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عود اندومتریوز به دنبال سرکوب هورمونی بعد از 
جراحی، مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر شهال نوری اردبیلی 1

ــه  ــاال اســت. نســبت ب ــود ببخشــد، امــا احتمــال عــود بیمــاری ب ــاروری را بهب ــد درد و ب ــوز مــی توان اگرچــه جراحــی اندومتری
ــق کمــی وجــود دارد. ــوز تواف ــال جراحــی در پیشــگیری از عــود اندومتری ــه دنب ــی ب ــان طب ــای درم مزای

هــدف: مــا مــروری بــر مطالعــات مشــاهده ای آینــده نگــر و کار آزمایــی هــای تصادفــی کنتــرل شــده )RCT( انجــام دادیــم تــا 
احتمــال خطــر بازگشــت اندومتریــوز را در بیمارانــی کــه بعــد از جراحــی تحــت ســرکوب هورمونــی بودنــد را بــا گروهــی کــه 

دارو نمــا )پالســبو( دریافــت کــرده بودنــد و یــا تحــت درمــان انتظــاری بودنــد مقایســه کنیــم.
روش تحقیــق: جســتجو در پایــگاه هــای اطالعاتــی Medline، Embase، Cochrane CENTRAL و web of science بــرای مطالعــات 
RCT و کوهــورت مشــاهده ای آینــده نگــر از ابتــدای مــاه مــارچ ســال 2020  آغــاز شــد. مقــاالت انگلیســی زبــان در رابطــه بــا 

زنــان غیــر یائســه کــه تحــت جراحــی محافظــه کارانــه )حفــظ حداقــل یــک تخمــدان( قــرار گرفتــه بودنــد و طــی 6 هفتــه بعــد 
ــدروژن هــا،  ــارداری ترکیبــی )CHC(، پروژســتین، آن ــه شــکل هــای قــرص هــای ضــد ب ــی را ب از جراحــی ســرکوب هورمون
دســتگاه هــای داخــل رحمــی آزاد کننــده لوونورژســترول )LNG-IUS( ،آگونیســت و یــا آنتاگونیســت GnRH دریافــت کــرده 

بودنــد انتخــاب شــدند. 
ــرکوب  ــده س ــت کنن ــروه دریاف ــر گ ــار )1189 نف ــا 2137 بیم ــورت( ب ــه کوه ــه را )13RCT  و 4 مطالع ــا 17 مطالع ــج: م نتای
هورمونــی بدنبــال جراحــی و 948 نفــر بــه عنــوان گــروه کنتــرل( ارزیابــی کردیــم. نتیجــه ی اولیــه شــامل عــود اندومتریــوز بعــد 
از جراحــی بــود کــه توســط تصویربــرداری یــا بازگشــت عالئــم در مــدت زمــان حداقــل 12 مــاه بعــد از جراحــی بررســی شــده 
بــود. نتیجــه ثانویــه تغییــر در درد مرتبــط بــا اندومتریــوز بــود. مــدت زمــان پیگیــری ایــن مطالعــات 12 تــا 36 مــاه بعــد از جراحــی 
بــود و نتایــج در متوســط 18 مــاه بررســی شــده بودنــد. بررســی هــای مــا کاهــش معنــی دار عــود اندومتریــوز را در بیمارانــی 
کــه تحــت ســرکوب هورمونــی بودنــد نســبت بــه گروهــی کــه تحــت درمــان انتظــاری یــا مصــرف دارونمــا بودنــد نشــان داد. 
بــه عــالوه میــزان درد در بیمارانــی کــه بعــد از جراحــی ســرکوب هورمونــی را دریافــت کــرده بودنــد نســبت بــه گــروه کنتــرل 

بــه طــور معنــی داری پاییــن تــر بــود.
مفاهیــم گســترده تــر: درمــان ســرکوب هورمونــی بایــد بــرای بیمارانــی در نظــر گرفتــه شــود کــه بالفاصلــه بعــد جراحــی تمایــل 
ــوز اســت. مطالعــات نشــان می دهــد کــه  ــد. هــدف از ایــن رویکــرد کاهــش احتمــال درد و عــود اندومتری ــارداری ندارن ــه ب ب

