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BEVEZETÖ Az en dome tr iosis az ivarérett korban lévő nők egyik 

leggya koribb nőgyógyászati kóros e lvá ltozása, és mindm áig az 

egy ik legbo nyo lult abb és leghomályosabb betegsége . Eze n be

tegségben szenvedők elsősorban fogamzási nehézségek miatt 

j e lentke znek , vagy olyan idült panaszaik vannak , amelyek 

mindennapi tevéke nységük korl átozásá t eredményezik . A leg

utób bi adatok sze rint a betegség gyakor isága az utóbbi időben 

egyértelműen növekszik. A betegségnek je l en tős le lki vonat

kozásai is varrna k. Kimut atták , hogy a csalá dorvos i és nő

gyógyászat i rendeléseken kisemm ize ttség é rzéséve l és az azt 

követő búskomor sággal jelentkező nők egy része endom etrio 

sisban sze nved. Egy ango l klinikán 850 olya n nőnél vége ztek 

has-tükrözést , akiknek 6 hónapnál ho sszabb idei g tartó alhasi 

fájdal maik volta k. 92%-ban össze növ ése ket talál tak , amelyek 

hátte rébe n szövettan ilag bizony ított endometriosis vo lt. A ke

ze lés t követően lelki problémájuk és állapotuk rendeződött, és 

amik or az endometr ioti kus kép leteke t e ltávo líto tták , kisme

dencei fájdalmuk is megszűnt. 

Jele n tanulmányunkban az endometrios issa l kapcso latos iro

da lom nak alapvetően azt a részét foglaljuk össze, amelyik 

megalapozott ered ménye ken és véle ményeke n alapsz ik. Bár 

tudjuk, hogy e témáva l kap cso la tban napont a je lennek meg új 

írások, cé lunk azon ban nem az , hogy ezek adata it kritik átlanul 

felso rolju k. 

AZ ENDOMETRIOSIS MEG HATÁROZÁSA ÉS ELÖFORDULÁSI GYAKO

RISÁGA Az endo metrios is kis mede ncei-alhasi fájdalommal és 

fogamzási zavarokka l j á ró jóindulatú nőgyógyászat i betegség , 

amelyet szövet tanilag a méhnyálkahár tya mi rigye k és a st roma 

sej tek méhüregen kívü li el he lyez kedé se j elle mez. Az endo met

rios is pontos előfordu lási gyakor isága az át lag nép ességbe n 

nem isme rt . A kismedencei fájdalomról és fogamzási nehézsé

gekről panaszko dó nők körében az endometrios is becs ült gya-
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kori sága 20-90% közö tt van. Kürt e lzáródá s eseté n az endo

metrios is 3-3 0%- ban fordul elő ( 1-3) . 

KÓROKTAN Az endometriosis kialakulásának magyarázatára 

szo lgá ló, leg inkább elfogadott elméletek a következők: 1. a 

coe loma áta lakulás (metapla sia) elmé let, 2. indukc iós el méle t, 

3 . a méhnyá lkahárt ya átültetés (e ndom etriális szöveti transz

plantáció) elmé lete. Egy ik el mélet sem tudja megmagya ráz ni 

valamenny i endometrios is ese tében a méhen kívü li méh nyál

kahártya (ektópiá s endometrium) kialaku lását. 

COELOMA ÁTALAKU LÁS A coe loma á ta laku lás e lmélete magában 

fog lalja a has hárt ya felszín t alkotó coe loma hám méhnyál ka

há rtya típ usú szöve tté történő átala ku lását (4-5). 

IN DUKC IÓS ELMÉLET Az indukci ós e lmé let tu lajdonképpen a 

coelo ma áta lakul ás e lméleté nek k i bővítése. Ennek érte lmében 

a sze rvezet saját biokémiai tényezői a nem diff erenc iált hashár

tya sej teknek méhnyá lka hártyává történő áta laku lásá t idézik 

elő (6). 

A TRANSZPLANTÁC IÓS ELMÉLET A szöve ti áthelyeződés e lmélete 

sze rint az endom etriosis a menstruáció sorá n a méhkürt ön ke

resz tül v isszaá raml ó méh nyá lkahártya sej tek kisme dence i 

megtapadásának és beágyazó dásá nak köve tkez ménye. A j elen

leg i klinika i és a kísérleti adatok ezt az el mélete t támasztjá k a lá 

(7-8). A havivé rzés viss zaá raml ása, vagy is a vé r, a méhnyá lka

há rtya sej tek és mir igya lkotórészek kürtö n keresztül történő, 

mens truá ció a latt i visszafo lyása, az ivarérett korban lévő nők

ben általános je lenség. A rende lkezésre á lló adatok sze rint 

a menstruác iós visszaár aml ás az endo metrio sisban szenvedő 

nők esetén nem gyako ribb, mint az egészsége s nőknél (9). 

Ezek az adatok azonban fenntartással értékelhetők , mert a 

hast ükrözéses vizsgá latok at izom elemyesz tés t követően és 

alta tásban végezték. Ez befolyáso lhatta a méh-mé hkürt csa tla

kozás t, mes terségesen lehetővé téve a kürtön ker esz tüli vissza

áramlást. A hav ivérz és visszaáram lásá nak valószínűségét iga

zo lja az a megfigye lés is, amely azt mutatta , hogy a havi vé rzés 

alatt végze tt dia lízis során nye rt hasűri folyadé kban méhnyál

kahár tya sejt ek talá lható k. 

Fel merül a kérdés , hogy ha a menstruác iós visszafo lyás ilyen 

gyakran fordul el ő, miért nem betegs z ik meg minden nő 
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endometrios isban? Magyarázatul szolgá lhat, hogy a havivér

zés alatt a hasüregbe jutoll méhny álkahárt ya sejtek szá ma 

nagyob b azo kná l, akik endom etrio sisban szenvedne k. Ez azé rt 

fontos, mer t az endometriosi st kivá ltó menstruációs váladék 

menny isége és a beteg ség későbbi kifejlődése közölt szo ros 

össze függés t figye ltek meg ( 10). Azt is feltéte lezi k, hog y a 

menstruációs visszaáram lás során a vá ladék beágyazó dás i ké

pes sége nagyobb lehet azo kban a nőkben, akik endom etrios is

ban betege dnek meg. Felmer ül az is, hogy az endometri os is

ban meg betege dett nőkben a méhnyá lkahárt ya sej tek meden

céből történő e ltávo lítása v issz a fogo ttabb , amely sz intén a 

méhnyá lkahárt ya sejtek és miri gye k méhen kívüli meg tapadá 

sát seg íti e lő . Az immunr endszer specifiku s immun vá lasza 

csa k akk or jöhet létre, ha a méhnyá lkah ártya sej tek képesek az 

MH C II os ztá lyú me ghatáro zókk al egy ütt antigé neke t kifejez

ni a C D4+ T-limfo ci ták szá mára. A méhnyá lkahárt ya st-rómá

ban az endothe l sej tek, a lim foci ták és makr o fágok fejez ik ki a 

DR , DP és DQ II. osztályú M HC antigé nek et ( 11-12). Kóros 

körülmények közöl t a sze rve ze tben a méhnyál kahártya há m

sej teken az MH C 11 osz tályú antigének kifejeződnek. A leg

újabb adato k azt mut atj ák , hogy adcnomi osis ban vagy endo

metrio sis ban szenvedő be tege kben mind a méhben, mind 

pedi g azo n kivül el helyezkedő méhnyálkahárt ya mirig ysejt ek 

fokozo tt DR kifejeződést mut atnak ( 13) . 

A SEJTEN KÍVÜLI MATRIX ÉS ADHÉZIÓS MOLEKULÁK Az endo

metrio sis tekinthető olya n jóindulatú daga nato s folyamatnak 

is, amely a legtö bb egyé nben alacso ny sejto sz tódás i aránn ya l 

és korlátozo tt növekedésse l jár. Az endometr ios is azo nban né

hány, a rossz indul atú folya matokra jellemző saj át ságg a l is ren

de lkezik. Nem tisz teli a szöv eti határoka t, a környező szövetek 

felé te1jed, beszűri azoka t, átté teket ad ( 14). Az e lvá ltozás nem 

tokba zá rt. A da gana t bu1ján zás hoz haso nlóan az endom et rio 

sis ki fejlődésének kul cs lépése i: 1. a gaz da szöve t a laphártyájá 

hoz történő tapa dás, 2. a fehérjék hely ben történő feloldása 

(proteolíz is), és 3 . a szövete kbe történő behato lás ( 15). 

TAPADÁS A HASHÁRTYA ALAPHÁR TYÁJÁHOZ Az alaphártya fo lya

matos, sej ten kívü li mát rix (ECM ), amely a szöve tek a lkot óré

sze it e lvá lasz tja a környező vérerektől , idcgektől , izmoktó l, a 

méhnyá lkah ártyá tól, a hámszövettől és a mesoteli umt ól. Lami

nin és fibro nektin nevű g likoprot e ineket tartal maz, mel ye k 

elősegí tik az ép és a kóro s sejt ek tapa dását. A hashár tyába n 

fészkelő endomet riot iku s sz ige tek alapját képező alaphárt yá

ban a laminin és a fibronek tin is megtalá lható, és úgy tűni k, 

hogy a GnRH agonis táva l történő kezelés hatá sá ra 3 hón ap 

után eltűnik ( 15) . A nyuga lmi állapotban l évő ha shártya mak 

rofágo k in vitrn fibronekt in termel ésé nek mennyisége az endo

metrio sisban szenvedő, foga mzó és foga mzás i neh ézsége kke l 

küszködő nőkben egy aránt foko zó dott ( 16) . A fibrone ktin en és 

a laminin en kívül az EC M má s glikoproteinek et is ta rtal maz . 

