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Endometrios drabbar kvinnor i fertil
ålder. Genesen betingas sannolikt av en
immunologisk störning, och förloppet
är ofta kroniskt recidiverande. Vid den
sedimentation och implantation i lilla
bäckenet av endometrium som anses
vara incitamentet till sjukdomen, upp-
står en akut inflammatorisk reaktion,
som med tiden övergår i en kronisk
form, vilka båda framkallar olika for-
mer av ofta svår smärta. Den inflamma-
toriska miljön i lilla bäckenet tycks ock-
så störa follikelfunktionen och oocyten,
med något sänkt fertilitet som följd. Re-
sultaten av in vitro-fertilisation (IVF) är
dock goda.

Inflammatorisk
sjukdom
Endometrios är en kronisk sjukdom

som drabbar 5–10 procent av kvinnor i
reproduktiv ålder och förorsakar i
många fall mycket svåra smärtor och
reducerad livskvalitet. Ett centralt fe-
nomen i sjukdomens patofysiologi är
förmodligen implantation och inväxt på
ektopiska ställen av avstötta endomet-
rieceller, vilka initialt ger upphov till en
lokal inflammation (Figur 1). Möj-

ligheten för endometriefragment att
implantera tycks bero på att de lymfo-
cyter, s k NK-celler (natural killer
cells), som normalt känner igen och
bryter ner bl a endometrieceller (liksom
t ex virusinfekterade celler och tumör-
celler) utan föregående sensitisering,
hos vissa kvinnor har en defekt cytotox-
icitet [1]. 

I den kaskad av inflammatoriska
processer som initieras i samband med
adhesionen och implantationen frisätts
olika substanser av vilka en del är
smärtframkallande. Denna process ini-
tieras varje gång bäckenhålan expone-
ras för en retrograd menstruation. Fre-
kventa, rikliga och/eller långdragna
menstruationer har visat sig vara relate-
rade till förekomsten av endometrios,
men å andra sidan har tidigare använd-
ning av p-piller, som minskar blöd-
ningsvolymen, eller IUD (intra-uterine
device), som kan öka densamma, inte
visat sig vara specifikt relaterade till fö-
rekomst av endometrios [2]. Det annor-
lunda kontraktionsmönstret i myomet-
riet med hyperperistaltik, som påvisats
hos kvinnor med endometrios [3] bidrar
sannolikt genom att öka volymen av ret-

Endometrios – en inflammatorisk
kvinnosjukdom
Smärta och reducerad fertilitet allvarliga symtom

Sammanfattat

• Endometrios är vanlig hos
kvinnor i fertil ålder.

• Endometrios betingas sanno-
likt av en immunologisk stör-
ning.

• Sjukdomsförloppet kan ha
mycket varierande karaktär.

• Endometrios är en kronisk
sjukdom med inslag av såväl
akut som kronisk inflamma-
tion.

• Den inflammatoriska proces-
sen ger smärtor, ibland invali-
diserande.

• Inflammationsmediatorer stör
oocyternas utveckling och
kan orsaka infertilitet.

• Diagnostik är i allmänhet inva-
siv med laparoskopi.

• Vid infertilitet bör IVF erbjudas
på ett tidigt stadium.

• Hormonell behandling förbätt-
rar inte fertiliteten.

Figur 1. Akut inflammatorisk reaktion i
peritoneum på grund av endometrios.

Författare

AGNETA BERGQVIST
universitetslektor, överläkare,
kvinnokliniken, Huddinge sjukhus

CHRISTER BERGQUIST
professor, överläkare, kvinnoklini-
ken, lasarettet i Borås

FREDRIK NORDENSKJÖLD
överläkare, kvinnokliniken Kärn-
sjukhuset, Skövde. Nuvarande
adress: Kvinneklinikken, Pilestredet
32, Oslo.



rograd blödning. Symtomet under den-
na fas av sjukdomen är huvudsakligen
menstruationsrelateradbäckensmärta.
Så småningom övergår den akuta in-
flammationen i en kronisk form med fi-
brosbildning runt och in i härdarna (Fi-
gur 2). När endometrioshärden inkaps-
lats i fibros blir produktionen och expo-
sitionen av inflammationsmedierande
substanser begränsad. Samtidigt som
vissa härdar fibrosomvandlas uppstår
dock nya härdar. På så sätt tycks såväl
akut som kronisk inflammation pågå
parallellt i lilla bäckenet hos många
kvinnor. Endometriosvävnaden har en
potential att växa in i omgivningen (Fi-

gur 3), och denna invasiva växt, liksom
fibrosen, kan involvera afferenta ner-
ver, vilket resulterar i mer eller mindre
kronisk smärta. 

