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Új gyógyszerek az endometriosis kezelésében
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Az Országos Gyógyintézeti Központ Szülészet-Nôgyógyászati Osztály, Immungenetikai Osztály 1 és a Leuveni Egyetem, 
Fertilitási Központ 2

ÖSSZEFOGLALÁS  Az endometriosis gyakori, ösztrogénfüggô, 
nô gyó gyá sza ti betegség, amely az ivarérett korú nôk legalább 
10%-át érinti, a méhnyálkahártya méhen kívüli növekedése 
jellemzi. Habár számos gyógyszer létezik a betegség kezelé-
sére, ezek alkalmazási idôtartama korlátozott, mellékhatásaik 
gyakoriak és jelentôsek, és a betegség gyakran kiújul. Az endo-
me trio sis jelentôsen rontja a betegségben szenvedô nôk élet mi-
nô sé gét, illetve súlyos terhet ró a betegek környezetére és a 
társadalomra is. 

Érthetô és jogosnak tekinthetô az igény olyan új készítmé-
nyek iránt, amelyek az endometriosist a korábban alkalmazott 
gyógyszereknél lényegesen hatásosabban és kevesebb mellék-
hatással gyógyítják.

Az elmúlt években végzett vizsgálatok, amelyek a betegség ki-
alakulásának folyamatát igyekeztek feltárni, elôsegítették több, 
új kezelési módszer kifejlesztését. Ezek egyebek között a hypo-
tha la mus-hypophysis-gonád-tengelyt veszik célba, célzottan 
befolyásolják az ösztrogén és progeszteron anyagcseréjét, gá-
tolják az ér képzôdést (angiogenesist), vagy a gyulladásos és az 
immunológiai tényezôkre hatnak. 

Ebben a tanulmányban röviden áttekintjük az endometriosis 
kezelésében használatos gyógyszereket, és bemutatjuk a fej-
lesztés alatt álló legigéretesebb, új gyógyszerkészítményeket. 

Kulcsszavak  endometriosis, gyógyszeres kezelés, új készítmények

ABSTRACT  Endometriosis is a common, estrogen dependent, 
gynaecological disease, defined as the presence of endometrial-
like tissue outside the uterus. Although several medications are 

used for treatment of the disease, they are associated with high 
recurrence rates, considerable side-effects and limited duration 
of application. Due to these limitations and to the impact of en-
dometriosis on the quality of life of affected women, their en-
vironment and the society, there is a great need for new drugs 
able to abolish endometriosis and its symptoms.

Studies in recent years investigating the (patho)physiological 
mechanisms involved in disease aetiology have fostered the 
development of novel therapeutic concepts for endometriosis, 
by targeting the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, by selec-
tive modulation of estrogenic and progestogenic pathways, by 
inhibiting angiogenesis or by interfering with inflammatory and 
immunologic factors. This article presents a brief summary of 
the currently available medications and an overview regarding 
the development of some of the most interesting and/or most 
promising novel drug candidates for endometriosis.

Key words  endometriosis, drug therapy, novel drugs

BEVEZETÉS  Az endometriosis gyakori, ösztrogénfüggô nô gyó-
gyá sza ti betegség, amelyet a méhnyálkahártya-szerû szövetek 
méhen kívüli növekedése jellemez. A leggyakrabban a kisme-
dencei szerveken és a hashártyán, ritkán a hasüregen kívül, pél-
dául a tüdôben fordul elô. 

A betegség leginkább a fogamzóképes nôket érinti, de idô seb-
bek nél is kialakul, és gyakran társul krónikus kismedencei fáj-
dalommal (1. ábra), fájdalmas vizeléssel, fájdalmas havi vér zés-
sel és meddôséggel. Néhányan azonban évekig tünetmentesek 
maradnak.

Annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentôs lépéseket tet-
tünk a betegség megismerésében, a kór kialakulása továbbra 
is tisztázatlan. Jelen ismereteink szerint a betegség kialaku-
lásában a visszafolyó, méhkürtön keresztüli menstruáció és a 
méhnyálkahártyasejtek lerakódása a hashártyán, illetve egyéb 
kismedencei szövetekben kulcsfontosságú. Tény azonban, hogy 
az ún. retrográd menstruáció általános jelenség: hastükrözésen 
vagy peritonealis dialízisen átesett nôk adataiból tudjuk, hogy 
legkevesebb 76-89 százalékuknál elôfordul a méhkürtön át 
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vérvisszafolyás a hasüregbe, mégsem alakul ki endometriosis 
mindegyiküknél [1-2]. Ez egyéb, a betegség iránti fogékonysá-
got fokozó tényezôk szerepét veti fel. Ma már kellô bizonyíték 
áll rendelkezésünkre, amelyek igazolják az immunológiai, a 
gyulladásos, a genetikai és a környezeti tényezôk szerepét a 
betegség kialakulásában [3-4].

Az endometriosis kis hashártya-felrakódásoktól kezdve, nagy 
petefészki endometriotikus tömlôn át (endometrioma) egészen 
a kismedencei anatómiát is eltorzító hatalmas összenövések 
(2. ábra) és fibrózisok képében is megjelenhet. Az esetek egy 
je len tôs részében az endometriosis folyamatosan növekszik, 
terjed [5-6]. A hashártyán lévô csomócskák fájdalmat és gyak-
ran hô emel ke dést okoznak.

A súlyosabb formák fogamzóképtelenséget, fájdalmat és a kis-
medencei szervek olyan mérvû mûködészavarát okozzák, amely 
sebészi ellátást igényel. A betegség súlyossági foka alapján az 
Amerikai Fertilitási Társaság által kidolgozott módosított beosz-
tás (revised American Fertility Society, rAFS) négy stá diu mot 
különböztet meg (I-IV vagy minimális-súlyos) [7]. A besorolást 
laparoszkópiával határozzák meg. Az rAFS szerinti stá dium-
beosz tás nincs összhangban a fájdalom formájával és súlyossá-
gával, az endometriosis foka és a mûtétet követô sikeres fogam-
zások között pedig negatív a kapcsolat [8].

A fájdalom jellege és helye alapján felmerülhet az endometriosis 
jelenléte. Azonban hasonló típusú fájdalom gyakran elôfordul 
más nôgyógyászati és gyomor-bél betegségekben is. Jelenleg 
sem az ultrahang, sem az MR és a labor tesztek sem alkalma-
sak a betegség megállapítására [9]. Az endometriosist egyedül 
szövettani vizsgálattal kórismézhetjük; a mintákat rendszerint 
hastükrözéssel vesszük. 

Az endometriosis tényleges gyakoriságáról nincsenek megbíz-
ható adatok. Körülbelül 6-10%-ra becsülik a teljes népességben 
[10], 13-33%-ban fordul elô a meddô nôkben, és 2-50% között 
azoknál a tünetmentes nôknél [8], akiknél egyéb okok – kivéve 

a kismedencei fájdalom és hôemelkedés – miatt hastükrözést 
végeztek [11]. A fejlett országokban a betegség egyre gyako-
ribb. Ez arra enged következtetni, hogy kialakulását elô se gít-
he tik a hosszabb ideig elszenvedett környezeti ártalmak, pl. 
dioxin [11].

AZ ENDOMETRIOSIS JELENTÔSÉGE  Az endometriosisnak jelentôs 
hatása van egészségi állapotra (életminôségre – Quality of Life, 
QOL), a lelki fizikai jólétre a társadalmi és a magánéletben is. 
Újabb tanulmányok szerint a kedvezôtlen hatásai közé sorolha-
tók még a csökkent munka teljesítmény, a negatív önkép, ide-
gesség, rossz alvás stb. [13].

Az endometriosis hatalmas terhet ró a társadalomra is: az USA-
ban 1991-ben 540 millió, míg 1992-ben 579 millió dollárra be-
csülték az endometriosis diagnózissal kórházba került betegek 
kórházi költségét [14]. Hasonlóképpen, a krónikus kis me den-
cei fájdalomnak a kezelési költsége (a mûtéti és a med dô sé gi 
kezelés) csak az Egyesült Királyságban 158 millió font évente, 
amelybôl a közvetett költség 24 millió font [15]. Az Endomeô-
triosis Association (Milwaukee, USA) által közzétett tanult-
mány kimutatta, hogy míg az átlag népességben a nôk 22%-a 

1. ábra.  Szálagos összenövések endometriosisban

2. ábra.  Szívós öszzenövések és hashártyagyulladás elôrehaladott 
endometriosisban
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képtelen a napi munkáját ellátni a havivérzése alatt, addig az 
endometriosisban szenvedôknek a 81%-a, elsôsorban a nagys-
fokú kismedencei fájdalom miatt, és körülbelül 27%-ukban 
három napnál is tovább tart a munkaképtelenség [16]. Ennek 
alapján elmondható, hogy hatalmas gazdasági veszteség is tár-
sul az endometriosis miatti egészségügyi költségekhez. 

A betegség mind a társadalom, mind az egyén szintjén károkat 
okoz, ennek ellenére az endometriosis megfelelô kezelése még-
sem megoldott. Jóllehet egységes kezelési útmutató nincs, a 
nemrég közzétett, az endometriosis kórismézésére és kezelé-
sére vonatkozó ESHRE- (European Society for Human ReproS-
duction and Embryology) irányelvek már megszülettek.

A szokásosan alkalmazott gyógyszerek hormonok, kivéve a 
nemszteroid gyulladásgátlókat. Egy bizonyos pontig ezek a ke-
zelések képesek az endometriosis okozta fájdalmat mérsékelni, 
illetve elôsegíteni az endometriosisos szigetek visszafejlôdését. 
Azonban ezen szereknek számos, komoly mellékhatása van, 
amelyek korlátozzák a készítmények használatának idejét. Má-
sik fontos, és gyakran figyelmen kívül hagyott baj a betegség 
kiújulása [17]. Továbbá, mivel a legtöbb gyógyszer az ovulá-
ció gátlásával fejti ki hatását, az endometriosissal társuló fo-
gamzási nehézség továbbra is megoldatlan marad. Valójában 
az ovulációt kiváltó gyógyszerek a kezelés befejezése után a 
megtermékenyülés esélyét 15%-kal növelik, de ezek mellékha-
tásaik miatt nem nagyon adhatók [18].

SZOKÁSOS GYÓGYSZERES KEZELÉSEK  Az endometriosis keze-
lésének célja a méhen kívüli méhnyálkahártya-felrakódások 
elpusztítása, a fájdalom csillapítása és a megtermékenyülés elô-
se gí té se. A két fô kezelési lehetôség a gyógyszeres és a sebé-
szeti kezelés. Mivel az endometriosis ösztrogénfüggô betegség, 
amely kismedencei fájdalommal jár, a legtöbb gyógyszeres 
kezelés arra irányul, hogy alacsony ösztrogénszinttel járó álla-
potot hozzon létre, s csökkentse a fájdalmat [9, 19-20]. 

Az endometriosis kezelésében használt gyógyszereket két fô 
csoportba lehet sorolni: hormon és nemhormon készítmények 
(1. táblázat).

HORMONOK Várandósoknál és a változókorúaknál az endomed-
triosissal kapcsolatos panaszok többé-kevésbé megszûnnek. 
Ennek következtében több gyógyszeres kezelés célja ezekhez 
hasonló hormonális környezetet létrehozni.

