe odprowadzanie dymu poprawiało widoczność w polu
operacyjnym i chroniło operatora przed
wdychaniem zawartych w nim substancji i
cząstek, w tym wirusa HPV.
Procedurę wycięcia zmiany za pomocą
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości
rozpoczynano od znieczulenia miejscowego
szyjki macicy (blok okołoszyjkowy 1% Xylocainą) z dodatkiem roztworu wazopresyny
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lub epinefryny w celu zredukowania utraty
krwi (Ryc. 3).
Uwidoczniona wcześniej podczas badania koloposkopowego zmiana została każdorazowo zakontrastowana płynem Lugola
w celu uwidocznienia niezbędnego zakresu
cięcia. Następnie zmiana była wycinana po
upływie 3 do 5 minut od podania znieczulenia po dobraniu rozmiaru pętli tak, aby
została wycięta w całości. Zastosowana moc
diatermii zależała od rozmiaru pętli (zwykle
25-50 W). Obowiązywała zasada stosowania tym większej mocy prądu, im większa
pętla była używana. Głębokość cięcia była
różna, średnio wynosiła 5-8 mm. Zabiegi
przeprowadzano z dużą ostrożnością, prawie nie dotykając pętlą resekowanej tkanki,
co zapewniało nie uszkodzony termicznie
margines tkanki oceniany w następowym
badaniu histopatologicznym. Przy wycięciu
zmiany w kanale szyjki macicy używano
elektrod igłowych. Miejsce po wyciętej
tkance koagulowano elektrodą kulkową
(60 W) (Ryc. 4.)
W kwalifikacji pacjentek do wycięcia
zmiany pętlą elektryczną o wysokiej częstotliwości istotne było określenie zajęcia
przez zmianę kanału szyjki macicy oraz
brak podejrzenia o inwazję. W przypadkach
gdy w obrazie kolposkopowym zmiana była
widoczna w kanale szyjki bezpośrednio

lub też w postaci tzw. nalotu brzeżnego,
każdorazowo wykonywano diagnostyczną
abrazję kanału szyjki macicy. Uzyskany
materiał tkankowy poddawano badaniu
histopatologicznemu.
Podstawą do zakwalifikowania pacjentek w grupie badanej do usunięcia zmiany
przy użyciu pętli elektrycznej o wysokiej
częstotliwości była lokalizacja zmiany widoczna w obrazie kolposkopowym na tarczy
części pochwowej w całości lub znacznej
części, bez kontaktu z kanałem szyjki lub
przechodząca na nabłonek okolicy ujścia
zewnętrznego kanału szyjki macicy.
Po wygojeniu się rany wykonano kontrolne badanie cytologiczne i kolposkopowe. W
przypadku stwierdzenia zmian o charakterze
CIN traktowano je jako zmiany rezydualne
i wykonywano następowo zabieg konizacji
zimnym nożem. We wszystkich przypadkach, w których nie stwierdzono zmian w
pierwszym badaniu cytologiczno-kolposkopowym, prowadzono obserwację cytologiczno-kolposkopową przez pierwsze 2 lata co 3
miesiące i następnie przez kolejne 3 lata co
6 miesięcy. W przypadkach gdy w kolejnych
badaniach cytologiczno- kolposkopowych
wykazywano nawrót zmiany, pacjentki
kwalifikowano do leczenia chirurgicznego.
Oceniono zgodność oceny cytologicznej i kolposkopowej z wynikami badań

Rycina 2
Zestaw najczęściej stosowanych pętli do wycięcia zmiany zlokalizowanej w obrębie szyjki macicy oraz elektroda
do koaguacji, tzw. elektroda kulkowa.
A set of most common loops used for excision of cervical lesions and coagulation electrode, so-called ball electrode.

