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Profilaktyczne usunięcie obu jajników w trakcie histerektomii u części
kobiet długotrwale wpływa korzystnie na stan zdrowia wielu z nich.

U

kobiet w wieku 40-45
lat poddawanych histerektomii z powodu
łagodnej choroby
zaleca się jednoczesne usunięcie
obu jajników, aby zapobiec rozwojowi raka jajnika. W Stanach
Zjednoczonych oba jajniki usuwa
się w trakcie histerektomii u co
najmniej 300 000 kobiet rocznie,
czyli podczas około 54% operacji wycięcia macicy.1 Jednoczesne
usunięcie jajników jest częstsze
wśród kobiet w wieku 50-54 lat.
W tej grupie wykonuje się je podczas 78% histerektomii.1
Operacje profilaktyczne powinno się jednak podejmować
dopiero wówczas, gdy wyraźnie
udowodniono korzystny wpływ
takiego postępowania. 2 Uzyskane ostatnio dowody sugerują, że kobiety, które decydują się na zachowanie jajników podczas histerektomii
wykonywanej z powodu występowania zmian niezłośliwych, mogą odnieść długotrwałe korzyści zdrowotne,
a czas ich przeżycia się wydłuża. W innych grupach
kobiet usunięcie jajników poprawiało jakość życia i korzystnie wpływało na przeżycie.
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Zapobieganie rozwojowi
raka jajnika u kobiet
obciążonych zwiększonym
ryzykiem zachorowania
Wśród kobiet w Stanach Zjednoczonych ryzyko zachorowania na
raka jajnika w ciągu całego życia
wynosi ogólnie 1,4%, ale różni
się ono w pewnych podgrupach.
Na przykład wśród białych kobiet
w wieku 65 lat, które przebyły
co najmniej 3 ciąże zakończone
porodem w terminie i przez co
najmniej 4 lata przyjmowały
skojarzone doustne środki antykoncepcyjne (oral contraceptive,
OC), ryzyko zachorowania wynosi 0,3%, natomiast wśród kobiet, które nie rodziły i stosowały
OC tak samo, ryzyko to sięga
1,6%.4 Ponadto u niektórych kobiet występują mutacje genów BRCA1 lub BRCA2, mogące
uszkadzać mechanizmy naprawy DNA, co sprzyja u nich
zachorowaniu na nowotwory jajnika i piersi.5 Obecnie wydaje się, że przyczyną rozwoju ponad 10% nabłonkowych
nowotworów jajnika są dziedziczone mutacje genów związanych z rakiem jajnika.6,7 Ryzyko zachorowania na ten
nowotwór w ciągu całego życia jest jednak wśród kobiet,
u których wystąpiły takie mutacje, bardzo duże. U kobiet
z mutacjami BRCA1 wynosi ono 36-46%, a z BRCA2 –
10-27%.8 Ponadto ryzyko zachorowania na raka jajnika
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w ciągu całego życia kobiet z mutacjami typowymi dla