Förekommer
i olika former
Endometrios förekommer oftast

som relativt ytliga förändringar, men i
fossa Douglasi, i sakro-uterinligamen-
ten och i septum rekto-vaginale antar
förändringarna oftast en större volym,
av vilken fibros och hyperplastisk mus-
kulatur utgör den största delen. En del
forskare menar att denna form av endo-
metrios har en annan patogenes än den

ytliga, och den betecknas ibland aden-
omyos. Ovarialendometrios betraktas
av många som en annan form av endo-
metrios, betingad av en invagination av
ovarialkortex och metaplasi [4]. Endo-
metrioshärdar av varierande ålder kan
också ses hos asymtomatiska och obe-
handlade kvinnor, vilket kan indikera
en spontan läkning.

Sjukdomen är dock vanligtvis pro-
gressiv, men i mycket varierande tempo
hos olika kvinnor. Vi fann att endome-
triosutbredningen progredierade hos 17
procent av en grupp kvinnor som place-
bobehandlades i sex månader [5].

Smärta
ett symtom
Sjukdomen uppfyller oftast kriteri-

erna för kronisk smärta, nämligen att
smärtan ska ha pågått under minst sex
månader, att den svarar dåligt på de fles-
ta behandlingar, att smärtmönstret inte
står i proportion till patologiska fynd
och påverkar livskvaliteten [6]. Smär-
tan är inte direkt relaterad till utbred-
ningen av endometrioshärdarna utan
snarare till lokalisationen och till den
inflammatoriska processen, men Sto-
vall och medarbetare [7] fann dock att
stadiet vid diagnostillfället var signifi-
kant korrelerat till symtom vid uppfölj-
ningen som skedde efter 16±3 år, dvs
att avancerad bild vid diagnostillfället
innebar signifikant svårare besvär vid
uppföljningen.

Eftersom flertalet kvinnor har endo-
metrioshärdar av varierande ålder är
smärtmönstret högst individuellt och
komplext och kan också variera hos en
och samma kvinna under olika perioder.
Smärtan har tre karaktäristiska former:
dysmenorré, djup dyspareuni eller en
mer ospecifik, acyklisk smärta i lilla
bäckenet samt i nedre delen av buken
eller lumbarregionen.

Laparoskopi säkraste
diagnostiska metoden
För analys av en kvinnas bäcken-

smärtor är en noggrann anamnes ytterst
betydelsefull. Stor tyngd bör läggas vid
smärtans karaktär, lokalisation och re-
lation till menstruationscykeln. Den gy-
nekologiska undersökningen måste gå
lugnt till väga så att patienten kan slapp-
na av maximalt.

Det är av yttersta vikt att palpera fos-
sa Douglasi och sakro-uterinligamen-
ten, vilket sker genom vaginal-rektal
palpation. Förutom att man då når högre
upp i bäckenet än med enbart vaginal
palpation, så kommer man med fingret
i rektum maximalt nära de olika struk-
turerna i fossa Douglasi, såsom perito-
neum, sakro-uterinligamenten och
bäckenväggarna.

För säker diagnos är man fortfarande
i hög grad beroende av laparoskopi.
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Figur 2. Endometrioshärd som delvis
genomgått fibrös omvandling. (Illustration ur
RW Shaw. Atlas of Endometriosis, 1993.)

Figur 3. Endometriosvävnad kan växa in
i omgivningen (× 200).



Den mest sensitiva, icke-invasiva av-
bildningstekniken är MR-teknik, som
framför allt registrerar blodpigment.
Metodens användbarhet begränsas
dock av kostnadsskäl till de svårare fal-
len (Figur 4).

För att öka möjligheten att upptäcka
små lesioner bör man göra en
tunnskiktsundersökning (ca 2 mm) av
ett begränsat område med blockering
av fettsignalerna. Detta önskemål mås-
te specificeras på remissen. Lesioner-
nas lokalisation och form har också
betydelse: protruerande och cystiska
förändringar syns bättre än platta här-
dar. Fibrosomvandlade härdar, som
man t ex ofta har i sakro-uterinligamen-
ten och kolon kan man oftast inte alls se
[8]. Inbuktningar i tarm- eller blåslu-
men kan ibland noteras. För cystdia-
gnostik används i första hand vaginalt
ultraljud.

Infer tilitet 
ett vanligt problem
Även om sambandet mellan lindrig

till måttlig endometrios (utan adheren-
ser) och infertilitet inte är säkert påvis-
bart, uppskattas 40–50 procent av dessa
kvinnor vara subfertila [9]. Orsaken till
subfertiliteten är oklar, men den onor-
mala miljön kring ovarierna i lilla bäck-
enet med förhöjda mängder inflamma-
toriska celler, cytokiner, tillväxtfakto-
rer, prostaglandiner m m, har sannolikt
på olika sätt en toxisk effekt  såväl på
ovarialfunktion som på gameterna och
embryot [1].

Även follikelvätskan innehåller för-
höjda mängder av vissa cytokiner [10],
och in vitro-studier har visat att den ba-
sala cytokinproduktionen i granulosa-
celler från kvinnor med endometrios är
förhöjd [11]. De har också en mindre

mängd receptorer för hCG [12], och de-
ras känslighet för hCG är störd [11].