گزینــه درمانــی دقیــق بــه طــور فــرد محــور و بــر اســاس نیازهــای هــر زن تعییــن مــی شــود. 
کلمات کلیدی: اندومتریوز ، عود، سرکوب، پس از جراحی، الپاروسکوپی، جراحی

1. جراح و متخصص زنان و زایمان
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مقدمه
ــاروری اســت  ــان ســنین ب اندومتریــوز یــک وضعیــت شــایع در زن
ــور  ــه ط ــده و ب ــخص ش ــاروری مش ــی و ناب ــا درد لگن ــب ب و اغل
چشــمگیری کیفیــت زندگــی زنــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. 
ــل توجــه را  ــار اقتصــادی قاب ــر ایــن درمــان اندومتریــوز ب عــالوه ب
ــه کاهــش عالئــم، اصــالح  ــد ب ــه همــراه دارد. جراحــی مــی توان ب
آناتومیــک و بهبــود پیامدهــای بــارداری کمــک کند.بــا ایــن حــال 
عــود اندومتریــوز بــه دنبــال جراحــی بــاال بــوده و بیمــاران در خطــر 
ــدد  در  ــی مج ــد. جراح ــی مانن ــی م ــدد باق ــه مج ــه مداخل ــاز ب نی
ــد  ــد، 27 و 58 درص ــده باش ــظ ش ــا حف ــدان ه ــه تخم ــی ک بیماران
گــزارش شــده اســت. بــه دنبــال جراحــی محافظــه کارانــه از 
ســرکوب هورمونــی بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای کاهــش نیــاز بــه 

 Cochrane مداخــالت مجــدد اســتفاده مــی شــود. مطالعــه مــروری
کــه در ســال 2004 چــاپ و در 2011 بــه روز شــده بــود هیچ مزیتی 
ــه  ــا جراحــی ب ــی در مقایســه ب را در اســتفاده از ســرکوب هورمون
تنهایــی گــزارش نکــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه اغلــب مطالعــات 
ــاران را بررســی  ــد از جراحــی بیم ــاه بع ــا ســه م ــا ت وارد شــده تنه
  ، Cochrane ــوژی ــق متدل ــت دقی ــم کیفی ــی رغ ــد.  عل ــرده بودن ک
مطالعــات منتشــر شــده قدیمــی بــوده و امــروزه روش هــای درمانــی 
ــی شــده اســت.  ــوز معرف ــی اندومتری ــرای مدیریــت طب ــدی ب جدی
عــالوه بــر ایــن ســایر مطالعــات مــروری و متــا آنالیزهــا )بــه ویــژه 
ــی از  ــارداری( مزایای ــرص هــای ضــد ب ــا اســتفاده از ق در رابطــه ب
ــد. درک  ــه دنبــال جراحــی را نشــان داده ان ــی ب ســرکوب هورمون
ــاال  ــد کــه احتم ــوز پیشــنهاد میکن ــاری اندومتری ــا از بیم ــروزه م ام
اســتفاده از ســرکوب هورمونــی در یــک دوره کوتــاه منافــع زیادی 
ــت  ــدت تح ــی م ــه طوالن ــد ک ــاز دارن ــاران نی ــد و بیم ــته باش نداش
ســرکوب هورمــون قــرار بگیرنــد. هــدف مــا از انجــام ایــن مطالعــه 
ــرکوب  ــه س ــی ک ــوز در بیماران ــود اندومتری ــک ع ــی ریس ارزیاب
هورمونــی را بــه دنبــال جراحــی دریافــت کــرده بودنــد در مقایســه 
بــا گروهــی کــه تحــت درمــان انتظــاری بودنــد یــا دارونمــا مصرف 

کــرده بودنــد اســت.