dziedzicznego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością wynosi 12%.9
W grupie kobiet z mutacjami genów BRCA1 i BRCA2
nie udowodniono skuteczności corocznego przesiewowego wykonywania przezpochwowego badania ultrasonograficznego i oznaczania stężenia CA 125 we krwi.
Przeprowadzanie takich badań nie pozwala na wykrywanie
raka jajnika odpowiednio wcześnie, aby mogło wpłynąć
na przeżycie chorych, nie jest zatem zalecane.10 Jedynym
skutecznym działaniem zmniejszającym częstość występowania raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1
i BRCA2 jest obustronne usunięcie przydatków.11 Specjaliści są zgodni, że nosicielkom mutacji genetycznych zwiększających ryzyko zachorowania na raka jajnika lub raka
piersi powinno się zdecydowanie zalecać usunięcie obu jajników wtedy, gdy nie będą już planowały kolejnych ciąż.12
U około 2% kobiet wywiad rodzinny w kierunku zachorowania na raka jajnika lub raka piersi jest obciążający. Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań sugerują, że u kobiet
niebędących nosicielkami mutacji genów BRCA1 ani BRCA2,
ale z silnie obciążającym wywiadem rodzinnym, występuje
wiele zmian genetycznych o niewielkiej penetracji.13 Konsultacja genetyczna doświadczonego specjalisty ułatwia tym
kobietom podjęcie świadomej decyzji o celowości usunięcia
jajników. Wycięcie jajowodów i jajników u nosicielek mutacji
genów BRCA1 lub BRCA2 zmniejsza ryzyko rozwoju raka jajnika o 80%.14 Ponadto w dużym retrospektywnym badaniu
wykazano zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka piersi
po jedno- lub obustronnym usunięciu jajnika wykonanym
jednocześnie z histerektomią lub niezależnie, zwłaszcza jeśli
operacje przeprowadzono u kobiet w wieku poniżej 45 lat
(stosunek zachorowań obserwowanych do spodziewanych
wyniósł 0,65-0,89).15 Podczas operacji powinno się usuwać
również oba jajowody, ponieważ ostatnio udowodniono,
że większość raków jajnika spowodowanych mutacjami
genów BRCA wywodzi się właśnie z komórek nabłonkowych
i strzępków jajowodów.16 Wyjaśnia to również, dlaczego ultrasonografia nie jest skutecznym badaniem przesiewowym.
Ponadto niektóre kobiety nieobciążone wywiadem
rodzinnym ani osobistym zwiększającym ryzyko zachorowania na raka jajnika mogą chcieć usunięcia jajników,
obawiając się rozwoju nowotworu. Jeśli kobieta podejmuje
taką decyzję świadomie, po dokładnym omówieniu swoistego dla niej ryzyka rozwoju raka jajnika lub raka piersi
oraz zagrożeń i korzyści wynikających z operacji, z pewnością tę decyzję uszanuję.