Rycina 3
Procedura LEEP – znieczulenie do zabiegu (blok okołoszyjkowy 1% Xylokainą).
LEEP procedure – local anesthesia (paracervical block 1% Xylocain).
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histopatologicznych materiału tkankowego
uzyskanego przy pomocy pętli elektrycznej o
wysokiej częstotliwości. Oceniono odsetek
nawrotów CIN. Uzyskane wyniki poddano
analizie statystycznej.
Wyniki
Charakterystyka wybranych cech zabiegu wycięcia zmiany za pomocą pętli
elektrycznej o wysokiej częstotliwości oraz
konizacji szyjki macicy.
Czas trwania zabiegu
U każdej pacjentki, u której zmianę
wycinano przy pomocy pętli elektrycznej
o wysokiej częstotliwości, określano czas
trwania zabiegu. Rozkład czasu trwania
zabiegu był różne od rozkładu normalnego,
co zobrazowano na histogramie (Ryc. 5).
Mediana czasu trwania zabiegu w
przypadku usunięcia zmiany przy pomocy
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości
wynosiła 18 minut (IQR=4).
Czas gojenia się rany.
Czas gojenia się rany po wycięciu zmiany przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej
częstotliwości zobrazowano na histogramie
(Rycina 6).
Mediana czasu gojenia się rany w
przypadku usunięcia zmiany przy pomocy
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości
wynosiła 30 dni (IQR=6).
Wyniki badania kolposkopowego
Przeprowadzone badanie kolposkopowe u 115 kobiet w grupie badanej z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego tj. HGSIL we wszystkich przypadkach
wykazało obecność obrazów zaliczanych
zgodnie z klasyfikacją IFCPC (International Federation for Cervical Pathology and
Colposcopy) do obrazów podejrzanych o
CIN (Tab. V).
Obrazy płaskiego zbielenia nabłonka
po kwasie octowym (leukoplakia prosta wg
Madeja) stwierdzono w 10 (8,7%) przypadkach grupy badanej. W tych przypadkach
obraz kolposkopowy sugerował CIN 1 lub
CIN 2. Gęste zbielenia nabłonka po kwasie

Rycina 4
Stan po wycięciu zmiany szyjki macicy za pomocą LEEP. Koagulacja miejsc
krwawiących za pomocą elektrody kulkowej.
Status post LEEP of cervical lesion. Coagulation of bleeding spots with the use of
ball electrode.
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octowym (odmiana leukoplakii wg Madeja)
uwidoczniono w 30 (26,1%) przypadkach
grupy badanej. W tych przypadkach obraz
kolposkopowy nasuwał podejrzenie CIN 3.
Dyskretną mozaikę (mozaika prosta wg Madeja) stwierdzono w 6 (5,2%) przypadkach
grupy, co w tych przypadkach sugeruje CIN
1 lub 2. Grubą mozaikę (odmiana mozaiki
wg Madeja) uwidoczniono w 34 (29,6%)
przypadkach w grupie badanej, a więc są
to obrazy kolposkopowe sugerujące CIN 3.
Dyskretne punkcikowanie (punkcikowanie
zwykłe wg Madeja) rozpoznano w 6 (5,2%)
przypadkach grupy badanej. Są to obrazy
charakterystyczne dla CIN 1 lub CIN 2.
Grube punkcikowanie (odmiana punkcikowania wg Madeja) zostało uwidocznione
w 25 przypadkach (21,7%) grupy badanej.
Obrazy te nasuwają podejrzenie CIN 3.

Obszary z częściowo dodatnią próbą jodową (obszary jodojasne) obserwowano w 3
(2,6%) przypadkach grupy badanej, a obszary jodonegatywne w 1 (0,9%) przypadku
grupy badanej. W niektórych przypadkach
braku zabarwienia nabłonka na kolor brązowy po aplikacji płynem Lugola w badaniu
histologicznym rozpoznano CIN 1 lub 2. W
przypadkach stwierdzenia obszarów jodonegatywnych rozpoznawano CIN 3.
Jeśli chodzi o lokalizację nieprawidłowych zmian w grupie badanej w 76 (66,1%)
przypadkach zmiana była zlokalizowana
w całości na tarczy części pochwowej, w
tym w 42 (36,5%) przypadkach była widoczna granica międzynabłonkowa, a w
34 (29,6%) granica międzynabłonkowa nie
została uwidoczniona. Lokalizacja zmiany
równocześnie na tarczy części pochwowej