Infertilitetsproblemet tycks inte ha
någon relation till smärtproblematiken
och hormonell behandling, som oftast
har god effekt på smärtorna, förbättrar
inte fertiliteten. Patienter som har svår
smärta samt infertilitet kan dock ha nyt-
ta av en kort tids behandling, t ex tre må-
nader, för smärtreduktion före planerad 
graviditet.

Huruvida en längre tids nedreglering
med GnRH-agonist förbättrar gravidi-
tetsutfallet är osäkert, men Marcus och
Edwards [13] fann att graviditetsfre-
kvensen efter IVF ökade signifikant om
patienten först behandlades med
GnRH-agonist under minst fyra månader. 

Flera studier har visat att kirurgisk
behandling kan förbättra fertiliteten un-
der den närmaste tiden efter operatio-
nen. I en kanadensisk randomiserad stu-
die blev 31 procent av kvinnor med lätt
till måttlig endometrios gravida inom
nio månader efter operation jämfört
med 18 procent i kontrollgruppen som
bara genomgick diagnostisk laparosko-
pi [14].

I en annan studie uppnådde 70 pro-
cent graviditet inom tre år [15]. Prelimi-
nära studier indikerar att avlägsnande av
endometrioshärdarna kan normalisera
bl a integrinexpressionen i endomet-
rium, dvs en effekt på den molekylär-
biologiska miljön kan erhållas [16].

En stor svaghet med de flesta  studi-
er av kirurgisk behandling är att de sak-
nar obehandlade åldersmatchade kon-
troller [17]. Det är också svårt att stan-
dardisera den kirurgiska behandlingen,
varför de hittills publicerade materialen
är mycket heterogena, och sambandet
får ännu betraktas som osäkert [14].

IVF är idag den mest effektiva be-

handlingen vid endometriosrelaterad
infertilitet. Färska studier har visat att
fertiliteten inte förbättras, även om en-
dometrium större än 3 cm i diameter av-
lägsnas innan IVF påbörjas, vilket tidi-
gare rekommenderats [18], men me-
ningarna härom är delade. Flera väl-
kontrollerade studier av resultaten vid
IVF har visat att oocyter från kvinnor
med endometrios har en signifikant
sämre fertiliseringsfrekvens än kvinnor
med tubarskada [19, 20].

Även om man gör intracytoplasma-
tisk spermieinjektion (ICSI) är del-
ningsfrekvensen signifikant lägre hos
kvinnor med endometrios än hos kvin-
nor som genomgår ICSI på grund av
manlig faktor [Naffah och medarbetare,
pers medd 1999]. Den störda fertilise-
ringen kan bero på att oocyterna mog-
nar i ofördelaktig miljö. De oocyter som
blir befruktade tycks klara sig lika bra
som oocyter från friska kvinnor och
kvinnor med tubarskada, och implanta-
tionen tycks inte vara störd, eftersom
graviditetsutfallet är detsamma [19,
Naffah och medarbetare, pers medd
1999].

Någon ökad risk för missfall har inte
kunnat påvisas [14], utan den är jämför-
bar med den normala spontanabortfre-
kvensen (ca 20 procent) och till och
med något lägre än den vid gonadotro-
pinstimulering (ca 30 procent) [21]. 

Sammanfattning
Endometrios är en vanlig sjukdom

med stora konsekvenser för den drabba-
de och för samhället. Det finns ännu
ingen säker metod att diagnostisera
endometrios förutom direkt visualise-
ring med t ex laparoskopi. Eftersom
IVF är den mest framgångsrika infer-
tilitetsbehandlingen, bör remiss för det-
ta skrivas efter ett års infertilitet, men då
väntetiden är lång kan eventuellt annan
behandling prövas under tiden. Me-
dicinsk behandling ökar inte chanserna
till graviditet. Kirurgisk behandling av
lätt och måttlig endometrios kan möj-
ligen leda till graviditet snabbare än ex-
spektans.
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Figur 4. Endometrios
kan eventuellt
lokaliseras med MR
om härden innehåller
gammalt blodpigment
och är tillräckligt stor.
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Även om några nya preparat för be-
handling av endometrios inte introdu-
cerats på marknaden, har befintliga me-
toder utvärderats och modererats under
senare år. De tre behandlingsprinciper-
na kvarstår: prostaglandinsyntetashäm-
mare, hormonell behandling och kirurgi.

Beträffande hormonell behandling
har man visat att total utslagning av
ovarialfunktionen inte är nödvändig
(eller kanske inte ens önskvärd alla
gånger) och att kronisk behandling ofta
är aktuell. Beträffande kirurgi har man
fått ökad kunskap om vilka patienter
och typer av lesioner som ska opereras,
extension av operativt ingrepp och kir-
urgisk teknik.