Ryzyko i niepożądane konsekwencje usunięcia
jajników
Usunięcie jajników wydaje się przynosić niekorzystne długotrwałe skutki zdrowotne. U kobiet przed menopauzą
operacja natychmiast zmniejsza stężenia estrogenów i androgenów jajnikowych we krwi. Nawet po menopauzie
14
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jajniki wytwarzają dość duże ilości testosteronu i androstenedionu, które ulegają konwersji do estronu na obwodzie,
tj. w skórze, mięśniach i komórkach tłuszczowych.17,18
Udowodniono korzystny wpływ endogennych estrogenów na układ sercowo-naczyniowy, długotrwałe zachowanie
zdrowia i czynność układu nerwowego.19-22 Ma to zasadnicze
znaczenie z uwagi na to, że chociaż rak jajnika co roku jest
przyczyną około 15 000 zgonów w Stanach Zjednoczonych,
choroba wieńcowa (coronary heart disease, CHD) powoduje rocznie 327 000 zgonów,20 a otępienie rozwija się po
usunięciu obu jajników u 100 000-200 000 amerykańskich
kobiet.21 Na przykład w badaniu przeprowadzonym wśród
Dunek stwierdzono siedmiokrotnie większe ryzyko choroby
niedokrwiennej serca wśród kobiet, którym usunięto jajniki
przed ukończeniem 40 roku życia, w porównaniu z ryzykiem
obserwowanym u kobiet poddanych tej operacji po 45 roku
życia. Ryzyko choroby serca było tym większe, im wcześniej
usunięto jajniki.22
Badanie kohortowe wykazało, że usunięcie jednego lub
obu jajników przed menopauzą spowodowało wystąpienie
zaburzeń poznawczych i otępienia u 76 spośród 813 kobiet
(9,3%), co oznacza, że ryzyko ich pojawienia się wzrosło
niemal o 50%.23
Dane uzyskane w Nurses’ Health Study potwierdzają
słuszność tych spostrzeżeń. W trakcie 24 lat obserwacji stwierdzono, że usunięcie jajników zwiększyło ryzyko zgonu z powodu CHD (iloraz zagrożeń [hazard ratio, HR] 1,28, 95%
przedział ufności [PU] 1,00-1,64) oraz zgonów z wszelkich
przyczyn (HR 1,12, 95% PU 1,03-1,21).20 Wśród kobiet nieleczonych dotąd estrogenami usunięcie obu jajników przed
50 rokiem życia zwiększało ryzyko zgonu z jakiejkolwiek
przyczyny, CHD oraz udaru mózgu. Biorąc pod uwagę,
że spodziewany czas przeżycia po operacji to 35 lat, należy się liczyć z jednym dodatkowym zgonem na każde 9
operacji usunięcia jajników przez ukończeniem 50 r.ż. Po
takiej operacji wyraźnie maleje ryzyko zachorowania na
raka jajnika, natomiast zwiększa się ryzyko raka płuca (HR
1,31, 95% PU 1,02-1,68), zwiększa się też łączna umieralność z przyczyn onkologicznych (HR 1,17, 95% PU 1,041,32). W żadnej z przeprowadzonych analiz ani w żadnej
z badanych grup wiekowych usunięcie jajników nie wydłużało przeżycia. Poza wpływem na ryzyko CHD, zaburzeń
poznawczych i otępienia obustronne usunięcie jajników
przed menopauzą zwiększało ryzyko rozwoju choroby
Parkinsona oraz zaburzeń lękowych lub depresji.23-25 Zagrożenie powikłaniami neurologicznymi było tym większe,
im w młodszym wieku przeprowadzono operację.
Wprawdzie w niedawnej analizie Women’s Health Initiative (WHI) stwierdzono, że usunięcie obu jajników
nie zwiększa ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów złośliwych ani całkowitej umieralności w porównaniu z zachowaniem jajników, to jednak
obserwacja uczestniczek tego badania trwała zbyt krótko
(średnio 7,6 roku).26 Ponieważ 20% zawałów mięśnia sercowego występuje przed 65 r.ż., a średni wiek kobiet włąwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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czanych do WHI wyniósł 63 lata, nie można wykluczyć
pewnej stronniczości doboru. Ponadto o operacjach przebytych przed menopauzą informowały same uczestniczki,
mogły zatem wystąpić pewne nieścisłości wynikające z niedokładnego przypominania sobie faktów.
Analiza wyników profilaktycznego usuwania jajników,
przeprowadzona przez Society of Gynecologic Oncologists Clinical Practice Committee, sugerowała, że zachowanie jajników przed menopauzą może być szczególnie
ważne u kobiet z obciążonym osobistym lub rodzinnym
wywiadem w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego lub układu nerwowego.27 Decyzja o jednoczesnym
usunięciu obu jajników u kobiet obciążonych przeciętnym
ryzykiem zachorowania na raka jajnika powinna uwzględniać indywidualne czynniki ryzyka, w tym występowanie
chorób układu sercowo-naczyniowego lub neurologicznych wśród krewnych, stosowanie OC, porody oraz inne
czynniki epidemiologiczne.28 Konieczne jest poprzedzenie
operacji starannym poradnictwem i indywidualizowanie
decyzji.
Estrogeny i androgeny hamują resorpcję kości, a androgeny pobudzają tworzenie masy kostnej.29 Usunięcie obu
jajników zarówno przed, jak i po menopauzie zwiększa ryzyko rozwoju osteoporozy z powodu zmniejszenia stężeń
hormonów. U kobiet poddanych tej operacji po menopau-