i w dystalnym odcinku kanału szyjki macicy
została stwierdzona w grupie badanej w 39
(33,9%) przypadkach (Tab. VI).
Wyniki badania histologicznego
Ocenę histologiczną zmian wyciętych
przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej
częstotliwości przeprowadzono we wszystkich przypadkach z grupy badanej, tj. u 115
kobiet.
U 2 (1,7%) kobiet rozpoznano raka inwazyjnego w stopniu I A. W jednym przypadku
wykonano następowo konizację, a w jednym
rozszerzone wycięcie macicy. Zmiany typu
CIN 3 stwierdzono u 78 (67,8%) kobiet, CIN
2 u 22 (19,1%) kobiet, a CIN 1 w 12 (10,4%)
przypadkach. W 1 (0,9%) przypadku nie
stwierdzono zmian typu CIN, a jedynie stan
zapalny w podścielisku. (Tab. VII)
Analizę porównawczą wyników badania
cytologicznego z wynikami badania histologicznego zmian wyciętych przy pomocy
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości
przedstawiono w tabeli VIII.
Spośród 115 kobiet z wynikiem badania
cytologicznego HGSIL w 100 (87%) przypadkach potwierdzono zgodność wyników
badania histologicznego wg. klasyfikacji
CIN z wynikami badania cytologicznego
według klasyfikacji Bethesda, w tym w 22
przypadkach rozpoznano CIN 2, a w 78 CIN
3. W 15 (13%) przypadkach wyniki badania
histologicznego były niezgodne z wynikami
badania cytologicznego. Spośród wyników
niezgodnych w 15 przypadkach rozpoznanych cytologicznie jako HGSIL w 12 badanie
histologiczne wykazało CIN 1, a w 2 raka
inwazyjnego w stopniu I A i w 1 przypadku
tylko stan zapalny w podścielisku.
Analizę porównawczą wyników badania
kolposkopowego z wynikami badania histologicznego zmian wyciętych przy pomocy
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości
obrazuje tabela IX.

Tabela V
Obrazy kolposkopowe szyjki macicy u kobiet w grupie badanej.
Colposcopic images of the cervix in the study group.
Grupa badana

Obrazy kolposkopowe

n

%

Płaskie zbielenia nabłonka po kwasie octowym-/leukoplakia prosta */

10

8,7

Gęste zbielenie nabłonka po kwasie octowym-/odmiana leukoplakii*/

30

26,1

Dyskretna mozaika-/mozaika prosta*/

6

5,2

Gruba mozaika-/odmiana mozaiki*/

34

29,6

Dyskretne punkcikowanie-/punkcikowanie zwykłe*/

6

5,2

Grube punkcikowanie-/odmiana punkcikowania*/

25

21,7

Częściowo dodatnia próba jodowa /Obszary jodojasne/

3

2,6

Obszary jodonegatywne

1

0,9

Suma

115

100

*terminologia klasyfikacji obrazów kolposkopowych wg Madeja;
**NS – różnica statystycznie nieistotna
Tabela VI
Lokalizacja zmiany w ocenie kolposkopowej.
Localisation of the lesion in colposcopic examination.
Zmiany zlokalizowane w całości na tarczy części pochwowej
z widoczną granicą
międzynabłonkową
Grupa badana

przy niewidocznej granicy
międzynabłonkowej

Zmiany zlokalizowane na
tarczy części pochwowej
i w dystalnym odcinku kanału
szyjki

Zmiany zlokalizowane w
kanale szyjki w postaci nalotu
brzeżnego tzw. rąbek zbielenia

n

%

n

%

n

%

n

%

Suma

42

36,5

34

29,6

39

33,9

0

0

115

Rycina 5
Histogram rozkładu czasu trwania zabiegu w minutach w grupie badanej.
Histogram of duration of the procedure (minutes) in the study group.
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Rycina 6
Histogram rozkładu czasu gojenia się rany (w dniach) po zabiegu w grupie badanej.
Histogram of wound healing time (days) in the study group.
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Tabela VII
Wyniki badania histologicznego zmian wyciętych przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości
w grupie badanej (N=115).
Results of histologic examination of the lesions excised with the use of high frequency electric loop in the study group
(N=115).
Wyniki badania histologicznego
Brak zmian