روش ها
بــر اســاس یــک اســتراتژی جامــع تحقیقاتــی در مــارچ 2020 
الکترونیکــی  پایــگاه هــای داده  ، مطالعــات منتشــر شــده در  
  web of science و   Medline، Embase، Cochrane CENTRAL

ــورت  ــات کوه ــا و مطالع ــت. RCT ه ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــت  ــه تح ــه ک ــر یائس ــان غی ــورد زن ــر در م ــاهده ای آینده نگ مش
جراحــی محافظــه کارانــه اندومتریــوز قــرار گرفتــه بودنــد )حفــظ 
حداقــل یــک تخمــدان( وارد مطالعــه شــدند. مــوارد واجــد 
شــرایط نســخه هــای چــاپ شــده ای بودنــد کــه بیمــاران حداقــل 
بــه مــدت 6 مــاه درمــان ســرکوب هورمونــی را دریافــت کــرده و 
ــی  ــان هــای طب ــد. درم ــرل مقایســه شــده بودن ــا یــک گــروه کنت ب
ــارداری  ــگیری از ب ــی پیش ــان هورمون ــامل : درم ــده ش ــه ش پذیرفت

ــدروژن هــا، LNG-IUS و آگونیســت  )CHC( ، پروژســتین هــا، آن
ــه در  ــی ک ــن مطالعات ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــت GnRH ب ــا آنتاگونیس ی
آنهــا بیمــاران تنهــا تحــت الپاراســکوپی تشــخیصی ، آسپیراســیون 
ــا  ــی ب ــای آزمایش ــان ه ــکلروزیس ، درم ــدان و اس ــت تخم کیس
ــی  ــان طب ــروع درم ــا-2b ( ش ــرون آلف ــل اینترف ــد) مث ــواد جدی م
دیــر هنــگام) بیــش از 6 هفتــه پــس از جراحــی( بودنــد و همچنیــن 
ــت  ــل آگونیس ــی )مث ــی ترکیب ــای طب ــان ه ــه از درم ــواردی ک م
شــدند.  حــذف  بــود،  شــده  اســتفاده   )  LNG-IUS و   GnRH

جســتجوی پایــگاه هــای داده توســط افــراد متخصــص انجــام 
ــام  ــد. تم ــی ش ــتقل بررس ــط دو داور مس ــوگیری توس ــر س و خط
Covidence )www. ــن ــرم آنالی ــت ف ــتفاده از پل ــا اس ــا ب ــی ه بررس

covidence.org(  انجــام شــد. پروتــکل مطالعــه بــه صــورت آنالیــن 

ــال  ــه دنب )CRD42018111394( ثبــت و ب  PROSPERO ــق از طری
ــد. ــل ش ــروری تکمی ــه م ــرای مطالع ــن PRISMA ب گایدالی

بررسی نتایج
نتیجــه اولیــه ایــن مطالعــه عــود اندومتریــوز بــه دنبــال جراحــی بــود 
کــه از نظــر بالینــی و رادیولــوژی تعریف شــد. شــواهد رادیوگرافی 
مربــوط بــه عــود شــامل : اندومتریومــای جدیــد، پــالک و و نــدول 
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اندومتریــوزی در اولتراســونوگرافی یــا MRI بــود. همچنیــن از نظــر 
ــدول  ــا افزایــش درد لگنــی، لمــس ن بالینــی عــود شــامل شــروع ی
ــی   ــوز در جراح ــاهده اندومتری ــی،  و مش ــه فیزیک ــد در معاین جدی

Second-look اســت. 

