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Zrosty wewnątrzotrzewnowe są odpowiedzialne za występowanie przewlekłego i nawracającego 

bólu, stanowiąc najczęściej spotykaną patologię u pacjentek                              z przewlekłym bólem 

miednicy mniejszej. Zespół bólowy miednicy mniejszej (chronic pelvic pain, CPP) to określenie 

dolegliwości bólowych zlokalizowanych w rzucie przedniej ściany jamy brzusznej, poniżej pępka lub 

ból okolicy krzyżowej. Jest to ból stały lub przejściowy, który utrzymuje się przynajmniej 6 miesięcy i 

nie występuje wyłącznie podczas miesiączki, współżycia czy w okresie ciąży. Do najczęstszych 

przyczyn formowania się zrostów pooperacyjnych u kobiet należą: wycięcie wyrostka robaczkowego i 

operacje ginekologiczne: zabiegi wykonywane na jajnikach                             i jajowodach, usunięcie 

mięśniaków, zrostów okołoprzydatkowych, usunięcie torbieli jajników, ciąży pozamacicznej. Jednymi 

z czynników ryzyka powstawania zrostów są także miejscowe stany zapalne wywoływane przez 

endometriozę. Zapobieganie powstawaniu zrostów stanowi niezwykle ważny element skuteczności i 

powodzenia leczenia operacyjnego. Istnieją metody zmniejszające ryzyko wystąpienia zrostów.                    

W profilaktyce przeciwadhezyjnej zastosowanie znajduje zabieg ovariopeksji a także aplikacja 

barierowych płynów przeciwzrostowych. 

 Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności ovariopeksji i barierowych preparatów 

przeciwzrostowych w profilaktyce przeciwadhezyjnej miednicy mniejszej oraz ocena zależności 

pomiędzy występowaniem dolegliwości bólowych miednicy mniejszej a stopniem zaawansowania 

endometriozy wg ASRM i głębokością jej naciekania (ENZIAN), nasileniem choroby zrostowej oraz 

zmianami patologicznymi                w obrębie miednicy mniejszej. 

 Materiał i metody: Badaniem objęto 902 pacjentki operowane w Klinikum Duisburg Wedau 

Kliniken w Diusburgu oraz Johanna Ethienne Krankenhaus w Neuss. Średni wiek chorych wynosił 32,6 

lat. Pacjentki operowane były z powodu dolegliwości bólowych miednicy mniejszej oraz podejrzenia 

choroby zrostowej miednicy mniejszej. Podczas zabiegów laparoskopii u 738 pacjentek wykonano 

ovariopeksję, u 80 z nich podczas pierwszej operacji stosowano również barierowe środki 

przeciwzrostowe. Po upływie maksymalnie 10 dni wykonywano ponowną laparoskopię w celu 

usunięcia szwów mocujących jajniki do ściany jamy brzusznej. Dokonano oceny następujących 



parametrów: zaawansowanie endometriozy, głębokość jej naciekania, stopień zaawansowania 

choroby zrostowej oraz występowanie innych patologii w obrębie jamy brzusznej. 

 Wyniki: Wykazano istotnie częstsze występowanie zrostów pęcherza z macicą, zrostów jelit z 

otaczającymi tkankami, zrostów przydatków, zrostów narządów miednicy mniejszej z przednią ścianą 

jamy brzusznej oraz zrostów o wysokim nasileniu w pacjentek, u których nie wykonano zabiegu 

ovariopeksji. Zastosowanie środków przeciwzrostowych nie wpłynęło istotnie na tworzenie zrostów 

pęcherza z macicą, zrostów jelit z otaczającymi tkankami, zrostów przydatków a także na nasilenie 

zrostów. Nie wykazano korelacji dolegliwości bólowych ze stopniem zaawansowania endometriozy 

wg ASRM, natomiast głębokość naciekania endometriozy wg skali ENZIAN była istotnie powiązana z 

bólem. Wykazano korelację pomiędzy dolegliwościami bólowymi pacjentek a zrostami jelit z 

otaczającymi tkankami, zrostami narządów miednicy mniejszej z przednią ścianą jamy brzusznej, 

endometriozą moczowodu, przydatków i mięśniakami macicy. 