CIN 1

CIN 2

Rak inwazyjny
w stopniu IA

CIN 3

Suma

n

1

12

22

78

2

115

%

0,9

10,4

19,1

67,8

1,7

100

Tabela VIII
Zgodność wyników badania cytologicznego z wynikami badania histologicznego w grupie badanej (N=115).
Correspondence of cytologic examination result with histologic examination in the study group (N=115).
Zgodność
wyników badania
cytologicznego z
wynikami badania
histologicznego

Wyniki badania histologicznego
Brak
zmian

CIN 1

CIN 2

CIN 3

Rak inwazyjny
IA

n

n

n

n

n

n

%

Zgodne

0

0

22

78

0

100

87,0

Niezgodne

1

12

0

0

2

15

13,0

Suma

Tabela IX
Analiza porównawcza wyników badania kolposkopowego z wynikami badania histologicznego w grupie
badanej (N=115).
Comparative analysis of colposcopic and histologic examination results in the study group (N=115).
Wyniki badania
histologicznego

Badanie kolposkopowe-podejrzenie o:
CIN 1 lub CIN 2
n

n

Suma
%

n

%

Brak zmian

1

4,0

0

0

1

0,9

CIN 1

10

40,0

2

2,2

12

10,4

CIN 2

12

48,0

10

11,1

22

19,1

CIN 3

2

8,0

76

84,5

78

67,8

Rak inwazyjny I A

0

0

2

2,2

2

1,8

Suma

25

100

90

100

115

100

Zgodne

22

88,0

76

84,4

98

85,2

Niezgodne

3

12,0

14

15,6

17

14,8

Spośród 25 kobiet, u których badanie
kolposkopowe nasuwało podejrzenie CIN
1 lub CIN 2, badanie histologiczne potwierdziło obecność zmiany CIN 1 lub CIN 2 w
22 (88%) przypadkach, w tym CIN 1 w 10
(40%) i CIN 2 w 12 (48%) przypadkach. W
2 (8,0%) przypadkach badanie histologiczne
wykazało CIN 3, czyli wynik badania kolposkopowego był niedoszacowany. Natomiast
w 1 (4,0%) przypadku wynik histologiczny
nie potwierdził zmian o typie CIN 1 lub CIN
2, czyli wynik badania kolposkopowego był
przeszacowany.
Wśród 90 kobiet, u których badanie
kolposkopowe sugerowało obecność CIN
3, w 76 (84,5%) przypadkach potwierdzono
w badaniu histologicznym obecność tych
zmian. W 12 (13,3%) przypadkach wynik badania kolposkopowego był przeszacowany,
gdyż w 2 (2,2%) przypadkach stwierdzono
CIN 1 i w 10 (11,1%) przypadkach CIN 2,
a w 2 (2,2%) przypadkach wynik badania
kolposkopowego został niedoszacowany,
ponieważ wykazano raka inwazyjnego w
stopniu IA.
Ogółem w 98 (85,2%) przypadkach
pacjentek z grupy badanej wyniki badania
kolposkopowego były zgodne z wynikami
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CIN 3

%

badania histologicznego zmian wyciętych
przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej
częstotliwości. W 17 (14,8%) przypadkach
wyniki oceny kolposkopowej były niezgodne,
w tym w 4 przypadkach niedoszacowane, a
w 13 przeszacowane. Stwierdzono wysoką
dodatnią i istotną statystycznie korelację pomiędzy wynikami badania kolposkopowego i
histologicznego zmian wyciętych przy użyciu
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości w
grupie badanej (R=0,687; p<0.001).
Omówienie
Wdrożenie techniki LEEP do praktyki
klinicznej jest odpowiedzią na poszukiwanie oszczędzającej metody leczenia
zmian o charakterze CIN, zwłaszcza u
młodych kobiet. Z uwagi na coraz częstsze wykorzystanie tej metody w leczeniu
CIN istnieje potrzeba jej gruntownej oceny
klinicznej. Należy ustalić, czy podobnie jak
w postępowaniu diagnostycznym cytologiczno-kolposkopowym umożliwiającym
pobieranie wycinka celowanego i ustalenie
precyzyjnego rozpoznania przed zabiegiem
konizacji, istnieje także potrzeba określenia kolposkopowej lokalizacji zmian przed
zabiegiem LEEP. Istotnym elementem jest