Az endometrio s isos e lvál tozásba n egyes szerzők sza bályos 

alap hártyá t (a kollagén IV no rmál el őfordulását) írtak le (1 7) . 

Az utóbbi időben kimut a tták, hogy a sza bá lyos méh nyálkahár 

tyába n lévő 1, 11 és IV típu sú kollagén az endo metr ios isos és az 
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endometriosisba n nem szenvedő nőkben mennyiség ileg köze l 

egyforma , és hason ló mértékb en talá lható a mé hen kívül i méh 

nyálkahárt yá ban is. Ezek a vizsg álatok azt is igazo lták, hogy a 

mélye bbre te1jedő endom etriot iku s beágyazó dáso kat körü l

vevő szöv e tbe n az l-es koll agé n fordul e lő a l egjelentősebb 

menn yiségben ( 17). Az integ rinek közül a sza bál yos méhnyá l

kahá rtyá ban a miri gyhám sejt ek el sősorban az a 2-t, a3-at és 

a6-ot (koll agé n/ lam inin recep toro k), mí g a st rom a sejt ek 

főként a5-öt (fibron ek tin receptor) képez ik. A mé hnyá lka

hártya hám sejt ekbe n előbbiek köz ül az al , va lamint a fibro 

nekti n rece ptor mindkét a legysége, az aVf33 is ci klus- fi.iggő 

vá ltozáso kon me gy keresz tül. 

HELYILEG TÖRTÉNŐ FEHÉRJE FELOLDÁS A mé hnyá lkahá rtya sejt ek 

és miri gye k beágyazó dásá nak második lépése az ECM he lyi 

káro sítása . A IV-es típu sú kolla ge náz enzim , mely ebben a 

folyamatban me ghatáro zó ( 18), a szab ályos sejt ekbe n is képző

dik és fontos sze repet j átsz ik a szöve tek átalakul ásába n, külö

nösen az embrióképződés, sebgyógy ulás és a méhlepé ny kiala

kulá s ala tt. Nort hern blo t e lemzésse l ezen enz im jelenlété t 

endometrio sisos szövete kben is kimut atták. A 111-as típusú pro

kollagén aminotermináli s pro-pepti djei nek sz intj e, ame ly az 

EC M aktiv káro sodá sának jelzője, emelkede tt az endom etr io

sis mind en formá jában. Más ECM káro s ító enzime k, köz tük a 

metal lop rote inázo k (pl. matr iliz in, str imoli z in 1, 2, 3 és a szö

vet közt i kollagenáz) méhn yá lka hártyá ba n történő képződését 

és kifejeződését is le írták ( 19). 

VÁNDORLÁS A GAZDASZÖVETBEN Az endomctrio sis kialaku lásá

nak harmad ik lépése magá ban foglalja a méhen kívül i méh

nyá lkahár tya sejteknek a szövete kbe , pl. hashártya , történő 

behatolá sá t. Ebben a folyamatb an jelentős sze repe t já tszanak 

bi zo nyos citok inek és növ ekedés i fakt oro k, ame lye k elősegí tik 

a méhnyá khártya sz ige tek növe kedését és terj edésé t. A rákszö 

vetekből in vivo azono sít ott és izo lált aut ok rin motilit ás i ténye

zők (20) serkentik az á llábak kinyúj tásá t, melyet a daganatsej

tek gazdaszöve tekbc történő közvet len mo zgása követ. Ezen 

tényezők vizsgá lata betekinté st nyújthat a méhen kívüli méh

nyá khártya beágyazód ásának mec han izm usa iba ( 15). 

IMMUNSEJTEK ÉS ENDOMETRIOSIS 

A HASÜRI FO LYADÉK MENNY ISÉGE A hasüregi folyadé k a pete fé

sze k és a hashártya vá ladékának ke ve réke , me lynek összeté

tele vá ltoz ik a petefé szek szakaszos működésével. A hasü reg i 

fo lyadék mennyisége a tüsző növe kedés sza kaszá ban kevés, a 

tüsző ki l ökődés után felszaporod ik, a késői sárga test sza kasz

ba n pedig újra csö kken (2 1 ) . Úgy tűnik, hogy az endome trio

sisban nem szenvedő. de fogamzás i neh ézségek kel küszködő 

nőkke l össze haso nl ítva, az endome triosis kiala kulása nem be

folyásolja je lentősen a hasüregi folya dék men nyiségé t. Egyes 

kutatók ezze l sze mb en a hasü ri folya dék men nyiségé nek 

növeke désé t írták le endometri os isos fogamzás zavaro kban 

szenvedő nőkben, össze ha sonlít va olya n foga mzó képes nők

kel, akikb en endome tri osist nem lehetett kimuta tni (22). A has

üreg i folyadék menn y isége és a foga mzás i nehézség közö tti 
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összefüggést támasztja a lá az a meg figye lés, miszerint azok ban 

az endometrio sisos betegekben , akik terh ese k le ltek, lényege

sen kevesebb az átlagos hasüreg i folyadék mennyisége, mint 

azokba n, akik nem estek teherbe (23) . 

MAKROFÁGOK ÉS LIMFOC ITÁK A ha süreg i fo lya dék sejtjeinek 

többsége makrofág, amelye k nag y va lósz ínüség gel monoc ita 

e redetüek. Sajátságo s monoklon ál is ellenanyag-fes téses mód 

sze rre l kimutatt ák, hogy a hasüreg i folyadék sejtjeinek közel 

50-70%-a makrofág (24) . Feltéte lezése k sze rint a makrofágok 

fontos sze repe t játszana k a hasü reg i homeo sztáz is fenntartásá
ban azá ltal , hogy elt::ívolítj ::ík a hasüregbe került vörösvé rsejte

ket, káro sodott szöve tdarabokat és méhnyálkahártya sejte ket . 

A has hárt ya makrofá go k száma a fogamzási nehézsége kke l 

társ uló endometrio sisos nőkben, a tisz táza tlan ercdetü fogam

zás i nehézsége kben szenvedő nőkhöz viszo nyítva emel kedett 

(25) , köz tük a nagy makrofá gok nagyob b arányba n vannak 

jelen (26). Az endo metrios isban szenvedő csö kken t fogam zó 

képességü asszonyok ha süri folya dékjában emelkede tt makro 

fág mennyiséget ta láltak a foga mzó képes nőkhöz viszo nyí tva 

is, ez a kü lönbség azo nban csak gye ngé n volt sz ignifikán s. 

Medroxiprog esz tero n-acetát keze lés t követően a makrofágok 

szá ma csökken (27). Az eddi gi adatok arra utaln ak, hogy in

kább a korláto zott fogamzó képesség áll ok i kap cso latban a has

hárt ya makrofágo k növeked ett számával , mint sem az endomet 

r iosis (27 ). Kísérle ti á llatokban az endome triosis nem növeli 

sz ignifiká nsan a hasü regi fo lyadék makrofágjainak szá mát . 

A hasi folyadé k sejtjeinek 30-50%-a limfocita (28) . Az egész

séges nőkkel össze ha so nlí tva , a fogamzóké pesség csök kenésé 

ve l já ró endome trio sis ban a hasüregi fo lyadé k lim focitá inak 

száma emelkede u . Emelkedett tová bbá azo kban a be tegekben , 

akiknek a kürtjük nyitva va n, szembe n azok kal , aki knek e l van 

záródva (29). Az egészséges fogamzóképe s nőkkel összeha

so nl ítva, a T sejtek , a C D4+ T he lper sejt ek és a C D56+ N K 

sej tek szá ma növek ede tt az endome triosi sban szenvedő nem 

foga mzó nők és az endometrio sisban ne m szenvedő, csö kkent 

foga mzó képességü nők has üreg i fo lyadé kában (30 ). A has

üreg i folya dék T-sejtjcinek magas szá mát és a T4/T8 arány 

meg növ ekedésé t is az en dometrios isba n megbe tegede tt. csök 

kent fogamzóképességü nőkben figye lték meg . Az cndomet

r iosis né lküli csö kke nt fogamzó képesség ü vagy mede nce i ösz

sze növésekke l rende lkező betege kben ez a sej tszá m emelke

dés nem vo lt ész lel hető (28) . 

Jóll ehet , a ha süregi makrofágok , limfoci ták, T sejt ek, T he lper 

CD4 + sejt ek és 1K sej tek szám a is növe ksz ik az endometr io

sisos eredetű csökkent foga mzó képe sség ü betege kben, a has

üreg i folya dék sej tjei nek szá ma azonban nincs össze függés ben 

az end ometrio sis kite ,je déséve l. 

GYÜJTÖERES VÉR A leg több vizsgá ló szer int az endometrio sisba n 

szenvedő és az endom etrios isban nem szenvedő csö kkent 

fogamzóképességű nők véré ben a mak rofágo k, limfoc iták és 

limfocita alcso portok (T sejt ek, B sejt ek, T he lper sej tek, 
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T cytotox iku s sejt ek, NK sejt ek) számában nincs lényeges kü

lönbség (31 ) . Az alhasi pan aszokat is okozó endometriosi sos 

be tege k véré ben a differen c iált K sejtek ar ánya alacso nya bb , 

mint az egészséges nők vérébe n (32) . 

SZABÁ LYOS MÉHNYÁLKAHÁR TYA Ismert, hogy a méhnyá lkahártya 

sejtes beszűrődése a vérzés kezdete előtt kél nap pal meg indul 

(33). A legjelentősebb fehé rvé rsejt népesség az emb eri méh

nyá lkahá rtyában a C OS+ T-sejt (a hámon be lüli limfoc iták 

60-80 %-a). Az egyé b típusú sej tek, köztük a CD4+ T sejtek és 

makrofá gok , va lamint a B sej tek is gya korlati lag hiányoz nak. 

