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BEVEZETÉS  Stein és Leventhal (1) meghatározása után 71 évvel, 
a polycystás ovárium szindróma (PCOS) továbbra is egy ellent-
mondásos betegség (1. ábra). Ôk a megnagyobbodott petefész-
kek, rendszertelen havivérzés és fokozott androgénhatás tünete-
inek (kóros szôrnövés, enyhe férfiasodás) együttes elô for du lá sát 
írták le (1. táblázat). A betegséget kezdetben Stein–Leventhál-
szindrómának nevezték, ma inkább PCOS-nek mondjuk.

A PCOS-t a tankönyvek a század eleje óta ismertetik (2. táblázat) 
(2-3); akkor még gyógyíthatatlan betegségként határozták meg. 
Az 1930-as években kezdték csak megkísérelni a PCOS kezelé-
sét, amely akkoriban a has megnyitását és a petefészkek kétoldali 
ékkimetszését jelentette. A késôbbiekben a mûtét utáni kisme-

dencei összenövések kialakulása miatt a kórkép kezelésében a 
vezetô szerepet a peteérést serkentô gyógyszerek vették át. 

Az utóbbi években a mûtéti endoszkópia gyors fejlôdése miatt a se-
bészi kezelés ismét az érdeklôdés középpontjába került. A szer zôk 
jelen tanulmányukban áttekintik az idevonatkozó irodalmi adato-
kat, és értékelik a sebészi kezelési módszerek hatékonyságát.

A PETEFÉSZEKEK ÉKKIMETSZÉSE  Stein és Leventhal (1) 1902–1935 
közötti idôszakban vették észre, hogy hasi feltáráskor a másod-
lagos vérzéshiányban (amenorrheában) szenvedô nôk egy ki-
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1. ábra.   Hastükrözés: jellegzetes soktömlôs petefészek (polycystás ovárium) a 
bal aldalon 

1. Táblázat   A polycystás ovárium szindróma klinikai megjelenési formái

Tünetek  
elôfordulási gyakorisága (%)

Társuló  
hormonális változások

Késôi  
szövôdmények

Elhízás (38) ↑  Androgének (testoteron 
és androstenedion) 

Cukorbetegség 
(11%)

Vérzészavarok (66) ↑ Luteiniziáló hormon (LH) Szív-érbetegségek

Hyperandrogenismus (48) ↑ LH:FSH arány Hyperinsulinaemia

Anovulációs meddôség (73) ↑ Szabad oestradiol Alacsony LDL

Tünetmenetes (20) ↑ Éhomi insulin
↑ Prolactin
↓  Sex hormonkötô globulin (SHBG)

Méhtestrák
Magas vérnyomás

2. Táblázat   A polycystás ovárium szövettani elváltozásai

Petefészek-megnagyobbodás 

Vastag tok (tunica albuginea) (>100 µm)

A tok alatt sok tüszôtömlô (folliculuscysta)

Corporea lutea és albicantia hegek

Stromahyperplasia és -fibrosis 

A granulosaréteg csökkent vastagsága

A granulosaréteg sorvadása

A theca interna megvastagodása 

A thecasejtek korai luteinizációja
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sebb csoportjának petefészkei soktömlôs (polycystás) jel le gû ek 
voltak. Annak érdekében, hogy meghatározzák a betegség bio-
lógiai természetét ék alakú kimetszést végeztek a petefészkek 
állományából. Bár a szövettani vizsgálat nem járult lényegesen 
hozzá a betegség megértéséhez, a beavatkozás „döbbenetesen 
jó eredményekkel” járt, a betegek vérzése ren de zô dött és több-
ségük állapotos lett (4)

A petefészek tömlôs elfajulása már korábban is jól ismert volt 
(2-3), Stein és Leventhal (1) zsenialitása abban rejlett, hogy 
felismerték a párhuzamot ezen állapot valamint a rendszerte-
len havivérzés és a méhnyálkahártya túltengése (endometrium 
hyperplasia) között. Elsôk voltak abban is, hogy kapcsolatot 
fedeztek fel a petefészkek sajátos elváltozása és a hozzákap-
csolódó, jellegzetes tünetegyüttes között.

Az akkori tankönyvek nem vették át ezt a kezelési módot, he-
lyette a méh és a petefészkek felfüggesztését javasolták annak 
érdekében, hogy a petefészkek keringése javuljon, ily módon 
helyreállítva a rossz hormonális mûködést. A petefészektömlôk 
sebészi kimetszését az összenövések és egyéb petefészek-el-
térések képzôdése miatt már addig is kétkedéssel szemlélték 
(5). Ennek a konzervatív szemléletnek a jegyében az ékkimet-
szés, mint a PCOS kezelési módja nem jelent meg TeLinde 
tankönyvében egészen az 1953-as kiadásig (6). TeLinde (6) bár 
kétkedéssel foglalt állást, mégis elismerte, hogy a beavatkozás 
hatására fogamzás akár 15 éves meddôség után is elôfordult, és 
a rendszertelen menstruáció magától helyreállt.