A hormonális készítmények szisztémásan adva csökkentik az 
ösztro gén szin tet. Azonban a csökkent ösztrogénszint hatása 
nemcsak a méhnyálkahártyán és az endometriotikus szigete-
ken, hanem más hormonálisan szabályozott folyamatokban 
is megnyilvánul. Ennek következtében az efféle gyógyszerek 
számos mellékhatást okoznak, amelyek a szédüléstôl a mély-
vénás trombózis veszélyén át a csontsûrûség (BMD) csökke-
nésig terjednek [19, 21]. További hátrányuk, hogy a pete fé-
szek-mûködés gátlása miatt a meddôség kérdését sem oldják 

meg [18]. A következô rész rövid áttekintést nyújt az endo[-
metriosis már ismert és régóta használt gyógyszeres kezelési 
lehetôségeirôl.

GONADOTROPREALISING HORMON (GnRH-) AGONISTÁK  A GnRH-ago nis-
ták a természetes GnRH-decapeptidnek szintetikus származé-
kai. A nafarelin, a goserelin és a triptorelin mind deca pep ti dek, 
míg a buserelin, a leuprorelin és a histerelin nona pep ti dek. Az 
avo re lin (Mediolanum, Olaszország) egy új GnRH-agonista, 
még csak állatkisérletekben stb. vizsgálják [21]. 

A GnRH-analógok hatása a hypophysis GnRH-receptorainak 
gátlásán alapul: csökkentik a jelfogók számát és érzékenysé-
gét is (de szen zi bil izá ció, down reguláció). A GnRH-analógok-
nak lé nye gesen hosszabb a lebomlási idejük, mint a természe-
tes GnRH-nak, ezért a hypophysist folyamatosan gátolják, s 
az FSH- és LH-kép zô dés lecsökken. Ennek következtében a 
kezelés megkezdését követô három héten belül az ösztrogén 
mennyisége a poszt meno pau zális értéket megközelítô szintre 
csökken [22]. 

Több vizsgálat igazolta a GnRH-analógok hatékonyságát a 
kismedencei fájdalom, a kismedencei érzékenység és a fáj-
dalmas közösülés (dyspareunia) csökkentésében [23]. Azon-
ban úgy tû nik, hogy nincs vagy csak elenyészô a különbség 
a GnRH-analógok és más vegyületek, mint például danazol, 
fogamzásgátlók vagy progesztogének efféle hatékonysága 
között [9, 25]. 

A betegek általában jól elviselik a GnRH-analógokat, de mel-
lékhatásaik vannak: hôhullám, hüvelyi szárazság és a csökkent 
libidó. A másik veszély a felgyorsult csontvesztés, a következ-
ményes törésekkel, csontritkulással [26]. Az elmúlt években az 
ún „add-back” (add vissza) kezelést vezették be, hogy csök kent-
sék a GnRH-analógok mellékhatásait. Az add vissza kezelés a 
GnRH-analóg-kezelést ki egé szí tô ösztrogének és pro gesz te ro-
nok együttes adásából áll [27-28]. A GnRH-analógok kezdeti 
mennyiségét a kezelés késôb bi szakaszában – miután a hypo-
phy sis müködését már visszaszorította – érdemes csökkenteni, 
mert így a mellékhatások is mér sék lôd nek [29]. 

Összefoglalva: a GnRH-agonista-kezelés hatékony, többé-ke-
vésbé hasonló az egyéb hormonkészítményekhez. Hátránya, 
hogy költséges, különösen, ha a hormonokat is visszaadjuk. 
A költségek és a mellékhatások ellenére, az endometriosisnak 
ez a szokványos kezelése.

PROGESZTOGÉNEK  A progesztogének – ha folyamatosan adagol-
ják – gátolják a petesejt-kilökôdést, ösztrogénhiányos állapotot 
hoznak létre a hypophysis gonadotrop hormon elválasztásának 
visszaszorításával. Egyidejûleg a méhnyálkahártya deci dua li-
zá ció ját okozza, ami az endometriotikus felrakódások vissza-
fej lô dé sé hez vezet [30]. A progesztogének az érképzôdést is 
mérséklik (anti angio ge ne ti kus hatás), ami szintén elôsegíti az 
endo met rio ti kus szigetek sorvadását [31].
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1. táblázat.  Az endometriosis kezelésére használt és még vizsgálat alatt álló gyógyszerek

Gyógyszerosztály Összetétel Elôállító cég A gyógyszerkifejlesztés legutóbbi hivatalos 
stádiuma az endometriosis kezelésében 

GnRH-agonisták Leuprorelin
Goserelin
Buserelin
Triptorelin
Nafarelin
Avorelin

Takeda
AstraZeneca
Sanofi-Aventis
Debiopharm
Hoffmann-La Roche
Mediolanum

Forgalmazott
Forgalmazott
Forgalmazott
Forgalmazott
Forgalmazott
Preklinikai stádium

Progeszteronagonisták Medroxyprogesteron-acetát, MPA
Dydrogesteron
Nomegestrol-acetát
Norethisteron-acetát
Dienogest
Tanaproget

Pfizer
Solvay
Merck KGaA

Wyeth

Forgalmazott
Forgalmazott
Forgalmazott
Forgalmazott
III-as klinikai fázis
Preklinikai stádium

Antiprogesztagének Gestrinon Forgalmazott

Mifepriston (RU-486) Klinikai kisérleti stádium (fázis nem ismert)

Összetett fogamzásgátló tabletták A számos ösztrogén és progeszteron 
derivátuma különféle összetételben 

Forgalmazott

Androgének Danazol Forgalmazott

NSAID-ok Sokféle NSAID érhetô el a piacon Forgalmazott

Aromatáz inhibitorok Letrozol
Anastrozol

Novartis
AstraZeneca

II. szakasz vizsgálat
II. szakasz vizsgálat

GnRH antagonisták Cetrorelix
Ganirelix
Teverelix
Abarelix
Ozarelix
NBI-56418

AEterna Zentaris
Roche Bioscience
AEterna Zentaris
Praecis Pharmaceuticals
AEterna Zentaris
Neurocrine Biosciences

III. szakasz vizsgálat
Nem ismert
II. szakasz vizsgálat
II/III. szakasz vizsgálat
Preklinikai stádium
II. szakasz vizsgálat

Szelektív progesteronreceptor 
modulátorok (SPRM-ek)

Asoprisnil
J-956
Progenta

Schering AG
Abbott
Zonagen

II. szakasz vizsgálat
III. szakasz vizsgálat
Preklinikai stádium

Szelektív ösztrogénreceptor 
modulátorok (SERM-ek)

Raloxifene Eli Lilly Preklinikai stádium

Ösztrogénreceptor-β-agonisták ERB-041 Wyeth Preklinikai stádium

Antiangiogén szerek TNP470
Endostatin
Anginex
Anti-VEGF antitest

Takeda 
NIH
University of Minnesota

Preklinikai stádium
Preklinikai stádium
Preklinikai stádium
Preklinikai stádium

Szelektív COX2-gátlók Rofecoxib
Celecoxib

Merck
Searle (most Pfizer)

Preklinikai stádium
Preklinikai stádium

TNFα-gátlók r-hTBP1
c5N
Onercept

Serono
Centocor
Yeda

Preklinikai stádium
Preklinikai stádium
I. szakasz vizsgálat

PPARγ-agonisták Ciglitazon
Rosiglitazon

Takeda
GlaxoSmithKline

Preklinikai stádium
Preklinikai stádium

A progesztogének folyamosan adagolva az endometriosis okozg-
ta fájdalmat lényegesen csökkentik [32]. Vercellini és mtsai 
(33) metaanalysist végeztek, s igazolták, hogy a progesztogének 
(ösztrogénnel együtt adva is) képesek idôlegesen csillapítani 
az endometriosissal járó fájdalmat, hasonló mértékben, mint a 
danazol és a GnRH-agonisták.

Egy – álgyógyszerrel (placebo) ellenôrzött – klinikai vizsgá-
latban 100 meddô, endometriosisban szenvedô nônek három 

hónapig 50 mg/nap mennyiségben, MPA-t adtak (34). A ke-
zelés befejezését követô három hónapon belül ún. betekintô 
hastükrözést végeztek. Az egyik legmeglepôbb eredménye en-
nek a vizsgálatnak az volt, hogy az MPA, illetve a placebo egy-
forma mértékben bizonyult hatásosnak. Ez a megfigyelés arra 
késztette a kutatókat, hogy megkérdôjelezzék a három hónapig 
adott 50 mg/nap MPA-kezelés létjogosultságát. A vizsgálat 
alapján megkérdôjelezték azt az általános álláspontot, misze-
rint az endometriosis magától nem fejlôdik vissza, állandóan 
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növekszik. Jóllehet az adatok ellentmondóak, mégis lehetséges, 
hogy az endometriosis visszafejlôdhet [35]. Más, nôknél és fô-
em lô sök ben végzett vizsgálatok viszont azt igazolták, hogy az 
endometriosis-szigetek legalább 50%-ban folyamatosan növea-
kednek.

Legutóbb kettôs vak, kettôs álgyógyszerrel összevetett vizs-
gálatban a 30 mg/nap MPA tabletta hatását mérték fel, s meg-
állapították, hogy ez a kezelés a fájdalmat ugyanolyan mér-
tékben csökkenti, mint a 400 mg/nap, orron keresztül adott 
nafarelin [36]. 

2005-ben, az US Food and Drug Administration jóváhagyta 
a Pfiezer új, hosszú hatású MPA készítményét az endomee-
triosissal járó fájdalom kezelésére. 15 éven belül ez volt a 
legelsô új gyógyszer, amelyet ilyen javallattal hagytak jóvá 
[21]. A döntést 18 hónapon át tartó, 274 beteg vizsgálata 
elôzte meg. A vizsgálatban résztvevôket 104 mg MPA depo 
(DMPA) vagy 11,25 mg leuprolid depo készítménnyel ke-
zelték, kiegészítô kezelés nélkül. Mindkét kezelést a menst-
ruációt követô elsô öt napon belül kezdték el, és a második 
injekciót három hónap múlva adták. A betegeket összesen hat 
hónapig kezelték.A DMPA teljesen egyenrangúnak bizonyult 
a leuproliddal mindenfajta endometriosissal kapcsolatba hoze-
ható fájdalom csillapításában, s – szemben a leuproliddal – az 
MPA-kezelés nem csökkentette a combcsont és a gerinccsi-
golya csontállományát [37]. Emellett a változókori tünetek 
is lényegesen enyhébbek és ritkábbak voltak [37]. Ezeket 
az eredményeket alátámasztotta egy másik, 18 hónapig, 300 
nô részvételével zajló vizsgálat, amely azt mutatta, hogy a 
DMPA ugyanolyan hatásfokkal csökkenti az endometriosis 
okozta fájdalmat, mint a leuprolid, de az átlagos csontvesztés 
lényegesen kisebb [38]. 

A DMPA típusos mellékhatásai a vérzészavar, amelyet általá-
ban amennorrhoea követ, a súlynövekedés, továbbá depresszió, 
puffadás és a megnyúlt anovulatiós idôszak az utolsó injekciót 
követôen. Ez utóbbi miatt ez a kezelés nem a legszerencsésebb 
azoknak, akik a kezelés abbahagyását követôen rövid idôn be-
lül szeretnének állapotosak lenni [22]. 

