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A dienogest egész ség-gaz da ság ta ni elem zé se 
az endometriózis ke ze lé sé ben
Bé csi Ri ta, MediConcept Kft., Ró zsa Pé ter, EL TE TáTK Szo ci ál po li ti ka Dok to ri Is ko la,
MediConcept Kft., Dr. Ge ren csér Zsolt, Hospt ess Kft.

Results: Accord ing to a mul ti cen tre, ran domised
study, dienogest is non-in fe ri or to leuprore lin-ac etate.
Thus the method of analy sis was cost-min imi sa tion. We
came to the result that with the reim burse ment of
dienogest, the Financer can save 139 200 HUF for each
patient dur ing 24 weeks. Regard ing the com plete patient
pop u la tion, the sav ing is rough ly 120 mil lion HUF in a
year. 

Con clu sion: Dur ing the medic i nal treat ment of
endometrio sis, the financer can save 120 mil lion HUF in
one year by sup port ing dienogest, which sav ing can be
utilised for the reim burse ment of new agents.

BE VE ZE TÉS

Az endometriózis az endometriális mi ri gyek és stró ma
meg je le né sét je len ti va la mely endometri u mon kí vü li lo ka li -
zá ci ó ban. Rep ro duk tív ko rú nôk ese tén az elô for dulási gya -
ko ri ság akár 10% is le het. Még nem szült nôk kö zött a meg -
je le nés gya ko ribb, menopauzában rit kább. 

Az endometriózis gyak ran okoz fáj dal mas menst ru á ci ót
va la mint kis me den cei fáj dal mat. Je lent kez het al vadt vér rel
telt kis me den cei ter ime ké pé ben is (cso ko lá dé cysta). Gya -
ko ri elô for dulási he lyei: az ová ri u mok, a Dou glas-üreg, a
méh sza la gok, a tu bák, va la mint a rek to vaginális szep tum.
Rit káb ban érint he ti a peri toneális üreg (has üre get bo rí tó
hár tya üre ge) tá vo lab bi ré sze it, va la mint a köl dök kör nyé két.
Még rit káb ban: a tüdôt, a szí vet, a nyi rok cso mó kat és a
cson to kat [1, 2, 3].

AZ ENDOMETRIÓZIS TÍ PU SAI

Az endometriózis nak há rom fô tí pu sa van: az endo -
metriózis inter na (méh izom zat rost jai kö zé ter jed het, méh kürt -
ben je len het meg), az endometriózis exter na (pe te fé szek,
retro cer vi calis, peri tonealis, vagi nalis, cer vi calis trak tus) va la -
mint az endometriózis extra gen itálisz (pl húgy hó lyag) [1, 2,].

A MEG BE TE GE DÉS KI ALA KU LÁ SA

Az endometriózis ki ala ku lá sát há rom me cha niz mus sal
ma gya ráz zák, de nin csen ál ta lá no san el fo ga dott ál lás pont.
A regur gitá ciós te ó ria (leg el fo ga dot tabb) sze rint a menst ru -
á ci ós vér és az ab ban lévô endometriális szö ve tek vis  sza -
foly nak a pe te ve ze té ken ke resz tül, majd ezt követôen meg -
ta pad nak. Ez a te ó ria nem ma gya ráz za a rit kább elô for -
dulási he lye ket. A meta plas ti cus te ó ria a coelom ahám ma-
 rad vá nya i  endometriális irá nyú dif fe ren ci á ló dá sá nak le he -

Hát tér: Az endometriózis az endometriális mi ri gyek
és stró ma meg je le né sét je len ti va la mely endometri u mon
kí vü li lo ka li zá ci ó ban. Az endometriózis leg gyak rab ban
med dôséget, cik lu sos fáj dal mat, dys menorrhoea-t okoz.
Ke ze lé se elsôdlege sen se bé szi, de elérhetôek gyógy sze -
res te rá pi ák is. Je len ta nul má nyunk ban egy gyógy sze -
res ke ze lés nek – a dienogest nek – a te rá pi ás jelen tô sé -
gét és an nak egész ség-gaz da ság ta ni vo nat ko zá sát kí -
ván juk be mu tat ni.