ــود.  ــوز ب ــه اندومتری ــوط ب ــر درد مرب ــه تغیی ــه مطالع ــن نتیج دومی
ــای  ــکل ه ــه ش ــف درد ب ــات مختل ــه در مطالع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی، دیســمنوره، دیســپارونی و درد لگن ــل درد لگن متفــاوت )مث
غیــر دوره ای( بررســی شــده اســت، در مــواردی کــه بیــش از یــک 
ــوان  ــه عن ــر در دیســمنوره ب ــود، تغیی ــی شــده ب ــر درد ارزیاب پارامت
ــه طــور  ــی انتخــاب شــد. در مــواردی کــه دیســمنوره ب نقطــه پایان
خــاص گــزارش نشــده بــود، درد لگــن بــه عنــوان نتیجــه قابــل قبول 
ــل  ــه و تحلی ــج در تمامــی مــوارد مــورد تجزی ــن شــد. نتای جایگزی
قــرار گرفــت و ســپس آنالیــز آمــاری بــرای هــر گــروه درمانــی بــه 

طــور ویــژه انجــام شــد.
در میــان 17 مطالعــه مــورد بررســی، میانگیــن زمــان پیگیــری 12 تــا 
36 مــاه بعــد از جراحــی بــود. بیمــاران در 9 مطالعــه بــه مــدت 12 
ــد. نتایــج  مــاه و در 8 مطالعــه بیــش از 12 مــاه ارزیابــی شــده بودن
حاصــل از مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد کــه در مــواردی کــه بیماران 
ســرکوب هورمونــی را دریافــت کــرده باشــند میــزان عــود بــه طــور 
قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن در مقایســه CHC و 
ــا گــروه کنتــرل، نتایــج کاهــش خطــر عــود را نشــان  LNG-IUS ب

ــت  ــتین و آگونیس ــای پروژس ــروه ه ــر گ ــز زی ــد. در آنالی ــی ده م
GnRH تمایــل بــه کاهــش عــود اندومتریــوز مشــاهده شــد امــا ایــن 

داده هــا از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود. در چهــار مطالعــه جدیــد، 
ــرل  %15-20  ــروه کنت ــاری در گ ــن بیم ــود ای ــه ای ع ــر زمین خط
ــرکوب  ــه س ــی ک ــن بیماران ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــزارش ش گ
هورمونــی را دریافــت کــرده بودنــد نســبت بــه گــروه کنتــرل درد 

کمتــر را گــزارش کردنــد.
بحث

ــه شــامل 2137 زن  ــز 17 مطالع ــا آنالی ــروری و مت ــه م ــن مقال در ای
ــی  ــف از ســرکوب هورمون ــوع مختل ــار ن بررســی شــدند کــه چه

)CHC ، پروژســتین، LNG-IUS و آگونیســت GnRH( را بــه دنبــال 
جراحــی اندومتریــوز دریافــت کــرده بودنــد. نتایــج حاصــل نشــان 
مــی دهــد کــه ســرکوب هورمونــی بــه دنبــال جراحــی اندومتریــوز، 
ــی  ــر اســت. همچنیــن ناهمگون در کاهــش عــود و بهبــود درد موث
قابــل توجهــی در نتایــج درمــان دیــده شــد. ایــن موضــوع احتمــاال 
بــه دلیــل تفــاوت در طراحــی مطالعــه، مداخــالت مختلــف، 
ــه  ــت. ب ــج اس ــنجش نتای ــوز و س ــاوت اندومتری ــای متف ــپ ه فنوتی
ــه صــورت دوره ای و در  ــال در برخــی مطالعــات CHC ب طــور مث
ــج  ــن حــال نتای ــا ای ــود. ب ــز شــده ب ــه شــکل مــداوم تجوی برخــی ب
تجمیــع شــدند. چنیــن اختالفــات و تناقضاتــی در نتایــج مطالعــات 
نشــان مــی دهــد کــه درمــان اندومتریــوز پیچیده بــوده و در سراســر 

