
64 

ARCHIVES OF ANDROLOGY 4S:243 249 (2(102) «"Taylor Strands 
Copyright i 2002 Tavlor 
0148-5016 02 SI2.IKl- .00 

m 
Copyright < 2002 Taylor & Francis • ' * £ healthsclences 

RESULTS OF INSEMINATION (AIH) FOLLOWING 
GnRH TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS 

A. KERESZTÚRI 
J. SZÖLL0ŐSI 
J. D A R l f 
S. KOLOSZÁR 
A. PÁL 

University of Szeged, Faculty of General Medicine, 
Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Centre, 
Department of Obstetrics and Gynecology, Szeged, Hungary 

Endometriosis is one of the most frequent benign diseases in gynecology, it is the cause of the pelvic 
pain and infertility in more than 35% of women of reproductive age. T h e most appropriate treat-
ment for endometriosis is the combination of surgery and ad juvan t medical therapy with G n R H 
agonists. The authors demonstra te the results of 33 artificial intrauter ine homolog inseminations 
af ter a 6-month G n R H analog therapy. 
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Endometriosis, in which the endometrial glands and stroma can be found in sites 
other than the uterine cavity, is a benign, progressive disease in women of reproductive 
age. The clinical manifestations can vary from thin adhesions via typical black formation 
to serious adhesions [1, 3, 7, 8]. Many different theories have been advanced concerning 
its pathophysiology, but none of them really explain the various manifestations or the 
progression. The main symptoms are dysmenorrhoea, dyspareunia, and infertility. In 
this paper we examined the efficiency of homolog artificial intrauterine insemination 
(HIUI) following ovulation induction. This was performed, after GnRH analog therapy, 
in patients whose infertility and pelvic pain was due to endometriosis diagnosed by 
means of laparoscopy. 
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MATERIALS AND METHODS 

At the University of Szeged (Faculty of General Medicine, Albert Szent-Györgyi 
Medical and Pharmaceutical Center, Department of Obstetrics and Gynecology) 
ovulation induction and HIUI were performed, after GnRH analog therapy, in 33 patients 
suffering from endometriosis diagnosed laparoscopically. The patients were between 25 
and 32 (average age 28.3 years), with body weight of 65-80 kg (average 75.6 kg). The 
duration of the menstrual cycle ranged from 24 to 35 days 3 months prior to the beginning 
of the study. Each infertile patient complained of dysmenorrhea or dvspareunia as well. 
One patient was given danazol, but this was more than 6 months prior to the start of the 
treatment. No patients took any steroids, and there was neither gravidity nor lactation in 
their medical history in the 3 months prior to the study. Moreover, the patients were 
unaware of any blood-clotting disturbances. 

On admission, colposcopy, cytology, and bimanual examinations—along with breast 
examination—were carried out. Vaginal discharge was taken for microbiological culture. 
Blood was taken to determine the serum level of FSH, LH, prolactin, testosterone, and 
17P-estradiol on day 3 of the menstrual cycle, and again on day 21 of the cycle to assess the 
progesterone level. In the andrological examination of the partner, a spermiogram and 
bacteriological test of the seminal fluid was performed. The married couples were given 
information on the need for laparoscopy and the subsequent therapy. Patients were in-
formed about the administration of the hormonal drugs, their possible side effects, and 
available treatment. Patients were asked to keep an accurate therapy record, noting any 
complications together with symptoms and complaints while taking the drugs. 

Video-laparoscopy and chromopertubation was carried out before the start of the 
therapy. The staging was based on a score system (amended in 1985) recommended by the 
American Fertility Society (AFS) [13]. In cases in which the diagnosis of endometriosis is 
uncertain during laparoscopy, the histological examination of the biopsy sample will make 
the disease evident or will exclude it. When endometriosis was diagnosed laparoscopically 
or histologically, the therapy was initiated in the first menstrual cycle after the operation. 
A dose of 3.75 mg triptorelin (Decapeptyl-Depot, FERRING) was administered through 
the intramuscular route monthly for 6 months. Then, 21 days after the last injection was 
given, ovulation induction was started according to the monofollicular protocol. A total of 
50 IU Puregon (pure FSH) was given daily for 2 days, then from day 3 one ampule of 
Humegon (75 IU FSH, 75 IU LH) was administered intramuscularly (Figure 1). On the 
fifth or sixth day of the stimulation transvaginal ultrasound (TUS) examination was 
carried out. If the size of the dominant follicle and/or thickness of the endometrium did 
not reach the required size, the administration of Humegon was continued and the TUS 
examination was performed daily. If the dominant follicle reached 20 mm and the endo-
metrium was thicker than 9 mm (consisting of 3 layers), 10,000 IU hCG was given for 
luteinization after the serum level of the estradiol was determined. Wherever a danger of 
ovarian hyperstimulation was found (OHSS). luteinization was not carried out (Table 1). 
An intrauterine HIUI was performed 36 h later. 

For homolog insemination the concentration of sperm was determined from the 
homogenized ejaculate. The washing and enrichment of the sperm was carried out by 
means of swim-up technology. If the concentration reached the 40 x lO'VmL value. 3mL 
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Figure 1. 

of washing fluid (Spermfit, Biomedical) was added to 1 raL ejaculate. If the concentrat ion 
didn ' t reach a value of 40 x 106, 2 m L of washing fluid was added to 1 mL of ejaculate, 
then the mix tu re was centr i fuged with 400g for 10 min and the superna tan t was drawn off. 
One milliliter of the medium was put over a precipitate carefully so that the precipitate 
should not be agitated. The mater ia l was incubated at room tempera ture for 45min , then 
the sperm concent ra t ion , motility characteristics, percentage, and percentage of the nor-
mal f o rms were repeatedly evaluated (Table 2). This p rocedure was carried out after the 
admin i s t ra t ion of h C G , but before the H I U I . 

R E S U L T S 

The se rum level of the h o r m o n e s was determined on days 3 and 21 of the menstrual 
cycle, wi thin 2 mon ths pr ior to laparoscopy. In each case normal h o r m o n e levels were 
detected. T h e laparoscopy revealed that 10 pat ients were in stage III , 18 in stage II, and the 
remaining 5 in stage I (Figure 2). The patients whose tubes were shown to be penetrable 
via c h r o m o p e r t u b a t i o n were included in the study, while those with one or bo th fallopian 
tubes occluded were excluded. Of course, G n R H analogues were prescribed for the 
t rea tment of endometr iosis . The andrological analysis found normozoospe rmia in each 
case. In 4 cases the bacteriological test detected the presence of a pa thogen, so targeted 

T a b i c 1. T h e Dange r of O v a r i a n 
H y p e r s t i m u l a t i o n S y n d r o m e ( O H S S ) 

D O N O T A D M I N I S T E R h C G ! 

in the ova ry > 1(1 follicles 
10 follicles > 1 5 m m 
o v a r y size > 10cm 
subjec t ive s y m p t o m s (nausea , vomi t ing ) 
the s e r u m level of E2 > 6 0 0 0 p m o ! / L 
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Tab le 2. C o n c e n t r a t i o n of Spe rmium via 
C e n t r i f u g e : T h e S w i m - u p Techno logy 

I Ana lys i s of the spe rm 
2. A d d i n g the w a s h fluid (Spermli t . Biomedical) 
3. C e n t r i f u g e ( fo r 10 min at 400,g I 
4. D r a w i n g off the s u p e r n a t a n t 
5. S p e r m - c o n c e n t r a t e med ium 
6. I n c u b a t i o n 
7. Ana lys i s of the s u p e r n a t a n t : 

S p e r m i u m c o n c e n t r a t i o n 
Mot i l i ty (7c) 
Mot i l i ty charac te r i s t ics 
S u p r a v i t a l s t a in ing 
M o r p h o l o g i c a l examina t ion 

antibiot ic therapy was started in accordance with the ant ib iogram. In 1 case, af ter the 
control test, targeted antibiotic therapy was repeatedly used until the test proved to be 
negative. 

In the first mon th of the induct ion t reatment 5 -8 (6.8 average) ova reached the size of 
20 m m up to day 12 of the induct ion, which was partly due to the rebound effect following 
the inhibit ion. The follicle size ranged f r o m 20 to 28 mm (24.4 m m average). The inter-

slage stage II 
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vcntion resulted in pregnancy in 15 (45%) cases, out of which 3 were twin pregnancies. In 
1 case a spontaneous abortion took place in week 15 of the pregnancy. 

DISCUSSION 

In general, one-third of the patients suffering from endometriosis have no symptoms, 
but the usual symptoms are pelvic pain and dyspareunia, mostly accompanied with in-
fertility. The pain can be acute or chronic, one- or two-sided, and can radiate to the va-
gina, inguinal, gluteal, and perianal regions. The pain may be related to intestinal and 
bladder activity, if these organs are also affected. The intensity of the pain and discomfort 
is not an indication of the severity of the disease. Localization, the depth of the endo-
metriotic implants, and their relation to the adhesions in the small-pelvic and abdominal 
cavities arc more determining factors. 

The findings of the physical examination tell us about the extent of the disease. Usually 
nonspecific small-pelvic tenderness can be found in an examination. The tenderness is 
localized in the adnexa region if the ovaries are affected, while in the case of affected 
peritoneum the ligamentum sacrouterinum can be painful and sensitive, or the tenderness 
is localized in the Douglas pouch. In the case of a "frozen pelvis" the uterus is in a fixed 
retroposition due to extended adhesions and is accompanied by severe small-pelvic pain. If 
the ovarian endometriosis ruptures, acute abdomen may develop. However, if the gas-
trointestinal tract gets affected due to the extended adhesions, obstructions can occur. 

Q] Cyclic hemoptoe and pneumothorax can develop in extra-abdominal diseases [7]. J ? 
. The estrogenic, androgenic, and progestogenic therapies in the treatment of endo-

metriosis are no longer used due to the frequent occurrence of side effects. In a paper 
published in 1958 Kistner [9] reported on the so-called pseudopregnancy, which generally 
developed after a high-dose estrogenic-progestogenic therapy. He achieved significant 
results in reducing medical complaints. After the use of antigonadotropin (danazol) 
therapy by Greenblatt et al. in 1971 [6], it was applied as a standard drug in measuring the 
effectiveness of the treatment of endometriosis. Gestrinone, which is a 19-nortestosterone 
derivative, was then used primarily as a long-term contraceptive drug [2], The operative 
castration and subsequent hypoestrogenism would be the real solution in the treatment of 
the disease, but it is out of the question with young women of reproductive age. The 
development of GnRH analogs, which reversibly inhibit the function of the ovary in a 
hormonal way, was a breakthrough in the treatment of the disease [4. 11], The effects of 
the hormones employed in the treatment of endometriosis are listed in Table 3. 

During the 6-month treatment with analogs, certain side effects due to hypoestrogenism 
emerged some 2-3 weeks after the first triptorelin injection. The menopausal symptoms 
gradually increased up to months 4 and 5 of the treatment, then a slight reduction was 
noticed in month 6. The ovulation induction therapy was started according the mono-
follicular protocol, on day 21 of the cycle after the last analog injection was given. In the 
first month of the induction treatment 5-8 (6.8 average) ova reached the 20 mm size. This 
number is significantly different from the numbers of mature follicles (3.9 and 4.2). ob-
tained after long-term therapy with GnRH analog and hMG by Schmutzler et al. [12] and 
Leycndeckcr et al. [10], and slightly lower than the results of Frydman et al. [5] who 
obtained in average 8.4 ova after the long-term protocol. Hyperstimulation wasn't oh-
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Tabic 3. The Endocrine Effects of the Hormones Used in the Treatment of Endome-
triosis 

Gonado t rop ic Function of Other 
Secretion the Ovary Endometrium Effects 

Pseudopregnancy Inhibition 
(estrogen/progestogen) 

Inhibition 

Progestogen 

Pseudomenopause 
(danazol) 

G n R H agonists 

Decidual 

Decidual Variable Variable 
inhibition inhibition 

Inhibition Inhibition Atrophy 

Short Short Atrophy 
stimulation, stimulation, 
then then 
inhibition inhibition 

Estrogenic, 
progestogenic 

Progestogenic 

Androgenic, 
anabolic, 
immunological 

Menopausal 
symptoms 

served during the study, s o lutenizat ion was performed in each case. After h o m o l o g arti-
ficial therapy 15 (45%) patients became pregnant, and 3 o f these pregnancies resulted in 
twins. This means a 25 and 27% efficiency rate fo l lowing embryo-transfer obtained by 
Lcyendeckcr et al. [10] and F r y d m a n et al. [5], The 45% success rate is probably due most ly 
to the young age o f the patients, the rebound effect fo l lowing inhibition, and the fact that 
n o other causes o f infertility apart from endometr ios is were observed. T o sum up, the 
a b o v e course o f treatment ( 6 - m o n t h G n R H analog therapy, the ovulat ion induct ion 
fo l lowing the monofo l l i cu lar protocol , and H I U I ) can be applied successfully in the 
treatment o f infertility caused by endometrios is . 
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Intranasal GnRH therapy in endometriosis 

Keresztúri A., Daru J., Koloszár S., Pál A. 

University of Szeged, Faculty of General Medicine, Albert Szent-Györgyi Medical and 

Pharmacological Center, Department of Obstetrics and Gynecology 

Summary: Endometriosis is the presence of endometrial tissue outside of the uterine 

cavity. It is beningn disorder in reproductive-age women but nearly always recurrent and 

progressive. In the diagnosis of the endometriosis the laparoscopy the gold standard, when 

we can visualise the endometriotic tissue. The laparoscopy findings in 30 cases after the 6 

months GnRH analog therapy and the decreased subjective complaints of patients suggests 

that the GnRH analog therapy for endometriosis leads to significant improvement on the 

quality of life and well being in the majority of the patients. 