 Wnioski: Ovariopeksja stanowi ważny element profilaktyki przeciwadhezyjnej          w 

chorobie zrostowej miednicy mniejszej. Dodatnia korelacja pomiędzy występowaniem dolegliwości 

bólowych a głębokością naciekania endometriozy (ENZIAN) sugerują zasadność stosowania punktacji 

ENZIAN jako uzupełnienie klasyfikacji wg ASRM dla szczegółowego opisu endometriozy. Patologie 

takie jak: endometrioza moczowodów, przydatków, oraz mięśniaków macicy, zrosty jelit                       

z otaczającymi tkankami, zrosty narządów miednicy mniejszej z przednią ścianą jamy brzusznej a 

także nasilenie choroby zrostowej wiąże się w występowaniem dolegliwości bólowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SUMMARY 

 Intraperitoneal adhesions are responsible for chronic and recurrent pain and are the most 

common cause of chronic pelvic pain. Chronic pelvic pain syndrome (CPP) is known as a chronic pain 

localized on the anterior abdominal wall, below the navel and sacral region. This is permanent or 

transient pain that lasts for at least 6 months and is not present only during menstruation, 

intercourse or during pregnancy. The most common causes of formation of postoperative adhesions 

in women include: appendectomy and gynecological surgeries: procedures performed on the ovaries 

and fallopian tubes, removal of uterine myomas, uterine appendages adhesions, removal of ovarian 

cysts or ectopic pregnancy. One of the risk factors of adhesions forumulation are also local 

inflammations caused by endometriosis. Adhesions prophylaxis is an extremely important element of 

the effectiveness and success of surgical treatment. There are several methods to reduce that risk. In 

anti-adhesion prophylaxis, ovariopexy procedure is used as well as the application of barrier anti-

adhesion liquids. 



 Objectives: The aim of the study was to assess the efficacy of ovariopexy and barrier 

methods in the prevention of pelvic adhesions and to assess the relationship between the 

occurrence of lower abdominal pain and the severity of endometriosis according to ASRM and depth 

of infiltration (ENZIAN), intensification of adhesion disease and pathological changes in the pelvic 

area. 

 Material and Methods: The study involved 902 patients treated at the Klinikum Duisburg 

Wedau Kliniken in Diusburg and Johann Ethienne Krankenhaus in Neuss. The average age of patients 

was 32.6 years. Patients were operated on due to lower abdominal pain and suspected 

intraperitoneal adhesions. During laparoscopy, 738 patients underwent ovariopexy, in 80 of them 

during the first operation barrier barriers were also used. After a maximum of 10 days, a re-

laparoscopy was performed to remove the sutures that fix the ovaries to the abdominal wall. The 

following parameters were assessed: the severity of endometriosis, the depth of its infiltration, the 

degree of progress in the adhesion disease, and the presence of other pathologies within the 

abdominal cavity. 

 Results: The occurrence of bladder-uterus adhesions, intestinal adhesions with surrounding 

tissues, adnexal adhesions, adhesions of pelvic organs with the anterior abdominal wall and severe 

adhesions in patients, who did not undergo ovariopexy were significantly higher. The use of anti-

adhesion agents did not significantly affect the formation of bladder-uterus adhesion, intestinal 

adhesions with surrounding tissues, adhesions of the appendages as well as the severity of 

adhesions. There was no correlation between pain and severity of endometriosis according to ASRM, 

while the depth of infiltration of endometriosis according to the ENZIAN scale was significantly 

related to pain. There was a correlation between the pain and intestinal adhesions with surrounding 

tissues, adhesions of pelvic organs with the anterior wall of the abdominal cavity, ureter 

endometriosis, appendages and uterine myomas. 

 Conclusion: Ovariopexy is an important element of anti-adhesion prevention in the pelvic 

region. A positive correlation between the occurrence of pain and the depth of endometriosis 

infiltration (ENZIAN) suggest the applicability of the ENZIAN score as a complement to the ASRM 

classification for a detailed description of endometriosis. Pathologies such as: endometriosis of 

ureters, appendages, and uterine myomas, intestinal adhesions with surrounding tissues, adhesions 

of pelvic organs with the anterior abdominal wall as well asseverity of adhesions are associated with 

the occurrence of  pelvic pain. 


