Medicinsk behandling av smärta vid endometrios
Matts Olovsson

Inledning
Smärta är ett centralt symtom vid endometrios och kan vara cyklisk, periodisk, kontinuerlig
och/eller bunden till vissa aktiviteter till exempel gång, samlag, tarmtömning eller
vattenkastning. Smärtans karaktär kan beskrivas i termer av värk; skärande eller stickande
smärta, tryck- eller tyngdkänsla. Besvär från urinblåsa eller tarm är inte ovanliga.
Endometrios kan ge upphov till en mängd andra symtom eller problem men smärtan är det
som de flesta patienter i första hand vill ha hjälp med. Smärtan och sjukdomen i sig ger ofta
upphov till sekundära symtom som trötthet, energilöshet och depressiva besvär. Detta kan
leda till problem med relationer, skola och arbete. Vidare medför endometrios ofta nedsatt
fertilitet.
Problembilden blir ofta mycket komplex och ibland behövs kompetens inom ett flertal
vårdområden för ett gott terapeutiskt resultat. Målet är inga eller acceptabla smärtor, en bättre
livskvalitet och social situation.
Smärtan kan ofta dämpas med olika analgetika. Som regel behövs också medicinsk och/eller
kirurgisk behandling. Vid hormonell behandling eftersträvas amenorré och anovulation för att
uppnå ett gott behandlingsresultat.

Val av terapi
Balansen mellan effekt av behandlingen samt typ och grad av eventuella biverkningar är
central för valet av terapi (1-3). Man får viss ledning av patientens tidigare erfarenhet av olika
behandlingar. Det har inte påvisats några signifikanta skillnader i behandlingsresultat mellan
p-piller respektive gestagener kontinuerligt och Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) agonister (4-7). Biverkningsprofilen utgör den avgörande skillnaden mellan de olika
preparatgrupperna. Kostnaden för behandlingen bör vägas in i den samlade bedömningen. En
allmänt accepterad terapistege innebär att man i första hand bör försöka med p-piller, därefter
gestagener och i tredje hand GnRH-agonist. Man måste beakta anamnestiska uppgifter
(tromboemboliska sjukdomar, migrän, hypertoni, rökning, pågående medicinering,
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viktproblem, rädsla för sprutor, humörförändringar etc.) och undersökningsfynd (hypertoni,
adipositas, varicer etc.) som talar mot användning av vissa preparat.
Behandling kan inledas med kombinerade p-piller eller gestagener utan föregående
laparoskopi. Vid terapisvikt eller inför GnRH-agonistbehandling bör diagnosen endometrios
verifieras genom laparoskopi. Andra framtida diagnostiska metoder innefattar
endometriebiopsi (8) och biokemiska markörer i blod eller saliv (9, 10). När endometrios
påvisas i samband med laparoskopi bör målet vara att samtliga lesioner avlägsnas (11). Inledd
behandling bör utvärderas efter ungefär tre månader.
Analgetika
Endometrios är en kronisk sjukdom som kan uppvisa bättre och sämre perioder. Intaget av
smärtstillande läkemedel kan behöva pågå mer eller mindre kontinuerligt under långa
perioder. Risken att patienten faller in i en överanvändning av smärtstillande läkemedel med
tillvänjningsrisk måste därför beaktas vid val av preparat och hur förskrivandet sker. Patienter
med endometrios är inte mer benägna att utveckla beroende än andra kvinnor. Ett
vårdprogram utarbetat i samarbete med regional smärtklinik bör finnas tillgängligt.
Akut behandling
En adekvat behandling vid akuta smärtskov är av största vikt inte minst för att undvika
etablering av en ökad smärtkänslighet på grund av ”wind-up” fenomen (se kapitlet
Smärtmekanismer), vilket kan kräva inläggning. Målet skall vara en smärtfri patient så snart
som möjligt. Opioider ges i form av injektion eller infusion samtidigt med fulldos NSAID och
paracetamol. Som alternativ kan epiduralblockad övervägas med till exempel kontinuerlig
infusion med Narop®. Fördelen med Narop-EDA är att man samtidigt kan ge opioider vilket
gör att man kan få en bättre övergång till annan smärtbehandling när EDA skall avvecklas.
Paracervikalblockad med till exempel Marcain® med adrenalin eller Chirocaine® kan
försökas. Ketalarinfusion är också ett alternativ. Anestesiolog eller annan läkare med
erfarenhet av att sköta patienter med smärtproblem bör frikostigt konsulteras.
Poliklinisk behandling
Paracetamol är ett baspreparat som alla bör ta såvida det inte helt uppenbart saknar effekt.
Paracetamol är billigt och relativt fritt från belastande biverkningar. NSAID utgör också ett
baspreparat som lämpligen kombineras med paracetamol. NSAID är antiinflammatoriskt och
har ibland en påtaglig effekt på inflammationsrelaterad endometriossmärta även om man i
studier inte lyckats visa någon säkerställd effekt (12). Hjälper inte NSAID från en
preparatgrupp, till exempel ketoprofen eller ibuprofen som båda är propionsyrederivat, kan
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man försöka med till exempel diklofenak som är ett ättiksyrederivat. Kvinnor som lätt får
gastrit av NSAID kan försöka med COX-2-hämmare.