Keywords: GnRH analog, endometriosis, laparoscopy 

Introduction 

Endometriosis is the placement of the endometrial gland and stroma outside the 

uterine cavity, which may be accompanied by pains in the small pelvis, infertility, 



dysmenorrhoea, dyspareunia and adnexal tumors. It is a benign but usually persistent and 

progressive disease of women in the reproductive age, which is the second in incidence 

following myoma. It occurs in 95% in women of the reproductive age whereas in the 

postmenopause relationship seems to be evident with the oestrogen intake and hormone 

replacement therapy. Little is known about the real incidence. While an incidence of 20-

50% is reported in the course of laparoscopy due to infertility, 15-25% is mentioned during 

gynecological operations performed on account of pains in the small pelvis /4, 8, 11, 19/. 

The endometriosis of the small pelvis is typically the disease of the age groups of 25-30, 

while the extragenital form affects mostly the age groups of 35-40 /13/. Although one third 

of the patients are free of symptoms, in endometriosis the acute and chronic pain in the 

small pelvis is the most frequent complaint, which appears during the menstrual cycle and 

is associated with dysmenorrhoea, dyspareunia and infertility. The pain may be constant, on 

one or both sides, radiating towards the vagina, the groin, the buttocks or the perianal 

region /14/. 

Laparoscopy plays the main role in the primary diagnosis of endometriosis, in the 

course of which the changes typical of endometriosis become apparent /l , 3, 5, 8, 22/. The 

most frequent sites of occurrence of the changes revealed during surgery can be seen in 

Table I. 

Our present study sought the answer to the clinical application and efficiency of 

nafarelin /Synarel, SYNTEX/ in case of endometriosis diagnosed during laparoscopy, as 

well as to the decline of the disease in activity and expansion in the course of the six-month 

therapy. 



Material and Method 

At the University of Szeged, Faculty of General Medicine, Albert Szent-Györgyi 

Medical and Pharmacological Center, Department of Obstetrics and Gynecology, 122 

laparoscopics were performed, due to infertility, chronic pains in the small pelvis, 

dyspareunia, ovarian cyst, with endometriosis as the underlying cause in 30 patients /25%/. 

Several classification methods are available for defining the extension and the 

consequences of the disease as well as for assessing the efficiency of the surgical or drug 

therapy. These days the score system of the American Fertility Society /AFS/, modified in 

1985, is the most accepted, according to which our classification was made /Table n/ /14, 

17, 25/. On the basis of the obtained score the patients are divided into four stages /Table 

m/. Following laparoscopy all the 30 patients involved in our study were given GnRH 

treatment with nafarelin for six months, beginning from the first day of the first 

menstruation after the surgery. 

The initial dose of the drug was 2 x 200 meg per day intranasally, applied in both 

nostrils in turn in order to avoid the problems resulting from the possible local irritation. 

The use of nasal drops was not recommended 1 hour before and after the administration of 

the drug because of vasoconstriction and absorption failure, as a result. In case of 

penetrating bleeding the daily dose was raised to 800 meg. 



At the onset of the treatment, as well as at the end of the first, third, sixth, ninth and 

twelfth month we checked the severity of dysmenorrhoea /Table IV/, dyspareunia /Table V/ 

and the pain in the small pelvis /Table VI/ relying upon the patient's complaints and the 

examination findings showing the extent of the pressure sensitivity of the small pelvis 

/Table VW. 

Within 2-4 weeks following the end of the drug therapy control laparoscopy was 

carried out to examine the activity and the extension of the disease taking the AFS into 

consideration. After the end of the examination we evaluated the changes in dyspareunia, 

dysmenorrhoea as well as in the pain in the small pelvis and in the pressure activity. 

Results 

Before the start of the therapy 20 patients out of the 30 were included in stage 3 

according to the score system and 10 in stage 2. After treatment 5 patients were included in 

stage 3, 6 in 2, 7 in 1 and 12 in stage 0 /Fig.l/. Relying upon the total AFS score system 

which takes into consideration the adhesions, too, recovery was found in 11 cases and 

partial improvement in 19 cases. Control laparoscopy revealed the total disappearance of 

the endometrial foci in 21 cases, partial disappearance in 8 cases, while no change was 

found in 1 case and no aggrevation in any of the cases. 

In the course of the study considerable improvement was found in dysmenorrhoea, 

with entire cessation in 22 cases. 



The pain in the small pelvis was considerably alleviated, or disappeared following a 

few aggravations in the beginning. There was remarkable improvement and cessation of 

dyspareunia emerging from the patients' accounts, subjective assessments. 

From the beginning of the treatment until the end of the second month there was a 

discontinuance in menstruation and no bleeding was shown in the whole course of the 

treatment. Following the cessation of the therapy the normal menstruation cycle was 

restored within 56 days in 28 cases. Due to amenorrhoea in 2 cases deprived bleeding was 

induced with Norcolut following the 56th day. 

Flushes of heat became gradually more intensive from the third week of the 

treatment and in a few cases headaches, in 2 cases numbness of the upper limb with pain 

was found as side efects. 

orunexP^^B8fopi<Slftf&&r interrupting the study before due time owing to side effects 

Discussion 

If black or dark blue lesions are surrounded by star-shaped scars on the visceral or 

parietal peritoneum in the small pelvis, we describe the case as endometriosis though many 

other macroscopic formations were also identified as endometriotic changes in the 1980s, 

due to the development of laparoscopy techniques. Biopsies of different techniques 



contribute to the confirmation of the diagnosis when the peritoneal change is atypical in 

appearance. Nevertheless, the diagnosis is easy to make with full knowledge of the 

different symptoms as well as the peritoneal and ovarian changes, which can be seen in 

Table VHI. 

The underlying cause and the pathogenesis of the disease remains unclear though 

several theories have been brought forward in the last few years. 

1. Transport through the uterotubal route is the most widely accepted idea for the 

spread of the disease 111. According to the implantation theory by Sampson, endometriosis 

may develop in the course of retrograde menstruation, when viable endometrial cells get 

access to the abdominal cavity and these cells adhering to the peritoneum bring about the 

changes 1231. Relying upon the latest clinical data the theory of retrograde menstruation 

seems mostly to account for the disease. On the peritoneum of women with intact uterine 

tube bloody peritoneal discharge can be found in more than 90% during diagnostic 

laparoscopy performed in the perimenstrual period. 

2. According to Javert as well as Scott et. al., the spread through the lymphatic or 

blood vessels, respectively, seems also possible /12, 24/. Ridley et. al., proved the existence 

of the lesion under experimental circumstances, which can develop as a result of an 

iatrogenic intervention, gynecological operations including the opening of the uterus, and 

Caesarean section /20/. 

3. The endometrium and the peritoneum develop from the same coelom epithelium. 

As it is suggested by Meyer as well as Rosenfeld et. al., the peritoneal mesothelium turns 

into endometrial tissue in the course of metaplastic transformation /18, 21/. The 

transformation can take place spontaneously but it may be promoted by the chronic 



irritation due to the retrograde menstrual fluid. Müller cell remnants can be placed in the 

tissues of the small pelvis while Müller's duct is being developed and in a few cases 

working endometrial gland and stroma can come into existence in response to the inducing 

effect of oestrogen. 

4. Relying upon the most recent findings the disturbance of the immune system also 

plays a role in endometriosis. In this female disease an elevated humoral immune response 

and macrophage activity seems to be revealed while the decrease in the cell mediated 

immunity as well as in the T cell and the 'natural killer' cell activity is also evident /6,9/. It 

has been possible for some time to detect organ specific autoantibodies directed against 

endometrium using a variety of methods /15/. 

5. Hereditary factors may also have a role in the disease. In the direct descendants of 

those suffering from this disease the incidence is significantly higher than in the control 

group /10/. 

Nafarelin is a synthetic GnRH analog, which is 200 times as effective as the 

endogenous protein. It stimulates the release of LH and FSH from the anterior lobe of the 

hypophysis, but this effect shows a gradual decrease in continuous administration as a 

result of the desensitization of the hypophysis due to the down regulation of the receptors. 

The treatment aims at the pharmacological manipulation and changing of the milieu 

in the small pelvis. In response to continuous administration nafarelin inhibits the 

hypophysis - ovary axis and the evoked hypooestrogenic condition proves to be very 

efficient in the therapy of the endometriosis of the small pelvis, with the rapid decrease of 

the pain and other symptoms. The induced oestrogen deficiency condition is tolerated by 

the patients quite satisfactorily. 



30 patients were involved in the study with control laparoscopy in each case. The 

regular menstrual cycles discontinued in the second month of the treatment. The adhesions 

as well as the peritoneal lesions were taken into consideration. 

Tremendous improvement was shown in the symptoms. Dyspareunia ceased in 22 

cases /73%/. During a therapy with triptorelin Bergquist and coworkers found the cessation 

of dyspareunia in 87% whereas in the control group with placebo dyspareunia ceased in 

52% 111. The pelvic pain lessened considerably or ceased in résponse to nafarelin, similarly 

to the treatment with danazol carried out by Gardo et. al., /8/. Within 6 months following 

the treatment 7 pregnancies occurred /23%/, similarly to the 20% found by Regidor et. al., 

who reported a follow-up study of 98 months following buserelinacetate treatment /19/. 

In conclusion we can state that nafarelin can be excellently used for the treatment of 

endometriosis and the infertility caused by endometriosis. Apart from the climacterical 

sypiptoihs typical of oestrogen deficiency conditions np significant side effects were found 

during and following the treatment. No untimely ending of the fctudy occurred in any of the 

cases because of side effects or unexpected complications. 
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Locations of endometriosis 

Ovaries 

Posterior cul-de-sac 

Broad ligament 

Uterosacral ligament 

Rectosigmoid colon 

Bladder 

Distal ureter 

Table I. 



The American Fertility Society (AFS) 
Revised Classification System 

ENDOMETRIOSIS < 1 cm 1-3 cm > 3 cm 

peritoneum Superficial 1 2 4 

Deep 2 4 6 

right ovary Superficial 1 2 4 

Deep 4 16 20 

left ovary Superficial 1 2 4 

Deep 4 16 20 

Posterior cul-de- Partial 4 Complete 40 

sac obliteration 

ADHESIONS <1/3 1/3-2/3 >2/3 

right ovary Filmy 1 2 4 

Dense 4 8 16 

left ovary Filmy 1 2 4 

Dense 4 8 16 

right tube Filmy 1 2 4 

Dense 4* 8* 16 

left tube Filmy 1 2 4 

Dense 4* 8* 16 

* If the fimriated end of the fallopian tube is completely enclosed, change the point 

assignment to 16. 

Table DL 



Staging of endometriosis by AFS 

Stage I. (minimal) 1-5 
Stage II. (mild) 6-15 
Stage III. (moderate) 16-40 
Stage IV. (severe) >40 

Table III. 
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Clinical Findings of Endometriosis 

Patient reports 1. 

dysmenorrhoea absent no discomfort 
mild some loss of work efficiency 
moderate in bed part of one day, occasional loss of work 
severe in bed one or more days, incapacitation 
not applicable amenorrhoea 

Table IV. 
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Clinical Findings of Endometriosis 

Patient reports 1. 

dyspareunia absent no difficulty or pain 
mild tolerated discomfort 
moderate intercourse painful to the point of 

interruption of intercourse 
severe avoids intercourse because of pain 
not applicable not sexually active, or prefers not to answer 

Table V. 
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Clinical Findings of Endometriosis 

Patient reports 1. 

pelvic pain absent 
mild 
moderate 
severe 

no discomfort 
occasional pelvic discomfort 
noticeable discomfort for most of cycle 
requires strong analgesics; persistent during 
cycle or other than during menstruation 

Table VI 
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Clinical Findings of Endometriosis 

Pelvic examination 

Pelvic tenderness absent 

mild 

moderate 

severe 

no tenderness 

minimal tenderness on palpitation 

extensive tenderness on palpitation 

unable to palpate because of tenderness 

Induration absent 

mild 

moderate 

severe 

no induration 

uterus freely mobile, induration in the cul-de-sac 

thickened and indurated adnexa and cul-de-sac, 

restricted uterine mobility 

nodular adnexa and cul-de-sac, uterus frequently frozen 

Table VII 



Peritoneal lesions of endometriosis 

Black or dark blue lesions 
White spots 
Excrescence 
Red lesions 
Brown lesions 
Light-coloured lesions 
Peritoneal defects 
Sub-ovarian adhesions 
Petechial zones 
Hypervascularised zones 

Table VIII. 



Staging by AFS before and after the Synarel treatment 

(n=30) 

i I i 
Stage III. Stage II. Stage I. Stage 0 

Figure 1. 
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Introduction 

In our country the number of childless couples has shown an increase from year 

to year. It has been long known from literature that the shift from the ideal to the 

lower or higher body weight leads to the disturbance of the endocrine regulation 

system, which brings about a decrease in the ovulatory capacity (Bates/1982, 

Grodstein/1994, Guzick/1998). These days the number of obese people is as 

high as 25-30 % in our country (Koloszar/1998). 

Some endocrine diseases are associated with the pathological changes in the 

body weight. In the Stein-Leventhal syndrome, affecting approximately 5% of 

the infertile female patients obesity is often found (Engedy/1967, Franks/1991). 

On the other hand, anorexia nervosa, which , fortunately, occurs infrequently, 

brings about pathological thinness with amenorrhoea, as a result. These changes 

in the body mass almost always induce anovulatory conditions (Bray/1997). 

