Wpływ leczenia dysplazji
szyjki macicy na wyniki
położnicze
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1. Wstęp
W takich krajach, jak Wielka Brytania,
gdzie udało się wprowadzić program
badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, częstość występowania i śmiertelność z tego powodu
istotnie się zmniejszyły. Posiadamy
jednak coraz większą liczbę dowodów
wskazujących, że wykonywanie zabiegów z powodu dysplazji szyjki macicy
(cervical intraepithelial neoplasia, CIN)
wiąże się ze wzrostem ryzyka porodów
przedwczesnych1 i może mieć związek
ze śmiertelnością okołoporodową.2

2. Stosowane obecnie metody
leczenia CIN
Średni wiek kobiety, u której rozpoznaje się CIN i która wymaga leczenia,
wynosi około 30 lat. Obecnie dość powszechnie jest to wiek, w którym kobiety jeszcze nie założyły rodziny.
Dlatego należy rozważyć stosowanie
leczenia miejscowego CIN. Skuteczność leczenia CIN nie powinna się
pogorszyć, powinno być ono jak najbardziej skuteczne, ale jednocześnie nie
powinno mieć odległego wpływu
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leniu miejscowym w trybie ambulatoryjnym, a jego wykonanie jest łatwe.
Według ustalonej ogólnie opinii
wycięcie zmiany jest skuteczniejsze
niż zabiegi destrukcyjne, ponieważ
umożliwia dokładną ocenę histopatologiczną wyciętej tkanki z precyzyjną
oceną marginesów cięcia oraz umożliwia korektę prowadzonej terapii. Wycięcie strefy przekształceń za pomocą
dużej pętli elektrycznej (large-loop
excision of the transformation zone,
LLETZ) jest dotychczas najpopularniejszą metodą leczenia, ponieważ zabieg łączy wszystkie zalety metod
związanych z wycięciem: stosunkowo
krótki czas trwania zabiegu, niski
koszt, dobre stosowanie się pacjentek
do zaleceń, łatwość wykonania zabiegu i łatwiejszą krzywą uczenia się.
Podobne zalety mają metody destrukcyjne, zabiegi są zwykle wykonywane
w miejscowym znieczuleniu w trybie
ambulatoryjnym, a ich wykonanie jest
łatwe. Te metody powodują jednak
zniszczenie nabłonka strefy przekształceń i uniemożliwiają ocenę
histopatologiczną. Zatem metody
niszczenia tkanek wymagają dokładnej oceny materiału biopsyjnego
przed zabiegiem w czasie wcześniejszej wizyty, a ich wadami są: wycięcie
marginesów oraz uniemożliwienie
rozpoznania histologicznego zmian
po leczeniu, co powoduje, że w licznych przypadkach stosuje się bardziej
intensywny schemat obserwacji. Pomimo teoretycznych zalet wycięcia
zmian opublikowane dowody wskazują, że wszystkie te metody, czy to
związane z usuwaniem, czy metody
destrukcyjne, mają podobną skuteczność, jeśli chodzi o eradykację zmian
śródnabłonkowych.3,4 Dostępne obec-

nie dane z piśmiennictwa wykazują,
że ryzyko rozwoju inwazyjnego raka
po rozpoznaniu i leczeniu zmian śródnabłonkowch jest cztery do pięciu razy większe niż w populacji ogólnej5,6
i pozostaje stabilne przez 20 lat.7 Warto zauważyć, że ryzyko jest podobne
niezależnie od zastosowanej metody
leczenia zmian śródnabłonkowych.5,6
Kolposkopiści muszą być świadomi, że
w pewnych określonych sytuacjach
klinicznych, takich jak leczenie zmian
gruczołowych, niesatysfakcjonującej
kolposkopii lub w przypadku podejrzenia bądź potwierdzenia mikroinwazji,
obowiązkowe jest usunięcie zmian.
Lekarze wykonujący kolposkopię zawsze powinni być właściwie przeszkoleni, aby podejmować takie decyzje.