A méhnyálkahártya strom ában a limfoei ták halmazo kban vagy 

m ini kül önálló sej tek forduln ak e lő. A limfocita csopo rtok az 

a lap rétegben közvet len kapcso latban vann ak a miri gye kkel , és 

e lsősorban T sejtekből , makrof ág okból és elvé tve B sejtekből 

állnak ( 11 ). Az en dometrios isos beteg méhnyálkahárt yá ban a 

makrofágok szá ma a stromá ban eme lkedett , a T lim foc iták 

száma azo nban alacso ny (34). 

MÉHEN KÍVÜLI MÉHNYÁLKAHÁRTYA Az cndo metrios isos sz ige teken 

be lül i szöve ttani lag bizonyított vé rzése k gya kran hisz loc itá k

ból és ún. "psze udoxa ntoma sejtekbő l" álló , másod lago s gy ul

ladá sos reakc iót vál tanak ki. Az endometriosi s pszeudoxa n

toma sej tje inek elsődleges festékan yaga nem a haemo sziderin, 

hanem a ceroid (35). A psze udoxa ntoma sejt eke n kívül lim fo

citák és más gy ullad ásos sej tek is j e len lehetne k. A mé hen kí

vüli méhn yá lkahár tya szige tek kötőszövet fe lsza porodá st 

okoz nak, mely öss ze növése khez vezet (35). Az end omet rios is 

mélyre te,j cdő formájáb an stroma eredetü nyiroktüszőket és 

idegsz álaka t figye ltek me g. Eze k az e lvá ltozáso k magyaráz 

hatják a kif ejeze tt kismedence i fájda lmai mé lyre te,jeclő beteg

ségek ese te iben. (36) . A méhe n kívüli méhnyá lka hár tya sz ige 

tek stromája el sősorban fehé rvé rsejt eke t tarta lmaz, egyes sej 

tek vagy kis sej tha lmazo k form áj ában (37), benn ük a T sejt ek 

és a makrof ágo k ugya nol ya n megos z lásban vannak , mi nt a mé

he n be lül i méhnyá lkah ártyá ban. Az NK sejte k azo nban kiseb b 

számb an vannak j ele n. Máso k szeri nt a limfo c iták, T sejt ek és 

a makro fágo k magasabb száz a lékos arányban talá lhatók a mé

hen kívüli méhnyá lkah ártya sz ige tekb en, min t endome triosis

ban nem szenvedő nők szabá lyos méhnyá lkahárt yáj ában (38). 

IMMUNSEJT MŰKÖDÉS ÉS ENDOMETRIOSIS 

HASÜR EG I FO LYADÉK MAKROFÁGOK Egészség es nők hasü regi 

folyadéká ban talá lható makrofá go k a sze rveze tben csa k korlá

tozotta n képesek a gyu lladásos makro fágokká va ló áta lakulás
ra. Az MHC II os ztályú antigéneke t ne m képese k a sej t egy ik 

pól usára összeg yüjten i és bekebelez ni. Eze k a makrofágo k a 

HLA- DR , C3b, Leu M I és Leu M3 antigé nekre poz itívan fes

tődnek , és képesek a mi togénfüggő T sej t sza porod ásá t kivá l

tani (26, 39). Egészséges nőkben a mak rofágo k müködő álla

potba n vannak. Tevé keny ségü k a hav ivérzés a latt növe ksz ik. 

Az egészséges nőknél meg figye lt sza ka szos tevé ken ység 

enyhe endometrios isban szenvedő nőkben kifeje zettebb , míg a 

betegség súlyosa bb szakasza iban levő nőknél kevésbé ész le l

hető (40) . A ha süreg i folya dék makrofágjai nak nyugvó kemilu -
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mine szcenciája (a resp irác iós robbaná s aktivitás j ele) a csök

kent fogamzóképességg el társult endometriosi sban maga sabb , 

mint az egyéb eredetü fogam zási zava rokban szenvedő nők

ben. Úgy tün ik, hogy az endom etr ios isos betegektől szá rma zó 

hasi folyadék makrofágok a fluoreszce ns j e lzőket sza bál yosa n, 

az M HC 11 antigéneket pedig jobban képesek a sejt egy ik pont

j án összegy üjten i és bekeb elez ni (26) . Ezek az adatok arra utal

nak , hog y ezeknek a makrofágoknak az a lap akti vitási álla

pota magasabb az endom etriosisos betegek ben, m int az egész

séges nőkben. A csa k je lzett és enyhe endome trios isban 

szenvedő nőknél a hasüreg i folyadék makrofágok sej tkáros ító 
hatása emelke dett, míg a közepes vagy sú lyos endomet ríosís 

ese tén , továbbá az egyé b okból tehe rbe nem eső nőknél nem 

(4 1 ). Dana zo lla l vagy GnRH analógga l keze lt endometriosisos 

betegektől szárm azó sejtek sej tkárosító hatá sa a be tegség ha

so nló stádiumában lévő, de keze letl en nőkhöz viszonyít va 

sz ignifik ánsan emelke dett (41 ) . 

A hasüregi folyad ékb an lévő makrofá go k méhnyálkahár

ty arák- sej tek tenyésze tében serkentik a sej tek osztódását. Ez a 

hatá s háromszo r nagyo bb, ha a hasüreg i folyadék enyhe endo

metrio sisos betegből szár maz ik. A sej tosztó dást serkentő hat ás 

fokozódott , ha a tisztított epidermális növekedés i faktort 

(EG F-et) a tra nszformá ló növekedési faktor -a- va l egy ütt 

(TGF-a) adták a tápta lajh oz, ezze l szemben az EGF ellenes 

monok lonális el lena nyago k hat ásá ra gá tlódott. Semmif é le kü

lönb sége t nem lehetett meg figye lni azo nban, ha a tumor nek

roz is faktor-a-t (TNF -a), az interleukin- 1-e t (1 L- 1) vagy az 

MDGF -e t (ma krofá g eredet ü növeked és i fak tor) egye dül adták 

a tenyésze thez, ami atTa uta l, hogy az osztódást serkentő ha

tás t az EG F és a ho zzá haso nló növ ekedési faktorok közvetí tik 

(42). 

Kis fokú endometrio sis esetén a hasi folyadékban lévő 

makrofá gokban az lL-1-P mR S kifejeződése nö veked ett a 

közepe s vagy súlyos endom etr ios isban szenvedő, valamint 

medencei össze növése kkel rendelkező vagy az egészséges 

nőkhöz viszo nyítv a. Az enyhe endometriosis ban szenvedő, va

lamint a medence i össze növések kel rendel kező és az egészsé

ges nőkkel sze mben, a közepes és a súlyos endom et riosisos 

betegektől szá rma zó hasi folyadék makrofágok IL- 1-P recep

tor antagoni stáinak ki fejeződése foko zottabb. Ennek oka egy 

o lyan mec hanizmu s, az IL- 1-P-ró l az IL-1-re történő átkap cso 

lás lehet, am ely az endo metrio sisos nőkben az immun - és a 

gy ulladásos folyam atokat sza bá lyozza (43). 

HASÜREG I FOLYADÉK LIM FOCITÁK Az endom etr iosisos betegektől 

szár mazó hasi folyadéknak a vér te rmé sze tes ölősejtjeire ( K 

sejt ek) kifejte tt gá tló hatását a has i folyad ék aktív szé nnel tör

ténő keze lésé ve l nem lehet meg szüntet ni, ami arra utal , hogy 

az NK sej tek csö kkent működése va lósz ínül eg nem a pro sz

tag landin o knak és a szteroidoknak tulajdon ítha tó . Az eddig i 

adat ok sze rint a kezeletlen endom etriosisos be tege k has üreg i 

folyadékának magasa bb a kemo taktiku s hat ása , mint az endo 

metriosisban nem szenvedő vagy már gyógysze res keze lése n 
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átesett endometrio sisos nők hasi folyadék ának. Eze n kemotak

tikus tényező(k) eredete és term észete még nem ismert (44) . 

GYÜJTÖERES VÉR MAKROFÁGOK Egy foga mzás i nehéz sége kke l 

és/vagy medence i fájdalmakkal küszködő nőkön e lvégze tt 

tanu lmány sze rint az endom etriosisos betegekből szá rma zó 

vérben lévő monocit ákban az IL- 1-P mRN S és az lL- 1-P-ra 

mRNS kifejeződését nem lehet kimu tatni (43) . Az endometrio

sisos nőkből és az ismeretlen eredet ü csö kkent foga mzó

képe sségü nők egy a lcsoportj ábó l szá rma zó monoc iták előse

g ítik a saját méhn yá lkah ártya sejt ek sza poro dásá t, m íg a 

fogamzóképes nőkbő l eredő monocit ák gáto lják. Az eddigi 

elképze lések szer int ez a j elenség egy rész t a mon oc iták méh

nyál kahárt ya növe kedés i faktort termelő, más rész t a méhnyá l

kahártya sejtek ezen faktor (ok)ra történő vá laszadás i képessé

gétől függ (45 ). 

GYÜJTÖERES VÉR LIMFOC ITÁK A súlyo s endometrio sisban szen

vedő betege kben a B sejte k szaporodá sa lassúb b, min t az 

enyhe endometrio sisos és egészség es nőkből szárma zó B sejt 

tenyésze tekben. Az eddigi ada tok arra uta lnak, hogy a saj át méh

nyál kahárt ya sej tekke l sze mbeni immun vála sz endomet riosi s

ban csökk ent lehet. Ezt bizo nyítja, hogy a bet egség mentes 

nőkhöz viszo nyítva az endometrio sisos nőkből szá rmazó saj át 

méhnyálkahá1tya sejte kre irányuló sej t-közve tített sej tkárosí tás 

csö kkent (31 , 46). A saj át méhnyá lkahár tya sejtek kel sze m

beni csökke nt sej tkáros itás az K sejtek tevé kenységé ben be

következő káro sodásnak, és a méhnyá lkah ártya K sejt sejt 

káros ítássa l szembeni e llenállásának köszönhető. Ugyanakkor 

a fel fokozot t N K müköd és nem gá tolja az endome triosis nö

vekedé sét és az endomet riosis k ifej l ődését (46) . 