Összegezve: A progesztogének a kedvezôbb mellékhatások és 
a kisebb költségek miatt elônyösebbek, mint a GnRH-agonisták 
vagy a danazol.

ANTIPROGESZTOGÉNEK  Az antiprogesztogének a pro gesz to gé nek-
hez hasonlóan hatnak: ösztrogénhiányos állapotot létrehozva 
gátolják az ovulációt. A legtöbbet vizsgált antiprogesztogének 
a mifepriston és a gestrinon.

a) Mifepriston
A mifepriston hatása nôknél a hormonális állapottól és az al-
kalmazott mennyiségtôl függ. Az ivarérett korban lévôknél kis 
mennyiségben adott mifepriston gátolja a méh nyál ka hár tya sej-
tek növekedését, szaporodását (antiproliferatív hatás). Ezzel 

szemben nagyobb (>50 mg/nap) mennyiségben adva, vagy a 
mife pris ton hosszabb alkalmazásakor, méhnyálkahártya-túl-
bur ján zás, illetve méhnyálkahártya-polipok alakulhatnak ki 
[39-42]. A mife pris ton hatása endometriosisban a gyógyszer 
sejt sza po ro dást gátló és a tervezett sejtpusztulást (apoptosist) 
elô se gí tô tulajdonságával kapcsolatos.

Cynomologus majomban a mifepriston hosszú idôn keresztül 
adva csökkentette a kismedencei endometriotikus elváltozások 
kiterjedését, és a méhnyálkahártya sorvadását hozta létre. A pe-
tefészkek szakaszos ösztradioltermelése ugyanakkor megma-
radt. Ennek alapján feltételezhetô, hogy a nôk endometriosisa 
hosszú ideig kezelhetô mifepristonnal, anélkül, hogy ösztro gén-
hiány alakulna ki [43].

Nôkben, három kisebb klinikai vizsgálatban, három különbözô 
mife pris ton kezelési módot vizsgáltak: 5 mg hat hónapig, 50 
mg/nap hat hónapig és 100 mg/nap három hónapig. Mindegyik 
vizsgálat a fájdalom csökkenésérôl számolt be. A napi 50 mg/
nap mifepriston kezelés a látható endometriosist 55%-ban fejo-
lesztette vissza, anélkül, hogy ösztrogénhiány alakult volna ki. 
Ilyen hatás az 5, illetve 100 mg/nap mifepriston adása mellett 
nem jelentkezett.

Szemben a GnRH-analógokkal végzett kezelésekkel, mife pris-
ton adásakor nem csökken az átlagos csontsûrûség. A mife-
pris ton mellékhatásai közé sorolható a fáradtság, hányinger, 
hányás, súlycsökkenés, bôrkiütések, a havivérzés elmaradása, 
átmeneti hajhullás és a hôhullámok. Ritkán hypothyreosis is 
kialakulhat, mert a mifepriston antiglukokortikoid hatása révén 
gátolja a hydrokortizon és TSH által serkentett jódfelvételt [44]. 
A mife pris ton nal több vizsgálatot nem végeztek, valószínûleg 
az egymástól nagyban különbözô hatásai miatt. 

b) Gestrinon
A gestrinon szintetikus 19-norethiszteron származék, amelynek 
progeszteron és ösztrogén ellenes, valamint androgénhatása 
van. Gonadotropin release inhibitor néven is ismert [45].

Két vizsgálatban a gestrion és a danazol egyformán csillapítot-
ta a fájdalmat és kisebbítette az endometriosisos elváltozásokat. 
Mellékhatásaikban sem volt lényeges különbség: a gestrinon 
androgén jellegû mellékhatásokat, mint szôrösödés, hajzsíro-
sodás okozott, míg a danazol-csoportra a csökkent mellméret, 
izomgörcsök és az éhség volt jellemzô. A két vizsgálat eltérô 
tervezése, illetve a vizsgálatban résztvevôk közötti különbség 
hozzájárulhatott a megfigyelt eltérésekhez [46-47].

Egy másik vizsgálatban a gestrinon és a leuprorelin [48] egy-
formán hatásos volt: a fájdalomra adott pontértékek hat hónap-
pal a kezelést követôen jóval kisebbek voltak a kiindulási érté-
kekkel összevetve. Nem volt lényeges eltérés a mellékhatások 
szempontjából sem, kivéve a hôhullámokat, amelyek je len tô-
sen gyakoribbak voltak a GnRH-csoportban. Sajnos az rAFS-
érték változását nem vizsgálták.
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Összefoglalva elmondható, hogy a gestrinon ugyanolyan haté-
kony, mint a többi gyógyszer, ám mellékhatásai visszafogot-
tabbak [32].

FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTÁK  Az összetett fogamzásgátló tabletták 
ösztrogént és progeszteront is tartalmaznak, s a várandósság-
hoz hasonló hormonális állapotot hoznak létre. Gátolják a 
petesejt kilökôdését, csökkentik a gonadotrop hormonok ter-
melését, szedésük alatt a havivérzés rendre jóval kevesebb, az 
endometriosisos felrakódásokat decidualizálják, bennük a sejtb-
szaporodást visszaszorítják, ugyanakkor a tervezett sejthalált 
fokozzák (49). Ennek következtében alkalmasak lehetnek az 
endometriosis kezelésére. 

Az összetett fogamzásgátló tablettákat évek óta használják az 
endometriosis okozta fájdalom kezelésére, ennek ellenére hak-
tékonyságuk nehezen ítélhetô meg, leginkább, mert az eredmé-
nyeket tényszerûen nem értékelték (50). 

Az összetett fogamzásgátló tablettákat adhatjuk szakaszosan és 
folyamatosan, kihagyás nélkül is. Az elôbbi az egyetlen olyan 
módja az endometriosis kezelésének, ahol havivérzés elô for dul-
hat, ám jóval kevesebb és rövidebb ideig tart [51]. A vérzés 
alatti fájdalom bizonyos mértékig megmaradhat, sôt, a méh-
nyálkahártya sejtjeinek a petevezetôkön keresztüli szóródásá-
nak le he tô sé ge is. A fogamzásgátlók folyamatos szedésekor 
a havivérzés elmarad, s a velejáró fájdalom is. Vercellini és 
munka tár sai (52) egy-két éven keresztül a fogamzásgátlókat 
folyamatos adták olyan nôknek, akiknek dysmenorrhoeája a 
szakaszos fogamzásgátló-kezelésre nem szûnt meg. A betegek 
mindegyike a fájdalom jelentôs csökkenésérôl számolt be. 

Összegezve: az összetett fogamzásgátlók gyakran az elsô vá-
lasztott szerek az idült kismedencei fájdalomban. A betegek ál-
talában jól elviselik, a mellékhatások nem jelentôsek, és hosz-
szabb idôn át adhatók, mint a többi szer [53-54].

ANDROGÉNEK  Az androgénagonista danazol volt az elsô, az FDA 
által jóváhagyott gyógyszer az endometriosis kezelésére. Ez a 
vegyület a 17-α-ethyniltestosteron-isoxazol származéka. Több 
szinten fejti ki a hatását, de végeredményben anovulációt ered-
ményez ösztrogénhiánnyal és androgéntúlsúllyal.

A danazol és hatásos anyagcsere termékei (ethiszteron és a 
2-hyd roxi me thyl-ethiszteron) csökkentik a ciklus közepén ki-
alakuló LH-csúcsot, gátolják a szteroidok képzôdését, növelik 
a szabad tesztoszteron mennyiségét azáltal, hogy lekapcsolják 
a tesztoszteront a nemi hormont kötô globulinról (SHBG), és 
csökkentik a SHBG mennyiségét. A danazol kötôdik az andro-
gén- és progeszteron-receptorokhoz, és glukokortikoidot gátló 
hatása is van. 

Több tanulmány bizonyította, hogy a danazol legalább olyan 
hatékony az endomeriosis okozta fájdalom csökkentésében, 
mint a GnRH-analóg leuprorelin vagy nafarelin, de több mel-

lékhatása van [55-56]. A súlyos mellékhatások miatt a betegek 
nehezen viselik. Androgén és anabolikus tulajdonsága miatt 
súlynövekedést, folyadék-visszatartást, pattanásokat, csökkent 
mellméretet, atrofiás hüvelygyulladást, hôhullámokat, izom gör-
csö ket, olajos bôrt és rendellenes szôrnövést okoz. A danazol 
növeli a petefészekrák kockázatát is [57]. Májkárosodást is le-
írtak vele kapcsolatban, ezért adása májbetegségben vagy li pid-
vé rû ség ben (lipidaemiában) nem javallt. Mellékhatásai miatt a 
danazol alkalmazása az utóbbi idôben visszaszorult [21]. 

NEMHORMON KÉSZÍTMÉNYEK  Jelenleg ebbe a csoportba kizárólag a 
nem szte ro id gyulladásgátlók (NSAID) tartoznak. Az elsô ilyen 
gyógyszer az acetilszalicilsav (aspirin) volt, amelyet 1899-ben 
vezettek be. Azóta több, ebbe a csoportba tartozó készítményt is 
kifejlesztettek és forgalmaztak. Az NSAID gátolja a cyclo oxi ge-
názt, amelyik a prosztaglandin képzôdésének „sebesség-meg-
határozó” enzimje. Három izoformája ismert: COX1, COX2 és 
COX3. Az utóbbi egy hasított változata a COX1 izoformának 
[58-59]. A COX1 a szervezet alapvetô mûködéseinek fenntar-
tásában fontos prosztaglandinok termelôdéséért felel. A COX2 
kis vagy alig mérhetô mennyiségben képzôdik, ám gyulladást, 
sejtosztódást fokozók vagy fizikai serkentôk hatására felsza-
porodik.

Az NSAID-t gyakran használják elsô kezelésként az endoS-
metriosisos fájdalom csillapítására, mert viszonylag kevés 
mellékhatása van, olcsó és a legtöbb országban vény nélkül 
beszerezhetô. Azonban a vény nélkül beszerezhetô, kisdózisú 
NSAID tabletták gyakran hatástalanok. Nagyobb mennyiség-
ben adva viszont már elôfordulhatnak komoly gyomor-bél pa-
naszok; gyomor-patkóbél fekély képzôdhet. Mi több, a ciklus 
közepén adott NSAID az ovulációt is gátolja [9].

Az NSAID javíthatja az endometriosisban jelentkezô fájdalmas 
havivérzést, azonban nincsen egyértelmû bizonyíték arra, hogy 
a placebonál hatásosabb lenne [62]. A fájdalomcsillapító hatá-
sa kétségtelenül javítja a betegek életminôségét, ám azzal a hát-
ránnyal is járhat, hogy a betegek elhanyagolják a betegségüket, 
ami az edometriosis néma növekedését segíti elô. Ugyanakkor, 
néhány állatkísérlet alapján feltételezhetô, hogy az NSAID fel-
gyorsítja az endometriosis-szigetek visszafejlôdését, a nôknél 
végzett vizsgálatok azonban ezt még nem bizonyították [62]. 

A JELEN KUTATÁS CÉLJAI  A jelenleg használatos készítmények 
csak korlátozott mértékben hatékonyak, és számos mellékha-
tásuk van. Ennek alapján kijelenthetô, hogy alkalmazásuk az 
endometriosis kezelésében félmegoldás. 