De patienter som inte är hjälpta av paracetamol och NSAID/COX-2-hämmare var för sig eller
i kombination bör skötas av en specialintresserad gynekolog i samarbete med smärtspecialist
på smärtenhet/klinik.

Preparat med dextropropoxyfen bör undvikas på grund av risken för livshotande
andningsdepression, framför allt vid samtidigt alkoholintag (13). Dextropropoxyfen finns inte
kvar på den svenska marknaden och problemet med det läkemedlet kommer successivt att
försvinna.

Tramadol och kodein är svaga opioider. Tramadol bör vara det preparat som i första hand
testas som tillägg till paracetamol och NSAID. Man kan även försöka med
kodeininnehållande preparat. Dessa kan vara bra till natten i stället för ett rent
paracetamolpreparat då kodein inte sällan har en sederande effekt. Kodein är dock inte bra på
lång sikt på grund av risken för ett låggradigt beroende som kan vara svårt att ta sig ur.

Om den smärtlindrande effekten av ovan nämnda preparat inte räcker så bör man i första hand
försöka med pregabalin (Lyrica®) som är ett relativt nytt preparat för behandling av perifer
och central neuropatisk smärta. Gabapentin är ett antiepileptikum som potentierar
smärtstillande läkemedel och kan användas för att lindra långvarig smärta. Tricykliska
antidepressiva preparat i låg dos är också ett alternativ för att potentiera den analgetiska
effekten.

Nästa steg är starka opioider och de skall ordineras med största försiktighet och gärna i
samarbete med smärtklinik. Av de starka opioiderna kan Norspan® Depotplåster testas i
första hand. Fördelen är att de ger en jämn serumkoncentration och bytes var 7:e dag. Initial
dos bör vara 5 mikrogram/timma. Nästa steg kan vara att testa effekten av Temgesic
Resoriblett®, sublingual initialt i dosen 0,2 mg 3-4 gånger/dygn. Nästa steg kan vara att testa
kapsel OxyNorm® 5-10 mg var 6:e timma vid akuta smärtskov och är smärtillståndet mer
långvarigt kan man försöka med till exempel depottablett OxyContin®. Sannolikt är Palexia®
Depot ett bra läkemedel för att lindra endometriosrelaterad smärta men det är inte utvärderat
ännu. Ketobemidon (Ketogan®) i form av stolpiller kan också vara en tillfällig lösning vid en
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akut försämring. Det finns en mängd ytterligare strategier som bör användas i
samråd/samarbete med smärtenhet eller smärtklinik.