A kétkedés a beavatkozás értékét illetôen fokozatosan csök-
kent, ahogy újabb és újabb nôgyógyászok adtak hangot ked ve-
zô tapasztalataiknak. Érdekes megemlíteni, hogy az 1962-es 
TeLinde-tankönyvben a korábbi kétkedés már lelkesedésbe 
fordult, az említett fejezet a következô mondattal zárul: „nö vek-
vô személyes tapasztalatom, hogy az ékkimetszés rendkívül 
ked ve zô, egyik betegem például meddôvé tételt igényelt a har-
madik császármetszésénél” (7).

AZ ÉKKIMETSZÉS HATÁSMÓDJA  Az elmúlt idôszakban több feltételezés 
is született a kétoldali petefészek-ékkimetszés hatásmódjáról: 

a) Az ékkimetszés következtében a petefészken belüli feszülés 
csökken a tok átvágásával, és kedvezôbb feltételek jönnek létre 
a tüszôrepedésre (1). 

b) A petefészek tömegének csökkentésével csökken a go na do-
tro pi nok kal szembeni túlérzékenység (8). 

c) Elképzelhetô, hogy a kimetszéssel androgént termelô vagy 
gonadotropint gátló – az ivarmirigy fejlôdése alatt visszama-
radt – szövetrészleteket távolítunk el (9). 

d) A negyedik feltevés a Novak (10) által szerkesztett tankönyv 
1952-es kiadásában jelent meg. Ez az elképzelés folyamatos, 
egyenlô mennyiségû gonadotrophormon termelést feltételez. 

Amikor ugyanaz a mennyiség kevesebb petefészekszöveten 
fejti ki hatását, jobb minôségû peteérés következhet be. 

e) Egy korszerûbb felfogás szerint, a petefészek egy részének 
eltávolítása hirtelen ösztrogén-, illetve inhibinszint csökkenés-
hez vezet, így a gonadotrop hormonok mennyisége megnô, és 
ez eredményezi a tüszôrepedést (11).

AZ ÉKKIMETSZÉST KÖVETÔ HORMONALIS VÁLTOZÁSOK  A petefészkek 
kétoldali ékkimetszését követô hormonális változásokat vizs-
gálva Judd és munkatársai (17) az androstendion szérumszint-
jének szignifikáns, de átmeneti csökkenést írták le, ami lassan, 
fokozatosan állt vissza a magasabb szintre, és – hosszú távon – 
a tesztoszteron szérumszintjének csökkenését is megfigyelték. 
Ezen felül megjegyezték, hogy átmenetileg a keringô ösztron 
és ösztradiol mennyisége is csökken, amit egyértelmû cikluskö-
zépi emelkedés követ. Érdekes módon sem az FSH, sem az LH 
szintjének változását nem figyelték meg. Ezzel ellentétben Katz 
és munkatársai (18) felfigyeltek egy korai LH-esésre, s mivel 
ez nem járt együtt az FSH szérumszintjének csökkenésével, az 
LH-FSH arány szignifikáns csökkenéséhez vezetett. Tanaka és 
munkatársai (19) a szérum FSH-szint csökkenését állapították 
meg, amit a mûtét utáni 7-14 napos követési idôben folyama-
tosan észlelték. Hasonlóképpen Manesh és munkatársai (20) is 
megfigyeltek csökkenést az LH- és az FSH-szintekben. 

AZ ÉKKIMETSZÉS SZÖVÔDMÉNYEI  1975-ben Buttram és Vaquero 
(21) közölték hastükrözéssel, illetve hasmegnyitással szerzett 
tapasztalataikat 59 olyan betegnél, akinél egy éven belül kétol-
dali petefészek-ékkimetszést végeztek. Összenövéseket minden 
esetben találtak. Ugyanebben az évben Toaff és munkatársai 
(22) közölték 7 beteg kórtörténetét, akik kétoldali pete fé szek-
ékkimetszést követôen is terméketlenek maradtak. Mindegyik-
ben összenövések keletkeztek a méhkürtök körül, egyik beteg-
nél mindkét oldalon. Két beteg petefészeke az egyik oldalon 
sorvadt volt. Cohen (23) endoszkópos mûtétei során hason-
lóképpen úgy találta, hogy kétoldali ékkimetszés után annyi 
összenövés képzôdhet a petefészkek körül, amely megakadá-
lyozza a fogamzást a rendszeres havivérzés ellenére. Adashi 
és munkatársai (13) egyéb meddôséget okozó elváltozás, mint 
például sárgatest-elégtelenséget, kizárása után a vizsgálatukban 
szereplô 90 betegnél 73%-os fogamzási gyakoriságot vártak, de 
csak a betegek 48%-a lett állapotos.