Prostaglandinsyntetashämmare
har god effekt på dysmenorré
Eftersom endometriossjukdomen

ofta är progressiv är det sällan någon
vinst med att fördröja behandlingen vid
symtom, oavsett stadium av sjukdo-
men. Så länge kvinnan endast besväras
av smärtor i samband med menstrua-
tion, dysmenorré, är förskrivning av p-
piller det primära [1]. Prostaglandin-
syntetashämmare har ofta en god effekt,
framför allt på dysmenorré, sannolikt
på grund av att denna orsakas av en
ökad prostaglandinfrisättningfrån mak-
rofager i bäckenhålan i samband med
den akuta inflammationen [2]. Denna
behandling kan mycket väl skötas inom
primärvården. Om smärtan inte släpper
på denna behandling bör patienten re-
mitteras till specialist för bedömning
och eventuell diagnostisk laparoskopi.
Initiering av hormonbehandling bör ske
av specialist, men om längre tids be-
handling krävs och patienten är välin-
ställd, kan denna fortsättningsvis skötas
av en speciellt intresserad allmänläka-
re. Dysmenorré försvinner då kvinnan
blir amenorroisk, vilket vanligtvis sker
inom två månader, och smärtan är borta
under resterande behandling hos
85–100 procent av kvinnorna. Hormon-
behandling påverkar den inflammato-
riska miljön i lilla bäckenet, vilket bla
resulterar i minskad insöndring av cyto-
kiner och ökad mängd av NK-celler och
deras cytotoxicitet [3]. Den okaraktä-
ristiska acykliska smärtan som betingas
av fibrosen är mer svårbehandlad, och
djup dyspareuni är många gånger den
mest resistenta formen av smärta. Den-
na betingas ofta av engagemang av sa-
kro-uterinligamenten, vilka innehåller
rikligt med afferenta nerver, septum
rekto-vaginale eller av fixering av ova-
rierna ned i fossa Douglasi. I sådana fall

kan kirurgisk exstirpation vara fram-
gångsrik, men är ingen garanti för
smärtfrihet postoperativt.

Sänkt östrogennivå hejdar
endometriostillväxt
Endometriosvävnad är vanligtvis öst-

rogenberoende, inte för implantation,
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Aktuella aspekter
på behandling av endometrios

Sammanfattat

• Endast symtomatisk behand-
ling finns att erbjuda vid endo-
metrios.

• Tre behandlingsprinciper är
aktuella: prostaglandinsynte-
tashämmare, hormonell ned-
reglering av ovarierna och kir-
urgisk exstirpation.

• Prostaglandinsyntetashäm-
mare kan ge god effekt  på
dysmenorré om behandlingen
sätts in i god tid.

• Nedreglering av ovarierna be-
höver ofta inte vara total, men
behöver ofta vara längre än
sex månader.

• Blödningsfrihet eller blöd-
ningsminimering är viktig.

• Vid kirurgi bör all synlig endo-
metrios exstirperas.

• Vid exstirpation av »deep le-
sions» bör all palpabel fibros
exstirperas.

• Om hysterektomi utförs bör
den göras total, dvs medta-
gandes cervix.
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men för tillväxt [4]. Den mest effektiva
farmakologiska behandlingen för att
hejda tillväxten och reducera volymen,
är att sänka nivån cirkulerande östro-
gen. Det är ingen principiell skillnad i
symtomlindrande effekt mellan de oli-
ka hormonbehandlingarna, som har en
god smärtreducerande effekt, utan det
är sidoeffekterna som skiljer sig åt [5].
De sidoeffekter som vanligtvis före-
kommer under behandling med GnRH-
agonister är värmevallningar, svett-
ningar och sömnstörningar, vilka be-
tingas av den hypoöstrogena situatio-
nen. Under danazolbehandling domine-
rar anabola och androgena biverkning-
ar, vilka kan vara svåra att reversera,
men även hypoöstrogena sidoeffekter
är ofta påtagliga. Även gestagener ger i
viss mån anabola sidoeffekter samt hu-
mör- och viktpåverkan.

Preparat som administreras dagligen
kan ges i mycket varierande dos, och
eftersom dosbehovet varierar mycket
mellan olika kvinnor så måste den
behandlande läkaren titrera ut vilken
dos som är optimal med hänsyn till ef-
fekt på sjukdomen respektive biverk-
ningar. Man kan eventuellt låta kvinnan
själv variera dosen efter behov beroen-
de på symtom, biverkningar och blöd-
ningar. 

GnRH-agonistbehandling
lindrar smär torna
Ett par placebokontrollerade studier

har publicerats avseende GnRH-ago-
nistbehandling, och de har visat signifi-
kant effekt på endometriosrelaterad
smärta, både under behandling och sex
till tolv månader efter avslutad behand-
ling [6, 7].

Då GnRH-agonistbehandling initie-
ras sker en frisättning av gonadotropi-
ner från hypofysen, varför en stimule-
ring av ovarierna erhålls under de förs-
ta två till tre behandlingsveckorna, så
kallad »flare up», vilket innebär att en
temporär smärtaccentuering kan upp-
träda. Detta kan undvikas om behand-
lingen inleds i sen lutealfas (cave gravi-
ditet!). En menstruation kan uppträda
någon månad efter behandlingsstarten,
men därefter blir patienten i allmänhet
blödningsfri. 