MÉHE N BELÜLI ÉS KÍVÜLI MÉHNYÁLKAHÁRTYA Több szerző leírt a, 

hogy az emberi méhnyál kahárt ya sejt tenyésze te oldódó 

imm ungá tló anyago kat szabadít fel. Más ada to k az t mutatják , 

hogy az endometr iosisos nők tüszőnövekedés szakaszá ban lé

vő méhnyá lkahártyájáb ó l szárma zó stroma sej t kivona tainak 

nagyo bb a kemotaktik us képessége , mint az ezen betegségek 

ben nem szenvedő nőktől szá 1mazó haso nló ki vonatokn ak 

(34) . A méhen kívül i méhnyá lkah árty ában az IF -y mR S-t 

kifejező T sejt ek és makrof ágo k nagyo bb szá mban vannak 

je len , mint a szabá lyos méhnyá lkahá rtyában. 

A GYÜJTŐERES VÉR, A HASŰRI FOLYADÉK ÉS A REPRODUKTÍV SZÖ

VETEK HATÁSA A MÉHNYÁLKAHÁRTYA NÖVEKEDÉSRE ÉS FOGAM

ZÁSRA 

HASŰRI FO LYADÉK Az endom etrio sisos me gbete gedése kben 

szenvedő nőktől szá rmazó, 10-20% has i folyadékot tarta lmazó 

tápta laj szig nifi kánsan jobban serke nti a méhnyá lkahárt ya 

stroma sejt ek szaporodá sát , mint a be tegség nélkü li nők has i 

folyadéka. Az érképződés (angioge nezis) kivá ltása gy akrab 

ban (58%) érhető el az end ometrio sisos betegekből származó , 

mint a betegség ben nem szenvedő nők hasi folyadékával. 

Az érképződési és méhnyálkah ártya növekedési faktoro kat tar 

talma zó hasi folyadék gya krabban fordul elő, és/vagy nagyobb 

1998 Nbgró g)'ám 11i Onkológia ! . 33- 46 



menny iség ben termel őd ik endomet rios isos be tege kben, min t e 

be tegség ben nem szenvedőkben. 

GYŰJTÖERES VÉR Ha egér emb riókat endome triosisos be tege k

től számiazó, hővel kezel t szé rumb an teszü nk, az embriók fej 

l ődése leá ll. Ez a ha tás 3 napig tartó glukoko rtikoid keze lésse l 

felfüggeszthető (48-49). A kürt eredetű és más, nem endome t

rios is o koz ta csök kent fogamzóké pesség ben szenvedő nők szé

ruma az embriók fejl ődését nem gá to ltja . 

M ÉHEN BELÜ LI ÉS KÍVÜLI MÉHNYÁLKAHÁRTYA Többen meg figye l

ték, hogy az elsődleges endometrios isba n új e rek képződnek. 

Á llat kísé rletekbe n a Rhesus majo m sze mének mellső sze m

csarno kába endometr ios is szöve te t ültetve, ki fejeze tt érképző

dés volt meg figyelhető. Az érképződés mértékét a pete fészek 

sztero idok je len lé te befo lyáso lja . 

CITOKINEK ÉS NÖVEKEDÉSI FAKTOROK 

BEVEZETÉS A ci to kin mole kulák és a monok lonális neutra lizá ló 

elle nanyago k molek uláris kló nozása és ki fejeződése lehetősé

get tere mtett az egyes citokinek szerkeze tének és tulaj do nsága

inak a meg határozásá ra. A ci to kinek ple iotrop fehérjé k, ame

lye k a te rmésze tes és a speci fiku s immunit ás végreha j tó szaka

szában termelődnek. Sze repük az , hogy autokrin, parakrin és 

endok rin kapcso lotakon keresz tü l az immun - és a gy ulladásos 

folyamat okat közve títsé k és szabályozzá k. A ci tok in kiválasz

tás rendsze rin t rövi d, önma gát korlátozó ese mény, amely átme

netileg fokozza a genet ikai átíródást, a röv id él etű mRN S átíró

dását segí ti elő (52). A c itokineke t és a növeke dési fakto roka t 

is so kféle hae mopoe tikus és nem haemopoetiku s sejt termelhe

ti, köztü k a iva rrendszer szöve teiben levő endo krin vá lasz

sejtek. A ci toki nek hatása i nagyon sokfélék: egy bizonyos 

citoki n töb bfé le müködése átfe dést mutat más c itok inek műkö

déséve l, és egy bizonyos c itokin gyak ran befo lyáso lja a többi 

c itok in képződését és hatásá t (összegeződő és ellenté tes hatás) . 

A c itok inek, más pol ipeptid horm ono khoz haso nlóan, a cé lsej 

tek felszí nén lévő meg határozott rec eptorokhoz kötődnek . So k 

citoki n rece ptor képződését saját ságos je lek , pl. más c itok inek, 

a rece ptorhoz kötött c itok inek poz itív és nega tív visszaje l entő 

hatása, sza bályozzá k. A cito kinekre ado tt legtöbb vá lasz új 

mRN S és fehérje képződéssel já r, és órák ala tt lezaj lik. A ci to

kinek nem csak a gaz daszerveze t véde lmének közvetitő i kén t, 

hanem a sejt osztódás szabá lyozóiké nt is működnek (52) . 

A c itokinek ha tása a lapvetően négy területen érvé nyes ül: 1. a 

természe tes imm un itás közvetí tőanyagai, 2. a lim foci ta műkö

dés, növekedés és diffe renciá lódás szabá lyozó i, 3. a nem-spe

c ifikus gy ulladásos sejte k serkentő anyaga i és 4 . az éret len 

leukoc ita növeke dés és diffe renc iá lódás serkentői (52) . A c ito

kineknek hatása lehe t a hipota lamusz- hipofízis -petefésze k

méhnyá lkahártya tengelyre . Töb b c itokin szere pet j átszhat az 

endometriosis és az endomet rios issal társu lt fogamzás i zava 

rok kórtanában (53) . 

A TERMÉSZETES IMM UNI TÁST KÖZVETÍTŐ CITO KINEK 

TUMOR NEKROZIS FAKTOR-M (TNF-A) A TNF-aa- t a havivé rzés a latt 
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a méhen kívüli méhnyá lkahá rtya sej tek termelhetik, és a 

TNF- a mRNS- t mind az emb eri méhnyá lkahártya, mind az 

endo tel sej tek kifejez ik. A TN F-a gá to lhatja a sej tsza poro dást, 

elősegí t i a hámsej tek szé tválás át, a hám és endo thel sej tek be

tervezet t sejtha lá lát (apoptosis), és fokozza az erek áteresztő

képességé t. A közepes vagy súlyos endo metrios isba n szenvedő 

fogamzó és nem foga mzóképes nők hasüreg i folyadékában 

ta lá lha tó TNF-a mennyisége magasabb , mi nt az endome trio

sisban nem szenvedőkben. A súlyos endometrios isban vagy 

kismedence i gy ulladásban (PID ) szenvedő nők közö tt azo k

nak az ará nya , akiknek a has üregi folyadé kában TNF-a-t lehet 

kimutatn i, nagyo bb , m int az egészséges nőkben (54). A dana

zo l vagy busere lin keze lés a hasüreg i folyadék TN F-a szint

j ét csö kkenti. A T F-a b ioaktivitása endometrios is okozta 

gá tolt foga mzás ese tén magasabb , m int a foga mzó képes nők

ben . Az emberi méhnyá lkahártya strom a sej tje inek mezo tel 

sejte khez való tapadása in vitro szig nifikánsan növeksz ik 

a mezo tel sej tek fizio lóg iás szintű T F-a -va l va ló előkeze

lése során, ami arra utal, hogy ez a c itok in elősegítheti a mé

hen kívüli méhnyá lkahár tya hashártyába történő beágyazó

dását (56). 

INTERLEUKIN- 1 (IL- 1) Az inter leukin - 1-a , a T F-a- hoz haso nlóan, 

a természe tes immu nitás sorá n a gazdaszerveze t gyu lladásos 

vá laszá nak közvetí tőanyaga. Két fajt ája az I L-1-a és az 

IL- 1-~, amelyek ugya nazo khoz a sejtfe lszín i receptoro khoz 

kötődnek, és azonos a biológ ia i aktivi tásu k. Az IL- 1-a memb

ránhoz kapcso lt formába n fejti ki biológ iai hatásá t, míg a 

keringés ben ész le lt IL- 1 hatás nagy része az IL-1-~ -nak kö

szönhető. Az IL- 1 rece ptoro k majdn em va lamenny i vizsgál t 

sejttípu son megta lálhatók. Az I L- 1-a, hasonl óan a T F-a -hoz, 

e lőidézi az adheziós mo leku lák képződését, mód osítja a sej t

szaporodást , lázat okozha t, kivá lthatja az akut fázis fehé1jék 

máj á ltal i képződését és a kahex ia kiala kulásá t (52 , 57). Endo 

metrios isban, a T F-a-hoz haso nlóan, az IL- 1 va lószíníí leg a 

méhnyál kahártya sejt ek növe kedésére és a foga mzóképesség re 

gátló hatást fejt ki. A vizsgá lati ada tok sze rint a PID-be n meg

betege delt nőkben és az endo metr iosis l-es és 11-es stádium á

ban szenvedő betegekbe n az I L- 1 hasür i folyadék sz intje ma

gasabb, mint az egés zséges nőkben , vagy a 111 és IV stádiumú 

endo met rios isban, va lamint myo mával, petefésze k tömlővel 

vagy össze növésekke l rendelkező nőkben . Az IL- 1 az endo

met rios isos szige teket körü l vevő kötőszövetben is kimutat

ható, ami arra uta l, hogy az IL- l -nek szerepe lehet a méhen 

kívül i méhnyá lkahártya növekedésé ben (43, 58) . 