In our century a gradual decrease in the quality of spermiogenesis becomes 

evident as a result of the harms of civilisation. The replacement of the missing 

children is promoted by the application and further improvement of the assisted 

reproduction techniques. In order to eliminate the infertility of the couple the 

idea of the artificial insemination has long been considered. The artificial 

insemination with frozen donor sperm proves to be useful in infertile couples in 

whom procreation with the husband's sperm fails to be performed (Knuth/1997, 

Mattoras/1996). In our country the insemination by means of artificial 

intervention was first regulated by the Health Minister's decree of 12/1981 and it 

was modified by a decree of 5/1988, issued by the Minister of Health and Social 

Affairs ruling the necessary screening for the sake of preventing the spread of 

AIDS. According to the decree the semen taken from the donor for artificial 
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insemination is allowed to use only following a repeated AIDS screening test six 

months later with negative result (Szollosi/1994, Rowe/1993). The above 

regulation was confirmed and improved by the decree of 30/1998 issued by the 

Minister of Public Welfare. 

Our present study sought correlation between the female body weight and the 

efficiency of donor insemination, with special regard to the successful 

superovulatory treatment and the ensuing pregnancies. 

Patients and Methods 

The study included 1144 married couples attending the Infertility Outpatient 

Unit of the Department of Obstetrics and Gynaecology, Albert Szent-Györgyi 

University Medical School between 1992 and 1998,who asked for donor 

insemination treatment according to the professional criteria. After having taken 

the thorough history the infertility examination was carried out on the basis of 

the criteria given by the WHO: hysterosalpingography, determination of the 

prolactin and progesterone levels of the serum on days 21-23 of the menstrual 

cycle and the examination of the husbands. The wives' fallopian tubes were 

passable, the prolactin scores of the serum were in the normal range /below 

580mU/l/, and their cycles proved to be ovulatory /serum progesterone above 

19 nmol/1/. In the husbands azoospermia or severe oligozoospermia /sperm 

concentration below 5 million/ml/ was found. The "body mass index" was 

determined on the basis of the formula of the body weight (kg) / body 

height (m). For the extremely thin or obese patients endocrinological 

examination was required in order to exclude the possible endocrine or 

metabolic diseases. 
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During the preparation for donor insemination superovulatory treatment 

(clomiphene and gonadotropin) was carried out and the wives' cycles were 

monitored. In the course of the proper follicular maturation, which was proved 

by ultrasound folliculometry and by the determination of the estradiol level of 

the serum, 7500 NE human chorion gonadotropin (hCG) injection was 

administered to provoke follicular rupture, and 24 hours later the donor 

intrauterine insemination was performed. The subsequent pregnancy was proved 

by immune pregnancy test and ultrasound examination. 

Results 

The body mass index of the women involved in the study changed between 

16-36. According to the body mass index the wives were divided into 4 groups: 

A: 16-19 (tin), B: 20-24 (normal weight), C: 25-27 (moderately overweight) 

and D: 28-36 (obese). Most women fell into the normal body mass index group. 

In the course of the superovulatory treatment the induction was inefficient in 96 

cases, no satisfactory follicle development occurred. Relying upon our results 

the risk of the unsuccessful superovulatory treatment shows a parallel rise with 

the shift from the ideal body weight (A: 1.5, C: 1.4, D: 2.7) (Table 1). 

As a result of artificial donor insemination carried out between 1992-1998 412 

pregnancies occurred, which means a success rate of 36%. The yearly 

distribution of pregnancies is summarised in Table 2. 

Out of the 412 pregnancies there were 376 single, 29 twins, 6 triplets and one 

quintuplet. In the latter case upon the request of the couple pregnancy reduction 

was performed in the 11th gestational week, resulting in 2 live embryos. In spite 

of the careful treatment and nursing in the 32l!d week of the pregnancy premature 
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labour occurred. Caesarean section was performed due to placenta praevia and 

live male twin foetuses weighting between 1200 and 1400 g were delivered. 

From the pregnancies classified on the basis of the body mass index it can be 

seen clearly that donor insemination can be applied most successfully in case of 

normal body weight /42%/, while the pregnancy rate in overweight patients is 

only 21% (Table 3). 

Discussion 

Due to superovulatory treatment the efficiency of the assisted reproduction 

techniques, including the artificial donor insemination, has increased. This, 

however, does not mean the required level, because the success rates of 30-40% 

call for further improvement. Thus, we must seek the possibilities that can help 

our efforts. 

It is well known that the occurrence of ovulatory disorders is more frequent in 

lower and higher body weight groups. Furthermore, the efficiency of the 

ovulation induction with clomiphene citrate can be considerably enhanced by 

means of decreasing the pathologically high body weight, or increasing the too 

low weight, respectively, towards the ideal condition. The ideal body weight can 

ensure a favourable interior environment for the function of the endocrine 

system and besides, the pathological body weight may have a role in luteal 

failure as well (Kiddy/1992). 

Obesity has two types, which often prove the hormonal background of the 

overweight condition.. The masculine "apple figure" - enlarged abdomen - is 

typical of androgen preponderance conditions, whereas the "pear figure" - a big 

hip and thighs - are typical of feminine obesity (Ewans/1988). 
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In order to maintain the ideal body weight the intact functioning of certain areas 

of the hypothalamus is necessary. It has been found in animal experiments that 

following the lesion of the medial praeopticus part of the hypothalamus growth 

of body weight with ovarian malfunction occurs. Furthermore, in female animals 

the oestrogen withdrawal by castration leads to the increase of food intake. The 

inhibitory effect of the oestrogen on nutrition takes place through the 

neuropeptide-Y and the galanin peptiderg system (Galtier/1997). 

With a higher body mass index in a younger age the possibility of later 

dysfunction can be anticipated. Examining girls of 18 Rich-Edwards found the 

risk to ovulatory infertility 2.7 times higher with a body mass index of 28-33 

than the risk to girls with normal body weight (18-22) (Rich-Edwards/1994). 

The pathological body weight is associated with ovulatory disturbances in most 

of the cases and they can not only be the causes but also the manifestation of 

functional infertility (Bray/1997). 

Relying upon our findings the failure of the superovulatory treatment occurs in a 

greater percentage in lower and higher body mass index groups. We had similar 

results with regard to pregnancies resulting from donor insemination since the 

majority of pregnancies occurred following the treatment of women with normal 

body weight (body mass index 20-24). Further efforts must be made to achieve 

and maintain the ideal body weight, since this way the efficiency of the 

ovulation induction and donor insemination can be enhanced. 
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Summary 

A total of 1144 infertile women were treated by artificial donor insemination. 

Out of 1144 women unsuccessful ovulation induction was found in 96 cases. 

The obese women (BMI: 28-36) had a relative risk of unsuccessful ovulation 

induction of 2.7 (95% confidence interval (CI) = 2.1-3.4) compared with women 

lower or normal body weight (BMI: 20-24). The effect was smaller in women 

with a BMI 25-27 or <19 (relative risk (RR) = 1.4, 95% CI= 0.9-2.1 and 1.5, 

95% CI = 0.8-2.5), respectively. During the ADD treatment 412 pregnancies 

occurred. Pregnancy rate achieved by insemination was 28%, (50 pregnancies 

178 cases, BMI 16-19), 42% (251/599, BMI 20-24), 33% (92/286, BMI 25-27) 

and 21% (19/81, BMI 28-36), respectively in the different BMI groups. 
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Table 1.: Distribution of the patients according to BMI and relative risk of 
unsuccessful ovulation induction in 

the different BMI groups 

Body 
mass 
index 

Case 
(n=1144) 

Unsuccessful 
ovulation 
induction 

(n=96) 

Relative 
risk (%) 

95% 
Confidence 

Interval 

A: 16-19 178 18 1.5 0.8-2.5 
B: 20-24 599 40 1 0.8-1.3 
C: 25-27 286 23 1.4 0.9-2.1 
D: 28-36 81 15 2.7 2.1-3.4 

BMI: Body Mass Index 



Table 2.: Results of artificial donor inseminations between 
1992 and 1998 

Year Treated 
couples Pregnancies °/o 

1992 86 35 40.7 
1 9 9 3 210 81 38.5 
1 9 9 4 202 79 39.1 
1 9 9 5 202 70 34.6 
1 9 9 6 150 52 34.7 
1 9 9 7 142 45 31.2 
1 9 9 8 152 50 32.9 
Total 1144 412 36.0 



Table 3.: Distribution of the pregnancies obtained by artificial donor 
insemination in the different BMI groups 

Body mass 
index 

Case 
(n=1144) Pregnancies % 

A:16-19 178 50 28 

B: 20-24 599 251 42 

C: 25-27 286 92 33 

D: 28-36 81 19 21 

BMI: Body Mass Index 
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Synarel kezelés hatékonysága endometriosisban 

Összefoglalás: A z endometriosis, az endometrium mirigy 
és stroma méhüregen kívüli elhelyezkedése, mely a repro-
duktív korban lévő nők jóindulatú, de rendszerint makacs 
és progresszív betegsége. Diagnosisában elsődlegesen a la-
paroscopic játssza a fő szerepet, melynek során láthatóvá 
válnak az endometriosisra jellemző elváltozások. A ó hó-
napig tartó GnRH analóg kezelést követően 30 esetben 
végzett kontroll-laparoscopia és a betegek szubjektív pa-
naszainak csökkenése azt sugallja, hogy a GnRH analóg 
kezelés endometriosis esetén jelentős mértékben javítja az 
életminőséget a betegek legnagyobb részében. 
Kulcsszavak: GnRH analóg, endometriosis, laparoscopia 

Bevezetés 

Az endometriosis, az endometrium mirigy és stroma méh-
üregen kívüli elhelyezkedése, mely kismedencei fájdalom-
mal, infertilitással, dysmenorrhoeával, dyspareuniával, ad-
nextumorral jelentkezhet. A reproduktív korban lévő nők 
jóindulatú, de rendszerint makacs és progresszív betegsé-
ge, mely a myoma mögött a második leggyakoribb meg-
betegedés. 95%-ban a reproduktív korban lévő nőkben for-
dul elő, postmenopausaban általában oestrogen bevitellel, 
hormonpótló kezeléssel áll összefüggésben. Az előfordulás 
valódi gyakoriságáról keveset tudunk. Míg az infertilitás 
miatt végzett laparoscopia során 20-50%-os gyakoriságot 
is leírtak, addig a nőgyógyászati műtétek során 15-25%-
os gyakoriságot említenek, melyet kismedencei fájdalom 
miatt végeztek [4, 8, 11, 19], A kismedencei endometrio-
sis típusosán a 2 5 - 3 0 éves korosztály megbetegedése, míg 
az extragenitális megjelenés a 3 5 - 4 0 éves korosztályt érin-
ti [13]. Bár a betegek 1 /3 -a tünetmentes, endometriosis-
ban az acut és chronikus kismedencei fájdalom a leggya-
koribb panasz, mely a menstruatios ciklus folyamán jelent-
kezik, és összefüggésben á l l a dysmenorrhoeával, dyspare-
uniával és infertilitással. A fájdalom lehet elhúzódó, egy 
vagy kétoldali megjelenésű, kisugározhat a hüvely, a lá-
gyék, a far valamint a perianalis régió irányába [14, 15]. 

Az endometriosis elsődleges diagnosisában a laparo-
scopia játssza a fő szerepet, melynek során láthatóvá vál-
nak az endometriosisra jellemző elváltozások [1, 3, 5, 8, 
22]. A műtét során az elváltozás leggyakoribb előfordulási 
helyeit tüntettük fel az I. táblázatban. 

Vizsgálatunk során a laparoscopia során diagnosztizált 
endometriosis esetén a nafarelin (Synarel, SYNTEX) klinikai 
alkalmazhatóságára, hatásosságára, a hat hónapig tgrtó 
kezelés során a betegség aktivitásának, kiterjedésének csök-
kenésére kerestük a választ. 

Effectivity of Synarel in the treatment of endometriosis 

Summary: Endometriosis is the presence of endometrial tis-
sue outside of the uterine cavity. It is benign disorder in 
reproductive-age women but nearly always recurrent and 
progressive. In the diagnosis of the endometriosis the la-
paroscopy the gold standard, when we can visualise the 
endometriotic tissue. The laparoscopy findings in 30 cases 
after the ó months GnRH analog therapy and the de-
creased subjective complaints of patients suggests that the 
GnRH analog therapy for endometriosis leads to significant 
improvement on the quality of life and well being in the 
majority of the patients. 

Keywords: GnRH analog, endometriosis, laparoscopy 

I. táblázat 
Endometriosis leggyakoribb előfordulási helyei 

Ovariumok 

Douglas űr 

Ligamentum rotundum 

Ligamentum sacrouterenum 

Rectum-sigma határa 

Húgyhólyag 

Ureter distalis szakasza 

Anyag és módszer 

A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudomá-
nyi Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 
1 22 esetben történt laparoscopia infertilitás, chronikus kis-
medencei fájdalom, dyspareunia, ovarialis cysta miatt, mely-
nek során 30 (25%) páciens esetében endometriosist talál-
tunk a panaszok hátterében. A betegség kiterjedésének és 
következményeinek definiálására a műtéti, illetve a gyógy-
szeres kezelés hatékonyságára több osztályozási lehető-
ség áll rendelkezésre. Napjainkban a legelfogadottabb az 
American Fertility Society (AFS) 1985-ben módosított pont-
rendszere, mely alapján munkacsoportunk is stádiumbe-
osztást végzett (II. táblázat) [15, 17, 25). A kapott pont-
szám alapján a betegek 4 stádiumba oszthatók (III. táb-
lázat). Vizsgálatunkban mind a 30 páciens esetében a la-
paroscopiát követően GnRH kezelést végeztünk nafarelin-
nel ó hónapon keresztül, a műtétet követő első menstruatio 
első napjától. 