Az ideális gyógyszerrel kapcsolatban a következô igényeket 
lehet megfogalmazni:
• megelôzi az endometriosis kialakulását;
• véglegesen kiirtja az endometriosisos felrakódásokat, és 

megszünteti a panaszokat;
• a kezelés befejezése után megakadályozza az endometrosis 

kiújulását;
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• nem befolyásolja a petefészkek mûködését;
• mellékhatásai nincsenek vagy csak nagyon enyhék;
• lehetôvé teszi a fogamzást, akár a kezelés alatt is.

A szakadék a fent megfogalmazott igények és a jelenleg hasz-
nált gyógyszerek között óriási. Ez is alátámasztja a további 
kiterjedt kutatások fontosságát, amelyek elôsegítik a betegség 
kórfolyamatának pontosabb megértését. Az efféle kutatások új, 
hatékonyabb, fajlagosabb gyógyszerek elôállítását eredményez-
hetik. Ennek ellenére vajmi kevés a valószínûsége egy olyan 
készítmény elôállításának, amelyik megfelel az összes ideális 
gyógyszerrel kapcsolatban támasztott igénynek.

Új, az endometriosis kezelésére alkalmas gyógyszerrel kapcso -
latban a legkisebb követelményeket a következôképpen fogal-
mazhatjuk meg: 

• legyenek egyszerûen és hosszú ideig alkalmazhatóak;
• legyenek legalább olyan hatékonyak, mint az eddig használt 

készítmények;
• jelentôsen kevesebb mellékhatással járjanak, és a betegek 

jobban viseljék el;
• csökkentsék a mûtéti beavatkozások számát.

Az elmúlt évek kutatásai, melyek többek között az endometrioé-
sissejtek invazivitását, az érképzôdés jelentôsségét, az immum-
nológiai és a gyulladásos tényezôk szerepét vizsgálták, elô se gí-
tették több, új kezelési módszer kifejlesztését [3, 64-68]. Ezek 
az új módszerek többek között az alábbiak szerint mûködnek:

• a hypothalamus-hypophysis-gonád-tengely által fenntartott 
hormonális egyensúly befolyásolása;

• az ösztrogén anyagcseréjének megváltoztatása;
• a progeszteron anyagcseréjének megváltoztatása;
• az endometriosisos érképzôdés gátlása;
• gyulladásos és immunológiai tényezôk befolyásolása. 

Természetesen a különbözô megközelítési módozatok között 
nincsenek egyértelmû határok. A folyamatok és közremûködô 
faktorok gyakran azonosak.

A LEHETSÉGES ÚJ GYÓGYSZEREK KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI  Je-
lenleg több új, különbözô kisérleti stádiumban lévô készítmény 
áll fejlesztés alatt. Hasonlóan a már alkalmazott szerekhez, 
ezeket is két fô csoportba lehet sorolni, attól függôen, hogy 
hormonális vagy nemhormonális célpontokon hatnak.

A hormonális célponton ható gyógyszerek fôbb csoportjai:
•  aromatázgátlók;
•  GnRH-antagonisták;
•  progesztogénagonisták;
•  szelektív progeszteronreceptor-modulátorok;
•  szelektív ösztrogénreceptor-modulátorok és ösztro gén re cep-

tor-β-agonisták.

A nemhormonális célponton ható gyógyszerek fôbb csoportjai:
•  érképzôdést gátlók (antiangiogenetikus) szerek;

•  célzott (szelektív) COX2-gátlók; 
•  TNFα-gátlók; 
•  PPARg-agonisták.

A következô részben áttekintést nyújtunk a különbözô fejlesz-
tési stádiumban lévô készítményekrôl, amelyek jelenleg az ens-
dometriosis gyógyításának legígéretesebb gyógyszerjelöltjei.

AROMATÁZGÁTLÓK  Az aromatáz a C19-szteriodok, fôleg az and-
ros ten dion és tesztoszteron átalakulását katalizálja ösztro gén né, 
amely kulcslépés az ösztrogén képzôdésében.

Ivarérett korú nôkben az ösztrogén fô forrása a petefészek, 
szemben a változókorral, ahol az ösztrogén fôleg a petefész-
ken kívül termelôdik, mint például a zsírszövetben és a bôrben. 
Ezekben a szövetekben az ösztrogénképzôdés fô alapanyaga az 
and ro sten dion, amely zömében a mellékvesékbôl származik. 
Idô sebb nôk nél a keringô androstendionnak hozzávetôlegesen 
2%-a alakul át ösz tron ná, majd ösztradiollá. Ennek hatására 
olyan mennyi sé gû ösztradiol képzôdhet, amely méhnyálkahár-
tya-túlburjánzást (endometriumhyperplasia) vagy akár méh nyál-
ka hár tya rákot okozhat [69]. 

A méhen kívüli méhnyálkahártyában és a csokoládétömlôkben 
(endometriomákban) az aromatáz-mRNS-t nagyobb meny-
nyiségben mutatták ki, ami fokozott ösztrogénképzésre utal. 
Emellett tenyészetekben az ösztrogén bizonyíthatóan képes 
növelni a PGE2 kialakulását a COX2-enzim aktiválása révén 
a méhnyálkahártya sejtjeiben [70]. Mivel a PGE2 a legerôsebb 
ismert aro ma táz ser ken tô az endometriotikus stromasejtekben, 
pozitív vissza jel zô körfolyamat alakul ki, amely folyamato-
san termeli az ösztrogént és a prosztaglandinokat (71). Ez elô-
se gí ti az endometriosis növekedését és gyulladásos jellegének 
a fenntartását. A közepes vagy súlyos endometriosisban szen-
ve dô nôk méhen belüli nyálkahártyájában az aromatáz-mRNS 
szintén meg fi gyel he tô, bár kisebb mennyiségben, mint a mé-
hen kívüliekben [72]. Ezzel szemben az aromatáz nem mutat-
ható ki az ép méh nyál ka hár tyá ban és a méhfali szövetekben 
[71, 73].

A petefészektôl független ösztrogéntermelôdés jelentôségét 
több vizsgálat igazolta: megfigyelték, hogy az endometriosis a 
méh- és a függelékek eltávolítása után is kiújulhat [74], és hogy 
hosszú ideig alkalmazva számos gyógyszer hatástalanná válik. 
Mivel az aromatázgátlók jelentôsen csökkentik a változókorú 
nôk ösztrogénszintjét – akár a kezelés elôtti érték 10%-ára is –, 
az aromatáz gátlása hosszú idôre megakadályozhatja az endor-
metriosis kiújulását [75].

A korszerû szteroid (formestane, exemestane) és nemszteroid 
aro ma táz gátlókat (aminoglutethimid, letrozole, anastrozole) 
régóta vizsgálják: a változókor után elôforduló emlôrákok ke-
zelésére ezeket szokásosan adják [76]. Gyengeségérzet, hányin-
ger, fejfájás és hôhullámok az aromatázgátlók legfontosabb 
mellékhatásai. Ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazásáról 
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endometriosisban még kevés irodalmi adattal rendelkezünk. 
Legjobb tudomásunk szerint, véletlenbeválasztásos, klinikai 
vizsgálatot még nem közöltek, csak pár kisebb vizsgálat ered-
ményeit tették közzé.

Néhány esettanulmány az ismétlôdô, idôskori endometriosis 
sikeres kezelésérôl számolt be. Azonban a csonttömegvesztés 
ezen esetekben is bekövetkezett, annak ellenére, hogy a bete-
gek kalciumot és alendronate-t (nem ösztrogénszerû csontfel-
szívódást gátló) is kaptak [74, 77]. 

A közelmúltban zajlott második szakasz, nem randomizált, 
nyílt jelölésû, elképzelést bizonyító (proof-of-concept) vizsgá-
latban 10 endometriosisban szenvedô, fogamzó korú nôt ked-
zeltek letrozole és progesztogén-norethindron-acetate készít-
ményekkel. A progesztint a csontvesztés megakadályozása és 
a tü szô érés gátlása céljából adták. Az endometriosis minden 
betegben visszafejlôdött, 90%-ban a fájdalom pontértéke is 
csökkent, és nem volt jelentôs csontvesztés. A leggyakoribb 
mel lék ha tá sok a hôhullám és a rendszertelen vérzés volt [78]. 
Azonban ezt a vizsgálatot széles körben többen megfontolandó 
kritikával illették [79]: 

• Mind a tíz vizsgálatban résztvevô hölgyet korábban már si-
kertelenül kezelték gyógyszerekkel és/vagy mûtéttel. Ezek 
a betegek nem sorolhatók a súlyos endometriosisban szen-
ve dôk csoportjába, hiszen elôfordulhat, hogy náluk olyan 
összenövések keletkeztek, amelyek lehetetlenné teszik a 
betegség stádiumának meghatározását. 

• Az ellenôrzô hastükrözést a kezelést követô egy-két hóna-
pon beül végezték, szövettanilag igazolható endometriosist 
egyik betegnél sem találtak. Azonban a hathónapos kezelés 
végén nagyon gyakran az endometriotikus szigetek el fe dôd-
nek, a bevérzett sárgatesttömlôk (lutealis cysták) felszívód-
nak. Ezek jelentôsen csökkentik a felismerhetô medencei 
endo met rio ti kus gócok számát, ezért is javasolják, hogy a 
második betekintô laparoszkópiát több hónappal a kezelés 
befejezését követôen végezzük, mikor a szabályos havi vér-
zés már helyreállt, nem pedig azonnal [80].

• Érdemes lett volna csak etrozollal, illetve csak nore thin dron-
nal kezelt csoportokat is bevonni a tanulmányba az egyes 
gyógyszerek önálló hatásának megállapítása végett.

Egy másik, nyílt, második szakasz vizsgálat az aromatázgátló 
anastrazole és a 20 µg ethinyl-estradiolt + 0,1 mg levonorgestrelt 
tartalmazó fogamzásgátló tabletta együttes adásának hatásossá-
gát vizsgálta tizenöt endometriosisos betegben. A 15 betegbôl 
14 a fájdalom jelentôs csökkenésérôl számolt be [81]. Azonban 
az értékelést több szempont is nehezítette, amelyekre a szerzôk 
is rámutattak. Így: mivel ez nyílt vizsgálat volt, mindegyik 
beteg tudta, hogy gyógyszert kap, és ez befolyásolhatta a fáj-
dalom mértékére adott pontszámukat. Emellett, ahogy azt már 
korábban is említettük, érdemes a vizsgálatok megtervezésekor 
a tanulmányozott gyógyszerek mindegyikének megfelelô ún. 
ellenôrzô csoportokat is kijelölni, hogy a gyógyszerek hatásait 
egymással is össze lehessen vetni. 

További, véletlenbeválasztásos, klinikai vizsgálatok szüksé-
gesek az aromatázgátlók adásával – fogamzásgátlókkal együtt 
vagy nélkülük –, hogy megbízható ismereteket szerezzünk ha-
tékonyságukról az endometriosis kezelésében.

GnRH-ANTAGONISTÁK  A GnRH-agonisták tartósan adva csökken-
tik az agyalapi mirigy érzékenységét (hypophysis desensibilisap-
tio) és a GnRH-jelfogók számát; ám adásuk elején a go na do tro-
pin kiáramlását fokozzák. Ha a gonadotrop hormonok azonnali 
gátlása szükséges, GnRH-antagonistákat adjunk; ezek ugyanis 
mennyiségfüggôen azonnal csökkentik a gonadotropin kép zô-
dését [82]. A GnRH-antagonisták az endogén GnRH-val vetél-
kednek a hypophysisben megtalálható kötôhelyekért [84], s a 
jelfogókat azonnal gátolják, még kezdeti serkentô hatásuk sincs.