INTERLEUKIN-6 (IL-6) Az edd ig i adatok azt mu tatják, hogy az endo

metrios isos nőkben kialaku ló medencei gyulladás nem növe li 

a has i folyadék IL-6 sz intjét . Bár az IL-6 szerepe az endo

metrios is kifejlődésében nem ismer t, az endome triosis kórok

tanába n sze repet j átsz hat, mivel a méhen kívüli méhnyál ka

hártya sej tek IL-6-ot termelnek (59-60) . 

A LIMFOCITÁ K MŰKÖDÉSÉT, N ÖV EKEDÉSÉT ÉS D IFFERENCIÁ LÓ DÁSÁ T 

SZABÁ LYOZÓ CITO KINEK A lim foc itáka t szabályozó IL-2- t, 
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IL-4-et és a transz formáló növekedési faktor-~-! (TGF-~ ) fő
ként az antigén által aktivált CD4+ T sejtek termelik. 

TRANSZFORMÁLÓ NÖVEKEDÉSI FAKTOR-~ A TGF-~ mRNS egyenlően 
oszlik meg a méhnyálkahár tya mirigyekben és a stromában 
(6 1 ), és szintje mintegy kétszeresére növekszik a szekréció s 
szakaszban és ötszö rösére a kora terhesség i dec iduában (62). 
A TG F-~ mRNS ezen időleges kifejeződése a lapján feltételez
hető, hogy ezen citok innek, amelyik az anya i-magzati felsz í
nen termelődik, sze repe van a beágyazódásban azáltal , hogy 
növeli a plazminogén aktivátor gátlók szintjét, és így korlátoz
za a trofob laszt terjedésé t. Az is feltételezhető. hogy a TG F-~ 
mRNS ciklus függősége hozzáj árulhat a sejt szaporod ás gátlá
sához a dom ináns sejtdifferenciálódás szakában (63). Korább i 
tanu lmányok igazolták a TGF-~ immun reakt ivitását a méhen 
kívüli méhnyálkahártya sejt ekben , a legintenzívebb festődést a 
méhnyálkahártyát beszürő makrofágokban észlelték (64). ln 
vitro tanulmányok szerint az alap TG F-~ szint az endo-metr i
otikus szövetekben magasabb, mint a méhben l évő méhnyá lka

hárryában ( 19). 

A GYULLADÁSOS SEJTAKTIVÁLÓ CITOKINEK 
1NTERFERON-'Y (rFN-'Y) A T sejtek és a makrofágok magasabb kon
centrációban és az IFN-y-t kifejező mindkét leukocita típus 
nagyobb arányban fordul elő az endomet riotikus beágya zódá
sokban, mint a szabályos méhüregi méhnyálkahártyában. 

RANTES (REGULATED ON ACTIVATION NORMAL T EXPRESSED AND SECRETED) 
A RA TES a vérlemezek 4. gén szupercsaládjának T sejt spe
cifikus citokinje, és szelektív kemoaltrak tánsként szolgál az 
emberi vér monoci ták és a memória T limfociták számára. 
A RANTE S hasüreg i folyadék szintjei 111 és IV stádiumú 
endometriosis esetén magasabbak , mint a betegség 11 stádiu

mában vagy egészséges nőknél (65). 

INTERLEUKIN-5 (IL-5) Az endometriosisos nők hasüregi folyadé
kának I L-5 szintjei a legújabb adatok szerint meghaladj ák a 
200 pg/ml-t, ellentétben a PID eredetü össze növések esete ivel, 
amelyekben az ilyen magas I L-5 szintek a hasüregi folyadék

ban rendkívül ritkák (66). 

A VÉRKÉPZÉST SERKENTŐ CITOKINEK 
GRANULOCITA-MAKROFÁG KOLÓNIA STIMULÁLÓ FAKTOR (GM-CSF) 
A GM-CSF megtalálható mind a méhnyálkahártya, mind pedig 
az endometriotiku s hám sejtekben. A méhen kívüli méhny álka
hártyában megnövekszik a szekréciós szakaszban. Feltételezik, 
hogy a GM-CSF előidézheti a méhnyálkahártya és a hashártya 
makrofágok vándorlásá t, szaporodásá t és müködését (67). 

MAKROFÁG KOLÓNIA STIMULÁLÓ FAKTOR (M-CSF, CSF-1) Úgy tűnik, 
hogy a koraterhességbe n a CSF- 1 részt vesz a dec idua-tro
foblaszt kölcsönhatásba n. A hasi folyadékban a CSF- 1 meny
nyisége és a hashártya makrofá gok száma között szoros össze
fi.iggés van. Egészséges nőkben kisebb a mennyisége, mint az 
endomet rios isos betege kben. A hasüregi folyadékban viszont a 
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CSF- 1 koncent rációja magasabb az egészséges nőkben, mint 
az endome triosisos, myomás vagy a PI D-ben megbetegede t

tekben (68). 

EGYÉB NÖVEKEDÉSI FAKTOROK lmmunhisztokémiai vizsgálatokkal 

az epidermáli s növekedési faktor (EGF) a méhnyálkahártyából 
származó hám és stroma sejtekben a havivérzés idej e alatt 
kimutatható (69) . Az EGF fokozza más növekedés i faktorok 
nak és a szteroid hormonok nak a méhnyálkahártya sejt ek sza
porodására és differenciálódására kifejtett serkentő hatását 
(63). Jól ismert, hogy az EGF és az EGF receptor is kimutat
ható a méhen kívüli méhnyálkahártya szigetekben. Az eddigi 
immunhi sztokémiai ada tok szerint az endometriosisos szöve 
tek hám és stroma sejtjei egyará nt tartalmaznak EGF-et és 
EGF recepto rt (70). Danazollal vagy GnRH agonis tákka l tör
ténő gyógysze res kezelés után az EGF receptorok ki fejeződé
sének csökke nését figyelték meg (71 ). Más vizsgálatok kimu
tatták , hogy a méhen kívüli méhnyálka hártya mirigy és stroma 
sejtjeib en egya ránt jele n varrnak az EGF és EGF receptor 
mR S-ek, de kisebb mennyiségben, mint a szabályos méh

nyálkahártyában (72). 

A transzformáló növekedési faktor, TG F-a , érképző képessé
ge kifejezettebb , mint az EGF-é, és jobban növe li az artériás 
vérátáram lást. A méhen kívüli méhn yálkahártyában a TGF -a a 
mirigyekbe n, a stromában, endotelben és a simaizom sejtek 

ben is j elen van (73) . 

A fibroblaszt növekedési faktorró l (FGF) feltételez ik, hogy a 
havivérzés ideje alatt fontos lehet a szabályos méhnyá lkahár
tyában történő érképzőclés szempontj ából, mivel in vitro a haj
szá lereket bél elő sejtek osztódásá t serkenti, és in vivo érkép
ződést kiváltó képességge l rendelkez ik (63). Az endometrio
sisos szövet hám sej tjei és a szabályos méhnyálkahártya hám 
sejtjei hasonló immun reakt ivitást mutatnak mind a savós, 

mind pedig a báz ikus FGF-rc (74) . 

A SZTEROID RECEPTOROK ÉS PROTO - ONKO GÉNEK KIFEJEZŐDÉSE 

ENDOMETRIOSI SBAN Általánosan elfogadott, hogy az ösztro 
gén az el sődleges sejtosztódás serkentő hatása révén elősegíti 

az endometr iosis ki fejlődését. A Rhesus majmokon és nőkön 
végze tt különböző vizsgá latok kimutallák, hogy a méhen kí
vüli méhnyálkahártya a szabályos méhnyálkahártyától eltérően 
válaszo l a szervezetben termelődört petefészek szteroidokra. 
Az E és F receptorok száma az endometriot ikus szövetekben 
kisebb, mint a szabályos méhnyálkahártyába n (75-76). Az ed
digi adatok szerint az onkogének minőségi ki fejeződése mind 
a méhen kívüli, mind az azon belüli méhnyálkahártyában 
hasonló képet mutat. A proto-onkogének és tenné keiknek to
vábbi vizsgálata, valamint in vitro tanulmányok szükségese k 
annak megítélésére, hogy a proto-on kogéne k szerepet já tsza
nak-e az endomet-riotikus felrakódások növekedésében. 

AZ ENDOM ETRIOSI S KEZELÉSE Az endometriosis a méh üregén 
kívül el helyezkedő, a méhnyá lkahártya mirigyekre és stromára 
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hasonlító szöve t. Az endo111etriosisban szenvedő nők je llegze
resen háro111 féle panassza l j elentkeznek orvosi keze lésre: füg
ge lék képlet (cndo111etrio111a), csökkent foga111zóképesség vagy 
medencei fájd alom. Az endometriomával rende lkező nőknél a 
daganatmasszát sebész ileg el kell rávolítani. A 111 vagy IV stá
diumú endometriosisban és fogamzási zava rban szenvedő nők 

számára az endometriotikus szigetek és össze növések sebé
szeti megoldása valósz ínííleg j avítja a termékenységet (77- 78). 
A medence i fájda lomban szenvedő nőknél a kórismézés i 
hastükrözés feltárhatja az endometriosis je lenlétét. Ilyenkor a 
klinikusok többsége megpróbálj a eltávo lítani az cndometrio
sist léze rre l vagy elektro sebésze ti módszerr e l. Mások a 
sacrouterin szalagok eltávo lítását, átvágását vagy egy részének 
kivágását is elvégz ik. Az ilyen sebésze ti beavatkozások után az 
endometrio isban szenvedő és kismedence i fájd alommal bíró 
nők 3- 12 hónapon át a medence i fájclalo111 csökkenését érz ik. 
Egyes meg figye lések szerint azonban 12 hónapon belül a leg
több nőnél visszatér a fájdalom. Az endomctríos is okozta visz
szatérő medencei fájdal om hormonok adásával hatásosan 
kezelhető . A hormonális keze lés azon a meg figye lésen alap
szik, miszerint az enclometriotikus szövetszaporul atok folya
matos növekedése az ösz traclíoltól függ. 