A gyógyszer kezdő dózisa 2x200 pg volt intranasali-san 
naponta, melyet felváltva alkalmaztunk mindkét orrnyílás-
ba, hogy elkerüljük az esetleges lokális imitációból eredő 
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problémákat. Orrcseppek használatát a gyógyszer ada- A gyógyszeres kezelés befejezését követő 2 - 4 héten be-
golása előtt és azt követően l - l órán belül nem javasoltuk lül kontroll-laparoscopia történt a betegség aktivitásának, 
a vasoconstrictio és a következményes felszívódási elégte- kiterjedésének vizsgálatára az AFS figyelembe vételével, 
lenség elkerülése miatt. Attöréses vérzés esetén a napi dó- A vizsgálat befejezését követően kiértékeltük a dyspareu-
zist 800 (jg-ra emeltük. nia, dysmenorrhoea, kismedencei fájdalom, nyomásérzé-

kenység változását. 
II. táblázat 

A z American Fertility Society (AFS) III. táblázat 

1985-ben módosított pontrendszere A z endometriosis stádiumbeosztása a z AFS a lap ján 

ENDOMETRIOSIS <1 cm 1 - 3 cm > 3 cm 

peritoneum 

felszínes 1 2 4 

peritoneum 

mély 2 4 6 

jobb ovarium 

felszínes 1 2 4 

jobb ovarium 

mély 4 16 2 0 

bal ovarium 

felszínes 1 2 4 

bal ovarium 

mely 4 16 2 0 

Douglas 
fedettsége 

i részleges 4 teljes 4 0 

ÖSSZENÖVÉSEK < 1 / 3 1 / 3 - 2 / 3 > 2 / 3 

jobb ovarium 

hártyás 1 2 4 

jobb ovarium 

tömör 4 8 l ó 

bal ovarium 

hártyás í 1 2 4 ! 
bal ovarium 

tömör 
I 

4 8 1 16 

jobb tuba 

hártyás 
1 
! 1 
i 

2 4 
i jobb tuba 

tömör ! 4 - 8 - ! 10 
1 

bal tuba 

1 

hártyás ! i 
1 

2 4 
i 

bal tuba 

1 
tömör ! I 8 ' 1 16 : 

• i 

" Amennyiben a tuba fimbrialis vége teljesen elzáródott, 

a pontszám 1 ó-ra emelendő 

A kezelés kezdetekor, valamint az első, harmadik, hato-
dik, kilencedik és tizenkettedik hónap végén ellenőriztük 
a dysmenorrhoea (IV. táblázat), dyspareunia (V. táblázat) 
és kismedencei fájdalom súlyosságát (VI. táblázat), a be-
tegpanaszai, valamint a kismedencei nyomásérzékenység 
mértékét a vizsgálati lelet alapján (VII. táblázat). 

1. stádium (minimális) 1 - 5 

II. stádium (enyhe) ó - 1 5 

III. stádium (közepes) 1 6 - 4 0 

IV. stádium (súlyos) > 4 0 

IV. táblázat 

Szubjektív panaszok 1. 

nincs nincs discomfort érzés 

enyhe 
enyhe alhasi fájdalom munkából 

való részleges kiesés 

dyspareunia mérsékelt 

a nap egy részében ágyhoz 
kötőit a f á j d a l o m miatt 

esetenként munkából való kiesés 

kifejezett 
1 vagy több napig ágyhoz kötött, 

munkára képtelen 

nem 
értékelhető 

amenorrhoea 

V. táblázat 

Szubjektív panaszok 2 . 

nincs 
í 

nincs fájdalom 

enyhe elviselhető kényelmetlenség 

dyspareunia 

mérsékelt 
a házasé le t fá jda lmas , 
melv miatt a házasélet 

abbahagyására kényszerül 

kifejezett 
a fájdalom miatt tartózkodik 

a házaséiel től 

nem 
értékelhető 

nincs házcsélet 

nem kíván válaszolni 
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VI. táblázat 
Szubjektív panaszok 3 . 

nincs nincs discomfort érzés 

enyhe enyhe discomfort érzés 

kismedencei 
fá jda lom 

mérsékelt 
kellemetlen f á j d a l o m 

a vérzés alat t 

kifejezett 

erős fá jdalomcsi l lapí tók 
szükségesek, illetve 

a menstruatiotól függet len 
alhasi f á j d a l m a k 

VI I . táb lázat 

Kismedencei vizsgálati lelet 

nincs nincs nyomásérzékenység 

kismedencei enyhe 
minimális nyomásérzékenység 

a vizsgálat során 

érzékenység mérsékelt 
kiterjedt nyomásérzékenység 

a vizsgálat során 

kifejezett 
lehetetlen a v izsgálat 

a nyomásérzékenység miatt 

VI I I . táb lázat 

Endometriosis peritonealis megjelenési formái 

20 

15 

10 

5 

0 
III. stádium II. stádium I. stádium 0. stádium 

Jl k e z d é s elolt 1 Vezeies utón 

1. á b r a 

Stádiumbeosztás a z AFS a l a p j á n Synarel kezelés előtt és után ( n = 3 0 ) 

Eredmények 

A kezelés megkezdése előtt a 30 páciensből 20 a pont-
rendszer szerint a harmadik stádiumba, míg 10 a máso-
d ikba, a kezelés után 5 a harmadikba, ó a másodikba, 7 
az elsőbe és 12 a nulladik stádiumba került (1. ábra). A z 
összetett AFS pontrendszere szerint, mely figyelembe veszi 
az összenövéseket is, 11 esetben teljes gyógyulást, 19 eset-
ben részleges ¡avulást tapasztaltunk. A z elvégzett kontroll-
laparoscopia során az endometriosis gócok teljes eltűnése 

21 esetben, részleges eltűnése 8 esetben, változatlan ál la-
pot 1 esetben, míg a betegség súlyosbodása egyetlen eset-
ben sem volt megfigyelhető. 

A vizsgálat során a dysmenorrhoea jelentős javulását, 
22 esetben teljes megszűnését figyelhettük meg. 

A kismedencei fá jdalom a néhány kezdeti súlyosbodást 
követően jelentősen csökkent, illetve megszűnt, va lamint 
a dyspareunia jelentős mértékű javulása, megszűnése volt 
megfigyelhető, melyeket a betegek elmondása, szubjektív 
érzése a lap ján értékeltünk. 

A kezelés kezdetétől számítva a második hónap végéig 
a menstruáció teljesen megszűnt, és a kezelés ideje alatt 
vérzés nem volt megfigyelhető. A kezelés abbahagyását 
követően a normál menstruatios ciklus 28 esetben 5 ó na-
pon belül jelentkezett, amenorrhoea miatt 2 esetben az 56 . 
napot követően megvonásos vérzést provokáltunk Norco-
luttal. 

A hőhullámok a kezelés harmadik hetétől fokozatosan 
erősödtek, néhány esetben fejfájást, két esetben a felső vég-
tag zsibbadását, fájdalmát is tapasztaltuk mellékhatásként. 

A vizsgálat idő előtti befejezése mellékhatások, illetve 
nem várt szövődmények miatt egyetlen esetben sem történt. 

Megbeszélés 

Ha fekete vagy sötétkék elváltozásokat csillag alakú he-
gek vesznek körül a kismedencei visceralis, illetve parietalis 
peri toneumon, endometriosisról beszélhetünk, bár nagyon 
sok más macroscopos megjelenési formát is endometrioti-
kus elváltozásként azonosítottak az 1 980-as években a la-
paroscopic technikai fejlődésének köszönhetően. A mód-
szeres biopsiak elősegítik a diagnózis megerősítését, ami-
kor a peritonealis elváltozás nem típusos megjelenésű. Mind-
azonál tal egyszerű a diagnózis, melyhez szükséges a kü-
lönböző tünetek teljes, és a fentiek mellett a peritonealis és 
ovarial is elváltozások részletes ismerete, melyeket a VIII. 
táblázatban tüntettünk fel. 

Valódi oka és pathogenesise jelenleg nem ismert. Szá-
mos elmélet alakult ki az évek folyamán a betegség kelet-
kezésére. 

1. A tuba uterinán keresztül történő transport a legelfo-
gadottabb elképzelés a betegség elterjedésére [7). A Samp-
son-féle implantációs elmélet szerint, endometriosis jöhet lét-
re retrograd menstruaiio során, amikor életképes endomet-
rium sejtek jutnak a hasüregbe, és ezek a sejtek a perito-
neumon megtapadva hozzák létre az elváltozást [23], A je-
lenlegi kl inikai adatok leginkább a retrograd menstruatio 
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elméletével magyarázzák a betegség létrejöttét. Az ép pe-
tevezetővel rendelkező nők peritoneumán több mint 90%-
ban véres peritonealis folyadék figyelhető meg a perimen-
strualis időben végzett diagnosztikus laparoscopia során. 

2. Javért valamint Scott és munkatársai szerint a nyirok, 
illetve a vérereken történő terjedés is valószínűnek látszik 
[12, 24], Ridley és munkatársa kísérletes körülmények kö-
zött igazolta az elváltozás létrejöttét, mely iatrogen beavat-
kozás, a méh üregének megnyitásával járó nőgyógyászati 
műtétek, illeive császármetszés után is kialakulhat [20], 

3. Az endometrium és a peritoneum azonos coeloma 
hámból fejlődik. Meyer valamint Rosenfeld és munkatársa 
feltételezése szerint a peritonealis mesothelium metaplasti-
cus transformatio során alakul át endometrium szövetté 
[18, 21]. Az átalakulás spontán is bekövetkezhet, de elő-
segítheti a retrográd menstruatios folyadék következtében 
kialakuló chronikus irritáció is. Müller-sejt maradványok 
helyezkedhemek el a kismedencei szövetek között a Müller-
cső fejlődése folyamán, és néhány esetben az oestrogén 
indukáló hatására működő endometrium mirigy és stroma 
alakulhat ki. 

4. A legújabb kutatások szerint az endometriosis kia-
lakulásában az immunrendszer zavara is szerepet játszik. 
A nők ezen betegségében úgy tűnik kimutatható az emel-
kedett humoralis immunválasz és macrophag aktivitás, míg 
csökkent a sejt közvetített immunitás valamint a T-sejt és 
„natural-killer" sejt aktivitás [6, 9], 

5. Örökletes tényezők is szerepet játszhatnak a betegség 
kialakulásában. A betegségben szenvedők közvetlen leszár-
mazottai között szignifikánsan magasabb a betegség elő-
fordulása, mint a kontrollcsoportban [10], 

A nafarelin egy szintetikus GnRH analóg, mely közel 
200-szor hatásosabb mint az endogén fehérje. Stimulálja 
az LH és FSH felszabadulást a hypophysis mellső lebenyé-
ből, de ez a hatás fokozatosan csökken a folyamatos ada-
golás során, amint a hypophysis deszenzibilizálódik, a re-
ceptorok down regulatioja következtében. 

A kezelés a kismedencei milieu farmakológiai manipulá-
cióját és megváltoztatását célozza. Folyamatos alkalma-
zása során gátolja a hypopnysis-ovarium tengelyt, a kivál-
tott hypooestrogen állapot igen hatásosnak bizonyult a kis-
medencei endometriosis kezelésében, a fájdalom és egyéb 
tünetek gyorsan csökkentek. A létrehozott oestrogen hiá-
nyos állapotot meglehetősen jól tűrik a páciensek. 

A vizsgáict ideje alatt 30 pácienst kezeltünk, minden 
esetben a kontrcll-laparosccpia is megtörtént. A szabályos 
menstruációs ciklusok a kezelés második hónapjában meg-
szűntek, az oestraaiol szint jelentősen csökkent, az oestro-
gen hiányos állapot következtében az ectopias endometri-
um szigetek regressioja volt megfigyelhető. Makarainen és 
munkatársai által végzett tanulmány során, melyben med-
roxyprogesteron acetatot használtak GnRH agonistaként, 
a kezelést követő kontroll-laparoscopia során az AFS pont-
rendszere cicpján 63%-os csökkenést mutatott a betegség 
aktivitása [ ló]. Az általunk végzeit vizsgáict során a nafa-
relin kezelést követően ez a csökkenés ó8%-osnak bizo-
nyult. Itt figyelembe vertük peritonealis laesiok mellett az 
összenövéseket is. 

Kiváló hatást tapasztaltunk a tünetek javulásában is. 
A dyscareunia 22 esetben (73%) megszűnt. Bergquist és 

munkatársai triptorelin kezelés során 87%-ban tapasztalták 
a dyspareunia megszűnését, míg a kontrollcsoportban, 
melyben placebot adtak 52%-ban szűnt meg a dyspareu-
nia [2], A kismedencei fájdalom jelentősen csökkent vagy 
teljesen elmúlt a nafarelin alkalmazása során, hasonlóan 
Gardó és munkatársai által történt danazol kezelés után 
[89], A kezelést követő hat hónapon belül 7 (23%) páciens 
esetében terhesség is bekövetkezett, hasonlóan Regidor és 
munkatársai (20%) közleményének megfelelően, melyben 
buserelinacetat kezelés utáni 98 hónapos követéses vizs-
gálatról számolnak be [19], 

Mindezek alapján megállapítottuk, hogy a nafarelin ki-
válóan alkalmazható az endometriosis, illetve az endomet-
riosis okozta sterilitás kezelésében. Az oestrogen hiányos 
állapotra jellemző változókori tüneteken kívül jelentős mel-
lékhatást nem tapasztaltunk a kezelés során, illetve azt kö-
vetően. A vizsgálat idő előtti befejezése mellékhatások il-
letve nem várt szövődmények miatt egyetlen esetben sem 
történt. 
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EREDETI K Ö z W t i j f é 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOS- ÉS 

of pelvic pain and infertility in more than 35% of 
women of reproductive age. The most appropriate 
treatment for endometriosis is the combination of 
surgery and adjuvant medical therapy with GnRH 
agonists. The authors demonstrate the results of 33 
arteficial intrauterin homolog inseminations after six 

G YOG YSZERESZTUDOMANYI CENTRUM months GnRH analog therapy 
SZÜLÉSZÉTI ES NOGYOGYASZATI KLINIKA, 
SZEGED 

GnRH analog 
kezelést követő 
homolog inszemi-
náció eredményei 
endometríosisban 

Keresztúri A, Szöllösi J, Daru J, Koloszár S, 
Pál A. 