PolskiLek_Prenalen_GpD_167x110.indd 1

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

zie, w wieku, którego mediana wynosi 62 lata, ryzyko złamań z powodu osteoporozy jest o 54% większe niż wśród
kobiet z zachowanymi jajnikami.30 W dwóch innych badaniach nie stwierdzono jednak związku usunięcia jajników
z utratą masy kostnej i zwiększonym ryzykiem złamań.31,32
U około 90% kobiet poddanych usunięciu jajników
występują objawy naczynioruchowe,33 a u wielu również
zmiany nastroju, pogorszenie samopoczucia, osłabienie
zainteresowania współżyciem płciowym, zaburzenia snu
i bóle głowy.34-36 Z czasem mogą się pojawić suchość pochwy, bóle podczas stosunku płciowego, zaburzenia czynności pęcherza moczowego i objawy depresji.36-38 Chociaż
stosowanie estrogenów może zmniejszyć nieco zagrożenia
i nasilenie objawów po usunięciu jajników, to leczenie stosuje się zbyt rzadko, a w ostatnim dziesięcioleciu estrogeny
zapisywano istotnie jeszcze rzadziej.39 Również kobiety
nadal leczone bisfosfonianami lub statynami z powodu
osteoporozy bądź choroby serca po roku od operacji stanowią mniej niż 25%.40,41 Zwolennicy usuwania jajników
twierdzą, że leczenie zachowawcze może złagodzić objawy
wywoływane przez usunięcie jajników. Ten argument nie
jest jednak zasadny, ponieważ takie postępowanie rzadko
stosuje się długotrwale. Wydaje się, że u większości kobiet
leczenie zachowawcze zaburzeń zapoczątkowanych przez
operację usunięcia jajników jest nieskuteczne.
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Kluczowe zagadnienia
• Usunięcie obu jajników w trakcie histerektomii jest często
zalecane, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku rozwoju raka
jajnika.
• Profilaktyczną operację zaleca się jedynie wówczas, gdy
może ona przynieść korzyści chorej.
• Kobiety z mutacjami genów BRCA1/2 lub mutacjami
typowymi dla dziedzicznych nowotworów jelita
grubego niezwiązanych z polipowatością są obciążone
zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi lub
raka jajnika, należy zatem rozważyć u nich obustronne
usunięcie przydatków.
• Ryzyko wynikające z usunięcia obu jajników, występujące
zwłaszcza u młodszych kobiet, polega na rozwoju chorób
serca, zaburzeń poznawczych lub otępienia, choroby
Parkinsona oraz depresji.
• U kobiet obciążonych przeciętnym ryzykiem zachorowania
na raka jajnika należy rozważyć strategie inne niż operacja.
• U chorych na raka piersi usunięcie jajników połączone
z leczeniem tamoksyfenem skuteczniej wydłużało 10-letnie
przeżycie bez objawów nowotworu niż leczenie wyłącznie
tamoksyfenem.
• U kobiet z endometriozą usunięcie obu jajników w trakcie
histerektomii zmniejszało nawroty choroby i ograniczało
konieczność wykonywania ponownej operacji.

Zapobieganie rakowi jajnika u kobiet
obciążonych przeciętnym ryzykiem
Wśród kobiet obciążonych niewielkim ryzykiem po osiągnięciu pewnego wieku korzystny wpływ usunięcia jajników na zapobieganie rozwojowi raka jajnika może
teoretycznie przewyższyć zwiększone ryzyko CHD, zaburzeń neurologicznych i całkowitą umieralność. Częstość
zachorowań na raka jajnika zwiększa się z wiekiem, osiągając szczyt około 75 r.ż. Niewykluczone, że z wiekiem
wpływ hormonów jajnikowych na wystąpienie choroby
serca i pojawienie się innych przyczyn zgonów jest mniejszy niż wpływ innych znanych czynników ryzyka. Podczas
badania, w którym stworzono model komputerowy, oceniano czynniki ryzyka występujące wśród kobiet po usunięciu obu jajników oraz u niepoddanych takiej operacji.
Stwierdzono, że zachowanie jajników do czasu ukończenia co najmniej 65 lat u kobiet obciążonych przeciętnym
ryzykiem zachorowania na raka jajnika wydłużyło odległe przeżycie.42 W żadnym z badań nie określono jednak
wieku, w którym należałoby zalecać usunięcie jajników.
Endogenne, biologicznie dostępne testosteron i estrogen
u kobiet po menopauzie częściowo chronią przed sprzyjającą upadkom utratą siły mięśniowej, zapobiegają też
zwiększającej ryzyko złamań dalszej utracie gęstości mineralnej kości.43 Zatem nawet u starszych kobiet działanie
hormonów jajnikowych może być korzystne.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka jajnika wykorzystuje się również inne strategie, w tym OC lub podwiązanie jajowodów. Przyjmowanie OC przez co najmniej
5 lat zmniejsza ryzyko rozwoju raka jajnika o 50%,28 zaś
16
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podwiązanie jajowodów o 34%.44 Samo usunięcie macicy
zmniejsza to ryzyko o 33%.45