GnRH-agonist kan ges antingen som
en fast dos i månatlig injektion eller
som daglig nässpray med möjlighet att
variera dosen [8]. Standarddosen för
GnRH-agonisten nafarelin (nässpray)
är t ex 200 µg två gånger dagligen, men
den kan varieras mellan 200 µg och 800
µg per dag. Under GnRH-agonisternas
tidiga era ansågs en total utslagning av
ovarialfunktionen vara nödvändig för
optimal effekt på endometriossjuk-
domen, och preparaten doserades där-
efter.

Sedermera har man testat lägre doser

med god effekt [8, 9]. En av fördelarna
med gestagener är att de kan ges i myc-
ket variabla doser [5]. Det mest använ-
da gestagenet är medroxyprogesteron-
acetat (MPA), som använts i doser vari-
erande mellan 5 och 50 (-100) mg per dag.

Endast en placebokontrollerad stu-
die av gestagenbehandling har publice-
rats, i vilken man använde det mycket
svaga gestagenet dydrogesteron, som i
högdos visade signifikant bättre effekt
än placebo på bäckensmärta [10]. 

Dosen danazol har i Sverige av tradi-
tion varit 600 mg/dag, i USA däremot
800 mg/dag. Detta är mycket höga
doser med en hög frekvens biverk-
ningar. Det har dock visat sig att även
danazol kan ges i mycket lägre dos, 50
mg dagligen, med signifikant effekt
på endometriossmärtan [11]. Emeller-
tid är ovulationen inte alltid hämmad
med denna dos, varför blödningar är
vanliga och barriärkontraception är
nödvändig. 

Många studier har visat att man med
GnRH-agonister kan reducera östra-
diolnivån till kastrationsvärden, medan
den förblir något högre vid användning
av gestagener eller danazol.

Ovariell nedreglering
påverkar benmassan
Eftersom behandlingen med GnRH-

agonister försätter kvinnan i en uttalad
hypoöstrogen situation,  har behand-
lingen effekt också på skelettet, med en
förlust av benmassan under sex måna-
ders behandling, vilken har ansetts vara
minimibehandlingstiden.

Uppgifterna varierar från +2,5 pro-
cent till –6,9 procent, och benmassan
tycks inte alltid ha återhämtats sex
månader efter avslutad behandling,
även om det då inte längre är någon sig-
nifikant skillnad jämfört med en kon-
trollgrupp [12, 13]. En jämförelse kan
göras med effekten av amning, då 5 pro-
cents reduktion av benmassan sker
under de första sex månaderna [14].
Benmassan återhämtas därefter del-
vis, trots fortsatt amning ytterligare ett
år. Vid förnyad behandling med GnRH-
agonist i tre månader efter en tidigare
sexmånadersbehandling tycks benmi-
neralförlusten följa samma hastighet
[15].

Effekten på benmassan av en längre
tids hypoöstrogenbehandling är inte
studerad i någon större omfattning, men
Hashimoto och medarbetare [16] fann
att efter kirurgisk ooforektomi var ben-
masseförlusten 10,7 procent första året
och 5,7 procent under det andra året.
Därefter minskade benförlusthastighe-
ten ytterligare. Även om kroppsvikten,
som är den viktigaste regulatorn av ben-
massan, ökar signifikant under behand-
lingen och hänsyn tas till årstidsvaria-
tionerna, så minskar således ändå ben-

massan, varför den endokrina föränd-
ringen tillskrivs större betydelse för
benmassan än kroppsvikten [17]. So-
wers och medarbetare [18] kontrollera-
de även det dietära kalciumintaget, fy-
sisk aktivitet och kroppsstorlek, men
dessa parametrar kunde inte förklara
skillnader i benförlusten. Dawood [19]
fann att depåpreparaten förorsakar stör-
re benförlust än nässprayerna, sannolikt
på grund av att de åstadkommer en mer
uttalad och stabil nedreglering av ovari-
erna. Hittills finns inga rapporter om
frakturer under GnRH-agonistbehand-
ling given för en benign gynekologisk
åkomma [20].

Man har inte kunnat visa att kvinnor
med endometrios före behandling har
en lägre benmassa än friska kontroller
[12, 21]. Cyklisk behandling med natri-
umetidronat har visat sig ge ett bra
skydd mot benmasseförluster under be-
handling med GnRH-agonist, men på
grund av biverkningar har det inte an-
setts motiverat att ge detta tillägg under
en första sexmånadersbehandling av för
övrigt friska kvinnor [22]. Kalcitonin
kan inte förhindra benurkalkning vid
tilläggsbehandling till GnRH-agonist
vid endometrios [23].

En nackdel med gestagener är den
negativa effekten på vissa lipoprotein-
fraktioner. Telimaa och medarbetare
[24] fann att danazol i mycket högre
grad än högdos MPA (100 mg/d) orsa-
kar negativa effekter på lipoproteinme-
tabolismen. Noretisteron och levonor-
gestrel sänker HDL-nivån mer än MPA
[20].