M A G Y A R A N D R O L O G I A V I . EVF. 3 . S Z A M 8 5 - 8 8 

Key words: GnRH analog, endometriosis, homolog 
insemination 

O S S Z E F O G L A L A S 

Az endometriosis az egyik leggyakoribb jóindulatú 
nőgyógyászati megbetegedés, kismedencei fájdal-
mat és infertilitást okoz a fertilis korú nők több, mint 
35%-ban. Napjainkban a legelfogadottabb kezelési 
mód a kombinált sebészi és gyógyszeres kezelés 
GnRH analógokkal. A szerzők 33 betegnél hat hóna-
pos GnRH analóg kezelést követően elvégzett artefi-
ciális homológ intrauterin inszemináció eredménye-
iről számolnak be. 

S U M M A R Y 

Endometriosis is one of the most frequently encoun-
tered benign disease in gynaecology. It is the cause 

B E V E Z E T E S 

Endometriosis a reproduktív korú nők jóindulatú, 
progresszív megbetegedése, melyben az endometri-
alis mirigy és stroma méhüregen kívül helyezkedik 
el. Klinikai megjelenését tekintve a vékony összenö-
vésektől a típusos fekete megjelenési formán át a sú-
lyos összenövésekig minden előfordulhat (1, 3, 7,8). 
A pathofiziológiájára számtalan elmélet alakult ki, 
melyek közül egyik sem ad magyarázatot a külön-
böző megjelenési formára illetve progresszióra. Tü-
netei között elsősorban a dysmenorrhoea, dyspareu-
nia és infertilitás szerepel. Jelen közleményünkben 
sterilitás és kismedencei fájdalom miatt laparoscopi-
ával diagnosztizált endometriosis utáni GnRH ana-
lós; kezelést követő ovulációindukció utáni arteficiá-
lis homológ inszemináció (AIH) eredményességét 
vizsgáltuk. : 

A N Y A G ES M Ó D S Z E R 
A Szegedi Tudományegyetem Altalános Orvostudo-
mányi Kar Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógy-
szerésztudományi Centrum Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikáján 33 laparoscopiával diagnoszti-
zált endometríosisban szenvedő betegénél került sor 
GnRH analóg kezelést követően ovulációindukcióra 
és arteficiális homológ inszeminációra (AIH). A be-
tegek életkora 25-32 év (átlag 28,3 év), testsúlya 
65-80 kg (átlag 75,6 kg) volt. Menstruációjuk 24 és 
35 nap (átlag 28 nap) közötti volt a vizsgálat meg-
kezdése előtti 3 hónapban, és mindegyikük dysme-
norrhoearól vagy dyspareuniáról számolt be a steri-
litás mellett. Korábban 1 esetben történt danazol te-
rápia, mely azonban a kezelés megkezdése előtt 
több mint hat hónappal történt. A páciensek nem 
használtak steroidot, graviditás, lactacio nem szere-
pelt az anamnézisükben a vizsgálatot megelőző 3 
hónapon belül, véralvadási zavarokról nem volt tu-> 
domásunk. 
Felvételkor kolposcopia, cytologia és bimanuális, 
valamint emlővizsgálat történt. Hüvelyváladékot 
vettünk mikrobiológiai tenyésztésre. Vérvétel tör-
tént a ciklus 3. napján szérum FSH, LH, prolactin, 
tesztoszteron, 17-6 ösztradiol valamint 21. napján 
progeszteronszint meghatározásra. A férj andrológi-
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ai vizsgálata során spermiogramot és sperma bakte-
riológiai vizsgálatot végeztünk. A házaspárok tájé-
koztatása megtörtént a laparoscopia és az azt követő 
kezelés szükségességéről. A hormonkészítmények 
használatáról, a feltehető mellékhatásokról, azok tü-
neteiről és kezelési lehetőségeiről részletes felvilágo-
sítás történt. A pácienseket megkértük a kezelési lap 
pontos vezetésére, melyben a szimptómák, pana-
szok mellett a komplikációk illetve a használt 
gyógyszerek feljegyzését is kértük. 
A kezelés megkezdése előtt video-laparoscopiát és 
chromopertubatiot végeztünk. A stádiumbeosztás az 
American Fertility Society (AFS) 19S5-ben módosított 
pontrendszere alapján történt (13). Amennyiben a la-
paroscopia során kérdésessé vált az endometriosis di-
agnózisa, úgy az elvégzett biopsia és hystologiai vizs-
gálat tette egyértelművé, vagy vetette el a kórképet. 
A műtétet követő első menstruatio alkalmával kezd-
tük a gyógyszeres kezelést, laparoscopiával vagy szö-
vettanilag igazolt endometriosis esetén. Havonta int-
ramuscularisan adtuk a 3,75 mg triptorelint (Deca-
peptyl-Depot, FERRING), fél éven keresztül. Az utol-
só injekció beadása utáni 21. napon ovulációindukci-
ót kezdtünk monofollikuláris protocoll szerint. Két 
napon át napi 50 NE Puregont (tiszta FSH), majd a 
stimulációs kezelés 3. napjától napi 1 ampulla Hume-
gont (75 NE FSH, 75 NE LH) adtunk intramusculari-
san (1. ábra). A stimuláció 5-6. napján transzvaginális 
ultrahangvizsgálatot (VUH) végeztünk. Ha a domi-
náns tüsző mérete, illetve endometrium vastagsága 
nem érte el a kívánt mértéket, úgy tovább folytattuk a 
Humegon adagolását naponta végzett VUH kontroll 
mellett. Amennyiben a domináns tüsző elérte a 20 
mm-es nagyságot, és az endometrium 9 mm-nél vas-
tagabbnak, 3 rétegűnek bizonyult, úgy szérum öszt-
radiol meghatározást követően luteinizálás történt 
10.000 NE hCG-vel. Amennyiben az ovarialis hyper-
stimuláció (OHSS) veszélye felmerült, a luteinizálást 
nem végeztük el (1. táblázat). Ezt követően 36 óra 
múlva intrauterin AIH történt. 
A homológ inszeminációs kezeléshez a homogeni-
zálódott ejakulatumból meghatároztuk a spermium-
koncentrációt. A spermiumok mosását, dúsítását 
„svvim-up" technikával végeztük. Amennyiben a 
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2. táblázat Spermiumkoncentrálás cenlriíugálással „swim-up" 
technika 

1. Spermcanalizis 
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koncentráció elérte a 40x10° értéket milliliterenként, 
akkor 1 ml ejakulátumhoz 3 ml mosó médiumot 
(Spermfit, BIOMEDICAL) adtunk. Ha a koncentrá-
ció 40x10° alatt volt, akkor 1 ml ejakulátumhoz 2 ml 
mosó médiumot adtunk. Ezt követően 10 percen át 
400g-vel centrifugálást végeztünk, majd a superna-
tanst leszívtuk. A sedimentum fölé 1 ml médiumot 
rétegeztünk, vigyázva arra, hogy az üledéket ne ka-
varjuk fel. Az anyagot 45 percig szobahőmérsékle-
ten inkubáltuk, majd a supernatansból ismételten 
meghatároztuk a spermiumkoncentrációt, a motili-
tás jellegét, százalékos arányát illetve a normális ala-
kok százalékos arányát, (2. táblázat). Ezt követően 
került sor a HCG beadása után 36 órával az AIH-ra. 

E R E D M É N Y E K 

A szérum hormon vizsgálat a 3. és 21. ciklusnapon 
a laparoscopiát megelőzően 2 hónapon belül tör-
tént, és minden esetben normál hormonstátuszt 
mutatott. 10 páciensnél III., 18-nál II. és 5-nél I. stá-
diuméi endometriosis igazolódott a laparoscopia so-
rán (2. ábra). A vizsgálati csoportba azok a pácien-
sek kerültek, akiknél az elvégzett chromopertubatio 
mindkét kürt átjárhatóságát igazolta. Azon betege-
ket, akiknél az egyik vagy mindkét petevezető elzá-
ródottnak bizonyult, kizártuk a vizsgálatból. Termé-
szetesen őket is elláttuk GnRH analóggal az endo-
metriosis kezelésének érdekében. Az elvégzett and-
rológiai vizsgálat során minden esetben normozo-
ospermiát találtunk. Négy esetben a bakteriológiai 
vizsgálat kórokozót mutatott ki, így célzott antibio-

50 NE FSH (Purcgon) 

75 NE l'SH (Ífumí̂ ofl) 
75 NE LH 
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2. ábra .A keregek stódiumbeosztása az AFS szerint GnüH kezelés elolt /n=33l 

tikurn terápia történt az antibiotikumérzékenység-
nek megfelelően, majd ezt követően kontroll és egy 
esetben ismételt célzott antibiotikumkezelés követ-
kezett a negatív eredmény eléréséig. 
Az indukciós kezelés első hónapjában 5-8 petesejt 
(átlag 6,8) jutott el a 20 mm-es nagyságig az induk-
ció 12. napjára, mely köszönhető a gátlást követő re-
bound effektusnak is. A tüszők mérete 20-28 mm 
(átlag 24,4 mm) volt. 15 (45%) esetben következett 
be terhesség, melyből 3 (20%) esetben kettős ikerter-
hesség jött létre, 1 esetben spontán vetélés zajlott le a 
15. terhességi héten. 

M E G B E S Z E L E S 
Endometriosisban a betegek 1/3-a tünetmentes, 
mégis a dysmenorhoeával, dyspareuniával járó kis-
medencei fájdalom a leggyakoribb panasz, mely leg-
többször infertilitással is jár. A fájdalom lehet akut és 
krónikus, megjelenését tekintve egy vagy kétoldali, 
kisugározhat a hüvely, a lágyék, a far valamint a pe-
rianalis régió irányába. A fájdalom összefüggésben 
állhat a hólyag- és bélműködéssel, amennyiben eze-
ket a szerveket is érinti. A fájdalom intenzitása és a 
dyscomfort érzés nem függ össze a betegség súlyos-
ságával, mivel az endometriumszigetek elhelyezke-
dése és mélysége, valamint azok kapcsolatata a kis-
medencei/hasüregi összenövésekkel szintén fontos. 
A fizikális vizsgálat során talált lelet összefüggésben 

áll a betegség kiterjedtségével. Rendszerint nem spe-
cifikus kismedencei nyomásérzékenység található a 
vizsgálat során. Az ovariumok érintettsége során 
adnextáji érzékenység, míg a peritoneum érintettsé-
ge során érzékeny, fájdalmas lehet a ligamentum 
sacrouterinum, vagy érzékenység lehet a Douglas 
űrben. Kiterjedt összenövések esetén retroflektált 
helyzetben fixált uterust találhatunk igen erős kis-
medencei fájdalommal, úgynevezett „frozen pelvis" 
esetén. Amennyiben az ovarialis endometrioma 
rupturál, „akut hasi katasztrófa képe", míg a rectum 
illetve a gastrointestinalis traktus kiterjedt összenö-
vései során elzáródás is kialakulhat. Ciklusos vérkö-
pés (haemoptoe) és pneumothorax is szerepelhet az 
extraabdominális kórképeknél (8). 
Kezelésében az ösztrogén, androgen valamint pro-
gesztogén terápiát történeti szempontból kell meg-
említenünk, a gyakran jelentkező mellékhatások mi-
att használatuk ma már nem elfogadható. Kistner 
1958-as közleményét követően, melyben nagy dózi-
sú ösztrogén-progesztogén kombinált kezeléssel lét-
rehozott úgynevezett pszeudoterhességről számol' 
be, jelentős eredményeket ért el a panaszok csökken-
tésében (9). Greenblatt 1971-es antigonadotropin 
(danazol)'kezelését követően standardként alkal-
mazzák az endometriosis kezelés hatékonyságának 
mérésére (6). A gestrinont - mely 19-nor testosteron 
származék - eredetileg hosszú távú fogamzásgátlás 
céljára alkalmazták (2). Az igazi megoldást az elvál-
tozás gyógyításában a sebészi castratio és következ-
ményes hvpoösztrogén állapot jelenti, mely azonban 
fiatal, fertilis korú nők esetében nem jön szóba. 
Nagy áttörést jelentett a GnRH analógok megjelené-
se, mely hormonális úton hozza létre a petefészek 
működésének reverzibilis gátlását (4, 11). Az endo-
metriosis kezelésében alkalmazott hormonok hatá-
sait tüntettük fel a 3. táblázatban. 
A hat hónapos analóg kezelés során az első triptore-
lin beadását követően 2-3 héttel jelentkeztek a hvpo-
ösztrogén állapotnak megfelelő mellékhatások. A 
változókori tünetek fokozatosan erősödtek a kezelés 
4-5. hónapjáig, majd enyhe csökkenést mutattak a 6. 
hónapban. Az utolsó analóg injectio beadását köve-