Mód szer tan: Ta nul má nyunk ban a dienogest te rá pia
24 he tes költ ség meg ta ka rí tó po ten ci ál já ra ke res tük a
vá laszt. Kom pa rá tor nak a je len leg leg gyak rab ban al kal -
ma zott tá mo ga tott ha tó anya got, a leuprore lint (leupro -
re  lin ace tá tot) vá lasz tot tuk. Az elem zés fi nan szí ro zói
szem szög bôl ké szült, csak az egyes ha tó anyag ok ra vo -
nat ko zó tár sa da lom biz to sí tá si ki adá sok kal szá mol tunk.
Mi vel a ha tá sos sá gi pa ra mé te re ket egy éven be lül ér té -
kel ték, így disz kon tá lás ra nem volt szük ség. 

Ered mé nyek: Egy mul ti cen trikus, ran dom izált kli ni -
kai vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy a dienogest non-in fe -
ri or a leuprore lin ace tát hoz ké pest. Így elem zé si mód -
szer tan ként egy költ ség-min i mal izá ciót vé gez tünk. Azt
az ered ményt kap tuk, hogy a dienogest 100 szá za lé kos
tá mo ga tá sá val egy be teg ese tén 24 hét alatt 139 200 Ft-
ot tud meg ta ka rí ta ni a biz to sí tó. A tel jes be teg po pu lá ci -
ó ra vo nat koz tat va a meg ta ka rí tás éves szin ten nagy ság -
ren di leg 120 mil lió Ft.

Kö vet kez te tés: Az endometriózis gyógy sze res ke ze -
lé se so rán, a fi nan szí ro zó éves szin ten 120 mil lió Ft meg -
ta ka rí tást köny vel het el a dienogest tá mo ga tá sá val,
amely meg ta ka rí tott ös  sze get így egyéb ha tó anyag ok
be fo ga dá sá ra for dít hat ja. 

Back ground: Endometrio sis is the appear ance of
endome tri al glands and stro ma at an ex-en dometri um
local i sa tion. Endometrio sis most ly results in infer til i ty,
cyclic pain, dys menorrhoea. It is pri ma ri ly treat ed by
sur gery, but ther a py in the form of med ica tion is also
avail able. In the pres ent study, we aim at demon strat ing
the ther a peu ti cal impor tance and health-e co nom ic
analy sis of dienogest, a medic i nal treat ment.

Method ol o gy: In our recent study, we exam ined the
cost-sav ing poten tial of the 24 week dienogest ther a py.
The com para tor was cho sen to be the most com mon ly
used agent, leuprore lin (leuprore lin-ac etate). The analy -
sis was car ried out from the Financer’s per spec tive, only
reim burse ment amounts of each agent were taken into
account. As effi ca cy param e ters were assessed on a
one-year time peri od, there was no need for dis count ing.
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AZ ELEM ZÉS ALAP JÁT KÉPEZÔ 
HA TÁ SOS SÁ GI PA RA MÉ TE REK BE MU TA TÁ SA

A költ ség min i mal izá ciós elem zés te hát egy non-in fe ri or -
itást iga zo ló kli ni kai vizs gá la ton ala pul, ame lyet 2010-ben
pub li kál tak [4].