Även det hypoöstrogena tillståndet
framkallat av GnRH-agonister kan ha
icke önskvärda effekter på lipoprotein-
balansen, men en temporär påverkan
under sex månader har inte bedömts
vara av någon större betydelse [20]. Ef-
fekten av dessa lipidförändringar på
lång sikt, då de åstadkoms under fertil
ålder, är dock inte kända.

Add-back-behandling kan
reducera benmasseförlusten
En möjlighet att reducera den uttala-

de hypoöstrogenismen vid total nedre-
glering av ovarierna är att exogent till-
föra östrogen, s k add-back. Preparatval
kan ske under samma premisser som
vid postmenopausal substitutionsbe-
handling, men man bör hålla sig till låga
doser.

För att inte framkalla en kronisk
överstimulering av endometriosen och
endometriet, bör man, liksom postme-
nopausalt, lägga till en låg dos gestagen,
antingen kontinuerligt eller intermit-
tent. Även tillägg med enbart ett gesta-
gen kan vara tillräckligt. Möjligtvis är
noretindron mer effektivt än MPA, men
för att förhindra förlust av benmassa
krävs lika höga doser gestagen som man
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ger vid monoterapi, dvs utan kombina-
tion med GnRH-agonist [22, 25]. Såle-
des är kombinationen GnRH-agonist
plus enbart gestagen sällan indicerad,
men kan vara bra i de fall där man får
dålig blödningskontroll eller otillräck-
lig smärtreduktion på enbart gestagen.
Den syntetiska steroiden tibolon har vi-
sat sig ha en god skyddande effekt på
skelettet och även god effekt på de sub-
jektiva biverkningarna av hypoöstroge-
nism vid GnRH-agonistbehandling [26,
27]. Kombinationsbehandling bör dock
i princip undvikas.

Kirurgisk behandling 
av endometrios och smärta
Kirurgisk behandling kan vara kon-

servativ, organsparande, eller radikal
med exstirpation av ovarier och uterus.
Endometrios kan med fördel opereras
laparoskopiskt, men i avancerade fall
kan det vara säkrare att göra laparotomi
då lesionens djup och eventuella enga-
gemang av uretär kan bedömas taktilt
[28].

Laparoskopisk destruktion av ytliga
härdar kan göras direkt vid den diagnos-
tiska laparoskopin. Det finns inga över-
tygande jämförande studier som visar
att man når bättre resultat med laser än
med konventionell teknik med koagula-
tion respektive bipolär diatermi. CO2-
laserbehandling av mild till moderat en-
dometrios har jämförts med diagnostisk
laparoskopi i en dubbelblind studie
[29].

Efter sex månader var 20/32 patien-
ter i lasergruppen förbättrade jämfört
med 7/31 av dem som bara genomgått
diagnostisk laparoskopi.

Hos patienter med smärtor och endo-

metriom över 3 cm diameter är kirur-
gisk behandling att föredra (Figur 1)
[30, 31]. Endometriom kan opereras an-
tingen med enukleation av hela cystan
eller med dränage av cystan och koagu-
lation eller laserevaporisation av cyst-
botten.

De två metoderna har jämförts i en
prospektiv, randomiserad studie.
Smärtrecidiv inom 24 månader var sig-
nifikant vanligare och kom tidigare ef-
ter dränage och koagulation än efter
exstirpation. Graviditetsfrekvensen var
också högre när man exstirperat cystan
[32].

Det kan dock vara svårt att exstirpe-
ra endometriom fullständigt på grund
av fibros. Vid avancerad endometrios
med djup fibros erhålls bäst resultat om
man avlägsnar så mycket som möjligt
av endometriosvävnaden och fibrosen
[30]. Endometrios i septum rektovagi-
nale måste opereras uppifrån för att ex-
stirperas radikalt. Detta kan vara tek-
niskt mycket svårt och innebär oftast att
även uterus måste avlägsnas.

Det är inte nödvändigt att ta bort hela
äggstockarna eller livmodern för att pa-
tienter med avancerad endometrios
skall bli smärtfria, men risken för reci-
divsmärtor ökar om äggstockarna läm-
nas kvar, och detta måste vägas mot för-
delarna för kvinnan att ha kvar sin egen
hormonproduktion. Om det finns indi-
kation för hysterektomi bör denna göras
totalt, annars ökar risken för att patien-
ten inte blir smärtfri då endometrios
ofta sitter i sakro-uterinligamenten eller
cervix.

Frågan om konservativ kirurgi är
bättre än medicinsk behandling kan inte
besvaras entydigt, eftersom randomise-

rade jämförande studier mellan kirurgi
och hormonbehandling saknas.

Kompletterande smärtlindring
kan krävas i vissa fall
Om en distinkt ömhet noteras vid

palpation kan man lägga en diagnostisk
smärtblockad med hjälp av lång Ko-
back-nål mot triggerpunkten med
10–20 ml 0,25 procent marcaine, even-
tuellt med tillägg av ett långtidsverkan-
de kortison såsom betametason, för att
bryta den organiska smärtcykeln [33].
Blockaderna kan upprepas med tim-
mars–dagars intervall. Intervallen kan
ofta bli längre då den organiska nervför-
ändringen och/eller den centrala sensi-
tiseringen försvinner. Dessa blockader
kan mycket väl läggas av gynekolog.
Nära kontakt med smärtklinik är ofta
nödvändig för kompletterande behand-
ling när hormonell och/eller kirurgisk
behandling inte är tillräcklig.