3. Powikłania położnicze
po leczeniu CIN
Skoro ryzyko rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy po leczeniu jest podobne, niezależnie od tego, jaką
metodę się zastosuje, powstaje pytanie, czy podobnie jasne i rozstrzygające są dane dotyczące przyszłej
płodności i wyników ciąż.
W metaanalizie wykonanej przez
Kyrgiou i wsp.1 przeanalizowano w sumie 27 retrospektywnych badań kohortowych dotyczących kobiet z CIN,
opublikowanych w ciągu minionych
trzydziestu lat. Konizacja zimnym nożem i laserem oraz LLETZ były związane z istotnie większym ryzykiem
porodu przedwczesnego oraz mniejszą
masą urodzeniową, nie stwierdzono
różnic w umieralności okołoporodowej. Uważa się, że stwierdzony brak
wpływu na umieralność okołoporodową związany był z małą liczebnością
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badanej próby.1 Konizacja zimnym nożem była również związana z większym odsetkiem cięć cesarskich.1
W odróżnieniu od tego waporyzacja
laserowa nie była związana z występowaniem niepożądanych wyników
położniczych. Zaskakującym wynikiem
tej metaanalizy jest stwierdzenie niepożądanych wyników po konizacji laserowej i LLETZ, które nie były
obserwowane w małych badaniach
pierwotnych. Metaanaliza trzech badań ujawniła trwałe istotne zwiększenie ryzyka porodu przedwczesnego,
jeśli margines cięcia przekraczał 10 mm, natomiast przy płytszych
nacięciach dane pochodzące z poszczególnych badań były sprzeczne
i różnorodne.1
Wiele wyników dużych badań było
zgodnych z danymi uzyskanymi w tej
metaanalizie i wzmacniało pierwotne
wyniki.8-10 Z tego powodu narodziło
się pytanie, czy ginekolodzy zbyt
szybko nie usunęli ze swojej praktyki
ablacyjnych metod leczenia.11 Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebna
była analiza dotycząca śmiertelności
okołoporodowej, najważniejszego wyniku klinicznego. Nowa metaanaliza
wykazała istotnie zwiększoną śmiertelność okołoporodową po zastosowaniu zabiegów usuwania tkanek, co
odzwierciedlało zwiększony odsetek
porodów przedwczesnych.2 Ta sama
analiza dotycząca zastosowania dostępnych metod ablacyjnych nie
ujawniła zwiększenia śmiertelności
okołoporodowej.2 Zastosowanie jednej
z metod leczenia, konizacji zimnym
nożem lub konizacji laserowej, było
powodem 1 zgonu okołoporodowego
na 70 ciąż.2 LLETZ było związane
z mniejszym ryzykiem – dwa zgony
okołoporodowe na 1000 ciąż.2 Radykalna elektrokonizacja, w przeciwieństwie do miejscowego zniszczenia
strefy przekształceń, wykonana przez
koagulację igłą na głębokość do 1 cm,
również wydawała się przynosić niepożądane wyniki położnicze.10 Ciężki
i skrajnie wczesny poród przedwczesny (poniżej 32 tygodnia) oraz mała
masa urodzeniowa (poniżej 2000 g)
występowały często po konizacji zimnym nożem i po diatermii, ale rzadko
po wycięciu za pomocą pętli.2
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Dwie kolejne publikacje z 2009 roku dotyczące badań, w których
oceniano dużą liczbę kobiet, również
donosiły o 2-3-krotnym zwiększeniu
ryzyka porodu przedwczesnego po
LEETZ.12,13 Te dwie duże metaanalizy
potwierdzają również obserwacje, że
ablacja laserowa nie wpływa na wyniki położnicze.1,2 Różnice dotyczące
ciężkości działań niepożądanych,
stwierdzone między konizacją zimnym
nożem a LLETZ, mogą być związane
z różnicami dotyczącymi ilości wyciętej tkanki. Stożki wycięte za pomocą
noża z deﬁnicji zawierają więcej tkanki niż wycięte za pomocą pętli, ale
stożki wycięte za pomocą pętli mogą
znacznie się różnić: od małych, przez
średnie, po duże. Podobnie można
wytłumaczyć różnice we wskaźniku
porodów przedwczesnych między
ablacją laserową a wycięciem za pomocą pętli, ponieważ wiązka lasera
umożliwia dokładniejsze zniszczenie
zmian, z prawdopodobnie mniejszym
uszkodzeniem pozostającej tkanki
szyjki macicy. Chociaż najnowsza
metaanaliza nie potwierdziła istotnego nasilenia poważnych powikłań
po LLETZ, należy pamiętać, że nawet
nieznaczne wcześniactwo może mieć
zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej opieki noworodków, koszty
opieki zdrowotnej i niepokój wywołany u matki.14