Feltételezhetô, hogy minden nemihormonfüggô betegségben – 
beleértve az endometriosist is –, amelyet ma GnRH-agonistával 
kezelnek, a GnRH-antagonisták is hatásosak lehetnek [83]. 
Napjainkban a GnRH-antagonistákat a korai LH-csúcs meg-
akadályozására használják a petefészkek ellenôrzött hy per sti-
mu lá ciós kezelésénél. Alkalmazásukat endometriosisban az 
ún. ösztradiol-határérték elképzelés (estradiol treshold theory) 
magyarázhatja. Eszerint az ösztrogén meghatározott tömény-
ségben meggátolja a csontvesztést, ugyanakkor gátolja az eng-
dometriosisos felrakódások növekedését is [85].

Endometriosisban a GnRH-antagonisták hatékonyságát több 
vizsgálat is bizonyította [86]. Feltételezik, hogy a tartósan 40 
pg/ml alatt tartott ösztradiolszint szükséges a méhen kívüli méh-
nyál ka hár tya burjánzásának gátlásához, míg a 20-40 pg/ml öszt-
ra diol szint elégséges a csontvesztés és a változókori tünetek 
visszaszorítására [87-88]. Tekintve, hogy a GnRH-anta go nis-
ták nak a gonadotropinok kiáramlására kifejtett hatása mennyi-
ség füg gô, a szükséges adag egyedileg, az ösztra diol szintek 
mérésével meghatározható. Nem így a GnRH-agonisták adá-
sánál, mert azok a kötôfehérjéket teljesen gátolják, vagyis az 
ösztrogénszintet a kis mennyiségek is teljesen lecsökkentik.

Feltételezést bizonyítandó vizsgálatukban Kupker és munka-
társai (89) három mg cetrorelix depot készítményt adagoltak 
15 betegnek, akik panaszokat okozó, különbözô stádiumú en -
dometriosisban szenvedtek. A betegek a cetrorelixet minden 
hetedik napon, nyolc héten keresztül kapták. Mindegyik be-
teg fájdalommentessé vált. Az egyetlen mellékhatás a fejfájás 
volt: 5/15 esetben fordult elô. A GnRH-agonistákra jellemzô 
típusos mellékhatásokat nem észlelték. Az endometriosis a 
betegek 60%-ában gyógyult, a hastükrözésnél már nem lehe-
tett méhnyálkahártya szigeteket kimutatni. Azonban az AVS 
IV betegeknél a kezelés hatástalan volt. A petefészek gátlását 
hüvelyi ultrahangvizsgálattal és a progeszteron szérum szint-
jének mérésével mindegyik betegnél bizonyítani lehetett. Ez a 
vizsgálat, jóllehet alátámasztja az alapfeltételezést, miszerint a 
GnRH-antagonistákat hatékonyan fel lehet használni az endo-
gén ösztrogénszint csökkentésére és az endometriosis okozta 
panaszok csökkentésére számottevô mellékhatás nélkül, a vizs-

Nôgyógyászati Onkológia 2007; 12:178–195



186

gálat rövid idôtartama, illetve a betegek alacsony száma miatt 
még további megerôsítést igényel.

Legkevesebb három új GnRH-antagonista készítmény áll ki-
fejlesztés alatt az endometriosis kezelésére. A Teverelix-szel 
(GnRH-anta go nis ta peptid) második szakasz vizsgálatokat foly-
tatnak. Az Abarelix-et (harmadik generációs GnRH-anta go nis ta) 
fázis-II/III, 365 beteget magába foglaló vizsgálatban tanulmá-
nyozták, jelenleg az eredmények még nem nyilvánosak. A har-
madik készítmény, az NBI-56418, az egyetlen szájon át szed he tô, 
kismolekulasúlyú GnRH-antagonista. Három hó na pos, második 
szakasz vizsgálatban tanulmányozzák, 76 beteg bevonásával.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a GnRH-antagonista ké-
szítmények az endometriosis kezelésének ígéretes, új gyógye-
szerei. Számos, a GnRH-agonistáknál leírt mellékhatás nem 
fordul elô, így hosszabb ideig alkalmazhatóak, és hosszabb pa-
naszmentes idôszakot képesek biztosítani, egyéb más gyógy-
szer használata nélkül. Azonban a GnRH-antagonisták nem 
gyógyítják az endometriosis okozta meddôséget, mindenekelôtt, 
mert visszaszorítják a petefészkek mûködését. 

PROGESZTOGÉNAGONISTÁK

SZTEROIDSZÁRMAZÉKOK  A dienogest tabletta hatékony, szintetikus 
szteroid, amelyet fogamzásgátlóként adnak. 

Az endometrialis stroma sejtek (ESC) 12 napos tenyészetében, 
ösztrogén és dienogest jelenlétében, a prolaktin mRNS-ének 
kép zô dését és a prolak termelôdést fokozottabbnak találták, 
ami a sejtek decidualizációjára utal. Emellett a dienogest 
mennyi ség tôl füg gô en gátolta az endometrialis stroma sejtek 
felszaporodását. Ezek a megfigyelések arra engednek követ-
keztetni, hogy a dienogest képes lehet hatékonyan gátolni az 
endo met rio ti kus felrakódások növekedését [90].

A patkányok endometriosismodelljét felhasználó vizsgálatban 
0,1 mg/kg dienogest tablettát, heti négy alkalommal adtak. 
A kezelés az endometrialis szigeteket megkisebbítette. Ugyan-
akkor a dienogest 0,03-0,3 mg/kg/nap mennyiségben nem be-
folyásolta a combcsont csontállományát. 

Schindler és munkatársai (91) nem ellenôrzött, irányított vizs-
gálatban 21 szövettanilag és laparoszkópiával igazolt endomea-
triosisban szenvedô nôt 20 mg/nap dienogesttel kezeltek 24 
héten keresztül. A dienogestkezelés végén az endometriosis 
pontértéke jelentôsen (52%) kisebb volt a kiindulási értékhez 
képest. Hat nôben a vizsgálat végén már nem láttak semmilyen 
elváltozást, két nôben azonban a betegség súlyosbodott, amit a 
nagyobb pontértékek is mutatattak. Azon 16 betegnél, akiknél 
korábban összenövések voltak, a dienogest hatására az össze-
növéspontszám jelentôsen (62%) csökkent. 

Nem végeztek olyan vizsgálatokat, amelyekben a dienogest 
hatását összehasonlították volna más progesztogénekkel (pl. 
lynesterol, MPA).

A dienogest hatékonyságát és biztonságosságát a GnRH-ago nis-
ta triptorelinnel összevetve tanulmányozták harmadik szakasz 
vizsgálatban, amelybe 120, 2-4. stádiumú endometriosisban 
szen ve dô, hastükrözésen átesett beteget vontak be. A betegeket 
a mû té tet követôen 16 hétig kezelték. A vizsgálati csoportban 
a betegek napi 1 mg dienogest tablettát, a másik csoportban a 
betegek triptorelin (3,75 mg) injekciót kaptak izomba minden 
4. héten. Az eredmények azt mutatták, hogy a dienogest leg-
alább annyira hatékony az endometriosis mûtét utáni kezeléséy-
ben, mint a triptorelin, ám mellékhatása lényegesen kevesebb 
volt (92). 

Két további, harmadik szakasz vizsgálatban tanulmányozzák a 
dienogest endometriosisban kifejtett hatását Japánban (Mochida) 
és Németországban (Schering AG). Remélhetôleg ezek a vizs-
gálatok választ adnak majd arra, hogy dienogest hatékonyabb-e, 
mint a jelenlegi hormonális kezelések.

NEMSZTEROID PROGESZTERONAGONISTÁK  Az elmúlt évtizedekben 
több pro gesz to gént (progeszteronreceptor- [PR-] agonistát) 
állítottak elô, amelyek mind szteroidok. Jóllehet, ezekkel az 
endometriosist hatékonyan kezelhetjük, mellékhatásaik azonh-
ban je len tô sek, aminek oka, hogy ezek a szteroidjelfogók és a 
szte ro id-anyag csere enzimeivel kölcsönhatásba lépnek. A kel-
lemetlen mellékhatások kiküszöbölésére több receptorfajlagos 
(re cep tor sze lek tív), nemszteroid PR-agonistát és –antagonistát 
állítottak elô [93]. 

A tanaproget (TNPR) nemszteroid PR-agonista, 4-6-szor erô seb-
ben kötôdik a progeszteronreceptorokhoz, mint a timegestron 
vagy az MPA. Patkányokban a TNPR 0,03 mg/kg mennyiségben 
adva a jelfogókat teljesen lekötötte, hozzávetôlegesen harminc-
szor erôsebben kapcsolódott hozzájuk, mint a TMG és MPA. A 
TNPR más szteroidjelfogóknál 250-szer nagyobb szelektivitást 
mutatott a PR iránt. In vitro kevéssé a glucocorticoid recepto-
rokhoz is kötôdött, ezt azonban a nôkben nem figyelték meg. 

A célzott kötôdés nagyon értékes tulajdonsága ezeknek a ve-
gyületeknek a mellékhatások szempontjából. Például az and ro-
gén tulajdonságú progesztogének, mint a levonorgestrel és az 
MPA megváltoztatják a plazmalipid összetételét. Ezt a hatást 
elviekben kiküszöbölheti a TNPR, mivel célzottabban kapcso-
lódik a PR-ekhez. Emellett a TNPR nem versenyez a SHBG-
kötô he lyek ért sem. Tehát a TNPR-nek megvan az az elônye, 
szemben a szteroid progesztinekkel, hogy nem befolyásolja a 
vér SHBG- és nemihormonszintjét [94].

Kutatók vizsgálták a TNPR-nek a MMP-elválasztást csökkentô 
képességét in vitro és a méhnyálkahártya-szövet növekedésé-
nek fékezését csupaszegérben [95]. Az MPA és TNPR egy-
formán gátolta a progeszteronnak a méhnyálkahártyasejtek 
MMP-képzôdést gátló hatását izolált sejtekben és egészséges 
nôk méhnyálkahártyanak sejttenyészetében is. Azonban csak a 
szintetikus progesztinek voltak képesek gátolni a pro-MMP3-at 
és pro-MMP7-et endometriosisból készült sejttenyészetekben. 
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Csupaszegerekben a progeszteron és a TNPR egyformán, a 
TNPR viszont sokkal hatékonyabban csökkentette az ép endo-
met rium ból nyert endometriotikus szöveteket. Ez azt sugallja, 
hogy a TNPR hatékony marad endometrisosisban akkor is, ha 
a PRb kép zô dése ezekben a szövetekben alacsony szinten van 
[96], vagyis, amikor a kötôfehérjék száma kevés. A TNPR na-
gyon elô nyös tartós kezelésre, mivel más szteroidreceptorokhoz 
nem kötô dik [95]. További állatkísérletek és klinikai vizsgála-
tok szükségesek a TNPR-kezelés valódi értékének meghatáro-
zásához. 