3. táblázat Az endometriosis kezelésében használt hormonok endokrin hatásai 
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tő 21. napon kezdtük az ovuláció indukciós kezelést 
a monofollikuláris protokollnak megfelelően. Az in-
dukciós kezelés első hónapjában 5-8 petesejt (átlag 
6,8) jutott el a 20 mm-es nagyságig. Ez signifikánsan 
különbözik Schmutzler valamint Leyendecker által 
hosszú protokoll szerint végzett GnRH analóg és 
hMG kezelés után elért érett tiiszők számától (3,9 és 
4,2), és némileg elmarad Frydman eredményétói, 
ahol átlag 8,4 petesejtet nyertek a hosszú protokoll 
szerint végzett punkciót követően (5,10,12). Vizsgá-
latunkban nem következett be hyperstimuláció, így 
minden esetben elvégeztük a luteinizálást. 15 eset-
ben (45%) következett be terhesség, melyből 3 eset-
ben kettős ikerterhesség jött létre a homológ artefici-
ális kezelést követően szemben Leyendecker és 
Frydman közleményével, ahol embryotransfert kö-
vetően 25 és 27%-os eredményességről számoltak be 
(5,10). Ez a sikerességi ráta valószínűleg köszönhető 
a páciensek fiatal életkorának, a gátlás utáni rebo-
und effektusnak illetőleg annak, hogy az endometri-
osison kívül egyéb okot nem találtunk az infertilitás 
hátterében. Megállapítottuk, hogy az alkalmazott 6 
hónapos GnRH analóg kezelés és a monofollikuláris 
protokoll szerint végzett ovuláció indukció és AIH 
kezelés eredményesen alkalmazható az endometrio-
sis okozta infertilitás kezelésében. 
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1. 2001. október 13-án több társszakma együttműködésével megalakult a Magyarországi Aging 
Male Társaság (49 alapító tag). A nemzetközi regisztrálása megtörtént. A Nemzetközi Aging 
Male Társaság következő kongresszusa 2002. februárjában Berlinben kerül megrendezésre. 

2. Jelentős nemzetközi részvétellel került megrendezésre Bécsben 2001. november 2-4. között 
az első Férfiegészségi Világkongresszus (lst World Congress on Men's Health). 
A kongresszus egy 52 tagú Tudományos Bizottságot hozott létre, melynek tagjai közé számos 
orszáeból különböző szakterületről kerültek szakemberek beválasztásra. 

O 
A bizottságban hazánk is képviselve van. 
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E N D O M E T R I O S I S 

Magyar Ncorvasak lapja ó5 , 107 -111 ( 2 0 0 2 ) 

Nafarelinkezelés endometriosisban 
KERESZTÚRI ATTILA DR., DARU JÓZSEF DR.. PÁL ATTILA DR. 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szent-Györgyi 
Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika (igazgató: Pál Attila dr. egyetemi tanár) közleménye 

Összefoglalás: Az endometriosis gyakori nőgyógyászati megbetegedés, mely dys-
menorrhoeával. kismedencei fájdalommal, inferrilitással jár. A szerzők célja az volt, 
hogy a betegség kezelésére használt GnRH analóg nafarelin (Svnarel, SYNTEX) 
hatékonyságáról, biztonságos használatáról, a máj és a petefészek működéséről a 
kezelés alatt és után adatokat gyűjtsenek. Vizsgálatukban 122 esetben végeztek laparo-
scopiát a fenti tünetek miatt, és 30 esetben találtak endometriosis! a panaszok hát-
terében. Mind a 30 páciens esetében 6 hónapos GnRHa kezelés történt, majd legalább 
további 6 hónapos nyomon követés. Azt találták, hogy a serum oestradiol koncentráció 
a kezelés első hónapjának végére a postmenopausalis szintre csökkent, és a 6 hónapos 
kezelés után ismételten a normál szintre emelkedett. Szignifikáns változás nem 
következett be a vérkémiai paraméterekben, májfunctióban, jelentős mellékhaiás nem 
jelentkezett. Mégállapították, hogy a nafarelin jól alkalmazható az endometriosis 
kezelésében. 

Kulcsszavak: endometriosis, nafarelin, GnRH analóg 

Az endometriosis a reproductiv korú nők jól 
ismert megbetegedése, meiv postmenopausában 
oestrogenterápia mellett is előfordulhat. Az elvál-
tozásban endometrium mirigy ¿s stroma helyez-
kedik el az uterus űrén kívül, leggyakrabban a 
kismedencében, bár extragenitalis előfordulásáról 
is beszámoltak [1]. Vaiódi oka és pathogenezise 
nem ismeretes, a legtöbb szerző a retrograd men-
struáció elméletével magyarázza a betegség létre-
jöttét. habár metaplasia, lymphogen iiletve haema-
toge.n transport és genetikai faktor is szerepet 
játszhat a kialakulásában [2. 7]. Valódi gyakorisá-
gáról keveset tudunk, mivel az elváltozás gyakran 
tünetmentes. Az infertiiitas miatt műtétre kerülők 
közór. 20-:0%-os gyakorisággal, míg a kisme-
dencei fájdaiom miatt történő műtétek során 15-
2f7c-os gyakorisággal számolhatunk kóroki té-
nyezőként. szemben a steriiisatio, illetve egyéb ok 
miatt történő iaparotomiával, laparoscopiával 
melynek során 12-20%-ban lehet számítani az en-

dometriosisia [8-9]. Mindezeket figyelembe véve 
összességében elmondható, hogy gyakoriságát te-
kintve a myoma mögött a második helyet foglalja 
el. A jelentősen eltérő adatok a vizsgálók tauasz-
taiatávai. gyakorlatával, iiletve a nem típusos el-
változások elégtelen ismerete folytán történő téves 
diagnózisból adódhat, melyet a célzott biopsiák 
megerősíthetnek, illetve egyértelműen cáfolhatnak 
a kérdéses esetekben. Tünettanában leggyakrab-
ban a kismedencei fájdalom, dyspareunia, dvsme-
norrhcea szerepei, de az extragenitalis megjelené-
si formánál a fájdalom összefüggésben állhat a 
hólyag és bélműködéssel, amennyiben ezeket a 
szer/eket is érinti, illetve ciklusos haemcptoe, 
•/agy pneumothcrax lehet a fő panasz [1,3].' 

Diagnosztikájában a laparoscopia játssza a fő 
szerepet. Láthatóvá válnak a barna vagy feketén 
pigmentáit elváltozások, az összenövések, melyek 
teljesen egyértelmű képet nyújtanak az elváltozás-
ról. A nem típusos elváltozások esetén az elválto-
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zásokból történő céizot; biopsia, ilietve az elválto-
zás teljes eltávolítása után a kórszövettani vizsgá-
lat adja meg a végleges diagnosisl. Az ultrahang-
vizsgálat (UH) megkönnyítheti a diagnosist endo-
metriomata esetén. A computer tomograp'nia 
(CT), ilietve mágneses resonancia (MR1) vizsgá-
latok eredményei nem specifikusak, ilietve rutin-
szerűen nem alkalmazhatók a diagnosztikában. 

Vizsgálatunkban a laparoscopia során aiag-' 
nosztizált endometriosis esetén a GnRH analóg 
naíareiin (Synarel. SYNTEX) kiiniitai alkalmaz-
hatóságára. eredményességére, a ha: hónapig tartó 
kezelés alatt a gyógyszeres terápia mellélthatásaira 
kerestük a választ. 

Anyag és módszer 

A Szegedi Tudományegye t em Ál ta lános Orvostudo-
m á n y i Kar, Szent-Györgyi Albert Orvos - és Gyógysze-
r á s z t u d o m á n y i Cen t rum Szülészet i és Nőgyógyásza t i 
K l in iká ján 122 esetben történt l aparoscopia infertiiitas, 
chron ikus kismedencei f á jda lom, dyspareunia , ovaria-
iis cys ta miau . melynek során 3 0 (25%) páciens eseté-
ben enaometr ios is t találtunk a p a n a s z o k hátterében. A 
be tegség Idteijedésének és következményeiné l : definiá-
l á s á r a , a műté t i , i l le tve a g y ó g y s z e r e s keze lés ha té -
konyságára több osztályozási lehetőség áll rendelkezés-
r e [10, 11]. Nap ja inkban a lege l fogadot tabb az Ameri -
can Fer t i l i ty Socie ty (AFS) 1985-ben módos í to t t pon t -
rendszere , mely alapján s tádiumbeosztás történt az el-
végze t t laparoscopia során talált k é p alapjár;. A kezelés 
m e g k e z d é s e előtt a 30 pác iensbő l 2 0 a pon t rendszer 
szer in t a ha rmadik s tádiumba, m í g 10 a másod ikba ke-
rü l t . 

A z ada tok fe lvé te lekor f i z iká l i s és nőgyógyásza t i 
v izsgála to t végeztünk colposcopiával , cytoiogiai min-
tavétellel és az emlők vizsgálatával . A kezelés megkez-
désekor, azonkívül az első. ha rmad ik , ha tod ik , ki lence-
d ik és t izenket tedik hónap végén testsúly- , vé rnyomás-
m é r é s , v ize le t íehéi ie - , cukor-, ace ton- , ü ledék- , vala-
m i n t terhességi teszt vizsgáiata történt az eset leges ter-
h e s s é g kizárására . Havon ta vénás vért ve t tünk serum 
o e s t r a d i o l . t ovábbá h á r o m h ó n a p o n k é n t a vé rkémia i 
paraméterek , vérkép meghatározására. Felieg>-zésre ke-
rü l t a nyperandrogen tünetek, hangu la t ingadozás , libi-
dó . f e j f á j á s gyakoriságánál : vál tozása is. Regisztrál tuk 
a h ő h u l l á m o k erősségének, gyakor iságánal t . elviselhe-
t ő s é g é n e k mértéké; a beteg panasza i a lapján készített 
v i zuá l i s analóg skálán. A pácienseit felvi lágosí tást kan-
tait a nasai isan a lkalmazható naíare i in spray-rőí . meiy-
nelt használatá t az első mensrruat iós vérzés első napján 
k e z d t é k , a várható mel lékhatásokról , a be tegnap ló ki-
tö l t ésé rő l . m e l y b e n a várt . ilietve n e m vári s zövődmé-
n y e k e t is f e l j egyezhe t ték . Mindezek mel le t ! fe lkér tük 
őkei az időközben alkalmazott e g y é b gyógyszerek re-
g isz t rá lására is, valamin! arra. hogy ho rmonkész í tmé-

nyeke; a kezelés ideie alatt ne használjanak. Naponta 
2x1 puff naíareiin (2x200 Lig) bevitelért került sor reg-
gel és este felvál tva az orrnyilasokba, elkerüive ezzel a 
lokális imitációból adódó kellemetlenségeket. Orrcsep-
pei: használatát a gyógyszer alkalmazása előtt és utár, 
3-1 órával n e m javasol tunk a felszívódási elégtelenség 
elkerülése miat t . Át tö rése i vérzés esetén a gyógyszer 
aaagiát 2x2 pu f f r a (2x400 Lig! emelhet tük. A gyógy-
szeres kezelés befe jezését követő 2 - 4 héten beiül "lapa-
roscopia történt a be tegség aktivitásának, r j ter ieóésé-
neit vizsgálata cé l jából , ilietve az adatlapon rögzítettel; 
kerültek feldolgozásra. 

- r&sm)S>7""1 •/>.'• 
—. ' v ' U : * I » t . . . . . . . 

A kezelés megkezdése előtt a 30 páciensből 20 
a pontrendszer szerint a harmadik stádiumba, míg 
10 a másodikba, a kezelés után 5 a harmadikba, 6 
a másodikba, 7 az elsőbe és 12 a nulladik stádi-
umba került. Az összetett AFS pontrendszere 
szerint, mely figyelembe veszi az összenövéseket 
is, 11 esetben teljes gyógyulást, 19 esetben részle-
ges javulást tapasztaltunk. Az elvégzen kontroll 
laparoscopia során az enaometriosis gócok teljes 
eltűnése 21 esetben, részleges eltűnése 8 esetben, 
változatlan állapot 1 esetben, míg a betegség sú-
lyosbodása egyetlen esetben sem volt megfigyel-
hető. 