CIN i porody przedwczesne częściej
występują u kobiet palących tytoń
i pochodzących z uboższych klas społecznych.16 W ostatniej publikacji,
w analizie regresji wzięto pod uwagę
te czynniki zakłócające i stwierdzono,
że pozostał związek między konizacją
a porodem przedwczesnym.17 Ci sami
autorzy porównali wyniki położnicze
u tych samych kobiet przed i po leczeniu szyjki macicy i stwierdzili zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego
po operacji, znów przypisując związek
z porodem przedwczesnym raczej zastosowanemu leczeniu niż czynnikom
zakłócającym.17
Często w przypadku wcześniactwa
stwierdza się zakażenie wstępujące
z pochwy do przedziału płodowo-łożyskowego i uważa się, że jest ono
czynnikiem przyczynowym porodu
przedwczesnego. Szyjka macicy uważana jest za ważną ﬁzyczną i immunologiczną barierę dla zakażeń
wstępujących,18 skoro każde osłabienie bariery szyjkowej może zwiększyć
ryzyko zakażenia i porodu przedwczesnego. Związek między LLETZ
a przedwczesnym pęknięciem błon
płodowych12 potwierdza koncepcję
osłabionej obrony przed zakażeniem
jako patoﬁzjologicznej podstawy opisywanego związku.

4. Mechanizmy biologiczne

Do momentu zbadania różnych zagadnień i opublikowania nowych danych
kobiety leczone z powodu zmian dużego stopnia, z proporcjonalnie dużym
obszarem wyciętej tkanki, powinny
zostać uświadomione przez ginekologa, że w przyszłości w przypadku ciąży powinny zostać zaliczone do grupy
dużego ryzyka porodu przedwczesnego. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, u których dwukrotnie dokonano wycięcia
zmian, ponieważ to przede wszystkim
ta grupa jest narażona na ryzyko porodu przedwczesnego (szacuje się, że
ryzyko jest zwiększone dziesięciokrotnie w porównaniu z ryzykiem ogólnym),17 oraz tych, które były leczone
przez wykonanie konizacji zimnym
nożem. Uświadomienie kobietom ryzyka może wywołać u nich obawy, ale