Usunięcie jajników a rak piersi
W badaniu kliniczno-kontrolnym stwierdzono, że usunięcie jajników zmniejsza ryzyko rozwoju raka piersi u 56%
nosicielek mutacji genu BRCA1 i 46% genu BRCA2.46
Zmniejszenie takiego ryzyka jest nawet większe wśród kobiet operowanych przed ukończeniem 40 lat, a działanie
ochronne utrzymuje się przez 15 lat po operacji. W badaniu przeprowadzonym w ogólnej populacji Szwedek
stwierdzono zmniejszenie o 50% ryzyka rozwoju raka
piersi wśród kobiet poddanych usunięciu obu jajników
przed ukończeniem 50 lat i wpływ ten był wyraźnie widoczny w ciągu 10 lat po operacji.47
Usunięcie jajników może być zalecaną metodą leczenia
niektórych chorych na raka piersi. U kobiet, u których
nowotwór ten rozpoznano po menopauzie, wykazuje on
ekspresję receptorów estrogenowych, a jego stadium zaawansowania jest wczesne, w zapobieganiu jego nawrotom
wykorzystuje się zwykle leczenie tamoksyfenem i inhibitorami aromatazy. Niektórzy opowiadają się jednak za połączeniem usunięcia jajników z leczeniem tamoksyfenem.
Wskaźnik opisywanego 10-letniego przeżycia bez objawów
nowotworu okazał się po zastosowaniu tego postępowania
wyższy niż po monoterapii tamoksyfenem.48
Usunięcie jajników wykorzystywano również w leczeniu chorych na raka piersi z przerzutami będących przed
menopauzą. Uzyskiwano odpowiedzi wynoszące 14-70%,
w zależności od badania.49 U chorych na raka piersi w klinicznej remisji, poddawanych histerektomii z powodu łagodnych zmian, można rozważyć jednoczesne usunięcie
jajników, ponieważ zmniejsza to ryzyko nawrotu nowotworu.50

Usunięcie jajników a endometrioza
Wśród kobiet z ciężko przebiegającą objawową endometriozą, niereagującą na leczenie zachowawcze, usunięcie
obu jajników w trakcie histerektomii zmniejsza ryzyko
nawrotu lub utrzymywania się objawów endometriozy
oraz konieczność ponownej operacji.51 W jednym badaniu
przeprowadzonym z udziałem kobiet z objawową endometriozą porównano wyniki histerektomii z zachowaniem
jajników z uzyskanymi po jednoczesnej histerektomii
z usunięciem obu jajników.52 Wśród 29 kobiet, którym pozostawiono jajniki, u 18 (62%) występowały nawracające
bóle i 9 z nich wymagało reoperacji. Wśród 109 kobiet
poddanych usunięciu jajników bóle nawracały u 11 (10%),
a 4 (4%) wymagały ponownej operacji. Kobiety, którym
podczas histerektomii pozostawiono jajniki, były 6-krotnie bardziej narażone na nawracające bóle i 8-krotnie na
ponowną operację w porównaniu z poddanymi jednoczesnemu usunięciu obu jajników.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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W innym badaniu, w którym uczestniczyły kobiety z endometriozą, wśród 47 poddanych histerektomii z zachowaniem jajników ponownej operacji wymagało 9 (19%).53
Niezbędne reoperacje w ciągu 2, 5 i 7 lat stanowiły odpowiednio 4, 13 i 23%. Wśród 50 kobiet poddanych histerektomii połączonej z usunięciem obu jajników tylko
4 (8%) wymagały ponownej operacji, a kolejnych zabiegów po 2, 5 i 7 latach wymagało odpowiednio 4, 8 i 8%.
Zachowanie obu jajników podwajało ryzyko reoperacji
niezależnie od wieku chorej. Autorzy uznali, że wczesne
wyniki miejscowego wycięcia endometriozy są dobre, ale
wskaźnik ponownych operacji jest znaczny, natomiast po
histerektomii z obustronnym usunięciem przydatków ten
wskaźnik jest niewielki.
W przeciwieństwie do tego analiza wyników leczenia
chorych na zaawansowaną endometriozę w wieku poniżej
40 lat ujawniła, że konieczność wykonywania ponownej
operacji była równie częsta, niezależnie od tego, czy jajniki usunięto, czy zachowano. Uwzględniając zagadnienia
związane z wczesnym wystąpieniem menopauzy, autorzy
zalecają zachowanie jajników podczas histerektomii wykonywanej u kobiet w wieku poniżej 40 lat.53