A mul ti cen trikus, nyílt, ran dom izált, két ka rú vizs gá lat ba
252 be te get von tak be. A vizs gá lat ban csak olyan 18 és 45
év kö zöt ti nôk ve het tek részt, akik nek szö vet ta ni lag iga zolt
endometriózishoz köthetô, fáj dal mak kal já ró tü ne te ik vol tak.
De csak ab ban az eset ben, ha az endometriózis a revised-
American Fer til i ty Soci e ty (r-AFS, 1985) be osz tás sze rin ti
bár mely stá di u ma di ag nosz ti kus laparoszkópiá val, leg fel -
jebb 3 hó nap pal a vizs gá lat elôtt iga zol ha tó volt, te rá pi ás
laparoszkópia ese tén pe dig leg fel jebb 12 hó nap pal a vizs -
gá lat elôtt iga zo ló dott, és a be teg nek vis sza térô pa na szai
vol tak.

A vizs gá lat so rán az egyik ka ron a be te gek ran dom izál -
tan dienogest (2 mg/nap, orá li san) a másikon leuprore lin
ace tát (3,75 mg, depot i.m. in jek ció, 4 he ten te) ke ze lést kap -
tak 24 hé ten ke resz tül.

A vizs gá lat elsôdleges vég pont ja az endometriózishoz
köthetô me den ce tá ji fáj dal mak vizuál ana lóg ská lán (VAS)
mért pon tos ér té kei vol tak. Má sod la gos vég pon tokként ér té -
kel ték a reszpon derek ará nyát, a VAS ér té kek vál to zá sát és
a kísérô tü ne tek gya ko ri sá gát és tí pu sa it.

A fáj da lom mé ré sé nek egyik leg e gysz erûbb és leg el ter -
jed tebb mód sze re a vi zu á lis ana lóg ská la (VAS). A VAS
ská lá nak 10 be osz tá sa van, a 0 jel zi a tel jes fáj da lom men -
tes sé get, míg a 10-es jel zés az el vi sel he tet len fáj dal mat. A
VAS ská lát szé les kör ben el is me rik és hasz nál ják az
endometriózis okoz ta me den ce tá ji fáj dal mak mé ré sé re [5]. 

Az elsôdleges vég pont vo nat ko zá sá ban a dienogest és
a leuprore lin ace tát ese té ben is jelen tôs csök ke nés kö vet -
ke zett be a VAS ér té kek ben a vizs gá lat idô tar ta ma alatt (1.
áb ra). 

A vizs gá lat kez de te kor az át la gos (+SD) VAS ér ték 60,2
(+24,2) mm volt a dienogest cso port ban, és 57,9 (+21) mm
a leuprore lin ace tát cso port ban. A 24. hét re az át lag VAS ér -
té kek 12,7 (+20,3) mm-re csök ken tek a dienogest cso port -

tôségét ve ti fel, mert az endometri um is coelom ahám ere de -
tû. Nem ma gya ráz za szin tén a rit kább he lye ket (fejlôdési
ere det). Vé gül a vaszkuláris vagy lim fatikus dis szem iná ciós
te ó ria a kis me den cei vé nákon és nyiroku takon va ló ter je dés
lehetôségét ve ti fel.

Az endometriózis okoz ta tü ne tek: med dôség, cik lu sos
fáj da lom, fáj dal mas menst ru á ció, fáj dal mas le het a vi ze lés,
szé ke lés, kö zö sü lés, vér zés, va la mint szervspeci fikus tü ne -
tek és szövôd mények [1, 2, 3].

AZ ENDOMETRIÓZIS KE ZE LÉ SE

A ma gyar or szá gi ke ze lé si gya kor lat so rán elsôdleges a
se bé szi meg ol dás. Kom bi nált ke ze lés ese tén az endo met -
riózis sú lyos sá gá tól füg gôen a mûtét elôtt vagy után 3-6 hó -
na pos gyógy sze res ke ze lés is tör té nik. 

Az eny he tü ne tek kel já ró endometriózis ke ze lé se so rán
a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal nem ren del hetô
prog esztin tar tal mú fo gam zás gát ló ké szít mé nye ket al kal -
maz zák. 