A kezelés megkezdése előtt 10 esetben regiszt-
ráltunk idegességet, 5 esetben gyakori hangulatin-
gadozást. 4-4 páciensnél székrekedést, acnéu 3-3 
esetben zsíros hajat, bőrt és nirsutismust. 2 eset-
ben gyakori fejfájást, 1 esetben hasmenést. A 12 
hónapos vizsgálat során az áitaiános tünetek, mint 
az idegesség, a gyakori hanguiaüngadozás, a fej-
fájás. illetve a nyperandrogen tünetek lényeges 
változást nem mutattak (1. ábra). A hypooestro-
gén állapotnak megfelelően hőhullámok alakultak 

í. ábra Általános panaszol: nafarelinkezelés alkalmával 
(n=30) 
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id. jelentősen csökkent a libidó, hüveiyi szárazsá-
gérzés. illetve egy esetben a felső végtag zsibba-
dása jelentkezeti, meiyet a gyógyszer mellékhatá-
saként értékeltünk (2. ábrái. 3 esetben bronchitis, 
felső légúti hurut miau antibiotikumok alkalmazá-
sa történt a tüneti terápia meliett. A gyógyszeres 
kezelés álltáimévá: terhesség nem következett be. 
lényeges eltérést nem találtunk a vérkémiai para-
méterekben, vérképben. A testsúlyváltozás 3%-
on belül maradt, vérnyomásváltozás nem történt. 
A serum oestraaio! szint az első hónap végére a 
postmenopausals szintre csökkent, és a létreho-
zott hypooestrogen állapotban az endometriotikus 
gócok sorvadása következett be (3. ábra}. A na-
íareiiri adagját egyetlen esetben sem kellett emel-
ni. a kezelés idő előtti befejezésére nem került sor. 
A hőhullámok a gyógyszer alkalmazásának kez-
detétől számított három hét múlva kezdődtek, 
majd fokozatosan erősödtek, sűrűsödtek, maxi-
mális intenzitásúi-tat a harmadik hónap végéig ér-
ték el. majd a kezelés befejezését követő 2 héten 
belül megszűntek (4. ábra).-Amennyiben spontán 
uterinaiis vérzés nem jelentkezett az utolsó adag 
alkalmazását követő 56 napon belül, megvonásos 
vérzést provokáltunk Norcoluttal. 
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cgoeszcícs 

Pa endometriosis kezelésében a terápiás lehe-
tőségek közön a konzervatív sebészi megoldás, il-
letve a petefészek-működés gátlása szerepelhet, 
amennyiben a beteg későbbi fertilitási szándákot 
is említ. A gyógyszeres kezelés abból a megfi-
gyelésből ered, hogy a betegség regressióia fi-
gyelhető meg terhesság folyamán, illetve postme-
nopausaoan [10,12]. Az ectopiás endometrium 
bizonyos fokig hasonlóan viselkedik az exogen 
hormonok hatására, mint az intrauterin elhelyez-
kedésű. 

Az oestrogen- és anarogenterápiát jelenleg 
csal: történeti szempontból kell megemlítenünk, 
amióta a mellékhatások jelentkezése miau - endo-
metrialis hyperplasia, leánymagzatok viriiisatióia. 
clitoris hyperrrophia, hirsuűsmus. acne - haszná-
latuknak nincs helye a modem kezelésben. Ered-
ményesnek bizonyult a progestogenterápia, mely-
nek. során acetat. norethynodrel, megestrol acetat. 
dvdrogesteron. noretisteron és lynestrenol került 
alkalmazásra a betegség kezelésében [13]. Habár 
e készítmények jól használhatónak bizonyultak, a 
szövődmények miau - úgymint irreguláris hüve-
lyi vérzés, oedema és aepressio - korlátozon az 
alkalmazási területül;. 

A terhesség, mely emelkedett oestrogen- és 
progesteronszinuei jár. képes csökkenteni az en-
dometriosis tüneteit. A ..terhesség jelenléte" szi-
mulálható nagy dózisé, orálisán adott oestrogen-
nei és progesteronnal. .Az első próbálkozások az 
1950-es évek végén történtek, és a kezelés ezen 
formáját pseudoterhesság-terúpiának nevezték el. 
mely nagyon eredményes volt a legtöbb páciens 
tüneteinek kezelésében [14], Hatékonyságát a fáj-
dalom csökkentésében az endometrialis implantá-
tumok decidualisatióján és atrophiáján keresztül. 
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valamin: az amenorrnoea révén megszűnő retrog- giycoprotsin). összekapcsolódásul: után intracel-
ráö menstruaüón keresztül éri el. Orális antikonci- lulárissá válnál:, maid ez: követően a hormon-re-
piensek. amennyiben folvamatosar! alkalmazzuk ceptor kompié;: részleges Ivsosomaiis áegraaatió-
őket, ugyanolyan hatékonyai:, ezért a betegség ja történik. A szabaddá vált receptorok ezután is-
közepes fokú súlyossága esetén ajánlható ez a ke- mételten a sejtfslszínre kerüinel: a GnRH ,.up-re-
zelési forma is. guiatio'' részeként, és ezzel együtt fokozódik a 

A öanazol, mely a 17-efhinyl-testosteron 3-iso- .•• GnRH-kötő képesség. Ha a gonadotrop hormont 
xazol syntheticus derivátuma jól alkalmazható a termelő sejtel: elhúzódó GnKK-natásnai: vannak 
betegség tüneteinek kezelésében. Greenblatt kitéve. ,.down-regulaűo': és aeszenzibilizáció jön 
197l-es felfedezése óta „gold-standard'-ként al- létre csökken: gonadotropin secretióvai. A aown-
lcalmazható az enaometriosis hatékony terápiája- regulatio magával vonja a GnRE-kötő receptorok 
nak mérésére [15]. Ennek a szemek kevert ago- számánál: csökkenésé: is. 
nista/antagonista hatása van a progesteron, és Normál körülmények közön a GnKH-nal: na-
agonista hatása a giucoconicoid és anarogen re- gyon rövid a felezési ideje, mivel endopepűdasok 
ceptorokra. Hormonálisán a danazol az oesrradiol bontják is mind a hypotnalamusban, mind a 
pulsatiós írekventiájának, illetve felszabaduló hypophysisben. A peptidlánc aminosavainal: 6. 
mennyiségének csökkentése révén csökkenti az és 10. helyén történt kémiai megváltoztatása a 
oestradiol koncentrációt, valamint meggátolja a GnRH syntheticus származékát jelenti (GnRH 
következményes gonadotropin emelkedést. Csök- analóg, GnRHa), mely ellenáll az endopepűdasok 
kenti a sexhormon kötő globulin mennyiségét, hasításának, de megőrzi az affinitását a hypophy-
valaminí kiszorítja a testosteront ezen fehérjékről, sis GnRH receptoraihoz. Különböző D-aminosa-
Talán ez magyarázza az anarogen mellékhatáso- vak 6. helyre történő substitutiója 15-200-szor 
lcat, mivel alkalmazása során növekszik a szabad erősebb agonista hatású decapepűdet eredményez, 
testosteron koncentrációja. A leggyakrabban elő- mint a természetes GnRH. Jól ismert, hogy a 
forduló mellékhatások a szer alkalmazása mellen GnRH vagy a GnRHa phaimacologiai dosisban 
a nausea. hőhullámok, közepes fokú depressio, történő többszöri adása paradox módon anrifertili-
izomgörcsök, súlycsökkenés, acne. A danazol át- tási hatású. A hypophysis a GnRHa-hatásra bifá-
meneű javulást eredményez, ez gyakran nem terá- sisosan reagál, a kezded emelkedés után jelentős 
piás értékű. A kezelést követően a remissio 25- gonadotropin gátlás következik be. 
30% évente. A danazolt a sebészi eljárás adiuván- Az endometriosis kezelésére a GnRHa-: hasz-
sakánt ajánlhatjuk mind pre-, mind postoperative. nálhatiuk intranasalisan, subcutan vagy intramus-

A sebészi kasztráció jelentette legrégebb óta a cularisan. Néha a betegség tünetei kezdetben hir-
leghatékonyabb palliatív megoldást az endometri- telen kiújulhamak (az első néhány héttel a kezelés 
osis kezelésében. Ez a megfigyelés nem meglepő, megkezdése után) a megnövekedett agonista hatás 
amióta az endometriosisról tudjuk, hogy válaszul és a következményes steroid hormon hirtelen 
az oestrogen indukáló hatására mérete és a beteg- emelkedésének köszönhetően, majd ezek meg-
ség tünetei fokozódna!:, valamint látszólag nem szűnnek. Jelen adatok az elváltozás jelentős reg-
található postmenopausában lévő nőknél. A gona- ressióiát mutatják az ismételt laparoscopia során, 
dotrop releasing hormon analógok megjelenésé- A klinikai megfigyelései: alátámasztják, hogy az 
vei létrehozható a gyógyszeres „castratio", mely ovulaúo gyorsan visszatér, rendszerint a gyógv-
reversibilis [16-17]. szeres kezelést követő egy hónapon belül. 

A gonadotrop releasing hormon [GnRH] egy Vizsgálatunkban a 12 hónapos vizsgálat során 
decapeptid. mely a hjponysis mellső lebenyében a gyógyszeres kezelés kezdetét követő eiső két 
termelt és tárolt folliculus stimuláló hormon hétben a tünetek átmeneti fokozódását, az alhasi 
(FSH) ás luteinizáló hormon (LH) felszabadulá- íáidaiom: dyspareunia erősödésé; figyeltük meg. 
sáért felelős, ás rajtul: keresztül áttételesen befő- Később a nypooestrogen áliapotra jellemző lüne-
lvásoija a petefészek működését. A humán mensi- tek. mint a hőhullámok, a hüvely szárazsága, a li-
ruatiós ciklus során a hvpothalamus neurosecreti- bidó csökkenése jól megfigyelhető voi; Kiesel 
os sejtjei puisatiós GnRH-felszabadulást, és a közleményéhez hasonlóan, melyben busereiint al-
hypophysis ponalis keringésébe jutva következ- kalmaztalt. de ellentétben velük, hüvelyi vérzést 
ménves pulsatiiis gonadoirop homion felszabadu- nem tapasztaltunk a nafarelin használata során 
lást eredményeznek. Kötésbe lépnek a gonadot- [18]. Általános mellékhatásként Cirkel buserelin-
rop hormont termelő sejtek felszínén elszórtan el- kezelés alatti megfigyeléséhez hasonlóan fejfájást, 
helyezkedő specifikus receptorokkal (60 kD enyhe fokú depressiót, gyakori hangulaűngado-
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zást, fejfájást, fáradtságot, az emlői: méreténei: 
kismértékű csökkenésé: taiáitui: a nafareiin mel-
iákhakisakén: [19j. 1 esetben a felső végtag zsib-' 
badása jelentkezet, melyei a gyógyszerhasznála: 
szövődményeként értékeltünk.' Cirke! ás Kissel 
vizsgálatához hasonlóan lényeges eltérést nem ta-
láltunk a várkémiai paraméterekben, a testsúlyvál-
tozás 3%-on beiül maradt, vérnyomásváltozás 
nem történt [18-19]. Mindezek alapján megállapí-
tottuk, hogy a nafareiin jól alkalmazható az endo-
metriosis kezelésében, a változókon tüneteken kí-
vül lényeges szövődmény nem íorduk elő, mely 
miatt a gyógyszeres terápiát idő élőn be kelien 
volna fejezni. 
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Keresztúri A, Daru J, Pál A., Use of nafareiin 
in the Treatment of endometriosis 

Endometriosis is a frequent occuring gynaecological 
disease associated with dysmenotrnoea, peivic pain and 
infertility. The aim of the authors' study was to evaluate 
the relative safety and efficacy of nafareiin (Synarel, SYN-
TEX) as primary treatment for the disease as well as to 
obtain data on the ovarian and liver function during, and 
after the treatment. They used the "gold standard" in the 
management of the disease. Tney performed laparoscopy 
122 patients who had either of the above listed com-
plaints and found endometriosis in 30 cases. All the 30 
patients treated for six months and followed up for at 
least an additional 6 months. Tne serum oestradiol levels 
decreased to the postmenopausal level at the 1st month of 
treatment, and were back to "the normal level after the 
sixth month of the treatment. There were no significant 
changes in the blood chemistry, liver function and no ma-
jor side-effects occured. This treatment presents a favou-
rable alternate approach in the management of endomet-
riosis. 

Key words: endometriosis, nafareiin. GnRH 
analogue 



Endometriosis kezelésére alkalmazott gonadotrop releasing hormon 

(GnRH) analógok hatékonyságának összehasonlítása 
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Gyógyszerészludományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Pál Attila dr.) 

közleménye 



Összefoglalás: Az endometriosis a reproductív korban lévő nők egyik leggyakoribb 

megbetegedése. A szerzők vizsgálatukban összehasonlították a nafarelin és a triptorelin klinikai 

alkalmazhatóságát, eredményességét, mellékhatásait. 133 betegnél végeztek 6 hónapos kezelést és 

további fél éves után követéses vizsgálatot. Az endometriosis diagnosztikájában a „gold 

standardként" elfogadott laparoscopiat használták. A két gyógyszer alkalmazása során jelentős 

javulást találtak a betegség okozta tünetekben, nem találtak signifíkáns különbséget a hatékonyság 

illetve mellékhatások tekintetében. Megállapították, hogy az endometriosis során végzett analóg 

kezelés eredményesnek bizonyult. 

Kulcsszavak: endometriosis, GnRH analóg, triptorelin, nafarelin 



Comparative study on the efficiency of gonadotrop releasing hormone (GnRH) analogs for 

endometriosis treatment 

Summary: Endometriosis is one of the most common gynaecological conditions in women of 

reproductive age. The aim of the authors study was compare the relative safety, efficacy and side 

effects of nafarelin and triptorelin. They treated 133 patients for six months and followed up for at 

least an additional 6 months. In the diagnosis of the endometriosis they use the gold standard, the 

laparoscopy. During the 6-month therapy with analogues, there was a noticeable decline in the 

symptoms of the disease, there was no significant changes in the efficacy and was no maip side 

effect. These treatments represent favourable approaches in the management of endometriosis. 

Keywords: endometriosis, GnRH analog, triptorelin, nafarelin 



A jelenlegi irodalmi adatok az endometriosis okozta tünetek, mint a kismedencei fejdalom, 

sterilitás, dyspareunia és dysmenorrhoea kezelésére a kombinált sebészi-gyógyszeres megoldást 

javasolják (4,7,9). Napjainkban az operatív laparoscopia az esetek többségében felváltotta a 

laparotomiát, és elsődlegesen alkalmazandó a fenti tünetek hátterének tisztázására, sebészi 

megoldására (3,11,13). A korábbi gyógyszeres kezelési módok jelentős mellékhatással bírtak, így 

manapság a gátlószeres therápiában a gonadotrop releasing hormon analógok (GnRHa) játsszák a 

fő szerepet, és a laparoscopia-GnRHa-laparoscopia alkalmazandó „gold-standardként" a betegség 

ellátásában. Jelen közleményünkben két GnRH analóg klinikai alkalmazhatóságát, 

eredményességét, a hat hónapos kezelés során a betegség aktivitásának, kiterjedésének 

csökkenését, a várt illetve nem várt mellékhatásokat hasonlítottuk össze. 

