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Endometriyozis

 Uterus dışında endometriyuma benzer doku varlığının kronik
enflamatuar bir reaksiyonu uyarması durumudur

 Kadın popülasyonda % 5–10
 Patofizyoloji belirsizdir
 Semptomlar spesifik değil
 Tanı sıklıkla gecikir (ortalama 8,3 yıl)
 Endometriyozise yönelik hiçbir kalıcı tedavi bulunmamaktadır
 Tedavi alternatifleri;

. Standardize tedaviler

. Standardize olmamış tedaviler



VİSANNE

 Spesifik olarak endometriyozis tedavisi için geliştirilmiş, endometriyum 
üzerinde belirgin lokal etkiye sahip bir tedavidir. Visanne oral yoldan 
günde bir kez alınan ve 2 mg dienogest içeren tablet formundadır

 Visanne aşağıdakileri sağlamak üzere adanmış bir klinik çalışma 
programı tarafından kanıtlanmıştır:
 Oldukça etkin ağrı giderme
 Uygun güvenilirlik ve tolerans profili 
 Anlamlı lezyon azaltma



Progestinlerin Klasifikasyonu

Progestinler Spirolakton

C-21 progestinler C-19 nortestosteron

Pregnanlar Estranlar Gonanlar

MPA*
Megestrol asetat
CPA*
Trimegeston

Norethindron*
NETA*
Etinodiol diasetat
Lynestrenol
Norethinodrel
Dienogest*

Norgestrel
Levonorgestrel*
Norgestimate*
Desogestrel*
Gestoden*

Drospirenon*

*Kontrasepsiyonda kullanılanlarSitruk-Ware R.:Human Reproduction Update, 12:169, 2006



Dienogest, bir 19-nortestosteron türevidir 

Dienogestin özel kimyasal yapısı
benzersiz bir farmakolojik profile neden olmaktadır

Dienogest; Benzersiz Bir Progestin

Oettel M ve arkadaşları. Drugs Today 1995.

Ek çifte bağ

Bir 17α pozisyonunda bir etinil 
grubu yerine siyanometil



Dienogest farmakolojisi

Nortestosteron türevleri için 
tipik olan yararlı etkiler

 Yüksek (%90) oral 
biyoaktivite

 Dokularda birikmez

 Endometriyum üzerinde 
güçlü süpresif etki

Nortestosteron 
derivesi olmasına 
rağmen antiandrojenik 
etkilidir.

Progesteron türevleri için tipik olan 
yararlı etkiler

Düşük metabolik etki

östrojenin lipid 
metabolizması üzerindeki 
olumlu etkilerini baskılamaz 

Gonadotropin sekresyonunun 
nispeten orta düzeyde inhibisyonu

Sitruk-Ware R.:Human Reproduction Update, 12:169, 2006

Dienogest nortestosteron türevleri ile progesteron türevlerinin yararlı etkilerini 
kombine eder (Hibrid Progestin)



Progesteron ve Seçili Progestinlerin 
Biyolojik Aktiviteleri

Progestojenik 
etkinlik

Glukokortikoid 
etkinlik

Androjenik 
etkinlik

Anti-androjenik 
etkinlik

Anti-
mineralokorti
koid etkinlik

Progesteron + – – (+) +
Dienogest + – – + –
Drospirenon + – – + +
Levonorgestrel + – + – –
Gestoden + – (+) – (+)
MPA + + + – –
Norgestimat + – (+) – –
NETA + – (+) – –
Desogestrel + – (+) – –
Siproteron asetat + (+) – + –

Schindler AE, Campagnoli C, Druckmann R et al. Maturitas 2003.



Dienogest; Endometriyozisteki Etki 
Mekanizması

Endometriyal lezyonların büyümesi aşağıdaki mekanizmalar yoluyla 
inhibe edilmektedir:
 Santral etkiler: Gonadotropin sekresyonunun inhibisyonu
 Hipoestrojenik, hipergestrojenik endokrin çevrenin endometriyal 

dokuda desidualizasyona yol açması ve takiben lezyonların atrofiye 
olması1,2

 Lokal etkiler (preklinik bulgular):
 Progesteron reseptörü yoluyla oluşan progestasyonel etkilerden 

bağımsız bir şekilde, endometriyuma benzer dokunun 
proliferasyonu üzerinde direkt inhibitör etki1

 Endometriyozisle ilişkili enflamasyon üzerinde etki3

 Parakrin seviyede endometriyuma benzer dokunun estrojene karşı 
yanıtını düzenleyen metalloproteinazların modülasyonu2

1. Shimizu Y ve arkadaşları. Mol Hum Reprod 2009;
2. Vercellini P ve arkadaşları. Hum Reprod Update 2003;
3. Katsuki Y ve arkadaşları. Eur J Endocrinol 1998.