Nie wyjaśniono jeszcze mechanizmu
związku między leczeniem CIN a porodem przedwczesnym. Stwierdzono,
że u kobiet, u których przeprowadzono wycięcie zmian, długość szyjki macicy w drugim trymestrze ciąży była
mniejsza,9 ale długość mniejszą
niż 25 mm stwierdzono tylko u 28%
kobiet, które w przeszłości przebyły
operację szyjki macicy,15 co pozwala
przypuszczać, że w grę wchodzą bardziej złożone mechanizmy niż osłabienie mechaniczne.
Potencjalny problem z opisywanym
związkiem między operacją szyjki macicy z powodu CIN a porodem przedwczesnym jest związany z czynnikami
zakłócającymi, ponieważ wiadomo, że
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też zwiększyć prawdopodobieństwo,
że w przypadku wystąpienia objawów
porodu przedwczesnego zwrócą się
wcześniej o pomoc medyczną.
Rodzi się pytanie, jak położnicy powinni prowadzić ciąże u kobiet, u których wykonano wycięcie zmian.
Zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego u kobiet, które były leczone z powodu CIN metodą niszczenia
tkanek, jest bardzo podobne do ryzyka
u kobiet z porodem przedwczesnym
w wywiadzie.19 Obecnie w Wielkiej
Brytanii w praktyce położniczej kobiety z porodem przedwczesnym w wywiadzie są traktowane tak, jak kobiety
z grupy dużego ryzyka i zostają skierowane do ośrodków położniczych wysokiego stopnia referencyjności. Te
ośrodki zapewniają opiekę, która obejmuje seryjne przezpochwowe badania
USG szyjki macicy oraz przesiewowe
badanie ﬁbronektyny, a w przypadku,
gdy wynik badania przesiewowego
jest dodatni, leczenie zapobiegające,
takie jak szew szyjkowy, progesteron
i podanie kortykosteroidów. Problemem związanym z podejściem „wykonuj badania przesiewowe i lecz” jest
to, że nie wykazano, aby poprawiało
ono wyniki położnicze20 i prawdopodobnie nie jest ono efektywne kosztowo.19 Zalecono wykonanie dalszych
badań na tym polu.19
Stwierdzenie skrócenia szyjki macicy w drugim trymestrze ciąży w badaniu USG pozwalało przewidzieć
wystąpienie porodu przedwczesnego
u kobiet, które miały w przeszłości
wykonaną operację szyjki macicy polegającą na wycięciu zmian.15 Ponadto
stwierdzono, że progesteron, ale nie
szew szyjkowy, zmniejszał odsetek porodów przedwczesnych w grupie kobiet z krótką szyjką macicy.21,22
Zagadnienie przedłużenia czasu trwania ciąży komplikuje jednak brak badań
dotyczących zapobiegania porodowi
przedwczesnemu, które dotyczyłyby
odległych wyników pediatrycznych.
Istnieje obawa, że przedłużanie czasu
trwania ciąży u kobiet z zagrażającym
porodem przedwczesnym może spowodować, że płód będzie przebywał
w niekorzystnych dla niego warunkach wewnątrzmacicznych, zwiększając przez to chorobowość u dziecka.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

Stąd potrzeba dalszych badań, aby
określić właściwe prowadzenie ciąży
u kobiet, które mają w wywiadzie
operację szyjki macicy polegającą
na wycięciu tkanek wykonanym z powodu CIN.

6. Opieka zdrowotna i problemy
organizacyjne
Leczenie CIN ma następstwa położnicze, które należy rozważyć u młodych
kobiet. Takie strategie, jak „rozpoznaj
i lecz” mogłyby być atrakcyjne pod
względem organizacyjnym, ponieważ
wymagają minimalnej liczby wizyt
ambulatoryjnych. Postępowanie bardziej zachowawcze powinno jednak
zostać uznane za najlepsze, jeśli
chcemy zminimalizować niekorzystny wpływ na wyniki położnicze
w przyszłości. To postępowanie zachowawcze mogłoby obejmować obserwację zmian małego stopnia
u młodych kobiet, wdrożenie schematu postępowania „wybierz metodę
i lecz” oraz rozważenie zastosowania
metod ablacyjnych w potwierdzonych
histologicznie przetrwałych zmianach małego stopnia, preferując je
w stosunku do metod związanych
z wycięciem, oraz możliwe rozważenie zastosowania metod ablacyjnych
w zmianach płaskonabłonkowych dużego stopnia, kiedy nie ma objawów
inwazji choroby, a kolposkopia została wykonana przez doświadczonego
lekarza.

7. Podsumowanie
Lekarze planując leczenie szyjki macicy z powodu zmian przedinwazyjnych, powinni mieć świadomość, że
wycięcie tkanek przeprowadzone
na wyrost może w przyszłości zwiększać ryzyko położnicze w ciąży. Leczenie należy tak prowadzić, aby nie
tylko zmniejszać odsetek niepowodzeń, ale również minimalizować
możliwe powikłania położnicze. Ginekolodzy powinni udzielić pacjentkom
dodatkowych informacji na temat
wielkości usuniętej tkanki szyjki macicy oraz uszkodzenia kanału szyjki
macicy. Konieczne są dalsze badania,
aby przewidzieć, które ciężarne

w przyszłości należy zaliczyć do grupy ryzyka, oraz określić interwencje,
które mogą zmniejszyć to ryzyko.
© 2010 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Tłumaczenie i publikowanie artykułu Obstetric Impact of Treatment for Cervical Intraepithelial Neoplasia, Opinion Paper 21
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