ــی وجــود دارد. جهــان رویکردهــای متفاوت
ــد از  ــرکوبی بع ــان س ــر درم ــه اث ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب گرچ
امــا  دارد،  دنبــال  بــه  را  اندومتریــوز  عــود  کاهــش  جراحــی، 
ناهمگونــی قابــل توجــه مطالعــات مشــابه و پیــش بینــی هــای مرتبط 
نشــان مــی دهــد کــه مطالعــات آینــده ممکــن اســت لزومــا یافتــه 
هــای مشــابهی نداشــته باشــند. بــا ایــن حــال بایــد عوامــل ناشــناخته 
متنوعــی وجــود داشــته باشــد کــه ممکــن اســت باعــث ناهمگونــی 
ــده مــی  ــج آین ــان در مــورد نتای ــن باعــث عــدم اطمین شــده و همی
ــر اســاس نتایــج مــا، پزشــکان مــی تواننــد  ــا ایــن وجــود ب شــود. ب
اطمینــان حاصــل کننــد کــه بــه طــور کلــی احتمــال پیــدا نکــردن 

منفعــت در مطالعــات آینــده، کــم در نظــر گرفتــه مــی شــود )%4(.
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــن مطالع ــه در ای ــه و ثانوی ــج اولی ــف نتای تعری
ــوز  ــگ اندومتری ــی و مانیتورین ــخیص کلینیک ــی، تش ــوی بالین الگ
ــه  ــود. اگرچ ــز ب ــش برانگی ــکوپی چال ــر الپاراس ــه ب ــای تکی ــه ج ب
تعریــف دقیــق عــود نیازمنــد الپاراســکوپی ثانویــه اســت ، در 
ــه صــورت کلینیکــی  ــری پیشــرفت بیمــاری ب ــی پیگی ــای واقع دنی
ــم و  ــت عالئ ــکی، بازگش ــرداری پزش ــک تصویرب ــا کم ــوده و ب ب
یــا نیــاز بــه شــروع درمــان جایگزیــن در نظــر گرفتــه مــی شــود. بــا 
ــه ایــن معیارهــا بــرای تعییــن عــود اندومتریــوز، گســترش  توجــه ب
ــی  ــوان منتف ــی ت ــف را نم ــای ظری ــالک ه ــود پ ــا وج ــی ی عمق
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دانســت. در مطالعاتــی کــه زوائــد اندومتریــوزی طــی جراحــی بــه 
طــور کامــل حــذف نشــده باشــد ، ایــن مســئله پیچیــده تــر اســت.

عــالوه بــر ایــن تصویربــرداری هایــی کــه عــود مجــدد را پیشــنهاد 
مــی کننــد، ممکــن اســت همیشــه از نظــر بالینــی معنــی دار نباشــد 
. بــه علــت ماهیــت ذهنــی و پیچیــده ی الیــه ای درد )اعــم از 
دیســمنوره، دیســپارونی یــا درد لگــن( تــالش بــرای انــدازه و 

ــت. ــت اس ــدم دق ــص و ع ــو از نق ــنجش آن ممل س
ــه  ــن مقال ــده در ای ــات وارد ش ــا مطالع ــش ه ــن چال ــود ای ــا وج ب
ــع  ــه نف ــداوم ب ــور م ــه ط ــج ب ــوده و نتای ــی دار ب ــی معن ــر بالین از نظ

ــت.  ــی اس ــد جراح ــرکوب بع ــتفاده از س اس
ــش  ــط Vercellini و همکاران ــال 2013 توس ــه در س ــه ای ک مطالع
انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه بــرای جلوگیــری از عــود 
ــد در  ــداوم CHC اســتفاده کــرده ان ــرادی کــه م ــا در اف اندومتریوم
ــوب  ــج مطل ــد نتای ــرده ان ــتفاده نک ــز اس ــه هرگ ــرادی ک ــه اف مقایس
اســت. در مقابــل نتایــج یــک RCT در ســال 2017 نشــان مــی دهــد 
کــه هیــچ تفاوتــی در عــود اندومتریومــا بعــد از یــک ســال مصــرف 
LNG-IUS در مقایســه بــا درمــان انتظــاری در بیمارانــی کــه تحــت 