Az 1960-as évek közepétôl a kétoldali ékkimetszéseket még 
ritkábban végezték, mert elôtérbe került a tüszôérést/repedést 
serketô (ovuláció indukciós) kezelés a clomiphen citráttal (24). 
A PCOS-es betegek jelentôs részénél a tüszôrepedés a kezelés 
hatására bekövetkezet, sok közülük állapotos lett.

A MÛTÉT UTÁNI ÖSSZENÖVÉSEK ELKERÜLÉSÉNEK LEHETÔSÉGEI  A petefész-
kek sebének pontosabb zárására mikrosebészeti eljárást próbál-
tak bevezetni, és így csökkenteni a mûtét utáni összenövések 
számát. Eddy és munkatársai (25) Rhesus-majmok petefész-
keinek sebzéseit látták el mikro- illetve makrosebészeti mód-

Vereczkey A és munkatársai
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szerrel. A makrosebészeti módszerrel ellátott 10 petefészekbôl 
5-nél találtak összenövéseket. McLaughlin (26) ezek után a has 
megnyitásával mikrolézeres ékkimetszést végzett, a betegeket 
késôbb laparoszkópiával ellenôrizte 25 egymás után következô 
esetben. A kezelt petefészkek harmadánál (36.7%) talált össze-
növést, a betegek 60%-a fogant. Ennek alapján úgy véli, hogy a 
mikrosebészeti módszerekkel az összenövések képzôdése csök-
kent he tô, de nem szüntethetô meg.

LAPAROSZKÓPOS PETEFÉSZEK-LYUGGATÁS (OVÁRIUM DRILLING) 
A POCS kezelésére a laparoszkópos mûtétek széles skáláját 
próbálták ki. Az elsô közlemény a petefészkek többszörös 
kimetszését írja le, ily módon csökkentve annak össztömegét. 
Röviden: az eljárás során a petefészket egy fogóval rögzítik a 
petefészek saját szalagjánál (ligamentum ovarii propriumnál), 
majd egy vagy több biopsiás anyagot vesznek a méhkürttôl 
és a medencefaltól távol esô területekrôl. Az összenövések 
kialakulásának esélyét így a lehetô legkisebbre csökkentik. 
Úgy becsülik, hogy ezzel a módszerrel 0,5–1 cm3 petefészek-
szövet távolítható el. Az esetleges vérzés uni- vagy bipolaris 
koagulálással csillapítható. 

Az elektromos koagulálás a hastükrözésnél is elterjed, ezért 
a petefészkek felesleges kötôszöveti állományának pusztí-
tására ezt a módszert is kipróbálták. Mivel így szövetet nem 
távolitunk el, a vérzés veszélye is sokkal kisebb. Az elsô rész-
letes leírást errôl 1984-ben Gjönnaess (28) adta: a petefészket 
a ligamentum ovarii propriumnál fogóval rögzítették, s uni po-
la ris koagulációt alkalmaztak addig, amíg a tok át nem szakadt 
(rendszerint 2-4 másodpercig). Összesen mindegyik petefész-
ket 4-10 ponton szúrták meg. A nemzetközi irodalomban ezt 
hívják klasszikus laparoszkópos drilling módszernek – magya-
rul petefészek-lyuggatásnak nevezhetjük –, és errôl az eljárás-
ról áll rendelkezésünkre a legtöbb irodalmi adat (2. ábra).

Ahogy a lézer megjelent a laparoszkópiában, elkerülhetetlen 
volt, hogy a PCOS kezelésére is használják. Daniel és Mil-
ler (29) írtak elôször a CO2- és KTP-lézerek használatáról. A 
KTP- és CO2-lézer alkalmazása hasonló eredménnyel járt, mint 
a monopoláris koaguláció. A lézeressel a petefészkek kérgi ál-
lományát a tüszôk felett elpárologtatják. Mivel az ilyen lézerek 
energiája jobban összpontosítható, mint az elektrokauteré, a 
hôkárosodás a vaporizált területek környezetében csekélyebb. 
A szerzôk ezért azt javasolják, hogy a petefészkeken több (20-
30) nyílást készítsünk, törekedjünk minden látható tüszô lebo-
csátására. Az elektromos koagulációhoz hasonlóan, a petefész-
kek méhkürt felöli felszínt itt is meg kell kímélni.