Hög recidivfrekvens
Många kvinnor återfår symtom kort

tid efter avslutad behandling. Symtom-
recidiv betingas antingen av reaktive-
ring av kvarvarande endometrioshärdar
eller av nya implantationer. Biopsier ef-
ter avslutad GnRH-agonistbehandling
har ofta visat kvarvarande endometri-
oshärdar [34], vilket talar för att man
under den traditionella behandlingen
under sex månader framför allt erhåller
en inaktivering av sjukdomen och att
längre tids behandling ofta krävs för att
härdarna helt ska försvinna [4]. Det
finns få studier publicerade på längre
tids behandling, men Wheeler och Ma-
linak [35] angav att recidivfrekvensen
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Figur 1. Bilateralt endometriom som
kräver kirurgisk exstirpation.
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efter konservativ kirurgisk behandling
av endometrios är ca 50 procent enligt
»life table»-analys (nio års uppfölj-
ning). Detta visar att det inte är möjligt
att avlägsna samtliga endometrioshär-
dar vid initial kirurgi, även om man
exstirperar peritoneum i lilla bäckenet
eller genomför extensiv laserkirurgi.
Mikroskopiska härdar kommer nästan
alltid att kvarstå, och dessutom tillkom-
mer ofta nya härdar. Efter mycket nog-
grann laparoskopisk operation där man
gjort stora ansträngningar att avlägsna
all endometrios, fann man 19 procent
recidiv efter fem års uppföljning av 359
konservativt opererade patienter med
alla stadier av endometrios [31]. Posto-
perativ hormonell behandling kan dock
vara av värde för att minska risken för
recidiv. Hornstein och medarbetare [7]
fann att GnRH-agonistbehandling sex
månader postoperativt medförde en sig-
nifikant längre tid (median >24 måna-
der) tills behov av alternativ behandling
förelåg, jämfört med placebobehand-
ling (tolv månader). Vid smärtrecidiv
efter kirurgiskt behandlad endometrios
bör förnyad operation övervägas först
sedan medicinsk behandling misslyck-
ats. Varje operation ökar risken för ad-
herensbildning och därmed risken för
retentionscystor och nya smärtor.
Smärtrecidiv efter medicinsk behand-
ling är inte ovanligt.

När man följt patienter tre till fem år
fann man att 18–44 procent av patien-
terna fick tillbaka symtom [36]. Waller
och Shaw [37] fann att ca 10 procent av
patienterna återfår sina besvär inom ett
år och 53 procent inom fem år. Vid läng-

re uppföljning (16±3 år respektive 7,5
år) fann man symtomrecidiv hos 56 pro-
cent respektive 67 procent [38, 39].
Drygt 70 procent upplevde att smärtor-
na hade samma karaktär som före be-
handlingen, men endast 7 procent be-
skrev symtomen som svåra [39]. Bara
11 procent av kvinnorna behövde ytter-
ligare behandling, kirurgisk eller hor-
monell, under uppföljningstiden. Endo-
metrios kan kvarstå i vilande form efter
kastration eller menopaus. Tidigare ste-
riliserade kvinnor visade sig ha tarmen-
gagemang i högre grad än icke-sterili-
serade, vilket kan antyda att denna form
av endometrios kvarstår och eventuellt
progredierar trots att den retrograda
blödningen försvinner (Figur 2) [40].

Handläggningen vid recidiv måste
ske individuellt beroende på flera fakto-
rer såsom graviditetsönskan, effekt av 
tidigare behandling och biverkningar
vid eventuell medicinsk behandling.
Medicinsk långtidsbehandling kan
övervägas med gestagener, alternativt
GnRH-agonist i kombination med
östrogensubstitution, för att minska ris-
ken för osteoporosutveckling. 

I svåra fall av smärtrecidiv kan ki-
rurgi med hysterektomi övervägas.
Namnoum och medarbetare [41] jäm-
förde recidivfrekvensen efter hysterek-
tomi med eller utan samtidig ooforekto-
mi. De fann i en tioårsuppföljning en
cirka sex gånger högre recidivrisk i den
grupp patienter där ovarierna bevara-
des. Bortfallet i studien var relativt stort
(18 procent).

Inför dylika ställningstaganden är
det viktigt att väga in fördelen med be-

varad ovarialfunktion, inte minst av-
seende androgenproduktion, även efter
menopausen. Man bör noggrant över-
väga om smärtan är perifert organisk så
att den kan undanröjas med kirurgi.
Ofta har en plastisk nervförändring
skett vid kronisk smärta, och perifer
vävnadsexstirpation reducerar inte
smärtan. Patienter med endometrios i
anamnesen och som har behov av sub-
stitutionsbehandling bör handläggas av
specialist. Risken för provokation av re-
cidiv tycks dock vara liten. 