Az enclometriosis meglehetősen nehezen gyógy ítható beteg
ség. Általában minél kora ibb stádiumban kezeljük a kezelést, 
annál hatásosabb. A betegség sajnos az esetek mintegy 60%
ában kiújul, ezért nincs mindenkire érvényes , állandó gyógy
kezelési eljárás. Egyes esetekben csak a pete fészkek eltávolí
tása hatásos, mind a mai napig ez a leghatékonyabb kezelés. 
A kezelést egyénre szabottan kell végezni, tekintetbe véve a 
beteg korát, gyermek utáni vágyá t, a tünetek súlyosságát és a 
betegség kiterjedését. 

AZ ENDOMETRIOMÁK SEBÉSZI KEZELÉSE Az enclometrioma sebé
szeti keze lése az összen övések és össze tapaclások sebészeti ol
dását és a betííremkeclett petefésze k kéregá llomány ki fordítását 
jele nt i. Az enclometrioma egysze ríí leszívás a és clrená lása, 111ég 
GnRH agonista kc,:eléssel együtt alkalmazva sem hatásos 
hossza bb távon. A gyógysze res kezelés nagyon hatásos az ép 
pete fészek kéregá llományának felszíne n elhelyezkedő aktív 
beágyazódások elpuszrítására . Ki fejezett enclometrio111a azo n
ban 111ütéti megoldást igénye l. Kisebbek laparosz kópos úton is 
kezelhetők lézer segítségéve l. Három cm-né l nagyo bb átmé
rőjíí enclometr io111ák esetén célszer íí a betegeket a lézer ablá
ció előtt 3 hónapon keresztül GnRH agonistákkal keze lni. A 
gyógysze res ke,:elés l ehetővé teheti a hastükrözéses sebészeri 
111ego lclást. Sok esetben azonban a kiterj edt össze növések je 
lenléte és a pete fészkek más szervekhez való kötöttsége 111iall 
hasmíítét elvégzésére kényszerülünk . 

AZ ENDOMETRIOSIS ÖSZTROGÉN -FÜGGŐ KEZELÉSE A 111éhen kí
vüli méhnyá lkahártya szöve t a szervezetben terme l ődött és a 
beadotr petefészek sztero id hormonokra a szabá lyos méhnyál
kahártyához hasonló módon válaszol. Ennélfogva az ösztro
gén-progesz teron szinteket gátló, valamint a szakaszos válto-
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zásokat és a havi vérzést fel függesztő ke,:eléseknek elvileg 
hatásosnak kell lenniük. A különböző hormonális kezelések 
sikere nagymértékben függ az endomerriotikus szigetek elhe
lyezkedésétől. A petefészek fe lszínén és a hashártyán helyet 
foglaló, felületesen kialakult felrakódások jobban kezelhetők 

hom1onokkal, mint a mélybe terjedő petefészek vagy hashár
tya, illetve a szerveken belüli (pl. húgyhólyag és végbél) enclo
metriosisok. Ez utóbbiak a gyógysze res keze lés után gyorsan 
kiújulnak , és végleges sebészeti kimetszést igényelnek. 

Az enclometriosis hormonális keze lése az e lmúlt 40 évben j e
l entős fejlődésen ment keresztül. A múltban a tesztosz teron, 
clietilsztilbösz trol és a nagy 111ennyiségben adott ösztrogén
progeszteron együttes készítményeket használták némi siker
rel. Úgy tíínik azonban, hogy a clec idualizác iót kiváltó ("pseu
clo-gesztációs"), vagy a pete fészek müköclését gátló ("pseuclo
menstruác iós") keze lések biztosítják a legjobb eredményeket. 

A következő tényezők utalnak az enclometriosis ösz trogén ér
zékenységé re: 1. a serdülés kora el őtt és a változás kora után 
az enclometriosis ritkán fordul elő, 2. mindkét pete fészek sebé
szeti eltávo lítása az enclo111etriosis v i sszafejlődését idézi elő, 3. 
gonaclotrop rilizing hormon (GnRH) agon istáva l (nafare lin 
vagy leuprolicle) létrehozo tt öszt rogénhiányos állapot az endo
metriosis visszafejlődését erecl111ényez i, és 4 . az enclometriosis 
kifejlődhet azon férfiak utriculus prostaticusában, akiket 
prosztata rákjuk miatt dietilsztilbösztrollal keze lnek (79). Az 
immunhisztokémiai vizsgálatok azt mutatják, hogy gyakor lati
lag valamennyi enclometriotikus szövet tartalmaz öszt rogén 
receptorokat (80). Az enclometriosis kísérletes patkány és em
ber modelljeiben az ösztrogén hiány az enclometriotikus felra
kódások sorvadását okona, ösztrogén adása viszont azok nö
vekedését idéz i e l ő (8 1-82). Nőkben 10-20 pg/1111-es szérum 
öszrradiol értékek 111ellell a,: enclometriorikus felrakódások 
sorvadása figyelhető meg. Ha a szérum ösztradíol értékek 
60 pg/ml-nél magasabbak, az enclometriotikus szöve tek gyak
ran növekednek. 10-20 pg/ml-es ösztrogén énékek ese tében az 
enclometriosis visszafejlődése mellett a csöves csontok ás
ványvesz téséve l, hőhullámokka l és a másodlagos nemi j elle
gek sorvadásáva l is számolni kell (83) . Fontos kérdés az, hogy 
30-45 pg/ml-es ösztracliol értékek fenntartásával megakadá
lyozható-e az endometriotikus elváltozások növekedése és a 
csontásvány anyag veszteség . 

AZ ÖSZT ROG ÉN KÜS ZÖ B ELMÉLET A/. ösz trogén kibzüb elmélet 
lényege az, hogy a szöve tek ösztradiol iránti érzéke nysége kü
l önböző. Ennek következtében valószínüleg 111egállapítható 
egy olyan szérum ösztracliol érték, a111ely mellett nem kell szá-
111olnunk csontveszteségge l, az enclo111etriotikus elváltozáso k 
sorvadása azonban már bekövetkezik (84). Az hormonpót ló 
keze lés során adott ösztrogén 111ennyiség és a szérum ösz
trogén értékek között egyértel 111íí össze függés van akkor is, ha 
bőrön keresztüli ösz tracliol-pótló keze lést alkalmazunk. Pél
dául 25, 50, 100 és 200 mg/nap adagok ese tén a ker ingő ösz
tracliol mennyisége 28, 25, 65 és 110 pg/ml értékek között vál-
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tozotl. A lega lacsonyabb ösz tradiol- pótló adag nál (25 mg/nap), 

a vize let kálcium kivála sztásának és a foll ikulus stimuláló hor

mon (FSH) koncentrációjának sz ignifikáns csök kenését ész lel

ték. A 25 mg/ nap-os ösztradio l adag ugya nakkor nem okozo tt 
je l entős változást a lutei nizá ló hormon (LH) értékekben, a hü

vely laphám sej tje iben vagy a keri ngő lipidekben. Ez az t mu

tatja, hogy a kálcium forga lom igen érzékeny az ösztradiolra . 
Ezze l sze mben a hüvelyhám és a keri ngő zs írok a kis ösz tra 

dio l mennyiségekr e viszo nylag érzéket lene k. 100 mg/nap ösz

tradiol keze lés eseté n a vizelet kálcium kiválasztása gáto lt volt, 

az FSH és az LH érté kek csökken tek, a felületi hüvely hám sej
tek szá ma a hüvelykene tben nőtt. A hü vely i hámsej tek százalé

kos arányána k növeke déséhez tehát több ösztra dio l szükséges , 

mint a vizelet kálcium kiválas ztásána k gátlásához. Az egyéb 

sze rve k ösztradiolra ado tt vá laszkészségébe n is különbségek 
vannak (/. ábra) (84). A legér zékenyebb a kálcium anyag

cse re, kevésbé érzékeny a gonadotrop in kiválasztás , majd a 
hü vely hám és a zsí11ermelés, míg a leg kevés bé érzéke ny a máj 

fehé ,je term elés (pl. a nemi-hormonkötő fehé,je termelé s) 
(84) . Hason ló módo n úgy tűnik, hogy az ösztradiol-függő be

tegségek is kü lönböznek az ösz tradio lra ado tt válaszkészség 

tekintetében. A mellrák már alacsony ösztradi ol értékekre is 
nagyo n érzékeny lehet ( 10-20 pg/ml ) (85). A myo mák 50%-kal 
történő csö kk enéséhez alac sony, 15-25 pg/ml vagy alacso

nyabb ösztrad io l mennyisé g szü kséges a posztmenopauzában . 

Az endo- metriotikus elvál tozáso k visszafejlődése 30 pg/ml-es 
vagy alacso nyabb értékek eseté n következik be. Úgy tűnik, 
hogy a legérzéke nyebb az ösztrogé nekre a mellrák, ezt követi 
a myoma és a legkevés bé ösztrogén-függő az endom etrios is. 