Kombinerade p-piller
Även kvinnor som inte är i behov av antikonception kan ha stor glädje av p-piller för
behandling av endometrios. För att uppnå smärtlindring bör man eftersträva amenorre eller så
långa intervall som möjligt mellan blödningarna (14). Monofasiska, gestagendominerade ppiller, till exempel Neovletta® är att föredra för att minimera stimulering av endometriet. Man
har visat att de flesta kvinnor mår bättre av att göra tre i stället för sju dagars uppehåll och att
blödningskontrollen inte blir lidande av detta (14). Med de nyaste p-pillren, till exempel
Qlaira® görs bara fyra dagars uppehåll med gestagen varav två är helt hormonfria.
Behandling av smärtor som sannolikt beror på endometrios kan efter specialistbedömning
behandlas med p-piller kontinuerligt utan att diagnostisk laparoskopi gjorts. Vid
genombrottsblödning kan patienten försöksvis ta två tabletter dagligen i några dagar för att
sedan återgå till en tablett dagligen. Vid fortsatt eller återkommande blödning ska patienten
göra 3 dagars uppehåll för att initiera en mensblödning. Vid småblödningar kan man försöka
med två p-piller dagligen alternativt lägga till gestagen, till exempel tablett Primolut-Nor® 5
mg/dag eller Provera® 5-10 mg/dag. Det finns inget som hindrar försök med andra
monofasiska p-piller. Eventuellt kan Qlaira® som innehåller dienogest (se nedan) fungera vid
behandling av endometriosrelaterad smärta, men det är inte studerat. Vid användning av
Qlaira® kan de 5 röda och 17 ljusgula tabletterna tas kontinuerligt från karta till karta då det
ger ett monofasiskt p-piller.

Gestagener
Endast ett preparat är registrerat enbart för behandling av endometrios och det är Visanne®
som innehåller gestagenet dienogest (15, 16). Övriga gestagener som används för behandling
av endometrios är medroxyprogesteronacetat (MPA) (Provera®, Depo-Provera®),
noretisteronacetat (NETA) (Primolut-Nor®) samt lynestrenol (Orgametril®) vilka sannolikt
har likvärdig effekt (2, 3, 7, 17). Verkningsmekanismerna är flera: nedreglering av den
ovariella aktiviteten medförande låga östrogennivåer, reduktion av antalet östrogenreceptorer,
nedreglering av aromatasaktiviteten samt decidualisering av såväl endometrium som
endometriosvävnad. Dienogest har egenskaper som klart skiljer sig från övriga gestagener
med kraftigt hämmande effekt på endometriet utan att påverka östrogennivån. I övrigt har
substansen en svag antiandrogen effekt, ingen glucocorticoid effekt eller påverkan på
blodfetter, koagulation eller bröstvävnad. Samtidigt uppnås ovulationshämning. Visanne har
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visat sig vara effektivt vid behandling av endometrios, bättre än placebo (18) och lika bra som
GnRH-agonist (19). Visanne bör testas om p-piller eller övriga gestagener inte har effekt på
symtom eller ger oacceptabla biverkningar. Visanne bör förskrivas före försök med GnRHagonist på grund av risk för osteoporosutveckling eller andra allvarliga biverkningar.
Behandling med Visanne och andra gestagener kan pågå under lång tid utan kända risker
(20, 21). Det är däremot inte känt vilka effekter mer än 6 månaders GnRH-agonistbehandling
har på ovariernas funktion. För dosering av orala gestagener se tabell 1. Om smärtan inte
reduceras till en acceptabel nivå efter 1-3 månaders behandling, ökas dosen av alla gestagener
utom dienogest (Visanne®) med 1-2 veckors intervall till dess önskad effekt uppnåtts.

Det finns flera studier som visar att kvinnor med endometriosrelaterad smärta, bland annat
endometrios i septum rektovaginale, kan behandlas framgångsrikt med Mirena® (22-29).
Insättning av Mirena är ofta mer smärtsamt för kvinnor med endometrios och de har
dessutom ont en tid efter insättning. Därför bör NSAID ges i god tid före och medicineringen
bör pågå kontinuerligt under någon-några veckor. För att nå en bra smärtlindring inför och
efter spiralinsättning bör man även ordinera paracetamol eller Panocod®/Citodon® eller
någon stark opioid som tillägg till NSAID. Eventuellt kan paracervikalblockad anläggas.
Mekanismen bakom en ökad smärtkänslighet kan vara en riklig innervation av endometriet
och en allmän smärtsensitisering av inre genitalia, peritoneum och bäckenbotten. För att
lindra svåra smärttoppar kan man överväga förskrivning av till exempel OxyNorm® som kan
tas under 1-2 veckors tid. För att underlätta insättning av Mirena kan två tabletter
misoprostol (Cytotec) appliceras vaginalt ett par timmar före (30). I vissa fall bör Mirena
insättas i narkos, dels på grund av att det är smärtsamt men också för att insättningen skall bli
säkrare. Kombinationen av Mirena och kombinerade p-piller kan ibland fungera mycket bra
då man uppnår anovulation samtidigt som tillförd gestagendos ger ett atrofiskt endometrium
och decidualisering av befintlig endometrios. Mirena och Depo-Provera har likvärdig
effekt på endometriosrelaterad smärta emedan bentätheten blir oförändrad med Mirena men
signifikant sänkt av Depo-Provera (31).
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Tabell 1
Substans