CÉLZOTT (SZELEKTÍV) PROGESZTERONRECEPTOR MODULÁTOROK  A pro-
gesz te ron re cep tor (PR) felfedezése után óriási tudományos ér-
dek lô dés mutatkozott a PR-antagonisták fejlesztése és azok te-
rápiás le he tô sé gei nek kiaknázása iránt [97-100]. A mifepriston 
(RU 486) elô állí tása óta számos rokon vegyületet állítottak elô, 
kezdve a tisztán PR-antagonistáktól a kevert agonista/an ta go-
nis ta tulajdonságúakig. Ezeket az utóbbi vegyületeket úgy is 
ismerhetjük, mint szelektív (célzott) PR-modulátorok (SPRM), 
PR-mo du lá to rok (PRM), mesoprogesztinek vagy részleges PR-
ago nis ta/an ta go  nis ták [101-102].

Az SPRM-ok a méhnyálkahártyára progeszteronantagonista-
ként hatottak, ám néhány nem várt hatást is megfigyeltek. Ezek 
az összetett hatások függnek a hormonális viszonyoktól, a vizs-
gált fajtól, a PRa:PRb aránytól és a felhasznált PR-ek számától 
[102-104].

Elsô szakasz vizsgálatban az egyik SPRM, az asoprisnil hatása-
it vizsgálták egészséges önként vállalkozókban. Az asoprisnilt 
28 napig különbözô mennyiségben (5 mg/nap, 2x5 mg/nap, 
10 mg/nap, 25 mg/nap, 2x25 mg/nap, 2x50 mg/nap) adagol-
ták. A napi 5 mg-nál nagyobb mennyiségben adott asoprisnil 
mennyi ség tôl függôen megnyújtotta a menstruációs ciklust: 40 
naptól (5 mg naponta kétszer) egészen 60 napig (50 mg na-
ponta kétszer). A sárgatest kialakulása az adott mennyiségtôl 
függetlenül, alkalmanként elmaradt. A legtöbb asoprisnilt (50 
mg naponta kétszer) kapók csoportjában nyolc nôbôl hétnél a 
nem ovu lá ciós sárgatestre jellemzô progeszteronmennyiséget 
mértek. A havivérzés gátlása asoprisnilkezelés után nem mu-
tatott összefüggést a szérum progeszteronszinttel.

Az SPRM-kezelés nem befolyásolta számottevôen a hormoná-
lis szinteket, bár a legnagyobb asoprisnlil dózisban részesülô 
nôkben az E2 szintje enyhén csökkent, és a sárgatestszakaszban 
mért LH-szint magasabb volt a >25 mg/nap csoportban, mint a 
placebocsoportban. Emellett nem látszódott túlburjánzás, illetve 
egyéb jelenség, amely egyensúlyozatlan ösztrogénhatásra utalt 
volna, bár többeknél a szérum-ösztrogénszint nem csökkent.

Fejfájás, szédülés, hasfájás, hányinger és metrorrhagia voltak 
a leggyakoribb mellékhatások. Csekély áttöréses vérzés is elô-
for dult asoprisnil adása alatt: a napi kétszer 25 mg-ot szedôk 
csoportjában öt nô számolt be vérzésrôl, egynél a vérzés 15 
napig elhúzódott. Ezek a megfigyelések azt mutatják, hogy az 

asoprisnil – legalábbis kis mennyiségben – nem vezet áttöréses 
vérzéshez. Azonban további hosszabb idôtartamú vizsgálatok 
szükségesek ennek a mellékhatásnak a tisztázásához.

Talán a legmeglepôbb felfedezése ennek a vizsgálatnak a men-
stru áció nak a luteinizációtól és a progeszteronmegvonástól füg-
getlen gátlása volt. A menstruációs ciklus meghosszabbodása, 
elmaradása szabályos sárgatestszakasz és luteolizis mellett is 
létrejött, ami arra enged következtetni, hogy az asoprinil köz-
vetlenül hat a méhnyálkahártyára [105]. Erre utal, hogy az aso-
pri nil lel kezelt nôk méhnyálkahártyájában különleges, vastag 
falú arteriolákat és érkörüli elváltozásokat fedeztek fel. Ezek az 
elváltozások feltélezhetôen – legalább részben – felelôsek az 
ame norrhoea kialakulásáért, de a vérzés elmaradásának pontos 
oka még nem ismert. 

Az érváltozások szerepét támasztja alá az a fôemlôsökön vég-
zett vizsgálat, amely kimutatta, hogy az SPRM-kezelés je len tô-
sen csökkentette a spirális arteriolák kialakulását, a méhnyálka-
hártyát zsugorította: a stroma sorvadt, a mirigyek elválasztása 
lecsökkent [104]. Az is lehetséges, hogy a különbözô pro gesz te-
ron an ta go nis ták androgénreceptorok kifejezôdését váltják ki a 
méhnyálkahártya sejtekben. Az androgének okozhatják a méh-
nyál ka hár tya sorvadását, és hozzájárulhatnak az SPRM endo-
met rium nö ve ke dést gátló hatásához is [67].

Az asoprisnil egyedülállóan, a szisztémás ösztrogénszint meg-
változtatása nélkül, képes a méhnyálkahártyasejtek szaporodá-
sát és progeszteronképzését gátolni, aminek következtében a 
vérzés átmenetileg elmarad. Ezek a hatások nagyon elônyösek 
az endometriosis gyógyítása szempontjából. 

Csupán két klinikai vizsgálat eredményeit összefoglaló tanul-
mány foglalkozik az asoprisnil endomeriosisos fájdalmat csök-
ken tô hatásával [106]. Az elsô vizsgálatban lap arosz kó piá val 
igazolt, endometriosisban szenvedô nôket, akik kezdetben kök-
zepes és súlyos fájdalomról számoltak be, 5, 10 vagy 25 mg 
aso pris nil lel, illetve placeboval kezeltek 12 hétig. Az aso pris-
nil mind a három adagban jelentôsen csökkentette a fájdal-
mat minden kezelési hónapban a placeboval szemben. Ellen-
ben a vérzés a nagyobb adagokat kapóknál gyakran elmaradt. 
A második vizsgálat megállapította, hogy legkevesebb 5 mg 
aso pris nil szükséges az endometriosis okozta fájdalom csöks-
kentéséhez [106]. A mellékhatások egyformán oszlottak el az 
aso pris nil lel és a placebóval kezelt csoportokban, de súlyosabb 
mellékhatás nem jelentkezett, sem a kezelés idôtartama alatt, 
sem a kezelés után. Az asoprisnil jelenleg a második szakasz 
vizsgálatoknál tart.

Tudomásunk van arról, hogy két másik SPRM-molekula áll 
kifejlesztés alatt különbözô fázisban. A J-956 (Abbott), amely 
szerkezetileg az asoprisnilhez hasonló, szintén a második sza-
kasz klinikai kivizsgálásnál tart. A másik SPRM (Zonagen) már 
az ún. preklinikai kipróbáláson túl van, hatását az endometriok-
sisban európai fázis-II klinikai vizsgálatban tanulmányozzák. 
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CÉLZOTT (SZELEKTÍV) ÖSZTROGÉNRECEPTOR MODULÁTOROK 

ÉS ÖSZTROGÉN-β-AGONISTÁK

SZELEKTÍV ÖSZTROGÉNRECEPTOR MODULÁTOROK (SERM)  Gyakorlatilag 
minden, a mai napig leírt SERM-ek az ösztogénreceptor kap-
csolódási helyekért versenyeznek az ösztrogénnel. Hasonlóan a 
SPRM-ekhez, hatásuk a teljes antagonizmustól egészen az erôs 
ago nis ta hatásig terjedhet. Felfedeztek ún. speciális co-regulá-
torokat is, amelyek felismerik a SERM által megkötött ER-t, de 
nem az ösztrogénkötött ER-t. 

Általánosságban elmondható, hogy a SERM hatását annak ké-
miai szerkezete, a jelvivônek (ligand) a kötôhellyel kapcsola-
tos kölcsönhatása határozza meg [107]. A raloxifen jól ismert 
SERM, nemszteroid vegyület, amelyet elsôsorban idô seb bek 
csont rit ku lá sá nak kezelésében alkalmaznak. Ösztrogénnel ke-
zelt, petefészek-eltávolításon átesett patkányokban a 7-14 napos, 
10 mg/kg/nap raloxifenkezelés csökkentette a kialakult méh nyál-
ka hár tya-sziget nagyságát és kiterjedését [108]. Hasonlóképpen 
egy másik, rágcsálókban végzett vizsgálatban a 10 mg/kg ralo xi-
fen kezelés jelentôsen megkisebbítette a méhnyálkahártya-szi-
geteket, de az ennél kisebb mennyiségben adott nem [109].

Szövettanilag igazolt endometriosisban szenvedô rhesus maca-
cus ban a raloxifen 10 mg/kg/nap mennyiségban, 90 napig 
adva a hasüregi léziókat visszafejlesztette, és a legtöbb állat-
ban csökkentette a méh méretét is [110]. Azonban a szérum 
ösztradiolszintje emelkedett, a havivérzés elmaradt, a kezelés 
alatt nem volt szakaszos petefészek-mûködés. Ennek alapján 
fel té te lez hetô, hogy a kezelés elsôsorban a hypophysis–petefé-
szek tengelyre hatott.

Nem tudjuk, hogy a SERM-ek hatásosak-e endometriosisban. 
Ennek oka valószínûleg az, hogy idáig a SERM-eket fôleg hor-
mon füg gô daganatoknál vizsgálták.

β-ÖSZTROGÉNRECEPTOR-AGONISTÁK  Az ösztrogénreceptoroknak két 
típusát írták le. Az elsô az α-ösztrogénreceptor (ERα). Felté-
telezik, hogy az ösztrogén ezen a receptoron keresztül fejti ki 
tro phi kus hatását a méhizomzaton, illetve ezen a receptoron ke-
resztül történik a hypothalamus-hypophysis-petefészek tengely 
visszacsatolódása [111]. A receptorok második típusa a β-ösz-
tro gén re cep tor (ERβ), amelyet nemrég fedezték fel, s szerepe 
még nem teljesen tisztázott. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
β-ösztrogénreceptor a méhben nem nagyon fordul elô. Ez arra 
enged következtetni, hogy a célzott β-ösz tro gén re cep tor jel vi vô 
(ligand) különbözô célszövetben képes lehet ösz tra diol sze rû ha-
tást kifejteni, anélkül, hogy a méhre je len tô sen hatna [112-113]. 

Számos tanulmány minimális szerepet tulajdonít a β-ösz tro gén-
re cep to rok nak a méh élettanában és a felnôtt vázizomzat ösz-
tra diol szint jének fenntartásában. Figyelembe véve a célzott β-
ösz tro gén ago nis ták hatástalanságát a hagyományos ösztrogén 
célszöveteken, több kutató vizsgálta ezeknek a vegyületeknek 
az ösztrogénhatást gátló képességét, s megállapították, hogy 
nem gátolják a 17β-ösztradiol hatását [114-115].