درمــان انتظــاری الپاراســکوپی سیســتکتومی شــده بودنــد و 6 مــاه 
ــرای  ــد. ب ــاهده نش ــد مش ــرده بودن ــتفاده ک ــت GnRH اس آگونیس
ــه  ــاج ب ــوز احتی ــان اندومتری ــر داروهــای مختلــف در درم ــن اث تعیی

ــده نگــر و مقایســه ای اســت. ــی آین آزمایشــات بالین

بــه دنبــال درمــان جراحــی، میــزان عود خــود بــه خــودی اندومتریوز 
ــل  ــال(. عوام ــدود 5 س ــی 50-40% در ح ــود تجمع ــت )ع ــاال اس ب
ــیوع  ــات ش ــی مطالع ــت. برخ ــخص نیس ــوز مش ــود هن ــر در ع موث
ــن  ــد و برخــی دیگــر ای ــان را نشــان مــی دهن ــر عــود در جوان باالت
نتیجــه را نقــض مــی کننــد. بــا ایــن حــال توافــق کلــی بــر ایــن اســت 
ــه کاهــش عــود  ــوزی منجــر ب ــد اندومتری ــل زوائ کــه حــذف کام

مــی شــود. 
ــی از  ــه ترکیب ــد ک ــی کن ــنهاد م ــوز پیش ــده اندومتری ــز پیچی پاتوژن
تغییــرات ژنتیکــی، ســلول هــای اندومتــر نــا بــه جــا)در اثــر قاعدگــی 
عقــب گــرد(، تخمــک گــذاری و تغییــر در عملکــرد سیســتم 

ــا  ــا شــرایطی کــه م ــد ت ــی افت ــاق م ــان اتف ــه طــور هــم زم ــی ب ایمن
بــه عنــوان اندومتریــوز مــی شناســیم ایجــاد شــود. بــا فــرض اینکــه 
ــه ی  ــه هم ــا و ن ــه ج ــا ب ــت ن ــده ای از باف ــمت عم ــی قس در جراح
آن حــذف شــده اســت، اســتراتژی اصلــی پیشــگیری از عــود 
بیمــاری منــوط بــه درمــان ســرکوب هورمونــی بــا هــدف کاهــش 
تخمــک گــذاری و فعالیــت ســلول هــای اندومتــر اســت زیــرا تــا بــه 
امــروز درمــان یــا مداخلــه ای بــرای تغییــر ژنتیــک یــا جنبــه هــای 
ایمنــی اندومتریــوز وجــود نــدارد. بــه ایــن ترتیــب، پــس از جراحــی 
ــزار هوشــمند  ــوان یــک اب ــه عن ــی ب ــوز ســرکوب هورمون اندومتری
ــه خطــر بــاالی عــود اندومتریــوز  ــا توجــه ب قابــل اســتفاده اســت. ب
ــی کــه  ــز، بیماران ــا آنالی ــن مت ــج مثبــت ای ــال جراحــی و نتای ــه دنب ب
ــا  ــد ب ــد مــی توانن ــارداری ندارن ــه بعــد از جراحــی قصــد ب بالفاصل
هــدف کاهــش ریســک عــود از درمــان ســرکوب هورمونــی 
ــد  ــی توان ــق م ــن طری ــوز از ای ــت اندومتری ــد. مدیری ــتفاده کنن اس
ــالت  ــوارض مداخ ــرر و ع ــای مک ــی ه ــش جراح ــه کاه ــر ب منج
ــای  ــه ه ــکان گزین ــرایط پزش ــن ش ــود. در ای ــی ش ــف درمان مختل
درمانــی موثــری را بــرای بعــد از عمــل دارنــد کــه ایــن مــی توانــد 
گفتگــو بیــن پزشــک و بیمــار را بــرای رســیدن بــه بهتریــن گزینــه 

ــد. ــی تســهیل کن درمان
ــوز  ــی اندومتری ــد از جراح ــی بع ــرکوب هورمون ــد س ــه فوای اگرچ
اثبــات شــده اســت، امــا همچنــان بســیاری از ســواالت بالینــی بــی 