Lämplig startdos

Dosökning

Högsta utvärderade dos

mg/dygn

mg/tillfälle

mg/dygn

MPA

15-30

5-10

100

NETA

10-20

5

50

Lynestrenol

5-15

5

Dienogest

2

-

2

Depo-Provera är ett bra alternativ till tabletter såvida patienten inte utvecklar besvärliga
gestagena biverkningar. Före behandling med depåinjektioner bör eventuell
gestagenkänslighet utvärderas med till exempel MPA 20 mg/dygn eller NETA 7,5 mg/dygn
under 2-3 veckors tid. Lämplig dos av Depo-Provera är 150 mg var tredje månad men dosen
kan ökas till 100 mg varannan vecka under 3-6 månader.
Högre doser än vad som behövs för amenorré kan krävas för att reducera smärtan.
Mekanismen bakom detta tros vara att nedreglering av östrogenreceptorer och
aromatasaktivitet är dosrelaterad. Försök till dosreducering bör övervägas med 2-3 månaders
intervall. Vissa patienter kan vara utan behandling i perioder. Patienten kan i många fall själv
justera dosen inom de ramar som läkaren givit och de flesta finner en lämplig dos som ger ett
bra skydd mot onödiga smärtskov med acceptabla biverkningar. Patienten bör ha en skriftlig
instruktion.
De vanligaste gestagena biverkningarna är minskad libido, fet hy, viktuppgång, samt
humörförändringar i form av nedstämdhet och irritabilitet. MPA tycks inte påverka humöret i
lika stor utsträckning som NETA (32). Nedstämdhet kan ibland lindras av ett SSRI-preparat. I
sällsynta fall kan en allvarlig påverkan på den psykiska hälsan utvecklas redan vid låga
gestagendoser och behandlingen måste då avbrytas omedelbart.
Vaginala blödningar är en känd komplikation vid behandling med gestagener och de anses
bero på att det bildas lättblödande blodkärl i det atrofiska endometriet. Allvarligare orsak till
blödningar måste naturligtvis uteslutas i de fall de inte upphör. Någon generell begränsning av
behandlingstidens längd är inte känd.

GnRH-agonister
GnRH-agonister (ibland kallade GnRH-analoger) kan vara förstahandsalternativ till kvinnor
som inte kan ta p-piller eller gestagener och till dem som tidigare drabbats av eller har
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hereditet för tromboembolisk sjukdom. Behandling med GnRH-agonister försätter kvinnan i
ett reversibelt klimakterieliknande tillstånd med nedreglerad ovarialaktivitet. Till skillnad från
behandling med gestagener åstadkommes som regel lägre nivåer av både östradiol och
progesteron. GnRH-receptorerna i hypofysens framlob nedregleras vilket efter 2-3 veckors
behandling ger en minskad frisättning av FSH och LH. Initialt får man en stimulering av
ovarialaktiviteten med risk för att patienten kortvarigt försämras, så kallad ”flare up”. Detta
problem minimeras om behandlingen inleds dagarna närmast före en förväntad menstruation.
GnRH-agonister för behandling av endometrios finns i form av nässpray och
injektionspreparat (Tabell 2).