Az Nd:YAG-lézer hôterjedése, ha nem közvetlen érintkezéssel 
alkalmazzuk, sokkal nagyobb. A nyaláb azonnal széttér, ahogy 
elhagyja a saphire csúcsot. Ennél a módszernél tehát nem az 
elpárologtatás, hanem a koagulálás a cél. Ezt úgy érhetjük el, 
hogy 5–10 mm távolságban lassan mozgatjuk a lézernyalábot 
(30). Így ék alakú, 4–10 mm-es terület koagulálható anélkül, 
hogy a petefészek kérgét megnyitnánk. A koagulálás mélysé-

gére a felszíni elszínezôdés mértékébôl tudunk következtetni. 
Az Nd:YAG-lézert közvetlen érintkezéssel a hagyományos ék-
kimetszésre is használhatjuk (31).

A MÛTÉTET KÖVETÔ ENDOKRIN VÁLTOZÁSOK  Számos kutató tanul-
mányozta a laparoszkópos ovulációindukció hormonális követ-
kezményeit. A szerzôk nagy része egyetért abban, hogy bár a 
szérum immunreaktív LH-szintje 24–48 órával a mûtét után 
átmenetileg emelkedik, ezután szignifikánsan csökken. Az LH 
bioaktivitása is hasonlóképpen csökken a mûtét után (32). Azt 
is megállapították, hogy inkább az LH-kilökôdések nagysága 
(amplitúdója) csökken, és nem azok gyakorisága (37). Érdekes, 
hogy azoknál a betegeknél nem jött létre tüszôrepedés, akik-
nél a mûtét után az LH-szint nem csökkent (41). Amikor az 
anovulációs állapot ismét kialakult, az LH-értékek is vissza-
tértek a korábbi szintre. Akiknél a tüszôrepedés tartósan meg-
maradt, az LH-szint emelkedést nem figyelték meg. Hozzátesz-
szük még, hogy éppen a legmagasabb LH-szintû betegeknél 
várható a legtöbb tüszôrepedés a mûtét után (42). Több szerzô 
felhívta a figyelmet a mûtét utáni emelkedô FSH-értékekre. A 
tanulmányok többsége a tesztoszteron- és androstenedion-szint 
– az utóbbinál inkább átmeneti – csökkenésérôl is beszámolt, és 
megfigyelték az inhibinszint átmeneti csökkenését is (36).

2. ábra.   Hastükrözés: lyuggatott soktömlôs petefészkek – ovárium drilling
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A MÛTÉT UTÁNI SZÖVÔDMÉNYEK: AZ ÖSSZENÖVÉSEK GYAKORISÁGA, PE

TE FÉ SZEK SORVADÁS  A laparoszkópos módszer bevezetésétôl azt 
várták, hogy számottevôen csökkenthetô lesz az összenövések 
kialakulása a hagyományos kétoldali petefészek-ékkimetszés-
sel összehasonlítva. Egyes közlemények nem írtak le össze-
növést azoknál a petefészek-lyuggatással kezelt betegeknél, 
akiknél késôbb császármetszést végeztek (29). Keckstein és 
munkacsoportja (30) ezzel szemben összenövéseket talált – hét-
bôl három betegnél – CO2-lézerkezelést követôen, nem volt vi-
szont összenövés annál a négy betegnél, akit Nd:YAG-lézerrel 
kezeltek. Kovacs és munkatársai (36) nem találtak összenövé-
seket betegeiknél. 

Nem ismert a minimális összenövések hatása a meddôségre. 
Gürgan és munkatársai (38) elôretekintô, véletlen beválasztá-
sos vizsgálat során 19 betegnél ellenôrzô hastükrözést végez-
tek, és oldották az esetleges összenövéseket (13/19), 20 másik 
betegnél erre nem került sor, ennek ellenére nem találtak kü-
lönbséget a fogamzási arányban. Így arra következtettek, hogy 
az összenövések oldása nem javítja a fogamzás le he tô sé gét.

Más aggodalmak is felmerülnek a laparoszkópos beavatkozást 
illetôen: Dabirashrafi (43) féloldali petefészek sorvadást írt le. 
Felmerült annak a lehetôsége is, hogy a beavatkozás petefé-
szekrák keletkezéséhez vezethet. A hastükrözéses petefészek- 
lyuggatás feltételeit a 3. táblázatban foglaltuk össze.

A VETÉLÉSEK GYAKORISÁGA  Bár okát nem teljesen értjük, általá-
nos az egyetértés abban, hogy a PCOS-ben szenvedô betegek 
gyakrabban vetélnek, mint a nem-PCOS-es betegek. Sagle és 
munkatársai (44) aránytalanul gyakran találtak PCOS-es be-
tegeket a szokványosan vetélô nôk csoportjában (82%), míg 
egészséges nôknél a PCOS gyakorisága 18% volt. Nem tel-
jesen érthetô módon a spontán vetélések gyakoribbak azon 
PCOS-es betegeknél is, akiknél a gyógyszeres ovulációinduk-
ció sikeres volt, és meg is termékenyültek (25-40%), azokkal 
szemben, akik természetesen fogantak (10-20%) (45). Más 
közlemények 50%-ot megközelítô mértékûnek találták a 
gyógyszeres kezeléssel fogant PCOS-es betegeknél a vetélés 
gyakoriságát (46) (4. táblázat).