tyce klinicznej pytania wymaga dalszych badań. Niestety,
dotychczasowe dowody przemawiające za ryzykiem i korzyściami obustronnego usuwania przydatków pochodzą
z badań obserwacyjnych, co znacznie ogranicza ich wartość. Ginekolodzy powinni szczegółowo informować o ryzyku i korzyściach wynikających z przeprowadzenia takiej
operacji lub zachowania jajników, aby uzyskać świadomą
zgodę chorej na leczenie.

Unikanie operacji przydatków w przyszłości

7.

Ponownej operacji po histerektomii z zachowaniem jajników wymaga niewiele kobiet, ponieważ problemy z pozostawionymi przydatkami ujawniają się u około 2,8%.54
U kobiet po menopauzie dość często (u 6,6%) występują
torbielowate zmiany w obrębie przydatków.55 Zmiany te
(najczęściej pooperacyjne wodniaki jajowodów – RD) nie
ulegają jednak transformacji nowotworowej i u większości kobiet nie wymagają usunięcia. W innym z badań rak
jajnika rozwinął się zaledwie u 0,75% kobiet poddanych
histerektomii z zachowaniem jajników, operowanych z dostępu pochwowego lub brzusznego.56 Usuwanie jajników
w celu uniknięcia kolejnej operacji wydaje się więc nieuzasadnione.

Contemporary OB/GYN, Vol. 56, No. 7, July 2011, p. 20. BSO: Solving the risk/
benefit equation.
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M

acica jest narządem służącym właściwie wyłącznie prokreacji, szyjka może ma znaczenie, może
dla statyki narządu rodnego, może i dla satysfakcji seksualnej, ale tak naprawdę istnienie tego narządu
jest warunkiem płodności. Niczego więcej. Po menopauzie
macica niczemu już nie służy, co więcej, utrudnia niekiedy
nasze działania, zmusza nas do protekcji rozrostów endometrium w trakcie hormonalnej terapii zastępczej. Znacznie
prościej jest leczyć nasilone objawy wypadowe u kobiety bez
macicy niż u tej, u której musimy się zmagać z problemem
ryzyka raka endometrium. Ale jajniki to zupełnie inna jakość.
Ich obecność konieczna jest nie tylko dla zachowania płodności, ale również, aby być kobietą, aby mieć zdrowe naczynia,
zdrowe kości. Biorąc pod uwagę fakt, że większość położników ginekologów w naszym kraju, a na pewno większość
z tych, którzy są operatorami, to mężczyźni, rzucam hasło:
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Jajniki dla kobiety znaczą tyle samo, co jądra dla mężczyzny.
Najtrudniej jest pokonać przyzwyczajenia. „Zawsze przy okazji usuwania macicy usuwałem również przydatki”, „żadna
pacjentka nie umarła w wyniku rozszerzenia zabiegu” – to
dlaczego mam zmieniać swoje przekonania, doświadczenia,
schematy postępowania? Ano dlatego, że dość jednoznacznie wykazano, że pozbawienie kobiet jajników przed ukończeniem 65 roku życia skraca ich życie. Nie ma silniejszego
weryfikatora naszych działań. Jeśli jesteśmy w stanie wydłużyć życie naszych pacjentek – róbmy to. Jeżeli nasze działania, mające na celu poprawę jakości życia, eliminację jakichś
dolegliwości czy wyimaginowane przez nas cele nadrzędne
nie zostaną zaakceptowane przez naszych pacjentów, powinniśmy od nich odstąpić.
Reasumując, najkrócej, jak tylko potrafię: jajniki usuwamy
tylko wtedy, kiedy mamy wskazania do ich usunięcia. Rak
endometrium, drugiego jajnika, mutacja BRCA1/2 – tak,
to rozumiem. Ale nie wykonujemy usunięcia przydatków
tylko dlatego, że uważamy, że jest to narząd niepotrzebny.
Jajniki … tak jak jądra…
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