A PETEFÉSZKEK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS ÖSZTROGÉN ADAGOLÁS ENDO 

METRIOSIS ESETÉN. AZ ÖSZ TROGÉN TERÁPIÁS ABLAK Az előzőek

ben elmondottak alapján feltételezhető, hogy létezik "egy ösz
trogén kezelési ablak" (86) , azaz ado tt egy ösztrogé n menny i

ség, amely védi a cso ntásvány sűrűségét a kétoldali függ elék és 

méhe ltávo lításon átesett endome triosisos betege knél (2. ábra). 

/. ábra. A különböző ösztradiol értékek melletti szöveti elváltozások 

és betegségek. A kálcium és a csont anyagcsere érzékenyebb ösztradiolra, 

mint a hüvelyhám és a zsíranyagcsere. 
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2. ábra. Az ösztradiol kezelési ablak. Az endometriosisos elváltozások 

növekedésének előidézéséhez szükséges ösztradiol mennyiség nagyobb, mint 

amennyi a csont ásványanyag fenntartásához szükséges. 
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3. ábra. 1. kezelési séma. 3 hónapos GnRH analóg kezelés. Az endomet

riotikus elváltozás visszafejlődését követően a GnRH analóg mellé naponta 

ösztrogén-progesztin kiegészítési is adunk. 
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Úgy tűnik, hogy 30-45 pg/ml ösz tradio l érték tartomány az a 

határ, ame lyné l az endometrio tikus szöve tek növe kedése meg

áll, ugya nakkor a cso ntvesz teség minim ális. Pontosan nem is

mert, hogy mind en nő esetében létez ik-e ösztradiol keze lés i 
ablak. Feltételezhető, hogy az ablak ''szélessége" egyéne nként kü

lönbséget mutat. Bizonyos nők esetében az ablak rendkívül kes
keny lehet, és ezér t nehéz megt ervez ni az ösztradiol adago lást 

úgy, hogy az az öszt radio l kezelési abla kon belül maradjon. 

Ha a petefé szkek eltávo lítása és ösz trog én pót lás sikeres lehet 

az endom etrios is keze lésében, akkor a Gn RH analógokkal 

végze tt gyógy szeres petefé szek "e ltávolí tás" és az emellett 
adagolt ösztrogé n keze lés is sikeres lehet. Barbieri és mtsai 
nak (87) klinikai ta pasztalata az, hogy az endom etr iosisos és 

mede ncei fájdalomra panaszkodó nők esetébe n a hosszú hatású 

Gn RH analóg kezelés kombi nálása alac sony dóz isú ösztrogé n 

adagolással hatásos a medence i fájdalom csökken tésébe n, és 
minim ális veszteséget oko z a cson tásvá ny sűtűségében . 

AZ ENDOME TRIOSIS GYÓGYSZERES KEZELÉSE Az endo metriot ikus 
e lváltozá s visszafej l ődését elő idéző GnR H analóg tar tós 

ösztrogénhiányos állapotot hoz létre. Ezen káro s mellékhatás 
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Fiilöp V és munkatársai 

4. ábra. 2. kezelési séma. 3 hónapos GnRH analóg kezelés. Az endometrioti

kus elváltozás visszafej lődését követően a GnRH analóg adását kiegészítik 

napi ösztrogén és szakaszos progesztin kezeléssel. 
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5. ábra. 3. kezelési séma. 3 hónapos GnRH analóg kezelés. Az endomet

riotikus elváltozás visszafejlődését követően a GnRH analóg mennyiségét úgy 

változtatjuk. hogy a szérum ösztradiol értékek 30-45 pg/1111 ta11ományban 

legyenek. 
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ki védésé re k i egészítő ös ztro gé n keze lés t alkal maz unk. 

Az ösztrogé n által kivá ltott méhnyál kahártya túlt engés meg

előzésére progesz tero n adá sa is szükséges. Az egy ik ajánlott 

keze lés i séma sze rint a GnRH analóg mellett az ösz trogé n pót
lás mellé naponta adnak progesz teron t is ( 1. keze lési séma, 3. 

ábra ). Egy mási k szer int sza kaszos vérzés lép fel. Ebben a for

mába n a progesz tint kis menny iség ben adjá k, amely a zsí r
anyagcse re sze mpontjábó l kedvező (2 . keze lés i séma, 4. ábra). 
A harmadik sémába n az "ösz trogén pót lásnak " új megköze lí

tésé t hasz nálj ák, úgy állítj ák be a GnRH analóg adagját, hogy 

amellett a petefész kek még elegendő mennyiségű ösz tradiolt 

termeljenek ahhoz, hogy a széru m ösz tradio l értékek 30-45 
pg/ml közö tt legye nek (3. keze lés i séma , 5. ábra) . Azo knál a 

betege knél, ak ik GnRH kezelés alatt állnak, nem aj ánlatos hor

monális fogamzásgá tló módszereket hasz nálni, mivel főleg a 
3. séma alkal mazása ese tén, előfordulhat, hogy a hipofízis-pe
tefészek tenge ly "meg menek ülhet" a GnRH gátlás a lól, és 

tüszőérés és kilökődés jö het lét re. A GnRH analógok által oko

zott hőhullámokat a progeszt in is csök kenti (4. kezelési séma, 
6. ábra). Ugya nakkor nem o lyan hatásos a cso ntásvá ny sűrű-
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6. ábra. 4. kezelési séma. 3 hónapos GnRH analóg kezelés. Ezután a GnRJ-l 

analóg adagolást napi progesztin kezeléssel egészítik ki a tartós ösztrogén

hiányos állapot kialakulásának megelőzése céljából. 

Lipidek 
Csontsíirüség 

GnRH analóg 

Napi progesztin 

Lipidek 
Csontsíírüség 

V A betegség lefolyásának értékelése V 

y y y 
6 

Hónapok 

y y 
12 

ség fenntar tásá ban, mint az ösz trogé n. Emellett a progeszti nek 

nagy mennyiség ben csökke ntik a keringő "h igh- density " 

lipoprotein menn yiségé t, és ezá ltal elősegítik az érelmesze
sedés t. 

DANAZO L A danazo l a 17-a lfa-eti nil tesztoszteron izoxazol szár

mazé ka. Fér fi hormonszerű és anyagcse re hatása van. A dana

zo l je lenleg az egyi k legszé lese bb körben használt gyógyszeres 

keze lés . A hatásmechanizmusa össze tett. Gátolja a pulzác iós 

gonadotrop hormon kiválasz tást, de nem változ tatja meg az 
alap gonado trop ho,m on sz intet. Tö bb enz imatikus folya matot 

is gá tol, eme llett veté lkedve kötőd i k a méhnyá lkahártya 
andro gén, ösztrogé n és progeszteron receptora ihoz. A petefé
szek sztero id képzésé t közve tlen úton fel függesz tve, a szabad 

tesz tosz teron szi ntjében növe kedést hoz létre amiat t, hogy 
csö kken a nemi-hormonkötő g lob ulin szintje (ez magyarázza a 

danazo l kifej eze tt androgé n mellékhatásá t). A szabad tesz

tosztero n sz intjének növeke dése a gyógyszer méhnyál kahártya 

sorva dás t elő idéző közvet len hatásához is hozzáj áru lhat. 
Az endometrio sis keze lésébe n a danazo lt 400 és 800 mg/nap 

menny iségben adagolják . A gyógysze r mennyisége függ a be

tegség klinikai stád iumátó l, a keze lés hatásosságá tól és a 

mellékha tások súlyosságá tól. A betegség kezdeti stád iumában 

400 mg/nap kezdő me nnyiség ajánlatos, és 600 -800 mg/nap a 
111- IV stádiumú ese tekben, 6 hónapon keres ztül. A danazo l 

mellékhatása i: súlygya rapodás, pattanások, zsíro s bőr, folya
dék vissza tartás, izo mgörcsök, hőhul lámok, búskomorság és 
hangulatváltozáso k. Kevés bé gyakor i a szőrösödés, a bőrpi ro

sodás és a hang mélyülése. A sú lyosa bb mellékha táso k fellép

tekor ajánlatos a keze lés azonnali felfüggeszte ni. Az anyag

csere hatáso k közö tt a "low-de nsity" lipoproteinek sz intjé nek 

emelkedése a "high-density" lipopro teinek és a cho leste rin ér
tékek csö kkenés e jel entős. Ezek a változások a keze lés után 
gyorsa n megszűnnek. Figye lemre méltóa k a máj enzimekbe n 

történő változások is, ezé rt a danazo l adása el lenjava llt máj be
tegség ben szenvedőknél. 

GESZTRINO N A gesz trinon szintetikus trie n 19-norsz teroid, mely 

a leg utób bi klinika i kipró bál áso k szerin t hatékony az 
endometriosis ese tében. A gyógyszer enyhe an drogé n és anti-
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gona dotrop saját ságo kat mu tat, és fokozatos méhnyá lkahártya 
sorvadást idéz elő. A geszt r inonnak nagy a kötődési hajlama a 

progesz tero n receptorokhoz , kötődik az androgén rece ptorok 
hoz is, de az ösztrogén receptorokhoz nem. A geszt rinon keze

lés hatása a danazoléhoz haso nló abban , hogy a petefésze k 

sz teroi d képződésének gátlásáva l és a nemi-hormonkötő glo
bulin szintjé nek csökkentéséve l egy ütt megsz ünteti a ciklus 

közepén a gonado trop hormonok nagy mennyiségű kilökődé

sét. Az alap gonadotrop hormon sz intet ugyanakkor jelentősen 

nem csö kkenti. A gesztr inon adago lása száj on keresztü l törté
nik hetente kétszer 2,5-5,0 mg-os menny iségben, 6-9 hónapig. 
Ez az adago lás hatásosan idézi elő a méhnyálkahártya sorvadá

sát és a betegek 85-90%-ána k 2 hónapon belül elmara d a vér
zése. A gyako ribb mellékhatá sok, amelyek a betegek mintegy 

50%-á ban fordu lnak elő, a súlygyarapodás, az áttöréses vér

zés, az emlők kisebbedése és izo mgörcsö k. Ritkábban szőrösö

dés , a hangvá ltozás és a reked tség fordu l elő. 