A fokozott vetélési kockázat egyik lehetséges oka az emelke-
dett keringô LH-mennyiség lehet, ami sok – de nem az ösz-
szes – betegnél megtalálható. Az emelkedett LH fogamzásra 
gyakorolt negatív hatását több tanulmány is megállapította (47). 

IVF-kezelés alatt álló betegek azon csoportjánál, ahol az LH-
szint magasabb volt, mint 10 IU/L, a petesejt minôsége, a meg-
ter mé ke nyít he tô ség és a fogamzási arány sokkal rosszabb volt 
(48-50). Homburg és munkatársai (51) igazolták, hogy a ve té-
lô PCOS-es betegek LH-szintje szignifikánsan magasabb volt, 
mint a szö vôd mény men tes várandósoké. Johnson és Pierce 
(46) a sebészi kezelést követô véletlen beválasztásos vizsgá-
latukban azt találták, hogy a vetélés gyakorisága sokkal ala-
csonyabb azon PCOS-es betegenél, akiknél az FSH-serkentés 
elôtt a GnRH-agonista buserelint alkalmazták (9%), szemben 
a clomi phen citrattal kezelt betegekkel (48%). Hasonló ered-
ményre jutott Homburg és munkacsoportja (52) is, amikor a 
vetélés gyakoriságát vizsgálták HMG adása mellett alkalmazott 
GnRH-agonista kezelésnél: 39.4% vetélés GnRH-agonista nél-
kül, 16.7% GnRH-agonistával. Az élveszületési arány GnRH 
nélkül 26%-os, azzal 64%-os volt.

Regan és munkatársai (49) 193 mûtéttel kezelt, fogamzást ter-
ve zô, szabályos havivérzésû asszony adatait elemezték. A tü szô-
sza kasz ban vérvétel történt, a mintákat 2 évig tárolták, közben 
a összegyûjtötték termékenységre vonatkozó adatokat. A 2. év 
végén meghatározták a mintákban az LH-szintet, és az értékeket 
összehasonlították a várandóssági eredményekkel. 147 beteg kö-
zül, akiknél az LH-szint 10 IU/L alatt volt, 138 (88%) lett álla-
potos, akiknek 12%-ka elvetélt. Ezzel szemben a másik csoport-
ban, ahol az LH-szint magasabb volt, mint 10 IU/L, a fogamzási 
arány 67% (31/46), a vetélések gyakorisága pedig 65% volt.

Többféle feltételezés is született a fenti megfigyelések magyaráza-
tára. Jóllehet az emelkedett LH-szint gyakran jár az androgénszint 
emelkedésével, önmagában az emelkedett androgénszint, vagyis 
amikor az LH-szint normális, nem okoz vetélést (50). Úgy tûnik, 
hogy a gyakoribb vetélésekért az emelkedett LH-szint felelôs.

Nemrégiben Shoham és munkatársai (47) tanulmányukban 
át te kin tették, hogyan hathat a termékenységre az emelkedett 
LH-szint. A felesleges mennyiségû LH befolyásolja a cumulus-
oocyta együttest, ami a meiosis idôelôtti leállásához vezet. Így 
a petesejt idô elôtt már az ovulációkor, elöregszik. Ezeknek a 
túlérett petesejteknek a csökkent megtermékenyülési, osztódá-
si és beágyazódási képessége már ismert. Egy másik lehetséges 
ok a szteroid-hormonképzôdés megváltozására vezethetô visz-
sza, aminek eredményeként idôelôtti progeszterontermelés jön 

3. Táblázat   A hastükrözéses petefészek-lyuggatás feltételei

Ultrahangvizsgálattal igazolt PCOS

MFO- (multi follicular ovaries) szindróma 

LH:FSH arány növekedése

Sikertelen clomifene-kezelés

Aláírt mûtéti beleegyezô nyilatkozat

4. Táblázat   A vetélések gyakorisága clomiphene citrate-val (CC) vagy hosszantar-
tó buserelinnel (LTB) kezelt betegek körében

Eredményesség Vetélés Összesen

(a) Ép petefészek + CC 122 31 (20.3%) 153

(b) Ép petefészek + LTB 70 24 (25.5%) 94

(c) Polycystás petefészek + CC 57 51 (47.2%) 108

(d) Polycystás petefészek + LTB 59 15 (20.3%) 74

(a) versus (b) N.S.,  (a) versus (c) p < 0.00005,  (b) versus (d) N.S.,  (c) versus 
(d)  N.S.
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PCOS és krónikus 
anovulatio

Clomiphene 
citrate

LOD, TVOD

Hosszantartó  
CC-kezelés

CC és kiegészítô 
gyógyszeres kezelés

A felmerülô 
lehetôségek 

számbavétele

Gonadotropinok

6 hónapos  
ovulatiós cilusok

IUI / IVF

Fogamzás

Tüszôrepedés Tüszôrepedés hiánya

Tüszôrepedés hiányaTüszôrepedés

Nincs fogamzás

létre. Egereknél a túl korai progeszteronhatásra a petesejtek idô 
elôtt elakadnak az osztódásban, s ez gyakrabban vezet a tüszôk 
elzáródásához (folliculus atresiához) (52).