KOM PA RÁ TOR MEG NE VE ZÉ SE

Az endometriózis ke ze lé se, ahogy a be teg ség be mu ta -
tá sa so rán is em lí tet tük, elsôdlege sen se bé szi. Ezen felül
elérhetôek gyógy sze res te rá pi ák is. 90 szá za lé kos in di ká ci -
ó hoz kö tött tá mo ga tás sal ren del hetô dana zol ha tó anyag tar -
tal mú ké szít mény, míg más gyógy sze res ke ze lés re nem re -
a gá ló endometriózis ese tén 100 szá za lé kos in di ká ci ó hoz
kö tött tá mo ga tás sal érhetôk el a GnRH ago nisták (trip tore -
lin, leuprore lin va la mint gosere lin).

A je len le gi ha zai or vo si gya kor lat kö ve ti a nem zet kö zi
tren de ket, és így a dana zol tar tal mú ké szít mé nyek he lyett –
a ked vezôbb ha tá sos sá gi ered mé nyek re ala poz va – a
GnRH ago nisták tekinthetôk az arany stan dard gyógy sze res
ke ze lés nek [3].

A Ma gya ror szá gon tá mo ga tás sal elérhetô GnRH ago nisták
kö zül kli ni kai ha tá sos sá gi ered mé nye ket egye dül a dienogest –
leuprore lin ös  sze ha son lí tás so rán kö zöl tek, így elem zé sünk -
ben is ezt a ha tó anya got vá lasz tot tuk kom pa rá tor nak.

ELEM ZÉ SI MÓD SZER TAN

Az elem zést a fi nan szí ro zó szem szögébôl ké szí tet tük el,
ki zá ró lag a gyógy sze res te rá pi ák költ sé ge i re fó ku szál tunk.

Az elem zést egy mul ti cen trikus, nyílt, ran dom izált, két ka -
rú non-in fe ri or  kli ni kai vizs gá lat ered mé nye i re ala poz va ké -
szí tet tük el. Így, mi vel a ha tá sos sá gi ered mé nyek nem tér -
nek el, elem zé si mód szer tan nak a költ ség-min i mal izá ciós
elem zést vá lasz tot tuk. En nek so rán ar ra ke res tük a vá laszt,
hogy a dienogest tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá val mek -
ko ra költ ség meg ta ka rí tás mel lett tud ja ugyan azt az egész -
ség nye re sé get meg vá sá rol ni a biz to sí tó. 

Mi vel a ha tá sos sá gi pa ra mé te re ket egy éven be lül ér té -
kel ték, va la mint a re le váns költ sé gek is egy éven be lül je -
lent kez nek, így disz kon tá lás ra nem volt szük ség. 
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Ha tá sos sá gi ered mé nyek [4]
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ér zet csök ken té sé ben nem volt kli ni ka i lag iga zolt kü lönb ség,
ezért egy költ ség- min i mal izá ciós el já rást vég zünk. Cé lunk
an nak az iga zo lá sa, hogy ugyan olyan ha tá sos sá got a die -
nogest ese té ben ala cso nyabb költ ség szint mel lett tu dunk el -
ér ni, mint a leuprore lin hasz ná la tá val.

A dienogest kar össz költ sé ge 24 he tes te rá pia ese tén 
78 618 Ft, míg a GnRH-a kar össz költ sé ge 217 818 Ft egy
be teg re vo nat koz tat va. Az az a dienogest költ séghatékony a
leuprore lin hez ké pest, hi szen kö zel har mad ak ko ra költ ség -
szint mel lett szig ni fi kán san nem külön bözô egész ség nye re -
sé get biz to sít. 

MEG BE SZÉ LÉS

Je len egész ség-gaz da ság ta ni vizs gá lat az endo met rió -
zis ke ze lé se so rán hasz nált gyógy sze res ke ze lé sek kli ni kai
ered mé nye it és költ sé ge it mu tat ta be. A hi vat ko zott kli ni kai
vizs gá lat alap ján meg ál la pí tot tuk, hogy a dienogest és a leu -
prore lin kli ni kai ha tá sos sá ga meg egye zik, így a ked vezôbb
árú dienogest te rá pia tá mo ga tá sá val jelen tôs költ sé ge ket ta -
ka rít hat meg a jövôben a fi nan szí ro zó. 