Anvag és módszer 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert 

Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 133 

páciensnél került sor GnRH analóg kezelésre laparoscoposan diagnosztizált endometriosis esetén. 

A vizsgálat során a nafarelin (Synarel, SYNTEX) és triptorelin (Decapeptyl Depot, FERRING) 

hatékonyságát, mellékhatásait hasonlítottuk össze a fél éves kezelés és hat hónapos utánkövetéses 

retrospektív vizsgálat során. 30 páciens került a nafarelin és 103 a triptorelin csoportba. A betegek 

életkora 18-42 év (átlag 31 év) volt az első, míg" 19-45 év (átlag 32 év) volt a második csoportban. 

Mindkét csoport tagjainak vérzése rendszeres volt a vizsgálat megkezdése előtti 3 hónapban, és 

mindegyikük endometriosisra jellemző tünetekről számolt be. A nafarelin csoportban 2 esetben 



ârtént korábban danazol kezelés, míg a triptorelin csoportban 11 esetben történt progestogen 

[letve danazol therápia, melyek azonban a kezelés megkezdése előtt több mint hat hónappal 

örténtek. Egyik csoport tagjai sem használtak steroid készítményeket, nem szoptattak és nem 

/oltak terhesek a vizsgálatot megelőző 3 hónapon belül, véralvadási zavarról nem tudtak. 

Felvételkor komplett nőgyógyászati (kolposcopia, cytologia és bimanualis, valamint emlő) 

vizsgálat történt. A páciensek felvilágosítása történt a kezelés szükségességéről, a gyógyszerek 

használatáról, a várható mellékhatásokról. Felkértük őket a kezelési lap kitöltésére, melyben a 

tünetek, panaszok mellett a szövődmények illetve a használt gyógyszerek regisztrálását is kértük. 

Feljegyzésre kerültek a hyperandrogen tünetek, hangulatingadozás, libidó, fejfájás gyakoriságának 

változása is. Regisztráltuk a hőhullámok erősségének, gyakoriságának, elviselhetőségének 

mértékét a betegek panaszai alapján készített vizuális analóg skálán. Havonta feljegyeztük a 

testsúly, vérnyomás adatait, értékeltük akismedencei fájdalmat a vizsgálati lelet alapján. 

A kezelés megkezdése előtt és azt követően video-laparoscopiát, az American Fertility 

Society (AFS) 1985-ben módosított pontrendszere alapján stádiumbeosztást végeztünk. 

Amennyiben a laparoscopos kép nem volt teljesen egyértelmű, úgy az elvégzett biopsia és 

szövettani vizsgálat erősítette meg, vagy vetette el a diagnózist. A gyógyszeres kezelést, a műtétet 

követő első menstruatio alkalmával kezdtük laparoscoposan illetőleg histologiailag igazolt 

endometriosis esetén. A nafarelin kezdő dózisa 400 pg volt, melyet 2x1 puff formájában nasalis 

spray-ként alkalmaztunk felváltva mindkét orrnyüásba naponta, melyet áttöréses vérzés esetén 800 

pg-ig emelhettünk. A gyógyszer alkalmazása során orrcseppek használatát nem javasoltuk a spray 

használata előtt és után a lokális vasoconstrictiö és következményes felszívódási zavar elkerülése 

miatt. A 3,75 mg triptoreiint intramuscularisan alkalmaztuk havonta, mélyen az izomrétegbe adva. 



Mindkét módszer esetén felkértük a betegeket, hogy hormonális készítményeket ne alkalmazzanak 

a vizsgálat ideje alatt. 

A vizsgálat során mindkét csoportban regisztráltuk a mellékhatásokat, a hőhullámok 

gyakoriságát, mértékét, a gyógyszeres kezelés előtt és után elvégzett laparoscopia során 

feljegyeztük a stádiumbeosztást. A kezelés alatti és az azt követő eredmények alapján végeztük el 

a két GnRH analóg összehasonlítását. Statisztikai analízisként egymintás t próbát használtunk. 

Eredmények 

A hat hónapos kezelés és az azt követő fél éves utánkövetéses vizsgálatok alkalmával a 

hőhullámok gyakoriságában nem találtunk különbséget a két csoport között. Az analóg kezelés 

első hónapjában kezdődtek a hőhullámok, melyek naponta néhány alkalommal jelentkeztek és 

enyhe lefolyásúak voltak, majd a kezelés előrehaladtával számuk és intenzitásuk is erősödött. 

Legtöbbször és legerősebben a 3. hónapban jelentkeztek, a kezelés 5. hónapjától számuk 

csökkent, majd az analóg kezelés befejezését követő hónapban mind az intenzitást, mind a 

számukat tekintve lényeges csökkenés volt megfigyelhető. A kezelést követő második hónaptól 

pedig teljesen megszűntek. A gyógyszeres therápia megkezdése utáni első hónapban már 

jelentkeztek a hypooestrogen állapotnak megfelelően a hőhullámok mellett a változókorra jellemző 

egyéb tünetek is, mint a hüvelyszárazság, az idegesség, a hangulatingadozás, a libidó csökkenése 

és az emlőméret csökkenése. Lényeges eltérést .e mellékhatások jelentkezésében sem regisztráltunk 

a két vizsgálati csoport között (1. táblázat). A gyógyszeres therápia végén a petefészkek 

felszabadultak a gátlás alól, és így a változókori tünetek is fokozatosan enyhültek, illetve 



megszűntek. Az endometriosisra jellemző tünetek közül a dyspareunia és alhasi fejdalom az analóg 

therápia megkezdését követően súlyosbodott, majd a kezdeti fokozódást követően mindkét 

csoportban javulást mutatott a kezelés megkezdése előtti állapothoz képest, mely az analóg hatás 

következménye. Lényeges szövődményt egyik therápia alkalmával sem találtunk, mindkét 

csoportban a betegség gyógyulását, jelentős javulását állapítottuk meg az elvégzett kontroll 

laparoscopia alkalmával. A nafarelin csoportban 20 esetben volt IU. és 10-ben II. stádiumú a 

betegség a kezelés megkezdése előtt, a kezelés után 5 esetben ül., 6-ban II., 7-ben I. és 12-ben 0. 

stádiumának a betegség (1. ábra). A triptorelin csoportban a kezelés megkezdése előtt 20 

páciensnél IV., 46-nál ül., 31-nél II. és 6-nál I. stádiumú endometriosis igazolódott, míg a kezelés 

után 8 pácierisnél IV., 20-nál DL, 22-nél II., 27-nél I. és 26-nál 0. stádiumú endometriosis 

igazolódott (2. ábra). Azon esetekben, amelyekben a stádiumbeosztás nem változott a kezelés 

előtti állapothoz képest, ott is jelentős javulás volt megfigyelhető. Ezekben az esetekben az 

endometriotikus gócok eltűntek, csak az összenövések maradtak vissza, és mivel az AFS az 

összenövéseket is figyelembe veszi a beosztásnál, érthető hogy súlyos összenövések jelenlétekor 

ezek alapján nem történt változás a stádiumbeosztás tekintetében. 

Megbeszélés 

Az endometriosis - a hormonális ciklusnak megfelelően változó méhnyálkahártya szigetek 

a méh üregén kívül a női fertilis kor benignus megbetegedése. 95%-ban a reproductiv korban 

lévő nőkben fordul elő, postmenopausaban általában oestrogen bevitellel, hormonpótló kezeléssel 

áll összefüggésben, de leírták már férfiakban is (11). A gyakori recidíva miatt azonban agresszív 



elváltozásnak kell tekintenünk. Valódi gyakorisága nem ismert, de az utóbbi évtizedekben 

előfordulási aránya emelkedett. Ez a növekedés azonban valószínűleg csak látszólagos, a 

laparoscopia fejlődésének, illetve a típusos és nem típusos elváltozások precíz leírásának 

köszönhetően. Kérdéses esetekben az elvégzett biopsia és szövettani fény- vagy 

elektronmikroszkópos vizsgálat segíthet a diagnózis pontos felállításában (2,8). 

A 25-30 éves korosztályt a kismedencei endometriosis, míg a 35-40 éves korosztályt az 

extragenitális megjelenési forma érinti elsősorban. Az extragenitális szervekben való előfordulását 

leírták már a központi idegrendszerben, a tüdőkben, a mellháriyán, vesékben és a húgyhólyagban, 

bár a leginkább érintett szerv az emésztőrendszer (10). 

A differencál diagnózisban a pontos anamnézis felvétel és a bimanuális vizsgálat mellett 

segítségünkre lehet a vizeletvizsgálat, terhességi próba, szükség esetén a serum-P-HCG, a canalis 

cervicalisból vett kenet mikroszkópos vizsgálata. Az ultrahang (UH) vizsgálat hasznos lehet a 

kismedencei képlet pontos megítélésébén. A computer tomographia (CT) illetve mágneses 

rezonancia (MRI) nagyobb senzitivitással rendelkezik a kismedencei képletek felismerésében, mint 

az ultrahang, de korlátozott a lehetősége a diffúz kismedencei endometriosis esetén. Rutin nativ 

has (Rtg) felvétel nem javasolt, amíg más diagnosztikus eljárások nem valószínűsítik a 

bélelzáródás lehetőségét. A CA 125 marker hasznos lehet az ambuláns követésben, de nem 

hasznosítható szűrőeljárásként (5,12,15). 

A szintetikus GnRH analógok az eredeti 10 aminosavból álló peptidlánc 6. illetve 10. 

helyének kémiai megváltoztatása után 15-200-szoros erősségű agonista hatású decapeptidet 

eredményeznek. A szintetikus származék az endopeptidasok hatásának is jobban ellenáll, így a 

kezdeti agonista hatásnak megfelelően „up-'\ majd következményes „down-reguláció" jön létre a 

hypooestrogen állapotra jeilemző tünetekkel. Kezdetben stimulálja az LH és FSH felszabadulást a 



typophysis mellső lebenyéből, de ez a hatás fokozatosan csökken a folyamatos adagolás, 

elszívódás során, amint a hypophysis desenzibilizáiódik, a receptorok down regulatioja 

következtében. Az FSH és LH kiválasztás 10 napon belül jelentősen csökken. Más GnRH 

analógokhoz hasonlóan csökken az LH biológiai aktivitása, ezzel a folliculus érését, az ovulatiot 

és a luteinisatiot megakadályozza nőkben, a menopausalis szintre csökkentve az oestrogen 

synthesist. 

Folyamatos alkalmazása során gátolja a hypophysis-ovarium tengelyt, a kiváltott hypo-

oestrogen állapot igen hatásosnak bizonyult a kismedencei endometriosis kezelésében, a fájdalom 

és egyéb tünetek gyorsan csökkentek. 

Jelentős változást észleltünk az endometriosis tüneteinek javulásában. A dyspareunia 73%-

ban szűnt meg a nafarelin csoportban, míg 82%-ban a triptorelin csoportban. Bergquist és mtsai 

triptorelin kezelés során a dyspareunia megszűnését 87%-ban tapasztalták, szemben a kontroll 

csoport 52%-os eredményével, melyben placebot adtak (1). Hasonlóan Gardó és mtsai által történt 

danazol kezeléshez a kismedencei fájdalom jelentősen csökkent vagy teljesen elmúlt a nafarelin és 

triptorelin alkalmazása során (6). Regidor és mtsai közleményéhez hasonlóan, melyben 

buserelinacetat kezelés után 20%-os terhességi arányt írnak le, a kezelést követő hat hónapon 

belül a nafarelin csoportban 7 (23%) páciens esetében következett be terhesség, míg 22 (21,4%) a 

triptorelin csoportban [14]. 

Megállapítottuk, hogy a nafarelin és a triptorelin kiválóan alkalmazható az endometriosis, 

illetve az endometriosis okozta dysmenorrhoea, dyspareunia és sterilitás kezelésében. A 

váitozókori tüneteken kívül - melyek az agonista kezelés felfüggesztése után gyorsan megszűnnek 

jelentős mellékhatást nem tapasztaltunk a kezelés során illetve azt követően. A vizsgálat idő 

előtti befejezése mellékhatások illetve nem várt szövődmények miatt egyetlen esetben sem történt. 



A létrehozott reversibilis oestrogen hiányos állapotot meglehetősen jól tűrik a páciensek, és 29 

esetben (21,8%) terhesség következett be a GnRH analóg kezelést követően. Ez közel 28%-os 

terhességi arány, ha figyelembe vesszük, hogy a kezelésben részesültek közül 103-an kerültek 

vizsgálatra és kezelésre sterilitás miatt. 
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Mellékhatások GnRH analóg kezelés során 

Synarel (n=103) Decapeptyl-Depot (n=30) 

idegesség 41 (40%) 11(37%) 

hangulatingadozás 28 (27)% 8 (26%) 

hyperandrogén tünetek 11(11%) 3 (9%) 

libidó csökkenése 36 (35%) 9 (30%) 

gyakori fejfájás 13 (13%) 3 (9%) 

emlőméret csökkenése 19(18%) 6 (19%) 

testsúly növekedése 6 (6%) 2 (6%) 

testsúly csökkenése 3 (3%) 1 (3%) 

P=ILS. 
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Stádiumbeosztás Decapeptyl-Depot kezelés előtt és után (n=103) 

2. ábra 