Tabell 2
Substans

Preparatnamn
Injektionspreparat

Nafarelin

Nässpray
Synarela

Buserelin

Suprefact

Leuprorelin

Enanton Depot

Suprecur

Procren Depot
Goserelin

Zoladex

Triptorelin

Gonapeptyl Depot
Pamorelin

Behandling med GnRH-agonister kan individualiseras med både nässpray och
injektionspreparat. Med nässpray kan antalet doser per dag varieras mellan en till fyra
inhalationer. Vid injektionsbehandling kan intervallet mellan injektionerna varieras mellan tre
till fyra veckor för preparat avsedda för 4 veckors intervall. Ett alternativ är att använda
injektionspreparat avsedda för 3 månaders intervall som lämpligen ges med ungefär 2
månaders intervall. Den i FASS rekommenderade behandlingstiden är 6 månader men en
randomiserad studie har visat att tre månaders behandling ger ungefär samma resultat (33).
Efter avslutad kur med GnRH-agonist bör någon form av efterbehandling insättas (se nedan).
Om det är olämpligt med p-piller eller gestagener kan en ny lika lång eller möjligen längre
behandlingsperiod med GnRH-agonist övervägas.
Vanliga sidoeffekter, som är relaterade till östrogenbrist, är svettningar, värmevallningar,
dålig sömn och torrhet i slidan. Add-back bör erbjudas redan initialt vid behandling med
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GnRH-agonist. Vid lokala besvär i form av torrhet i slidan rekommenderas lokal
östrogenbehandling.
Vid behandling med GnRH-agonister kan bentätheten minska med i genomsnitt 1 % per
månad (34), motsvarande benförlusten vid amning (35, 36), vilket gör att behandlingstider
över 6 månader generellt inte rekommenderas. Vid längre behandlingstid eller upprepade
behandlingar bör bentätheten följas. Genom add-back (se nedan) minskar denna risk (37, 38).
Danazol
Danazol är ett testosteronderivat som hämmar gonadotropinutsöndringen (39). Danazol kan
på grund av biverkningar inte rekommenderas. Preparatet är avregistrerat i Sverige 2004.

Kombinationer av olika hormonella preparat
Att kombinera olika hormonella preparat är förbehållet de som har stor erfarenhet av
behandling av endometriosrelaterade problem, som regel bör sådan behandling ske i samråd
med endometriosspecialist på endometrioscentra. Det finns ingen evidens för den här
möjligheten. Om man avser att behandla med någon form av kombinationsbehandling så tar
man som läkare på sig ett stort ansvar.
P-piller kan kombineras med ett gestagen för att uppnå relativ gestagendominans. Detta kan
försökas vid genombrottsblödningar under kontinuerlig p-pillerbehandling genom att lägga till
till exempel tablett Provera® 5 mg. Ökas gestagendosen ytterligare så blir det
definitionsmässigt en gestagenbehandling med add-back.

Mirena kan kombineras med p-piller eller ett gestagen. Nackdelen med enbart Mirena® är att
man som regel inte uppnår anovulation. Kombinationen lokal och systemisk behandling blir
kraftfullare, sannolikt utan att risken för allvarliga biverkningar ökar.

GnRH-agonist stänger av ovarialaktiviteten och kvinnan blir amenorroisk. Lesioner med
egenproduktion av estradiol låter sig inte alltid påverkas av den här behandlingen. Med tillägg
av ett gestagen kan aktiviteten dämpas i dessa, sannolikt genom att steroidreceptorerna
nedregleras. GnRH-agonistbehanling kombinerat med add-back kan kombineras med
Mirena®.

Mirena® räcker inte alltid för att uppnå amenorré eller så återkommer blödningarna redan
inom något-några få år efter insättning. Rikliga ablödningar trots Mirena® är inte ovanligt
hos kvinnor med endometrios. Man kan då försöka med dubbla Mirena® för att uppnå bättre
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blödningskontroll. Fördelen är fortfarande att de cirkulerande hormonnivåerna är låga.
Rimligen utsätts inte patienten för större risker med två Mirena® jämfört med en.

Recidivprofylax
För att förhindra exacerbation är det lämpligt att ge någon form av kontinuerlig behandling
efter avslutad kur med GnRH-agonist. P-piller, gestagen eller Mirena är bra alternativ.

Kompensationsbehandling av östrogenbrist (Add-back)
Syftet med kompensationsbehandling är att ge en östrogendos som är tillräckligt hög för att
skydda skelettet och lindra bristsymtomen men så låg att endometriosaktiviteten inte
stimuleras (40). Detta kan ges med cykliskt eller kontinuerligt tillägg av gestagen ( 40). Om
östrogen används som monoterapi under mer än tre månader bör endometriets tjocklek
kontrolleras regelbundet och bedömas utefter samma kriterier som vid HRT. Det är visat att
östrogen i kombination med gestagen skyddar skelettet vid behandling med GnRH- agonist
(37). Flerårig behandling med gestagener kan också leda till osteoporos (41, 42), varför
substitution med en låg dos östrogen också bör övervägas i detta fall.
Bakgrunden till att östrogensubstitution inte tycks stimulera endometriosaktiviteten är att
östrogennivåerna i lilla bäckenet ligger avsevärt lägre än om östrogenet produceras av
ovarierna.
Doseringen bör vara så låg som möjligt, motsvarande lågdos Hormone Replacement Therapy
(HRT) (43). Se faktaruta 4.
Lokalbehandling (Ovesterin®, Vagifem®) är ett alternativ vid lokala besvär med till exempel
torrhet i slidan.

