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Punkcja pęcherzyków jajnikowych
oraz torbieli endometrialnych
jajnika w programie
zapłodnienia pozaustrojowego

W programie zapłodnienia pozaustrojowego
(ang. in vitro fertilisation – IVF) zwieńczeniem stymulacji jajeczkowania
jest aspiracja płynu pęcherzykowego z jajników.
W przeszłości metodą stosowaną do pozyskania zawartości
pęcherzyków było wkłucie wykonywane podczas laparoskopii, skutecznie wykorzystywane w latach 80.–90. ubiegłego wieku. Wprowadzenie sondy przezpochwowej
w ultrasonografii ginekologicznej zrewolucjonizowało metodę punkcji pęcherzyków jajnikowych. W czasie ostatnich
20 lat pobranie komórki jajowej pod kontrolą ultrasonografii przezpochwowej (USG-T V ) stało się metodą standardową. Pozwoliło to na zwiększenie bezpieczeństwa
i skuteczności w porównaniu z uprzednio stosowanymi metodami laparoskopowymi [1, 2].
Upowszechnienie metody doprowadziło do ciągłego udoskonalania kształtu igły do aspiracji, potencjalnie maksymalizującego prawdopodobieństwo uzyskania komórki jajowej
[3, 4]. W efekcie wprowadzono igły z podwójnym światłem
(ang. double lumen) w celu zminimalizowania możliwości pozostawienia oocytu w obrębie pęcherzyka.
Jeden kanał stosowany jest do aspiracji oocytu, a drugi do
wtłaczania płynu do pęcherzyka i jego płukania. Teoretyczną
zaletą igły z podwójnym światłem jest to, że dodatkowe
wprowadzanie płynu do pęcherzyka maksymalizuje prawdopodobieństwo uzyskania oocytu [5]. Koncepcja ta została początkowo poparta przez kilka badań bez randomizacji,
w których przedstawiono obiecujące dane przy zastosowaniu
płukania pęcherzyka [6–8]. Jednakże późniejsze badania
z randomizacją nie potwierdziły tych wyników [9, 10].
Pomimo ograniczonych danych na poparcie rutynowego stosowania płukania pęcherzyka [12] nadal jest to często praktykowana procedura w wielu klinikach IVF. Pozostają jednak
wątpliwości dotyczące potencjalnych korzyści płukania, wydajności techniki i efektów cyklu leczniczego [13–15]. Celem
niniejszego systematycznego przeglądu literatury i metaanalizy jest podsumowanie dostępnych opublikowanych, kontrolowanych badań z randomizacją dotyczących efektów
przepłukiwania pęcherzyka, uzyskiwania komórki jajowej
oraz innych parametrów cyklu leczniczego w programie IVF.

Płukanie pęcherzyka vs zwykła aspiracja
Levy i wsp. w obszernej metaanalizie opublikowanej w „Human Reproduction” nie wykazali przewagi techniki płukania
pęcherzyka nad zwykłą aspiracją [15]. Obie techniki zapewniały podobną liczbę pobranych oocytów oraz wydajność