określenie czy i w jakim zakresie ta technika
stwarza możliwość oceny histologicznej z
uwzględnieniem oceny marginesu zdrowej
tkanki, w jakiej lokalizacji CIN w obrębie
szyjki macicy jest możliwe usunięcie całej
zmiany, czy tą technikę możemy stosować
jako postępowanie diagnostyczne, a także i
terapeutyczne w śródnabłonkowej neoplazji
szyjki macicy.
Rola cytodiagnostyki i kolposkopii
w wykrywaniu i rozpoznawaniu procesu
karcionogenezy w obrębie szyjki macicy,
podobnie jak też w kwalifikacji terapeutycznej, jest w chwili obecnej bezdyskusyjna
i bezsporna [1,8-13].Cytodiagnostyka pozwala nam wykryć nieprawidłowe komórki
złuszczone z tarczy części pochwowej i
kanału szyjki macicy, ale nie pozwala na
określenie lokalizacji zmiany w obrębie
szyjki macicy. Stąd nieprawidłowe wyniki
badania cytologicznego są weryfikowane
badaniem kolposkopowym, które umożliwia
określić lokalizację najbardziej podejrzanej
zmiany i pobranie pod jej kontrolą wycinka
do badania histologicznego [8,10,12-18].
W analizowanym materiale we wszystkich
przypadkach obrazy kolposkopowe, zgodnie
z klasyfikacją IFCPC, były podejrzane o CIN.
W 36,5% przypadków zmiana CIN była zlokalizowana na tarczy części pochwowej z widoczną granicą międzynabłonkową, a więc
w przypadkach tych ocena kolposkopowa
była najbardziej miarodajna. W pozostałych
przypadkach, tj. przy niewidocznej granicy
międzynabłonkowej lub lokalizacji zmiany
na tarczy części pochwowej i dystalnym
odcinku kanału szyjki macicy ocena była
możliwa, aczkolwiek znacznie utrudniona.
Wprowadzenie diagnostyki kolposkopowej pozwala więc zlokalizować zmianę
najbardziej podejrzaną o CIN i pobrać
wycinek celowany do badania histologicznego, na podstawie którego możemy ustalić
rozpoznanie przedterapeutyczne. Ułatwia
nam ono także wybór najbardziej optymalnego postępowania terapeutycznego.
Postępowanie takie znacząco zredukowało
odsetek wyników fałszywie ujemnych, które
miało miejsce w przypadkach pobierania
wycinków z szyjki macicy na podstawie cytologii topograficznej. Stąd konizacja szyjki
macicy w poprzednim okresie była głównie
konizacją diagnostyczną, pozwalającą określić stopień zaawansowania karcinogenezy
[19-26]. Dopiero powszechne wprowadzenie
kolposkopii do określania miejsca z którego
należy pobrać wycinek celowany sprawiło,
że zgodność badania histologicznego wycinka celowanego pobranego pod kontrolą
kolposkopii z ostatecznym wynikiem histologicznym materiału operacyjnego w CIN
wynosi od 65 do 89% przypadków [23-25] i
od 85 do 99% w raku wczesnoinwazyjnym
[23,27], a w wieloletnich obserwacjach
w materiale Klinki Ginekologii i Onkologii
CM UJ odpowiednio nawet do 91,1 % i do
100% [8,12,15]. Tak więc konizacja stała się
obecnie głównie postępowaniem terapeutycznym. Ma szczególne znaczenie u kobiet
młodych, będących w okresie prokreacji
[8,28,29].
Ponieważ zabieg LEEP łączy w sobie
zarówno cechy wysoce precyzyjnego postępowania chirurgicznego z jednoczesnym
zapewnieniem materiału do następowej
M. Kabzińska-Turek i wsp.