Recidivprofylax bör
övervägas
Eftersom endometriossjukdomen är

att betrakta som kronisk och recidiv-
frekvensen är hög bör man överväga
någon form av recidivprofylax. Inakti-
vering av ovarialfunktionen såsom
under graviditet, amning och p-piller-
bruk tycks minska risken för symtom-
recidiv. Långvarig amning rekommen-
deras efter genomgången graviditet.
Långsiktig recidivprofylax kan eventu-
ellt åstadkommas genom behandling
med gestagendominerade monofasiska
p-piller, lågdosgestagener (minipiller),
MPA i depåform eller levonorgestrel i
subkutant implantat eller intrauterint
inlägg. 

Sammanfattning
Målsättningen med den medicinska

behandlingen av endometrios är att sän-
ka östrogennivån. Det kan göras med
gestagener eller GnRH-agonister. Ef-
fekterna av olika hormonella behan-
lingsmetoder är i stort likvärdiga, men
bieffekterna är olika.

Genom modifikation av dosen eller
tillägg av låg dos östrogen och/eller
gestagen, sk »add back»-behandling,
kan man minska de hypoöstrogena
bieffekterna vid GnRH-agonistbehand-
ling. Kirurgisk behandling kan ofta gö-
ras direkt vid den diagnostiska laparo-
skopin. Kompletterande hormonell be-
handling kan förlänga tiden till eventu-
ellt recidiv. 

Då endometrios för många kvinnor
är en kroniskt recidiverande sjukdom
är det viktigt att patienterna har goda
möjligheter till kontinuitet i sin läkar-
kontakt. Det finns numer även en fö-
rening för endometriospatienter med
adress: Endometriosföreningen, Box
6004, 151 06 Södertälje.
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Summaries 
Endometriosis – an inflammatory
disease in women. Pain and reduced
fertility serious symptoms

Agneta Bergqvist, Christer Bergquist,
Fredrik Nordenskjöld  

Läkartidningen 2000; 97: 815-18.

Endometriosis is a common disease with se-
rious consequences for the patient and for soci-
ety. Until now there has been no reliable meth-
od for diagnosing endometriosis besides direct
visualization, e g utilizing laparoscopy. IVF of-
fers the most successful treatment of endome-
triosis-related infertility, and a patient should be
offered that treatment after one year of infertili-
ty. Waiting lists are often rather long, and other
treatment modalities might be attempted while
waiting for IVF. Pharmacological treatment
does not increase the chances of pregnancy,
while surgical extirpation of mild to moderate
endometriosis might well result in a pregnancy
earlier than anticipated. 

Correspondence:Agneta Bergqvist, Dept
of Obstetrics and Gynecology, Huddinge sjuk-
hus, SE-141 86 Huddinge, Sweden.

Current perspectives in the treatment of
endometriosis 

Agneta Bergqvist, Christer Bergquist,
Fredrik Nordenskjöld 

Läkartidningen 2000; 97: 818-24.

The aim of pharmacological treatment of
endometriosis is to reduce estrogen levels,
which may be achieved using gestagens or
GnRH-agonists. The effects of the different
hormones are mainly the same, while side ef-
fects differ. If the GnRH-agonist dose is modi-
fied, or if a low dose of estrogen and/or gesta-
gen is given in addition, the hypo-estrogenic
side effects of GnRH-agonists can be reduced.
Surgical treatment can often be performed in
conjunction with diagnostic laparoscopy. Sup-
plementary hormonal treatment may postpone
recurrence. Because endometriosis is in many
women a chronically recurring disorder, conti-
nuity in the doctor-patient relationship is essen-
tial. 

Correspondence:Agneta Bergqvist, Dept
of Obstetrics and Gynecology, Huddinge sjuk-
hus, SE-141 86 Huddinge, Sweden.
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Lösenordet/password är
sex-
siffrigt och finns även det på
adressetiketten. Ibland följs
de sex första siffrorna av
S90. Glöm det! Det är en be -
teckning som har betydelse
enbart för tryckeriets dis -
tribution.

Kommer du ändå inte in på 
arkivet kan det bero på pro -
blem för din browser att läsa
å, ä och ö. Ersätt med a och o;
t ex Vardcentralen. 

Artiklar finns i digital
form från och med 1996.

Fullständig referenslis -
ta
till artiklar i papperstid -
ningen finns på sajten. På
nättidningens sida Denna
vecka – www.lakartidningen.
se/html/denna_vecka.htm –
ligger länk till Fullständiga
referenslistor. Dessa listor
kommer också, med 3 veck -
ors fördröjning, att finnas på
arkivet, klickbara från re -
spektive
artikel.

Innehållet via e-post
Information om innehållet i
veckans nummer av Läkar -
tidningen kan du beställa på
nätet. Varje onsdag 
sänder vi dig ett e-postmed -
delande med klickbar länk till
veckans 