procedur. Wyniki te były zbieżne we wszystkich sześciu próbach klinicznych z randomizacją (ang. randomized clinical
trial), które poddano analizie.
Płukanie pęcherzyków jest związane z dłuższym czasem zabiegu, co teoretycznie mogłoby prowadzić do niewielkiego
zwiększenia kosztów i ryzyka procedury, chociaż brak jest danych na dokładniejsze omówienie tego problemu [16]. Najobszerniejszą grupę analizowali Haydardedeoglu i wsp.
(2011) – 518 cykli IVF, podczas gdy wcześniejsza praca przeglądowa obejmowała 164 cykle (17). W opracowanych materiałach nie wykazano różnicy w skuteczności programu
zapłodnienia pozaustrojowego pomiędzy grupą z płukaniem
pęcherzyka i grupą bez płukania pęcherzyka.
Wyniki te różnią się od kilku badań bez randomizacji, które
sugerowały, że płukanie pęcherzyka zwiększa wydajność procedury uzyskania komórki jajowej [5]. Jednakże mają one
w swojej konstrukcji potencjalne błędy metodologiczne,
które mogły wpłynąć na wyniki. We wszystkich trzech badaniach każda z pacjentek została poddana płukaniu pęcherzyka i nie stworzono grupy kontrolnej. Każdy z pęcherzyków
został nakłuty raz, po czym dokonano aspiracji i płukania.
Uznano, że oocyty uzyskane na początku są efektem bezpośredniej aspiracji, natomiast oocyty uzyskane później – płukania. Możliwe, że oocyty zaliczone do fazy płukania znajdowały
się w igle po aspiracji i pochodziły w rzeczywistości z pierwszego etapu procedury, chociaż przypisano je do etapu płukania pęcherzyka. Niektóre z przeprowadzonych w przeszłości
badań próbowały rozwiązać tę kwestię poprzez liczenie oocytów uzyskanych w pierwszym płukaniu jako komórek pochodzących z prostej aspiracji. Randomizacja pacjentek do
płukania vs brak płukania stanowi najlepszy sposób porównania tych technik oraz rozwiązania kwestii nieprawidłowego
przypisania oocytów do każdej z nich.
W teorii zwiększenie wydajności pobierania oocytów powinno
prowadzić do zwiększenia liczby zarodków dostępnych
do transferu, potencjalnie zwiększając prawdopodobieństwo
żywych narodzin. W analizie ponad 400 000 cykli IVF Sunkara
i wsp. [15] wykazali, że prawdopodobieństwo żywych narodzin po zastosowaniu technik IVF wzrasta znacząco, gdy całkowita liczba uzyskanych oocytów zwiększa się z 1 do 10.
Podobne podwyższenie nie jest już obserwowane przy wyższej liczbie oocytów, a przy uzyskiwaniu 15–30 komórek jajo-

wych prawdopodobieństwo żywych narodzin utrzymywało się
na podobnym poziomie.
Na podstawie tych danych można stwierdzić, że u prawidłowo odpowiadających pacjentek można oczekiwać niewielkiej korzyści z płukania pęcherzyka, ponieważ
uzyskanie jednego lub dwóch dodatkowych oocytów nie
daje istotnej poprawy wyników. Jednak kobiety, u których
dostępna jest niewielka liczba komórek jajowych, mogą
stanowić grupę, u której płukanie pęcherzyka będzie potencjalnie korzystne. Należy do niej zaliczyć kobiety źle
odpowiadające na terapię, kobiety z grupy programu IVF
w cyklach naturalnych oraz te, u których zastosowano minimalną stymulację [12–14].
W jedynym badaniu z randomizacją, które oceniało pacjentki słabo odpowiadające na terapię, Levens i wsp. nie
zaobserwowali znaczących różnic między grupami, natomiast wykazali nieznamiennie lepszą jakość oocytów
i większą ich liczbę w grupie zebranej w czasie płukania pęcherzyków. Badanie to jednak było ograniczone przez niewielką liczbę próby, tzn. 30 pacjentek. W przeglądzie
systematycznym nie wykazano danych kontrolnych z randomizacją oceniających płukanie pęcherzyka w programie
zapłodnienia pozaustrojowego w cyklu naturalnym ani
przy minimalnej stymulacji (11).

Torbiele endometrialne
u pacjentek z niepłodnością
Odrębnym zagadnieniem pojawiającym się w aspekcie punkcji pęcherzyków jajnikowych jest obecność torbieli endometrialnych u pacjentek z problemem niepłodności. Włączenie
do programu stymulacji egzogennymi gonadotropinami
w programie IVF pacjentek z endometriozą wiąże się z możliwością uzyskania mniejszej liczby oocytów, koniecznością wykorzystania większej dawki leków oraz mniejszym stężeniem
estradiolu w dniu podania gonadotropiny kosmówkowej
(ang. human chorionic gonadotropin – hCG). Jednak dane dotyczące jakości uzyskanych zarodków u pacjentek z endometriozą są w piśmiennictwie niejednoznaczne. W ostatnio
przeprowadzonych badaniach na dużej grupie pacjentek nie
wykazano znamiennych różnic pomiędzy jakością uzyskiwanych zarodków oraz odsetkiem ciąż po leczeniu technikami
wspomaganego rozrodu w grupach pacjentek z endometriozą i czynnikiem jajowodowym niepłodności. Zatem postulowana w większości publikacji niższa skuteczność leczenia
niepłodności może być wykładnikiem nieodpowiedniego doboru grupy badanej, w której występuje gorsza odpowiedź na
stymulację, czego efektem jest mniejsza liczba uzyskanych
komórek jajowych, ich gorsza jakość oraz negatywny wpływ
na endometrium w okresie okna implantacyjnego.
Alternatywą dla rozpoczęcia stymulacji jajeczkowania
w programie IVF jest leczenie operacyjne z wyłuszczeniem