A fentiek értelmében bizonyítottnak látszik az emelkedett LH-
szint negatív hatása a termékenységre. Az azonban még meg-
válaszolásra vár, hogy a gyógyszeres vagy sebészi kezelés ve-
zet-e kedvezôbb eredményekhez? Eddig egyetlen elôretekintô 
tanulmány született ebben a témakörben. Adel Gadir és mun-
katársai (27) azt vizsgálták, hogy milyen a fogamzások kime-
netele attól függôen, hogy az ovulációindukció elôtt gyógy-
szerekkel szabályozzák az LH termelést, vagy laparoszkópos 
petefészek-lyuggatást végeznek-e? Nem találtak különbséget 
a két csoportnál a tüszôrepedések és sikeres várandósságok 
számában. Azt azonban megállapították, hogy az utóbbi cso-
portban kevesebb volt a többszörös peteérés, alacsonyabb volt 
tesztoszteronszint a sárgatestszakaszban és vetélési gyakori-
ság (14, illetve 50%). Az esetszám nem volt elegendô ahhoz, 
hogy a vetélési különbség szignifikáns legyen, és a GnRH-s 
csoportban a 4 vetélés közül 3 a második harmadban zajlott le. 
Gjönnaes és munkatársai (13) 14.6%-os vetélési arányt állapí-
tottak meg 89 laparoszkópos petefészek-lyuggatással kezet be-
tegüknél. Bár ezek az adatok a laparoszkópos megközelítés he-
lyessége mellett szólnak, jövôbe nagy esetszámú tanulmányok 
szükségesek a még felmerülô kérdések megválaszolására.

CLOMIFENE CITRATE (CC) ÉRZÉKETLEN (REZISZTENS) PCOS  A terméketlen-
ség részletes kivizsgálását, sikertelen CC-kezelést követôen a 
betegnek fel kell ajánlani az összes lehetséges további kezelési 

módszert, köztük az elnyújtott CC-kezelést, a GnRH-kezelést 
és a laparoszkópos módszert. Hangsúlyoznunk kell az elôzetes 
kivizsgálás és a teljes értékû kezelési kísérlet szükségességét, 
illetve hogy a felvilágosítást végzô személy ne legyen elfogult 
semmilyen irányban, s tárja fel az összes lehetôségre vonatko-
zó elônyöket és hátrányokat (3–4. ábra).

CLOMIFENE CITRÁTRA ÉRZÉKENY PCOS: MIKOR NEM JAVASOLT A HAS

TÜK RÖZÉS?  A tanulmányok nem adnak választ arra, hogy mit 
tegyünk azon PCOS-es betegekkel, akiknél a CC-kezeléssel 
tü szô re pe dés kiváltható, de mégsem fogannak. Gysler és mun-
katársai (55) szerint a clomiphennel kezelt betegeknél a fo-
gamzások 85%-a bekövetkezik 4 kezelés alatt. Ezzel szemben 
Hammond és mtsai (53) szerint csaknem 100% a sikerességi 
arány tíz kezelés alatt. Azt a kérdés tehát, hogy hány CC-ke-
zelés számít megfelelô kísérletnek, továbbra sem válaszol-
ták meg, ámbár a központok nagy része 6 ovulációs ciklust 
elegendônek tart. Amennyiben 6 sikeres CC-kezelés alatt a 
beteg nem lesz állapotos annak ellenére, hogy minden egyéb 
ok (beleértve a CC-okozta sárgatest-elégtelenséget, illetve a 
méhnyaknyák eltéréseit) kizárható, a beteg besorolható az is-
meretlen eredetû med dô sé gek csoportjába.

Több idézett laparoszkópos tanulmányban számoltak be olyan 
betegekrôl, akik szabályos, tüszôrepedéses havivérzés ellenére 
nem fogantak, majd CC-kezelést kaptak (28, 35, 40). Daniell 
és Miller (29) szerint, ha a mûtétet megelôzôen a CC-kezelés 
hatásos a mûtét utáni fogamzási arány 47%, ha a CC-kezelés 
nem eredményes, ez az arány 68%. 