Förebyggande av osteoporos
Kvinnor som behandlas med gestagen eller GnRH-agonist bör uppmuntras till fysisk aktivitet
(44) och att avstå från rökning. Dessutom rekommenderas intag av mjölkprodukter alternativt
kalcium+vitamin D3 (45).
Patienter med ytterligare riskfaktorer eller manifest osteoporos bör handläggas i samarbete
med osteoporosspecialist och endometriosbehandlingen anpassas därefter. Selektiva
östrogenreceptormodulator (SERM) som kan bromsa osteoporosutvecklingen medan
bisfosfonater kan stimulera en återuppbyggnad av skelettet. Den bästa metoden för
bentäthetsmätning anses vara DEXA. Några vedertagna riktlinjer för bentäthetsmätning vid
endometriosbehandling finns inte. Följande rekommendationer baseras på befintlig litteratur
(37,46-49) och arbetsgruppens egna erfarenheter.
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Bentäthetsmätning
–

se ovan – detta skall göra i samråd med osteoporos spec.bör göras om ny
behandlingsomgång måste inledas inom sex månader efter avslutad behandling som
pågick under sex månader utan add-back.

–

bör göras efter både ett och två års behandling med GnRH-agonist om add-back används.
Vid fortsatt behandling bör mätning göras vartannat år.

–

bör göras efter ett års behandling och därefter årligen vid behandling med GnRH-agonist
där add-back inte används.

–

bör övervägas efter flerårig behandling med gestagener.

Framtida möjliga behandlingsstrategier
Några nya tänkbara framtida farmakologiska principer för behandling av endometrios har
presenterats (50-68). Till dessa nya preparatgrupper hör bl.a. selektiva progesteronreceptormodulerare (SPRMs) (53), GnRH-antagonister (54), aromatashämmare (55-58), TNFα blockerare (59-61), angiogeneshämmare (62-64), methotrexat (65-67) och behandling av
neuroangiogenes (68). Den kliniska erfarenheten av dessa preparat är mycket begränsad.
Möjligen är det så att flera av dessa nya substanser kan vara embryofetotoxiska.
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Faktaruta 1-4

Akut behandling av buk och bäckensmärtor som orsakas av endometrios
Paracetamol

suppositorium

NSAID/COX-2-hämmare

suppositorium

Opioider

injektion/infusion

Narop-Epidural.
Ketalar kan försökas.

Poliklinisk behandling av buk och bäckensmärtor som orsakas av endometrios
Paracetamol

tablett eller suppositorium

NSAID/COX-2-hämmare tablett eller suppositorium
Lyrica®

kapsel

Opioider

kapsel eller suppositorium -förskrives med försiktighet, ofta efter
samråd med smärspecialist.

Kostråd via dietist
Akupunktur
TENS (transkutan nervstimulering)
Kognitiv beteendeterapi
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Medicinsk behandling av endometrios
P-piller
– monofasiska
–kontinuerligt, eventuellt sekventiellt
Gestagener
– tabletter
– depåpreparat, injektioner eller implantat
– intrauterina inlägg (Mirena®)
GnRH-agonist
– nässpray
– injektionspreparat av depottyp

Kompensationsbehandling av östrogenbrist (Add-back)
Östrogen som monoterapi
– estradiolplåster (Estradot®, Evorel®, Estraderm®)
-- estradiol gel (Divigel ®)

Kombinationspreparat (östrogen/gestagen)
– Livial®
– estradiol & NETA-plåster (Estalis®, )
– estradiol samt Mirena®
-- tibolone (Livial®, Tibolon Orifarm®)
-- estradiol & MPA (Indivina® 1/ 2,5 mg)
-- estradiol & NETA (Activelle®, Femanor®)

12
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