torbieli. Takie postępowanie nie budzi żadnych wątpliwości
w przypadku zmian o dużych rozmiarach (powyżej 5 cm średnicy). Natomiast wyłuszczanie zmian mniejszych ma swoich
zwolenników i przeciwników.
Za usunięciem zmiany przed stymulacją przemawiają podane
wcześniej skutki przystępowania do programu IVF z endometriozą. Przeciwnicy postulują, że leczenie chirurgiczne może
mieć wpływ na zmniejszenie rezerwy jajnikowej, co w konsekwencji może prowadzić do gorszej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania. Ponadto wdrożenie leczenia operacyjnego
wiąże się z przesunięciem decyzji o leczeniu metodą IVF
nawet do pół roku. W przypadku młodych kobiet jest to postępowanie bardziej zalecane niż w przypadku tych, u których
rozpoznanie endometriozy zostało postawione ok. 40. roku
życia. W takich przypadkach proponuje się przystępowanie
niezwłocznie do programu IVF; w razie braku skutecznego
leczenia w pierwszym cyklu należy przeanalizować dokładnie
odpowiedź pacjentki na stymulację oraz przebieg rozwoju
zarodkowego. Jeśli powyższe parametry nie odbiegają od
normy dla pacjentek w tym wieku, możliwe jest rozpatrzenie
przystąpienia do programu ponownie bez leczenia chirurgicznego. W sytuacji, w której obserwuje się gorszą odpowiedź na stymulację oraz mniejszą liczbę zarodków
o niesatysfakcjonującej morfologii, wskazane jest wyłuszczenie torbieli endometrialnej przed kolejnym programem leczenia technikami wspomaganego rozrodu.
W przypadkach przystępowania pacjentki z nawracającymi
torbielami endometrialnymi do kolejnego programu leczenia
technikami wspomaganego rozrodu możliwe jest odessanie
zawartości torbieli podczas punkcji pęcherzyków. Jednak należy to wykonać dopiero po aspiracji płynu ze wszystkich pęcherzyków. Takie postępowanie pozwala uniknąć
toksycznego wpływu substancji zawartych w torbieli endometrialnej na komórkę jajową. Postępowanie to nie jest powszechnie zalecane ze względu na trudności techniczne
podczas aspiracji „gęstej” zawartości torbieli oraz występowanie silnych dolegliwości bólowych po punkcji oraz ryzyko
infekcji. Alternatywą dla tego postępowania jest wykonanie
aspiracji torbieli w cyklu poprzedzającym stymulację gonadotropinami z zastosowaniem desensybilizacji przysadki agonistą gonadoliberyny (ang. gonadotropin-releasing hormone
– GnRH). Działanie to pozwala na łatwiejsze przeprowadzenie
zabiegu (mniejszy, bardziej dostępny jajnik, mniej „gęsta”
treść torbieli oraz następowe włączenie stymulacji u pacjentki
„bez torbieli”).
U pacjentek młodszych zalecane jest wyłuszczenie torbieli
endometrialnej przed przystąpieniem do programu IVF.
W przypadku stwierdzenia podczas diagnostycznej laparoskopii drobnych ognisk endometriozy zaleca się ich koagulację, co związane jest z niewielkim, ale istotnym statystycznie
zwiększeniem płodności.
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