3. ábra   Az idült anovulatio kezelésének javasolt irányelvei.    LOD  Laparoscopic ovarian drilling (hastükrözéses petefészek-lyuggatás)    TVOD  Transvaginal ovarian 
drilling (hüvelyi petefészek-lyuggatás)
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LOD, TVOD

Tüszôrepedés Tüszôrepedés hiánya
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Tüszôrepedés hiánya

Összenövések

Nincs fogamzás

Nincs fogamzás

Nincs összenövés

Helyesnek látszik az a következtetés, hogy a PCOS-sel kap-
csolatos meddôség (amennyiben a részletes kivizsgálás egyéb 
okot nem vet fel) a tartós anovulációs állapotnak tulajdonítható. 
Amennyiben valakinél a GnRH-kezelés ellenjavalt, jobb, ha az 
ismeretlen eredetû meddôség szerint kezeljük, amire vonatko-
zóan sokkal több közlemény érhetô el. Nem lehet eléggé hang-
súlyozni annak fontosságát, hogy a CC-kezeléssel kiváltott 
ciklusok megfelelôségét ellenôrizni kell. Amennyiben a CC-
kezeléskor a sárgatestszakaszt rövid vagy a progeszteronszint 
kevesebb mint 10 ng/dL, illetve méhnyaknyákeltérés merül 
fel, elônyösebb a gonadotropinok adása, mint a CC-kezelés 
folytatása.

A KEZELÉS HATÁSA A FÉRFIASODÁSI TÜNETEKRE  Mivel a laparoszkópos 
petefészek-lyuggatás következményeként a keringô andro-
gen hor mo nok szintje csökken, ez a módszer is felmerült a 
fokozott szôrnövekedés kezelésére. Ezt azonban az elérhetô 
irodalmi források nem javasolják, mert más kezelések ha-
tásosabbak. Gjönnaess (34) 40 ilyen beteg kezelésénél nem 
egyértelmû, illetve változó irányú hatást írt le. Daniell és 
Miller (29), illetve Gjönnaes (28) bár az aknés tünetek javu-
lását tapasztalták, mégsem javasolták ezt a kezelést másra, 
mint a PCOS miatt fennálló anovuláció kezelésére. Még az 
eredeti tanulmányokban is sikertelen volt a kóros szôrösödés 
(hirsutismus) kezelése 29/31 (14), illetve 23/24 (12) betegnél. 
A fentiek alapján elmondható, hogy a laparoszkópos petefé-
szek-lyuggatás azoknál a betegeknél alkalmazandó, akiknél 
a tüszôrepedés kiváltása és a fogamzás a cél, valamint a CC-
kezelés hatástalan volt.

A sebészi és a gyógyszeres kezelés összehasonlítását az 5. táb-
lázat tartalmazza.

A JÖVÔ FEJLÔDÉSI ÚTJAI  Mivel a sebészi kezelés fô hátránya 
az összenövések következtében esetlegesen létrejövô méh kürt-
el zá ró dás, a jelen laparoszkópos módszerek finomításai vár-
hatók. Egyesek úgy tartják, hogy a CO2-lézer használatával 

4. ábra   A laparoszkópos kezelést követô anovulatio javasolt kezelési irányelvei.    LOD  Laparoscopic ovarian drilling (hastükrözéses petefészek-lyuggatás)    
TVOD  Transvaginal ovarian drilling (hüvelyei petefészek-lyuggatás)

5. Táblázat   A sebészi és a gyógyszeres kezelés összehasonlítás

Sebészi kezelés Gyógyszeres kezelés

Elônyök

• Több ovulációs ciklus 

• Többes fogamzás: nincs

• Petefészek himerstimulatio: nincs

• Kezelésellenôrzés: egyszerû, rövid távú

•  Gyakori fogamzás (hasonló, mint a 
GTH-kezelésnél)

• Kisebb a vetélés kockázata

• Nincs szükség drága gyógyszerekre

• Egyszeri beavatkozás

• Gyakori fogamzás

• Szabályos tüszôrepedéses havivérzések

• Nincs mûtéti kockázat

•  Nincs összenövés-képzôdés,  
petefészek-sorvadás

Hátrányok

• Mûtéti kockázat

• Összenövések képzôdése

• Petefészek-sorvadás (ritka)

•  Kezelésellenôrzés: hosszas, idôigényes 

• A túlserkentés veszélye

• A többes fogamzások gyakoribbak 

• Kezelésenként egy fogamzási esély

• Gyakori vetélés

• Költséges
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nagyobb a szöveti károsodás (bár ennek nem feltétlenül van 
nagy jelentôsége a sikeres tüszôrepedés kiváltásában, mégis 
fokozza az összenövések esélyét), és kisebb a mélyebb stroma 
sérülése (a legfontosabbnak tartott tényezô az ovulációban). 
Ennek megfelelôen az utóbbi idôben a figyelem a monopolaris, 
szigetelt tûelektródok felé fordult. Olyan tûelektródról is hall-
hattunk, amelynek hegye forgatható, ily módon egy behatolási 
ponton keresztül nagy mennyiségû szövet koagulálható. Vára-
kozással tekintünk azon közlemények felé, amelyek az ilyen 
típusú beavatkozások hatásmódját vizsgálják, különös – jól-
lehet azt feltételezzük, hogy a stroma koagulálása a sikeres 
ovulációkiváltás kulcsa – más, a stromára alig ható módszerek-
kel is  hasonló eredmények érhetôk el (16, 29, 54, 56).

