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Η ενδομητρίωση είναι μια κοινή καλοήθης γυναικολογική διαταραχή η οποία
χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενδομητρικών αδένων και στρώματος του ενδομήτριου σε
περιοχές έξω από την ενδομητρική κοιλότητα της μήτρας. Η κλινική εικόνα των ασθενών
χαρακτηρίζεται από διάφορες μορφές πόνου όπως πυελικό άλγος, δυσμηνόρροια,
δυσπαρευνία, δυσουρία, ενώ μπορεί να εμφανίζεται και υπογονιμότητα. Η θεραπευτική
προσέγγιση ασθενών με ενδομητρίωση αφορά κυρίως τη φαρμακοθεραπεία και τις
χειρουργικές επεμβάσεις. Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει τη χρήση
προγεστερινοειδών, αντισυλληπτικών από το στόμα, αγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης των
γοναδοτροπινών και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) για την αντιμετώπιση
του πυελικού άλγους. Η θεραπεία των ασθενών εξατομικεύεται σύμφωνα με συγκεκριμένα
κριτήρια που βασίζονται κυρίως στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, την έκταση και θέση
της νόσου, την επιθυμία για εγκυμοσύνη, την ηλικία της ασθενούς, τις παρενέργειες της
φαρμακευτικής αγωγής και τα ποσοστά των χειρουργικών επιπλοκών. Στην παρούσα
εργασία αξιολογήθηκαν τα κλινικά σημεία ασθενών που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση για την ενδομητρίωση τόσο πριν όσο και μετά το χειρουργείο. Οι κλινικές
μετρήσεις αφορούσαν το αίσθημα του πόνου (ποιοτικά και ποσοτικά), τη  μορφή του πόνου
(πχ. κυκλικός), τα υπόλοιπα είδη πόνου που μπορεί να υπάρχουν σε μία εικόνα
ενδομητρίωσης (πχ. δυσμηνόρροια), άλλα κλινικά σημεία όπως αιμορραγία, ημικρανίες,
εξάψεις, διαταραχές του ύπνου καθώς και η τεκνοποίηση. Παράλληλα, αξιολογήθηκε και
συσχετίστηκε το είδος της χειρουργικής επέμβασης που ήταν λαπαροσκοπική ή ρομποτική.
Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η χρήση (δοσολογία, ανεπιθύμητες ενέργειες) ενός νεότερου
προγεστογόνου της διενογέστης, ενός αναλόγου της γοναδορελίνης της τριπτορελίνης και
των υπόλοιπων φαρμάκων που χρειάσθηκε να χορηγηθούν (πχ. ΜΣΑΦ, αντιβιοτικά κλπ).
Όλες οι μετρήσεις αξιολογήθηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας περιγραφικά στατιστικά
κριτήρια και διαγράμματα, κατασκευή πινάκων συνάφειας και στατιστικός έλεγχος με το
κριτήριο X2, ανάπτυξη απλής και πολλαπλής ανάλυσης αντιστοιχιών, καθώς και
παραμετρικές συγκρίσεις των συνεχών μεταβλητών. Για τη διαχείριση και στατιστική
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο στατιστικής ανάλυσης IBM SPSS 22.0.
Ορισμένα ευρήματα της μελέτης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συχνότερη παρενέργεια της
γοναδορελίνης ήταν η συμπτωματολογία της εμμηνόπαυσης, ενώ από τη διενογέστη φαίνεται
να ξεχωρίζει η αιμορραγία.  Στις περιπτώσεις όπου εμφανιζόταν πόνος, τότε αντιστοιχούσε
συνήθως σε υψηλή ένταση που τις περισσότερες φορές ήταν κυκλικός ή μόνιμος.
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