پاســخ مانــده انــد. مطالعــات مقایســه ای بــرای ارزیابــی انــواع 
ــد  ــی بع ــه درمان ــن گزین ــن بهتری ــرای تعیی ــی ب ــای هورمون روش ه
از جراحــی ضــروری اســت. مدیریــت ایــن بیمــاری بایــد بــر اســاس 
شــرایط مختلــف بالینــی، عالئــم بیمــار و فنوتیــپ بیمــاری باشــد و 

انجــام مطالعــات بیشــتر ضــروری اســت.
سخن مترجم

ــی  ــون م ــه هورم ــته ب ــی و وابس ــاری التهاب ــی بیم ــوز نوع اندومتری
باشــد و بــه حضــور بافــت اندومتــر خــارج از حفــره رحمــی اطــالق 
مــی شــود. تــا بــه امــروز درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود 
ــوان  ــی مــی ت ــا اســتفاده از روش هــای مختلــف درمان ــا ب ــدارد ام ن
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ــش  ــاران را افزای ــت زندگــی بیم ــم را کاهــش و کیفی شــدت عالئ
داد. بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف مــی تــوان از داروهــای 
کاهنــده درد، هورمــون درمانــی و جراحــی کمــک گرفــت. 
درمــان بــه صــورت کامــال فــرد محــور و بــر اســاس عالئــم بیمــار، 
ــرداری و در برخــی  ــج تصویرب ــه فیزیکــی، آزمایشــات و نتای معاین
ــر  ــود. ب ــی ش ــام م ــخیصی انج ــکوپی تش ــی الپاراس ــوارد جراح م
ــی  ــر جراح ــم ب ــر تصمی ــت اگ ــر اس ــد بهت ــات جدی ــاس مطالع اس
ــه شــده اســت، در یــک جراحــی  ــوز گرفت الپاراســکوپی اندومتری
بــه صــورت کامــل تمامــی نــدول هــای اندومتریــوز برداشــته شــود. 
البتــه اســتثناهایی هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت.در صورتــی کــه 
درمــان اندومتریــوز بــه شــیوه جراحــی بــه صــورت محافظــه کارانــه 
ــود  ــک ع ــرد ریس ــورت بگی ــدان( ص ــک تخم ــل ی ــظ حداق )حف
بیمــاری بــاال اســت. بــر اســاس مطالعــات مختلــف ریســک عــود بــه 
ازای هــر یــک ســال 20-2% و بعــد از پنــج ســال در حــدود %40 
ــی  ــال جراح ــه دنب ــوز ب ــود اندومتری ــود. ع ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ
ــد  ــد جدی ــا گســترش زوائ ــل و ی ــد نتیجــه جراحــی ناکام ــی توان م
باشــد. ایــن ریســک بــا گســترش بیمــاری افزایــش مــی یابــد. 
ــود در  ــک ع ــه ریس ــد ک ــی ده ــان م ــف نش ــج مختل ــن نتای همچنی
جوانــان بیشــتر اســت. بــه دنبــال جراحــی اندومتریــوز بایــد تــالش 
ــار  ــرد بیم ــر ف ــا اگ ــوند ام ــب ش ــارداری ترغی ــه ب ــان ب ــا زن ــود ت ش
تمایــل بــه بــارداری نداشــت بایــد تحــت درمانــی هورمونــی قــرار 
ــی  ــان داروی ــد. درم ــش یاب ــاری کاه ــود بیم ــک ع ــا ریس ــرد ت بگی
ــود:  ــی ش ــنهاد م ــل پیش ــه دو دلی ــی ب ــرکوب هورمون ــکل س ــه ش ب
1-درمــان هورمونــی کوتــاه مــدت )6 مــاه پــس از جراحــی( بــا اثــر 
بــر رزیــدوال هــای اندومتریــوز اثربخشــی جراحــی را بــاال مــی بــرد 
ــرد  ــرکوب عملک ــث س ــدت باع ــی م ــی طوالن ــان هورمون 2-درم
تخمــدان و ســیکل قاعدگــی شــده و از گســترش زوائــد نــو ظهــور 
ــاران  ــت در 40-20% بیم ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی کن ــری م جلوگی
ــی شــود و %15-20  ــال جراحــی مشــاهده م ــه دنب بازگشــت درد ب
ــر اســاس  ــد. ب ــی کنن ــدا م ــه جراحــی مجــدد پی ــاج ب بیمــاران احتی
ــه  ــال ک ــاالی 40 س ــاران ب ــواک در بیم ــاب ن ــاپ کت ــن چ آخری