weryfikacji histologicznej, nie jest konieczna
wstępna biopsja kolposkopowo uwidocznionej zmiany. Spitzer i wsp. dowodzą
słuszności tego postępowania zwłaszcza w
przypadkach HGSIL szczególnie u pacjentek niezdyscyplinowanych i nie rokujących
dalszej współpracy [30].
Stąd w Stanach Zjednoczonych technika LEEP jest szeroko stosowana i wypiera
metody terapii destrukcyjnej, jak również
konizację chirurgiczną zimnym nożem. W
zmianach o charakterze CIN 3, w 60% przypadków konizacja zimnym nożem została
zastąpiona przez zabieg wycięcia zmiany
przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej
częstotliwości (LEEP).
Inni autorzy przestrzegają, ze takie
podejście może prowadzić do nadużywania
metody, zwłaszcza w przypadkach zmian
o charakterze ASC i LGSIL [31-36]. Jest
to niewątpliwie słuszne, gdyż zmiany te
ulegają samoistnej remisji w granicach
do 60% (LGSIL) i do 80% (ASC) [37-42].
Odsetek prawidłowych wyników histopatologicznych po zabiegu LEEP sięga od 5%
aż do 33% [16,33,36,43-45]. W niektórych
Ośrodkach Diagnostyki i Leczenia Dysplazji
Szyjki Macicy jest on wysoki, jednak musimy wziąć pod uwagę, że jest to przede
wszystkim postępowanie diagnostyczne
oraz fakt, że w części tych ośrodków zabieg
LEEP wykonuje się wyłącznie na podstawie
wyniku badania cytologicznego bez jego
kolposkopowej weryfikacji.
W dyskusji na ten temat należy uwzględnić, że zabieg ten przeprowadza się ambulatoryjnie, w znieczuleniu miejscowym i
ma szanse być także zabiegiem terapeutycznym, co jest lepiej akceptowane przez
pacjentki oraz przynosi wymierne korzyści
ekonomiczne [16,25,26,43,46,47]. Natomiast postępowanie oparte na diagnostyce
histologicznej wycinka celowanego i wyskrobin z kanału szyjki macicy oraz następowej
konizacji zimnym nożem wymaga zwykle
dwukrotnej hospitalizacji.
Richard i Wright potwierdzają, że zabieg
LEEP jest właściwą metodą leczenia HGSIL
[1,48]. Z powyżej wymienionych względów z
poglądem tych autorów należy się zgodzić.
O ile istnieje zgodność co do faktu, że zabieg
LEEP jest akceptowany w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy [49-51],
o tyle zastosowanie go przy podejrzeniu
mikroinwazji musi budzić kontrowersje [5254]. W naszej opinii LEEP w przypadkach
cytologiczno-kolposkopowego podejrzenia
inwazji nie powinien być stosowany, a na
pewno nie może być postępowaniem terapeutycznym. Pogląd taki prezentują również
inni autorzy [54-59]. W przypadkach gdy
po zastosowaniu zabiegu LEEP w badaniu
histologicznym rozpoznawany jest proces
inwazyjny to należy uznać, że było to postępowanie diagnostyczne i następowo wybrać
sposób leczenia operacyjnego w zależności
od stopnia inwazji, chęci zajścia w ciążę
oraz obecności czynników prognostycznych.
Współczynnik wyleczalności po jednorazowym wycięciu zmiany za pomocą
pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości,
mierzony brakiem nawrotów choroby w
ciągu 24 miesięcy według danych literatury
wynosi od 63 % do 98 % [2,16,60-64].
Zdaniem Keijsera zabieg LEEP jest metodą
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radykalnie usuwającą zmianę i prowadzącą
do wyleczenia 91% przypadków wszystkich
stopni CIN [16]. Prendiville i wsp. uzyskali
89% wskaźnik wyleczeń [2]. Pięcioletni
okres obserwacji analizowanego materiału wskazuje, że odsetek przeżycia bez
nawrotów w przypadku usuwania zmian o
charakterze CIN techniką LEEP dotyczył
75,2% przypadków.
Wnioski
Wycięcie zmiany o charakterze CIN
przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej
częstotliwości jest zarówno procedurą diagnostyczną jak i w większości przypadków
terapeutyczną.
Na efekt terapeutyczny zabiegu LEEP
ma wpływ dokładna diagnostyka, a szczególnie precyzyjna kolposkopowa lokalizacja
zmiany CIN w obrębie szyjki macicy.
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