Dienogest, endometriyozis lezyonlarını bir dizi 
biyolojik mekanizmayla azaltır:

.Östrojenin azalması: Dienogest orta düzeyde gonadotropin salınım inhibisyonuna neden 
olur, endojen östrojen üretimini azaltır ve böylece östradiolün hem normal yerleşim 
bölgesindeki (ötopik)  hem de ektopik endometriyum üzerindeki trofik etkilerini baskılar..
.Progesteronun artması: Dienogest sürekli olarak uygulandığında hipoöstrojenik, 
hipergestajenik endokrin bir ortam yaratır, başlangıçta endometriyum dokusunun 
desidualizasyonuna yani gebelik içim hazırlanmasına ve daha sonra atrofisine yol açar.
.Östrojenin ek mekanizmalarla daha fazla azalması: Hayvan çalışmalarında dienogest 
overdeki granülosa hücrelerinin apoptoza uğramasını destekleyerek plazma östradiol 
düzeylerinin daha fazla azalmasını sağlamıştır.
.Endometriyum benzeri doku artışının engellenmesi: Dienogest ayrıca progesteron 
reseptörü aracılığıyla endometriyum benzeri dokunun proliferasyonu üzerinde doğrudan 
inhibitör etki oluşturur.
.Araştırılmakta olan mekanizmalar:
 Endometriyum benzeri dokunun östrojene yanıtlılığının etkilenmesi: Dienogestin 

endometriyum benzeri dokunun östrojene yanıtının düzenlenmesinde rol alan 
maddelerin çoğalmasını etkilediği düşünülmektedir. 

 Endometriyum benzeri dokunun damarlanmasının engellenmesi: Dienogestin 
endometriyoziste araştırılan diğer bir potansiyel etki mekanizması anjiyogenez 
inhibisyonudur.



Klinik Geliştirme

 Endometriyozisli >600 kadına ilişkin adanmış çalışma programı
 Önemli çalışmalar
 Doz-aralık çalışması
 Plasebo-kontrollü çalışması
 1 yıllık uzatma çalışması
 Löprolid asetata karşı aktif-kontrollü çalışma



Available publications for Visanne®

PRIMARY PUBLICATIONS

Title Reference

A dose-ranging study to determine the 
efficacy and safety of 1, 2, and 4mg of 

dienogest daily for endometriosis.

Köhler G., et al.
Int J Gynaecol Obstet 2010

Dienogest is as effective as leuprolide 
acetate in treating the painful symptoms of 

endometriosis: a 24-week, randomized, 
multicentre, open-label trial.

Strowitzki T., et al.
Hum Reprod 

2010

Dienogest in the treatment of endometriosis-
associated pelvic pain: a 12-week, 

randomized, double-blind, placebo-
controlled study. 

Strowitzki T., et al.
Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol. 2010 

Reduced pelvic pain in women with 
endometriosis: efficacy of long-term 

dienogest treatment

Petraglia F., et al.
Arch Gynecol Obstet 2011
Online Publication ahead of print



Doz aralık(günde 1, 2 ve 4 mg dienogest);  
Köhler et al., 2010

24 hafta süreli etkinlik araştırmasında dienogest ile pelvik ağrı, disparoni, 
dismenore ve premenstrüel ağrı bildiren hastaların sayısı anlamlı derecede 
azalmış.
Dienogest ile lezyon skorunda önemli miktarda azalma olmuş.
Güvenilirlik ve tolerabilite; 
.Östrojen düzeylerinde orta derecede baskılanma.
.Çalışma süresince kanama yoğunluğunda azalma eğilimi saptanmıştır, kanama 
değişikliği nedeniyle tedaviyi bırakma görülmemiştir 
.2 mg hafifçe daha iyi bir tolerabilite sağlamış ve optimum doz olarak önerilmiştir.