ــه  ــترکتومی ب ــوان هیس ــی ت ــد م ــدد ندارن ــارداری مج ــه ب ــل ب تمای
ــرد.  ــاب ک ــه را انتخ ــی دوطرف ــراه اووفورکتوم هم
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Endometriosis recurrence following post-operative hormonal 
suppression: a systematic review and meta-analysis
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Although surgery for endometriosis can improve pain and fertility, the risk of disease recurrence is high. There is little 
consensus regarding the benefit of medical therapy in preventing recurrence of endometriosis following surgery. OBJECTIVE 
AND RATIONALE: We performed a review of prospective observational studies and randomised controlled trials (RCTS) 
to evaluate the risk of endometriosis recurrence in patients undergoing post-operative hormonal suppression, compared to 
placebo/ expectant management. SEARCH METHODS: The following databases were searched from inception to March 
2020 for RCTs and prospective observational cohort studies: MEDLINE, Embase, Cochrane CENTRAL and Web of Science. 
We included English language full-text articles of premenopausal women undergoing conservative surgery (conserving 
at least one ovary) and initiating hormonal suppression within 6 weeks post-operatively with either combined hormonal 
contraceptives (CHC), progestins, androgens, levonorgesterel-releasing intra-uterine system (LNG-IUS) or GnRH agonist 
or antagonist. We excluded from the final analysis studies with <12 months of follow-up, interventions of diagnostic 
laparoscopy, experimental/non-hormonal treatments or combined hormonal therapy. Risk of bias was assessed using the 
Cochrane Risk of Bias Tool for RCTs and the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for observational studies. OUTCOMES: 
We included 17 studies (13 RCTs and 4 cohort studies), with 2137 patients (1189 receiving post-operative suppression 
and 948 controls), which evaluated various agents: CHC (6 studies, n=869), progestin 3 studies, n=183), LNG-IUS (2 
studies, n=94) and GnRH agonist 9 studies, n=1237). The primary outcome was post-operative endometriosis recurrence, 
determined by imaging or recurrence of symptoms, at least 12 months post-operatively. The secondary outcome was change 
in endometriosis-related pain. Mean follow up of included studies ranged from 12 to 36 months, and outcomes were assessed 
at a median of 18 months. There was a significandy decreased risk of endometriosis recurrence in patients receiving post-
operative hormonal suppression compared to expectant management/placebo (relative risk (RR) %95 ,0.41 CI: 0.26 to ,(0.65 
14 studies, 1766 patients, = %68, random effects model). Subgroup analysis on patients treated with CHC and LNG-IUS 
as well as sensitivity analyses limited to RCTs and high-quality studies showed a consistent decreased risk of endometriosis 
recurrence. Additionally, the patients receiving post-operative hormonal suppression had significantly lower pain scores 
compared to controls (SMD %95 ,0.49- CI: 0.91- to 7 .0.07- studies, 652 patients, %68 = 1). WIDER IMPLICATIONS: 
Hormonal suppression should be considered for patients not seeking pregnancy immediately after endometriosis surgery 
in order to reduce disease recurrence and pain. Various hormonal agents have been shown to be effective, and the exact 
treatment choice should be individualised according to each woman›s needs.
Key words: endometriosis / recurrence / suppression/post-operative / laparoscopy / surgery