A kérdés, hogy esetleg kevésbé agresszív megoldás is hasonló 
sikerességgel járhat, részben már megválaszolásra került. 1938-
ban Zondek (15) közölt 40 esetet, melyben a Douglas-ûrön ke-
resztül végeztek többszörös szúrcsapolásokat. Az utóbbi idôben 
Mio és munkatársai (56) írtak le hüvelyi ultrahanggal vezérelt 
többszörös petefészek-punkciót PCOS-es betegeknél, ovuláció 
kiváltása céljából. Az IVF-ben is alkalmazott módszer szerint 
minden 3 cikluson túl fennálló tüszôt leszívtak. Sikeres pete-
sejt-kilökôdést figyeltek meg 8-ból 7 betegnél, 38 kezelésbôl 
20-ban. A 8 beteg közül 4 állapotos lett. Tíz olyan beteg mind-
egyikénél sikeres ovuláció jött létre, akinél a PCOS-es ultra-
hang kép hormonális változások nélkül volt megfigyelhetô (79 
ciklusból 50 esetben); 5-en a 10-bôl állapotosak lettek.

KÖVETKEZTETÉS  Nem tudjuk pontosan, miként befolyásolja a 
sebészi kezelés a PCOS-ben szenvedô betegek petefészkeinek 
mûködését. Feltételezik, hogy a petefészek sérülése csökken-
ti a petefészekben az androgének képzôdését, és ezáltal azok 
tü szô érést gátló hatását. Az alacsonyabb androgénszint csök-
kentheti a szérumban az androgen-ösztrogen átalakulást, és 
így az LH-képzôdést serkentô visszajelzést. Valószínû, hogy 
az inhibin és egyéb helyi petefészekanyagok szerepe is fennáll. 
Ezen gátló anyagok szintjének csökkenése, illetve a petefészek 
szöveti állománynak kevesbítése kedvezô lehet.

Összefoglalva, az irodalmi adatok alapján azt mondhatjuk, hogy 
a gondosan megválasztott, CC-érzéketlen PCOS-es betegeknél 
a laparoszkópos kezelés határozott elônyökkel jár. Az a feltéte-
lezés, hogy a hastükrözés nem jár összenövések képzôdésével, 
hamisnak bizonyult, mint ahogy – bár megfelelô mûtéti mód-
szer alkalmazásával kifejezetten ritkán – a petefészek sorva-
dása is elôfordulhat. Ezek a szempontok és az a tény, hogy az 
mûtéti beavatkozás magasabb kockázattal és költségekkel jár 
aláhúzzák annak fontosságát, hogy csak abban az esetben vá-
lasztandó ez a kezelési mód, ha már minden egyéb lehetôséget 
kimerítettünk. A szokásos CC-kezelés sikertelenségénél elôször 
a kezelés hosszát kell növelni, esetleg glükokortikoiddal, inzu-
lin-rezisztenciára ható szerekkel (Metformin) kiegészítve (58). 
Ha a hosszabb CC-kezelés is sikertelen, és a kezelôorvosnak 
nincs tapasztalata az egyéb gyógyszeres kezelési eljárásokban, 
mielôtt laparoszkópia végzése mellett döntene, helyesebb a 

beteget nagyobb tapasztalatú intézménybe irányítani további 
kivizsgálás, illetve gonadotropkezelés céljából.

Elképzelhetô, hogy a közeljövôben képesek leszünk a pete-
fészek megkisebbítésére gyógyszeres úton. Jelenleg vizsgálat 
alatt álló módszerek: a fogamzásgátló tabletták hosszabb, leg-
alább 6 hónapig tartó szedése vagy a GnRH adása, amivel a 
sebészi beavatkozáshoz hasonló hormonális állapotot hozha-
tunk létre. Reményeink szerint ezen gyógyszerek szedésének  
abbahagyásakor a PCOS-ben szenvedôk kezelés nélkül vagy 
CC-kezelésre ovulálhatnak. Vélhetôen a PCOS kórfolyamatá-
nak megértése a jövôben ritka kivétellé teszi, a jelenleg nagyon 
hasznos, sebészi beavatkozást.
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