Dienogest (2 mg) ile plasebo karşılaştırması; 
Strowitzki et al., 2010

12 hafta süreli etkinlik; Dienogest endometriyozis ile ilişkili pelvik ağrının 
giderilmesinde plasebodan anlamlı derecede üstündür. 
Güvenilirlik ve tolerabilite;
.Plaseboya benzer istenmeyen etki profili
.Östrojen düzeylerinde orta derece baskılanma
.Plazma lipid düzeylerinde önemli değişiklik olmaması
.Ortalama beden ağırlığında önemli değişiklik olmaması (plaseboya denk 
düzeyde)
.Dienogest ile ortalama kanama/lekelenme olan gün ve atak sayısı ile atakların 
ortalama süresi plaseboya benzerdir. Dienogest ile kanama paterni daha az 
düzenli olmakla birlikte kanama değişikliğine bağlı tedaviyi bırakma 
bildirilmemiştir.



Etkinlik: EAPP için VAS –
Plaseboya karşı Visanne

Strowitzki T ve arkadaşları. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010.
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B&B: Biberoglu ve Behrman. Eksik veri dahil edilmemiştir.

Strowitzki T ve arkadaşları. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010.

EAPP için VAS – Plaseboya karşı
Visanne®
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Dienogest (2 mg) ile LA karşılaştırması; 
24 hafta süreli; Strowitzki et al., 2010

Dienogestin etkinliği LA’ya denk  olmuştur.
Hem dienogest hem de LA ile ağrıda progresif azalma oluşmuştur.
Güvenilirlik ve tolerabilite
.Dienogest ile orta dereceli östrojen baskılanması 
.Dienogest ile LA’dan daha düşük sıklıkta ateş basması
.LA ile ortalama BMD azalırken (-%4.04), dienogest ile değişmemiştir (+%0.25; P 
= 0.0003).
.Dienogestin beden ağırlığı üzerinde önemli etkisi olmamıştır (LA’ya denk 
düzeyde) 
.Kanama/lekelenme olan ortalama gün ve atak sayısı her iki grupta azalmıştır. 
LA grubunda amenore oranı daha yüksek bulunmuştur. Dienogest ile kanama 
paterni LA’dan daha az düzenlidir, ancak kanama değişikliği veya istenmeyen 
etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma görülmemiştir



Visanne spesifik yaşam kalitesi skorlarını 
löprolid asetattan daha fazla iyileştirir.

Yaşam kalitesi kısa form-36 (SF-36) test sonuçları

Strowitzki T, et al. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2012;117:228–
233.

Visanne (2 mg oral/gün, n=124) ile löprolid asetatın (3.75 mg IM/ay, n=128) karşılaştırıldığı, 24 hafta süreli, randomize, 
çok merkezli, 252 hasta katılımlı klinik çalışma.
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Visanne, löprolid asetatın uzun süre kullanımını 
kısıtlayan hipoöstrojenik etkilere neden olmaz.

Östradiol düzeyleri Visanne ile nispeten sabit kalırken (6.4 pmol/L 
düşüş), löprolid asetat ile belirgin düzeyde 230.5 pmol/L 
düşmüştür.

Ortalama östradiol düzey değişikliği

Strowitzki T, et al. Hum Reprod 2010; 25(3):633–641.

6. Madde için

Yeni slayt

Visanne (2 mg oral/gün, n=124) ile löprolid asetatın (3.75 mg IM/ay, n=128) karşılaştırıldığı, 24 hafta süreli, randomize, 
çok merkezli, 252 hasta katılımlı klinik çalışma.

Visanne



Visanne, hipoöstrojenik etkilere neden 
olmamasıyla 
löprolid asetattan daha uygun bir tolerabilite 
profiline sahiptir.
Löprolid asetat, Visanne’dan daha fazla 
 ateş basması ve 
 kemik mineral yoğunluğu azalmasına neden olur,
 baş ağrısı, vajinal kuruluk, libido azalması ve uyku bozukluğu gibi 

diğer menopozal semptomlar da daha sıktır.
 LDL-kolesterol düzeyleri löprolid asetat ile 9.5 kat fazla artmıştır. (Visanne 

ile 0.02 mmol/L, LA ile 0.19 mmol/L)

Strowitzki T, et al. Hum Reprod 2010; 25(3):633–641.