Az ESKI TEA ada tai sze rint 2008-ban át la go san 866 be -
te get ke zel tek Ma gya ror szá gon endometriózis di ag nó zis sal,
és ez a szám emelkedô ten den ci át mu tat [7]. A be teg szá mot
fi gye lem be vé ve te hát tár sa dal mi szin ten az OEP po ten ci á -
li san mint egy 120,5 mil lió Ft-ot tud na meg ta ka rí ta ni éven te
a dienogest tá mo ga tá sá val. 

A je len le gi szûkös for rá sok mel lett ezt a jelen tôs, több
mint 120 mil lió Ft-os meg ta ka rí tást egyéb, még nem tá mo -
ga tott ha tó anyag ok ra tud ná for dí ta ni a biz to sí tó.

ban és 11,9 (+16,9) mm-re a leuprore lin ace tát cso port ban.
Így az ab szo lút csök ke nés a VAS ér ték ben 47,5 (+28,8) mm
volt a dienogest cso port ban és 46,0 (+24,8) mm a leuprore -
lin ace tát cso port ban, ami 1,5 mm-es te rá pi ás elônyt je lent
a dienogest szá má ra (95% CI, -9,26 – 6,25). A dienogest
non-in fe ri or itása a leuprore lin ace tát hoz ké pest bi zo nyí tást
nyert (p=0,0001). A má sod la gos vég pont ok vo nat ko zá sá -
ban is iga zol ták a dienogest non-in fe ri or itást a leuprore lin
ace tát hoz ké pest.

Ös  sze fog lal va a dienogest azo nos kli ni kai vá lasz arányt és
ha tá sos sá got biz to sít, mint a leuprore lin ace tát az endo metrió -
zisos be te gek me den ce tá ji fáj dal ma i nak csök ken té sé ben. 

KÖLT SÉ GEK SZÁ MÍ TÁ SA

A dienogest ese té ben, a vizs gá lat do zí ro zá sa alap ján
na pon ta 1x2 mg-os tab let tát kell al kal maz ni, ami a 24 he tes
te rá pia alatt ös  sze sen 168 tab let ta be vé tel ét je len ti. Egy 28x
2 mg hatáserôsségû kisz erelés bôl te hát ös  sze sen 6 do bozt
kell fel hasz nál ni. En nek a fi nan szí ro zót ter helô össz költ sé ge
100%-os tá mo ga tást fel té te lez ve 6 x 13 103 Ft = 78 618 Ft.

A leuprore lin ese té ben 3,75 mg-os ada go lá sa ja va solt
min den ne gye dik hé ten hat hó na pon ke resz tül. Ez pon to san
6 da rab in jek ció hasz ná la tát je len ti, da ra bon kén ti 36 303 Ft-
os tá mo ga tás ki áram lás mel lett. Így en nek a kar nak az össz -
költ sé ge 6 x 36 303 Ft = 217 818 Ft.

Az az be te gen ként 139 200 Ft- tal ked vezôbb árú a dieno -
gest te rá pia.

KÖLT SÉG-MIN I MAL IZÁ CIÓS ELEM ZÉS

A te rá pia elôtt és után mért el té rés 1,5 mm-es kü lönb sé -
get mu ta tott egy 100 m m-es ská lán a két kar vo nat ko zá sá -
ban. Ez a kü lönb ség 95%-os kon fi den cia in ter val lum mel lett
nem volt szig ni fi káns. Mi vel a két te rá pia kö zött a fáj da lom -
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1. táb lá zat
Egyes ka rok költ sé ge

2. áb ra
Ha tá sos ság és költ sé gek
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