GONADOTROP HORMONT FELSZABADÍTÓ HORMON (GNR H) AGONISTÁK 

A természe tes GnRH molekulák módosí tása - e lsősorban a 6. 

és 10. helyeken egy mási k aminosavva l - olya n agonista ana

lógo kat hozott létre, ame lye k lassa bban bomlanak le, és ezé rt 
tartósab b hatásúak (7. ábra) . Ezen analógok folyamatos ada
golása a GnRH receptorok lesza bályozásán keresztül az agy

alapimiri gy gonadotrop ho,mon iránti érzéketlenségé t váltja 
ki, és vég ül hipogo nadotrop hipo gonad izmusos állapotot idéz 

elő. A petefészke k csök kent gona dotrop hormon serkentése a 

tüszők növekedésé nek megszüntetéséhe z és csökken t hormon

képződéshez vezet. Ezé rt a vérben keringő 17~-ösztradio l oly 
mértékű csö kkenése következik be, amely a pos ztmeno

pauzában figyelhető meg (általában kevesebb, mint 100 pmol/ 1). 
A GnRH agon isták adago lásáva l a tünetek gyo rs és hatásos 

csö kkentését lehet elérni, és az endomet riotikus gócok is j elen

tősen meg kisebbednek, illetve eltűnnek. Összehasonlí tó vizs
gála tok alapján ninc s szignifikán s különbség a GnR.H analó

gok és a danazol hatása közöt t. A mell ékhatás ritkáb b előfordu

lása miatt GnRH ana lógok előnyt élvezhe tnek. A GnR H analó 

gok mellékhatá sai a jelentős fokú ösztrogé n hiánnya l állna k 
összefüggés ben: hőhullámok (gya korlat ilag va lamen nyi beteg
nél), fejfáj ás, cso ntfájd almak (kivétel a Zoladex depot inj .) és 

ritkábba n sorvadásos hüvelygyulladás , hüvelyszárazság és 

csökkent nemi vágy. Az adagolás a használ t analóg fajt áját ól 

és szerkezetétől függően vá ltoz ik. A leggya kor ibb alka lmazá
sok: 200 µg nafar el in naponta kétszer orrspray formájában; 

Az e11do111etriosis időszerű kérdései 

300-4 00 µg buzerelin naponta háromszor, on-spray; 3,6 mg-os 

goze relin depo készí tmény bőr alá adva , havonta , és a 3,75 mg 
leuprorelin izomba adandó depot kész ítmény, havon ta. Az 

anyagcse re mellékhatások között , hasonlóan a menopauzáho z, 
a vize let kalci um fokozott kivá lasztása, az ágyé ki ger inc cs igo

lyáinak trabek uláris csontsűrűség vesz tesége fordu l elő. A leg
több beteg ben a 6 hónapos GnRH ana lóg keze lés alatt kialaku lt 

csontsűrűség változás megszűnik a petefésze k működés visz

szatérése után. 

EGYÜTTES GYÓGYSZERES ÉS SEBÉSZI KEZELÉS A műtét előtt i keze

lés va lamelyes t mcgkiscbbíti az endomet riomákat, csökkenti 
az ereze ttsége t, és megkönnyítheti az endome tTiotikus elválto

zás sebészi eltávo lítását és az összenövések oldását. A műtét 

utáni kezelés fontos a v issza maradt láthat ó- vagy mikroszkó

pos endom etriotikus góco k elpusztí tásába n. Álta lánosan elfo

gado tt a sebész i beava tkozás előtti 3 hónapos kezelés és a 3-6 

hónapig te1jedő műtét utáni keze lés . 

KIÚJULÓ (REKURRENS) ENDOMET RIOSIS A betegség természe
tes lefolyása ma sem ismert. Úgy vélik, hogy az esetekne k csak 

egy harmadában halad előre a betegség , míg a fennm aradó ese

tekbe n a betegség nem vá ltozik, vagy magá tól visszafejlődik . 

Sokszor a gyógysze res gát lás befej ezését követően, illetve az 

endo metTiotikus góco k sebészi el távolítása után, a petefésze k 
működés helyreá llta után , a betegség kiúj ul. Máskor új beteg
ség fejlődik ki új helye ken. Az elváltozás differenciáltsági 

foka összefüggésbe hozha tó a betegs ég gyógyszeres keze lését 
követő fennmaradásával. A visszatérő betegségben szenvedő 

nők esetén a keze lés megválasz tását az elvál tozás mértéke és 

a tünetek súlyossága szabja meg. Sok eset ben megfelelő lehet 

az ismételt gyógyszeres keze lés vagy az ismé te lt konzervat ív 
műtét, de súlyos tünetek és ismételt kiújulások j elenlétekor a 

pete fészkek e ltávolí tása lehet a legjobb válasz tás. 

UTÓ SZÓ Az endo metr iosis kór isméjének felállítása - anna k 

természete miatt - egy folya matos és hosszú távú kapcsolat 

kezdetét je lenti a csa ládorvos, a beteg és a nőgyógyász között . 
Nagyon fontos, hogy az orvoso k ezt a kapcso latot a betegség 

leg korábbi stádiumában alakítsák ki, bele értve az empátiá t, a 
beteg iránti érdeklődést és álta lános állapotával való törődést. 

Tö rekedni kell a lega laposab b kór ismézés re, és fel ke ll világo
sítani a betege t mind a betegségről , mind pedig a keze lési 

lehetőségekről oly módon , hogy a beteg azt értse és a részére 

7. ábra. A 1ennészetes lutenizáló hom1ont-felszabadító hormon (LHRH), és az endomelriosis kezelésében használt néhány agonisla gonado1rop honnonl

felszabadító hom1on (GnRH) analóg aminosav sorrendje. Endometriosis indikációban Magyarországon törzskönyvezetl GnRH analógok. 

Nonapeptidek 

Decapeptidek 

2 3 4 5 (6) 7 8 9 
Pyro - GLU - HIS - TRP - SER • TYR - GLY - LEU - ARG - PRO -

D - SER (Bu') 
D - LEU 
D - TRP 
(D · NALh 
D - SER (Bu') 

PRO - NET 
PRO - NET 
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(10) 
GLY-NH2 

AZA - GLY 

LHRH 

Buserelin 
Leuprolide 
Tryplorelin 
Nafarelin 
Goserelin 

(Suprecur orrspray) 
(Decapeptyl depot inj.) 
(Lucrin depot 3.75 mg inj.) 
(Synarel orrspray) 
(Zoladex 2 mg/ml depol 
se. inj. 3,6 mg) 
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Fiilöp Vés munkatársai 

felajánlott kezelési lehetőségeket bizalom mal elfogadja. Mind
eze k mellett ösztönö zni ke ll a betegeke t arra , hogy kérdése ket 
tegyenek fel, és utalni kell azokra a lehetőségekre, ame lye k ré

vén a betegek töb bet tud hatnak meg á llapot áró l (p l. aján lott 

könyvek). A betegek általába n szere tnének tisztában lenni: 

1. a betegségge l, vizsgá latokkal és a kezeléssel járó fájdalom
ma l és kellemetlen sége kke l, 2. a javasolt kezel ése k kockázata

ival, beleértve minden olyat, ame ly hatá ssa l lehet arra , hogy 

gyer meke legyen, 3. a mellékha tásokkal , 4. mennyi ideig tart a 
keze lés, 5. sz ükség lehet-e huzamo sabb betegá llományban tar 

tásra, 6. sz ükség lehet-e betegsége miatt más csalá dtago k seg ít
ségé re. Feltétlenül meg kell újítani a betege ket hírükben, hogy 

a java so lt keze lés megfelelő. Ez kül önöse n akkor fontos , ha 
esetleg az t kell mondanunk , hogy a mé h és a petefészkek eltá

vo lítására van sz ükség, vagy arról kell táj ékoztatn unk, hogy az 

adott kezelése n túlmenően már nem tud unk továbblépni a gyó

gyítás ban. Ha hagyo mányos keze lést a lka lmazunk , egyes ese
tekben sz ükség lehet az elsődleges fájd a lmas pana szok tüneti 

keze lésé re: gye nge meleg alka lmazása a haso n és az a lsó hát i 

része n, lazító sportgya korlatok végzése, úszás és sétálás, 

ak upunk tura, fiziote ráp ia, reflexterápia , rela xác iós és vizuali
zációs videó filmek bem utatása. Ösztönözn i kell a nőbetegeket 

arra , hogy seg ítsenek önma gukon és minél előbb lépjenek be 
va lamil yen cso portkezelésbe. Hangsú lyozandó , hogy a beteg

ség még manap ság is nagyon sok ese tben nem kerül felisme

résre. Az orvo sok és a betege k szá mára is fontos, hogy a fent i 
tanulm ányban le írt panaszok, tünetek e l őfordulása ese tén go n

doljanak a betegség re, és mielőbb közpon tokba kerülj enek a 

betegek további ellá tás céljábó l. A gyako rlati teendőkön kívül 
nagyo n fonto s az edd ig meg kezdet1 és jelentős léptékben e l ő

rehaladó kut atáso k tová bbfol ytatása, elsősorban a bete gség 

kóreredet ének pontosabb feltá rása, amely még célzottab b és 
határozottabb oki keze lést tenne lehetővé. 
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