Az ERβ-agonisták alkalmasak lehetnek endometriosis kezelét-
sére. Az elgondolás azon a megfigyelésen alapszik, miszerint 
ezek a vegyületek gyulladásgátló hatást mutattak több gyulla-
dásos modellben [116]. A közelmúltban hat egymástól függet-
len vizsgálat foglalkozott az ERB-041 hatásával. Mindegyik 
az endometriosis csupaszegér modelljét használta, különbözô 
emberi szöveti mintával. Ép és petefészküktôl megfosztott 
csupasz ege rek be endometriosisos szövetet ültettek, s az ERB-
041-gyel kezelték: az endometriosis az esetek 40-75%-ában 
teljesen vissza fej lô dött. Az ERB-041 egyformán hatékony volt 
a petefészekkel bíró és az attól megfosztott csupaszegerekben. 
Érdekes módon a kezelést követôen a RT-PCR-vizsgálata az 
ERB-041-gyel kezelt elváltozásokban ERα-t mutatott ki, de 
ERβ nem volt látható. Ám ebben a vizsgálatban nem mérték 
az endometrialis ERβ kifejezôdését a szöveti átültetés elôtt. Fi-
gyelembe véve, hogy hiányzott az ERβ, és a léziók nem mu-
tattak spontán regressziót, a kutatók feltételezik, hogy az ERB-
041 nem közvetlenül hat az átültetett szövetre, hanem inkább 
a gazdaszervezet immunológiai rendszerén keresztül (NK-sej-
tek, macrophagok). További vizsgálatok szükségesek, hogy 
megértsük a pontos hatásmechanizmust. Kétségtelen, ha az 
ERβ-ago nis ták hatásosnak bizonyulnak az endometriosisban 
szen ve dô nôk kezelésében, akkor jelentôs elônyöket kínálnak 
a jelenleg használt hormonális kezelésekkel szemben. Addig 
azonban számos kérdést meg kell válaszolni az ERβ hatásmód-
ját illetôen.

ANTIANGIOGENETIKUS SZEREK  Ma már széles körben elfogadott, 
hogy az érképzôdés (angiogenesis) alapvetô fontosságú az eng-
dometriosis kialakulásában és az elváltozások növekedésében. 
Endo met rio sis ban szenvedô nôk hashártyafolyadékában és az 
endo met rio tikus szövetekben sok proangiogenetikus faktort 
találtak [118]. Tekintve, hogy az endometriosis-felrakódások 
és az azokat körülvevô szövetek nagymértékben erezettek, az 
ér kép zô dés gátlása új kezelési lehetôséget kínál.

Csirke chorioallantoikus membrán (CAM) modellben Nap 
és munkatársai (119) kimutatták, hogy emberi endometrium 
átültetése CAM-ba erôs angiogenetikus választ és új endomet-
triosisszerû elváltozásokat okoz. Az érképzést gátlók (TNP470, 
endo szta tin, anginex és antihuman VEGF-antitestek) adása je-
len tô sen gátolta az érképzôdést, és csökkentette az endometrio -
sisszerû átalakulások képzôdését. Sôt, azokban CAM-okban, 
amelyeket angiostaticus szerekkel kezeltek, az endometrioa-
sisszerû léziókban lényegesen gyakoribb volt a szövetelhalás. 
Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a méhnyál-
kahártya méhen kívüli átültetése, az átültetett nyálkahártya-
szigetek megmaradásához elengedhetetlenül szükséges, erôs 
ér kép zô dést vált ki.

Csupaszegerekben a VEGFA-antagonistákról kimutatták, hogy 
az átültetett emberi méhnyálkahártya növekedését, megmaradá-
sát gátolták. Hasonlóan ez emberi endometriosishoz, a csu pasz-
ege rek ben is a léziókat ellátó erekben szintén endo thel sej te ket 
lehetett látni, kiterjedt pericytikus réteg nélkül, ami kezdetleges 
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ér kép zô dés re utal. Ezek a megfigyelések arra engednek követ-
keztetni, hogy a nôk endometriosisa is érzékeny lehet anti an gio-
ge ne ti kus kezelésre, a csupaszegereknél leírtakhoz hasonlóan. 
Érdekes módon a vizsgálat azt mutatta, hogy a VEGFA-anta-
go niz mus csak arra volt elegendô, hogy a méhnyálkahártya-
szigetek növekedését megakadályozza [120]. Azonban a nôk 
endo met riu ma a VEGF-család más tagjait is kifejezi [121]. 
Ezek az eredmények a csupaszegereken a VEGFA ki emel ke dô 
hatékonyságát mutatják. 

Egy másik csupaszegér-vizsgálatban antiangiogenetikus anya-
gokat (anti-VEGF, TNP-470, endostatin vagy anginex) kezd-
tek el adagolni három héttel az endometriosis kialakulása után 
[122]. Az eredmények azt mutatták, hogy ezen anyagok is gá-
tolták a kialakult endometriosis fejlôdését és növekedését.

Azonban az egér autograft modellben az endostatin kezelés 
gátolta az endometritikus implantátumok kialakulását, de a 
már meglévôkre nem hatott. Emellett a szíriai aranyhörcsö-
gökben az autológ endometrium autotranszplantációjával 
kiváltott endometriosisban, az endometriosisos szigeteknek 
sem az erezettségét, sem az érképzôdését a VEGF gátlása 
nem befolyásolta, a VEGF, FGF (Fibroblast Growth Factor) 
és PDGF (Platelet Derived Growth Factor) együttes gátlása 
azonban igen [124]. 

Ezeket az egymásnak ellentmondó eredményeket részben meg 
lehet magyarázni a kísérletek alapvetô különbségeivel (auto-
transz plan tált rágcsáló endometrium, illetve emberi méhnyálka-
hártya-xenograft immunhiányos állatokban). Egyértelmû, hogy 
bármilyen klinikai vizsgálat megkezdése elôtt további pontos 
megfigyelések szükségesek az érképzôdés és az endometrioe-
sis összefüggésében. Azonban, mivel az endometriosis fôleg 
a fogamzó korban lévô nôket érinti, és az érképzôdés alapvetô 
számos reproduktív folyamatban, mint például az ovuláció, a 
sárgatest képzôdése, az embrió beágyazódása és a magzati fej-
lô dés, természetesen csak olyan célzott érképzôdésgátló készít-
mény alkalmazható, amely ezeket a funkciókat nem károsítja 
[125]. Fontos megjegyezni, hogy az antiangiogenetikus kezelést 
összefüggésbe hozták születési rendellenességekkel: az emb-
rionális fej lô dés alatt beadott TNP-470 az embriók fejlôdését 
teljesen tönkretette [126]. Mivel spontán endometriosis csak 
em lô sök ben fordul elô, hasznos lenne, ha az érképzôdésre ható 
készítmények hatásosságát és megbízhatóságát elôször nem 
emberben, hanem, például csimpánzokban lehetne vizsgálni, 
mielôtt bármilyen klinikai vizsgálatot elkezdenénk. 

CÉLZOTT (SZELEKTÍV) COX2-GÁTLÓK  A kutatások a COX2-fehérje 
és -mRNS emelkedett szintjét mutatták az endometriotikus im-
plan tá tu mok ban, összehasonlítva a méhnyálkahártyával [127]. 
A COX2 túlzott kifejezôdése más emberi daganatokban is 
megtalálható, amit annak érképzôdést kiváltó hatásával hoz-
nak összefüggésbe [128]. Mint elôzôleg említettük, az ösz tra-
diol a COX2-aktivitás beindításával PGE2-termelôdést vált ki, 
amely serkenti az aromatázaktivitást, és lokálisan fokozott ösz-

tra diol ter me lô dést okoz [171]. Így pozitív visszajelzés alakul 
ki, amely kedvez az endometriosis proliferatív és gyulladásos 
jellegének [129].

A két alap folyamatot – az angiogenesist és aromatázaktivációt – 
figyelembe véve, nagyon is valószínû, hogy a COX2 célzott 
gátlásával az endometriosis megelôzhetô, gyógyítható. Egerekô-
ben a COX2-inhibitor nimesulide nem hatott az endometriosish-
ra [130]. Azonban egy másik vizsgálatban, szintén egerekben, 
a kipróbált hét NSAID-ból hat – szelektív és nem-szelektív 
NSAID vegyesen – képes volt megfékezni az endometriosis 
kialakulását. A NSAID-ot egy nappal az endometriosis átültel-
tése után adták (prevenció) [131]. Ezzel szemben a cele coxib ke-
ze lés, amely a leghatékonyabbnak bizonyult az endometriosis 
kialakulásának megelôzésében, nem fejlesztette vissza a már 
meg lé vô elváltozásokat, ha az endometriosis indukcióját kö ve-
tô 15-30. napon kezdték adagolni [131]. 

Patkányokban a célzott COX2-gátló rofecoxib adása a meglévô 
endo met rio ti kus szigeteket sorvasztotta [132]. Egy másik, szin-
tén patkányokon végzett vizsgálat azt mutatta, hogy a COX2-
gátló ce le coxib adása, melyet az endometriosis létrehozásával 
egy ide jû leg kezdtek, megakadályozta az endometriotikus fel-
rakódások kialakulását. Az endometriosis átültetése elôtt 2-4 
héttel elkezdett celecaxibkezelés nem védte ki az endometrioe-
sis kialakulását. A négy hétig adott celecoxib a már kialakult 
endometriosisra nem volt hatással, de nyolc héttel a kezelést kö-
ve tô en az elváltozások visszafejlôdtek, a visszafejlôdési arány 
azonban nem volt statisztikailag szignifikáns (133). Ezek a 
megfigyelések ismét felvetik a kérdést, hogy a rágcsálómodell 
alkalmas-e az endometriosis vizsgálatára.

Egy kisebb placeboval ellenôrzött, kettôs vak vizsgálatban, 
amelyben 28, I. vagy II. stádiumú endometriosisban szenvedô 
nôt vizsgáltak, a hat hónapig adott, napi 25 mg rofecoxib je len-
tô sen és egyformán csökkentette a dysmenorrhoeát, a dys pa reu-
niát és a krónikus kismedencei fájdalmat. A rofecoxib csoport-
jában nem észleltek számottevô mellékhatást. A COX2 gátlása 
az ér kép zô dés és a helyi ösztrogéntermelés csökkentését idéz-
heti elô az endometriosisos elváltozásokban [134]. Elméletileg 
mindkét folyamat elônyös lehet az endometriosis kezelésében, 
azonban a rágcsálóknál észlelt, egymásnak ellentmondó ered-
mények miatt, ezt a feltevést még vizsgálni kell emlôs álla-
tokban is. Továbbá a COX2-gátlók tartósan adva súlyos szív-
érrendszeri mellékhatásokkal társulhatnak, amelyek komolyan 
gátolhatják az efféle gyógyszerek használatát.

TUMOR NECROSIS FACTOR-α (TNFα-) INHIBITORS A TNFα gyulladást 
elô se gí tô citokin, amely alkalmas a gyulladási kaszkád meg-
indítására, és feltételezhetôen fontos az endometriosis kórfos-
lyamatában [136]. A TNFα koncentrációja emelkedett volt az 
endo met rio sis ban szenvedô nôk hasüri folyadékában, és összed-
függést mutatott a betegség stádiumával [137]. A TNFα bizo-
nyíthatóan növeli a tenyésztett stromasejtek tapadását a meso-
the lia lis sejtekhez in vitro [138]. Ez arra utal, hogy a TNFα 
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jelenléte a hasüregi folyadékban elôsegítheti a méhnyálkahár-
tya hashártyához tapadását. Azonban Debrock és munkatársai 
(139) épp ellen ke zô leg; azt találták, hogy a TNFα in vitro nem 
segíti az adhéziót az endometriális epithel és mesothel sejtek 
között. Mi több, a TNFα az IL8-képzôdés kiváltása révén 
elôsegíti az endometriotikus strómasejtek burjánzását [140]. 
A matrix metalloproteináz-1 és matrix metalloproteináz-2 kép-
zô dé sét szintén képes a TNFα beindítani, így szerepe van a 
mátrix lebontásban, és a méhen kívüli méhnyálkahártya megta-
padásában. A TNFα jelentôs magzatkárosító hatású, ami el kép-
zel he tô, hogy hozzájárul az endometriosis kapcsán kialakuló 
in fer tili tás hoz [141]. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy 
a TNFα-nak többféle szerepe van az endometriosisban. Ennek 
alapján a TNFα ígéretes kutatási célpontnak tûnik egyfajta új, 
edo met rio sis elleni gyógyszer kifejlesztésére.

