
Elektroreseksja szyjki macicy (LEEP, LLETZ)

Zabiegi oszczędzające czyli elektroresekcje szyjki macicy winno wykonywać się przede
wszystkim u kobiet młodych, z niezrealizowanymi jeszcze (w pełni) planami macierzyńskimi,
czyli mówiąc wprost nie mają jeszcze (wszystkich zaplanowanych) dzieci. Zabiegi takie nie
naruszają struktury anatomicznej szyjki macicy i nie wpływają negatywnie na zachodzenie w
ciążę, jej utrzymanie i rozwieranie się szyjki macicy w porodzie. Polegają na wycięciu cienkiego
plasterka szyjki macicy na którym znajduje się zmiana chorobowa wraz z niewielkim, a
koniecznym marginesem tkanki zdrowej. By leczenie ograniczyć do takiego sposobu leczenia,
konieczne jest spełnienie kilku warunków. Zmiana chorobowa musi być w całości zlokalizowana
na  powierzchni tarczy części pochwowej szyjki macicy, dobrze widoczna w badaniu
kolposkopowym oraz przeprowadzona musi być wcześniej diagnostyczna weryfikacja kanału
szyjki macicy, by mieć pewność że w jego obrębie nie ma zmian chorobowych. Dopiero
wówczas, pod kontrolą kolposkopu, można wykonać elektroresekcję szyjki macicy. Nie
dysponując kontrolą kolposkopową w trakcie zabiegu nie można określić linii cięcia tak, by
przebiegała ona z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych, a więc stworzyć warunków do
radykalizmu takiego zabiegu (pełnego wyleczenia) bez niepotrzebnego wycinania dużego
fragmentu szyjki macicy, mogącego powodować jej anatomiczne i czynnościowe okaleczenie.

  

Elektroresekcje szyjki macicy, zwane również zabiegami pętlowymi,  wykonuje się przy pomocy
delikatnych pętli z bardzo cienkiego drutu wolframowego, o różnym kształcie i różnej wielkości z
zastosowaniem diatermii chirurgicznej generującej szybkozmienny prąd o bardzo dużej, wręcz
radiowej częstotliwości, przy ustalonej niskiej mocy prądu. Wówczas nie dochodzi do
poparzenia tkanek pozostających, co skutkuje powstaniem elastycznej a nie twardej blizny, a
usunięty fragment chorej tkanki nie jest spalony i nadaje się do oceny histopatologicznej.
Zabiegi takie wykonujemy z bardzo dużą precyzją, jaką można osiągnąć pod kontrolą
kolposkopu.

  

Są to LEEP (ang. loop electrical excision procedure), polegający na wycięciu ogniska choroby i
LLETZ(ang. large loop of the excisione transformation zone), polegający na usunięciu całej
strefy przekształceń (strefy transformacji). Wspólną cechą tych zabiegów jest to, że nie polegają
na wcinaniu się w głąb szyjki macicy, a usunięte tkanki mają kształt cienkich plasterków.
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