A rekombináns formája az oldékony, emberi TNF1-recep-
tornak (r-hTBP1) patkánykísérletben 64%-ban csökkentette 
a endometriosisszigetek nagyságát [143]. Ezt a megfigyelést 
támasztotta alá a páviánokon végzett kutatás is, amely azt 
mutatta, hogy az endometriosis indukcióját követôen a TNFα 
semlegesítése az rhTBP1-gyel sikeresen gátolta az endomee-
triosis ki fej lô dé sét és az összenövések kialakulását, anélkül, 
hogy ösztrogénhiányos állapot jött volna létre [144] . Érdekes 
módon az rhTBP1 nem befolyásolta a páviánok menstruáci-
ós ciklusát, ami hatalmas elônyt jelent a többi készítménnyel 
szemben. Az anti-TNF monoclonális antitest (anti-TNF-mAb) 
páviánokban szintén jelentôsen megkisebbítette a már meglévô 
endo met rio sis os elváltozásokat, fôleg a vörös területek számás-
nak és területének csökkentése révén [145]. A spontán kialakult 
endo met rio sis ban szenvedô páviánoknak nyolc hétig adott eta-
ner cept- (TNFα-) inhibitor, amelyet jelenleg izületigyulladás 
kezelésére már használnak, csökkentette az aktív endometrio -
sisos elváltozások számát [146].

Az onercepttel (rekombináns TBP1-TNF) végzett vizsgálato-
kat, vérmérgezést okozó hatása miatt felfüggesztették. Ennek 
az igen súlyos mellékhatásnak az elôfordulása más TNFα-gát-
lók vizsgálatát is meggondolandóvá teszi az endometriosis ke -
zelésében. Mindazonáltal, figyelembe véve azt, hogy az egyéb 
TNFα-gátlókat (Etanercept, Infliximab) más területen már 
használják a klinikai gyakorlatban, valószínûnek látszik, hogy 
a közeljövôben ez a kezelési mód elôtérbe kerül.

PEROXISZÓMA PROLIFERÁTOR AKTIVÁLT RECEPTOR-γ- (PPARγ.) AGONISTÁK  
A PPAR-okat ligandaktivált átáródási (transzkripciós) faktorok-
nak tekintjük. Élettani hatásuk megnyilvánul többek között az 
adi po ci ták differenciálódásában, a lipidanyagcserében, mono-
cyta-macrophag rendszer serkentésében és citokinek kép zô dé-
sé ben [147-149]. Három típusát különítjük el: a PPARα, -β/δ, 

-γ. Bár mind a három PPAR jelentôs mértékben ki fe je zô dik, a 
relatív szintjük eltérô a különbözô szövetekben, összhangban 
azok különbözô biológiai feladatával. Mindegyik PPAR jelen 
van az erek falában és az immunrendszerben. A gyógy szer ké-
szít mé nyek közül az antihyperlipidaemiás fibrátok és az anti dia-

be ti kus thiazolidinedionok szintén a PPARα és PPARγ jelvivôi 
(ligandjai) [150-152].

A PPAR-ról kimutatták, hogy a gyulladásgátló folyamatokat 
is elôsegíti [153-155]. A PPARγ-jelvivôk gátolják a TNFα, 
Il6 és Il8 képzôdését a monocitákban [155], és fokozzák az 
IL1-receptor-antagonisták termelôdését. Hasonlóan a PPARγ-
ligandok, mint például a thiazolidinedionok (TZDs), erôsen 
gátolják a sejtnövekedést, apoptosist váltanak ki [157-159], és 
a VEGF-képzôdés csökkentése révén az érképzôdést is gátol-
ják [160] . 

Az emberi méhnyálkahártya epithel- és stromasejtjei szintén tar-
talmaznak PPARγ-t [161-162]. Ha serkentjük, a PPARγ csök-
kenti az endometrialis RANTES-stromasejtek ki fe je zô dé sét in 
vitro, a transzkripciós mRNS gátlása révén [161, 163]. Ez arra 
utal, hogy az endometriosissal társuló gyulladás csök kent he tô 
a PPARγ-mûködés beindításával. Ezt alátámasztják Hornung 
és munkatársainak (164) megfigyelései, akik a cig li ta zon ról, 
amely TZD-típusú PPARγ-aktivátor, kimutatták, hogy je len tô-
sen csökkenti a leukocytainfiltráció mértékét egerekben [164]. 
Az endometriosis patkánymodelljében, az endometriosis sebéd-
szi kialakítása után adott négyhetes ciglitazonkezelés jelentôsen 
zsugorította az endometriosis-felrakódásokat, összehasonlítva 
a placebocsoporttal, és nem befolyásolta az ösztrogénciklust 
vagy a tüszôfejlôdést [165). Másik patkánymodellben a 0,2 
mg/kg/nap rosiglitazone-kezelés, melyet három nappal az en/-
dometriosis kiváltása elôtt kezdtek, és a mûtétet követô 28-ik 
napig folytattak, meggátolta, illetve jelentôsen csökkentette a 
károsodás mértékét és tömegét [166]. Habár jelenlegi tudásunk 
a PPARγ hatásáról az endometriosisban hiányos, mégis – a rágs-
csálókban tett megfigyelések alapján – nagyon valószínû, hogy 
hatékony. A rosglitazone-t jelenleg második szakasz vizsgá-
latban tanulmányozzák, hogy felmérjék klinikai értékét a nôk 
endometriosisának kezelésében.

KÖVETKEZTETÉS ÉS SZAKÉRTÔI VÉLEMÉNY  A jelenleg kezelésre 
használt gyógyszerek hatásosak az endometriosissal járó fájdas-
lom csillapításában, de hatástalanok az endometriosishoz kapl-
csolódó fogamzási zavarok vonatkozásában (9). Használatukat 
korlátozzák a mellékhatásaik, a kiújulások, és hogy a gyógy-
szerek hosszú ideig nem adhatók.

Habár régóta megfogalmazódott az igény új, korszerûbb készít-
mények iránt, hosszú ideig nem történt számottevô elô re lé pés. 
Ennek a legfontosabb oka, hogy ismereteink a betegség pato-
ge ne zi sé re és patofiziológiájára nézve is hiányosak. Az utóbbi 
idô ben azonban – köszönhetôen az új molekuláris és biológi-
ai módszereknek – ezek és a kezelési lehetôségek is bôvültek. 
Vizsgálták, miként lehet a szokásos kezelési módokon javíta-
ni, és tanulmányozták az új gyógyszerek hatékonyságát. Ezek 
közül néhány (a GnRH-antagonisták, progeszteronagonisták, 
SPRM-ok, SERM-ok, ERβ-agonisták) beválhat: hatásosabb 
lehet a jelenleg használt készítményeknél és/vagy mellékha-
tásaik kevésbé súlyosak/ritkábbak. Sajnos az új gyógyszerek 
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is befolyásolják a menstruációs ciklust, következésképpen a 
fogamzást gátolják. Ez is magyarázza, hogy sokan más, nem-
hor mo ná lis, a petefészkek mûködésére nem ható kezelési mó-
dokat választanak. Az efféle kezelések mellékhatásainak tanul-
mányozása azonban még további vizsgálatokat kíván.

Az alkalmazott és a még kísérleti stádiumban lévô gyógyszerek 
legtöbb, a kezelést korlátozó mellékhatása mind a nemspecifikus 
szöveti hatás következménye. A korszerû molekuláris biológi-
ai módszerekkel remélhetôleg lehetségessé válik, hogy meg-
ismerjük és elkülönítsük az endometriosis sajátságos jegyeit. 
Ennek segítségével célzottan kezelhetjük az endometriosisos 
felrakódásokat. Így mind a diagnosztikában, mind a terápiában 
teljes új távlatok nyílhatnak meg elôttünk [167-170] .

Ámbár a rágcsálókban végzett vizsgálatokkal az endometriog-
sisról fontos adatokat nyertünk, az eredmények fenntartással 
ér té kel hetôk, mert: 

•  A rágcsálókban magától soha nem alakul ki endometriosis. 
• A rágcsálók méhnyálkahártyájának átültetésével végzett 

vizsgálatok egy részében az állatok petefészkeit is eltávolí-
tották. Így lehetetlenné vált, hogy a ciklikus hormonális vál-
tozások által elôidézett, a gyógyszerek hatását befolyásoló, 
lehetséges különbségeket felismerjük. 

• A csupaszegérrel végzett vizsgálatokban emberi méhnyálka-
hártyát ültettek át, de a meglévô imundeficiencia nagymér-
tékben befolyásolhatta a megfigyelt gyógyszerhatásokat. 

Jóllehet, a rágcsálókkal és a csupaszegerekkel végzett kuta-
tásoknak is van jogosultsága, tudományosan megalapozatlan 
lenne csak ezen vizsgálatok alapján elfogadni vagy elutasítani 
az új gyógyszereket. Jól példázzák ezt a rekombináns humán 
IFNα2b-vel végzett vizsgálatok: az IFNα2b patkányokban je-
len tô sen csökkentette, míg a nôknél számottevôen növelte az 
endometriosis kiújulásának a veszélyét [171].

Az új készítmények farmakokinetikai jellemzôinek és mellék-
hatásainak megismerése alapvetô követelmény. Különöskép-
pen fontos, hogy tisztában legyünk más szervrendszereken 
ér vé nye sü lô hatásaikkal, és tudjuk, milyen anyagcsere-folya-
matokban vesznek részt. Károsító hatásaikat csak ekként kü szö-
böl het jük ki. A legtöbb állatkísérletben kiterjedten vizsgálták a 
gyógyszereknek az endometriosisos elváltozásokra gyakorolt 
hatását, de sokkal kisebb hangsúlyt fektettek a lehetséges mel-
lékhatások felderítésére.

A kísérletes vizsgálatokban a gyógyszereknek a medencei fáj-
dalmat csillapító hatása az elsôdleges szempont, hiszen az enl-
dometriosisnak ez az egyik leggyakoribb és a betegek élet mi nô-
sé gét meghatározó tünete. Az emberi vizsgálatokban is ez az ún. 
el sôd le ges célpont. Állatkísérletekben azonban nem lehetett egy-
ér tel mû en felmérni a gyógyszerek fájdalomcsillapító hatását.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy több ígéretes új készít-
mény áll fejlesztés, illetve kipróbálás alatt. Ezek segítségével 

az endometriosisban szenvedô nôk kezelésére új lehetôségek 
nyílnak. Az endometriosis kialakulásának molekuláris részleteit 
jobban megismerve, új célpontokat ismerhetünk fel, amelyeket a 
kezelésben és a betegség megállapításában is hasznosíthatunk. 
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