Visanne (2 mg oral/gün, n=124) ile löprolid asetatın (3.75 mg IM/ay, n=128) karşılaştırıldığı, 24 hafta süreli, randomize, 
çok merkezli, 252 hasta katılımlı klinik çalışma.

6. Madde için

Yeni slayt



Etkinlik: Ağrının Azaltılması 
Löprolid Asetata karşı Visanne

* ortalama ± SEM
VAS, görsel analog ölçeği.

Strowitzki T ve arkadaşları. Hum Reprod 2010.

Löprolid asetata karşı üstün değil (P<0.0001)

Tedavi haftası

Visanne®
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B&B Total Skoru –Löprolid Asetata 
karşı Visanne®

Eksik veri dahil edilmemiştir.

Strowitzki T ve arkadaşları. Hum Reprod 2010.
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Dienogest (2 mg), plasebo çalışmasının 
uzatması; Seitz et al., 2009

Dienogest uzun süreli tedavi sırasında EAPP’yi progresif olarak azaltmıştır.
Güvenilirlik ve tolerabilite
.Önemli hipoöstrojenik etki yok
.Plazma lipid düzeylerinde önemli değişiklik yok
.Ortalama beden ağırlığında önemli değişiklik yok
.Tedavi sırasında ortalama kanama sıklık ve yoğunluğu azalmıştır; 168 hastadan 
yalnızca 2’si kanama değişikliği nedeniyle çalışmadan ayrılmıştır







Visanne® 24 haftalık tedavide kadınların 
büyük kısmında semptom iyileşmesi 
sağlar.

*p<0.05

64 endometriozisli hastanın alındığı, açık, randomize, çok merkezli, 24 hafta süreli karşılaştırmalı çalışma

Köhler G et al. A dose-ranging study to determine the efficacy and safety of 1, 2 and 4 mg of dienogest daily 
for endometriosis. Int J Gynaecol Obstet 2010; 108: 21–25.
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Etkinlik: EAPP için Görsel Analog Ölçeği 
Skoru – Uzun Süreli Veri

* ortalama ± SEM
EAPP, endometriyozisle ilişkili pelvik ağrı.

Seitz C ve arkadaşları. Fertil Steril 2009. 
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Semptomlar üzerindeki Etki

Köhler G ve arkadaşları. Int J Gynaecol Obstet 2010.
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Semptomlar üzerindeki Etki

Köhler G ve arkadaşları. Int J Gynaecol Obstet 2010.
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Lezyonlar üzerindeki Etki: rAFS Skoru

* ortalama ± SEM
rAFS, revize Amerikan Fertilite Derneği.

Köhler G ve arkadaşları. Int J Gynaecol Obstet 2010. 
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rAFS Skoru ile Endometriyozis Ciddiyeti
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rAFS, revize Amerikan Fertilite Derneği.

Köhler G ve arkadaşları. Int J Gynaecol Obstet 2010. 



Visanne® NETA’ya dirençli endometriozis
olgularındaki kronik pelvik ağrı ve 
disparonide anlamlı azalma sağlar.

*Tedavi başlangıcına kıyasla p<0.05

Semptomatik rektovajinal endometriozisi olan ve 6 ay süreli noretisteron asetat (NETA) tedavisiyle şikayetleri düzelmeyen 25 kadının alındığı,24 hafta süreli, açık, 
prospektif klinik çalışma.

Morotti M, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014;183:188-192.



olgularında 
- Yüksek hasta memnuniyeti sağlar, 
- Genel ve cinsel yaşam kalitesini artırır.

EHP-30: Endometriozis Sağlık profili-30

FSFI: Kadın Cinsel İşlev İndeksi

Semptomatik rektovajinal endometriozisi olan ve 6 ay süreli noretisteron asetat (NETA) tedavisiyle şikayetleri düzelmeyen 25 kadının alındığı,24 hafta süreli, açık, 
prospektif klinik çalışma.

Morotti M, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014;183:188-192.



Dienogest tedavisi ovarian endometriosis 
boyutlarında azalma sağlar

* Çalışma Sonuçlar

Multicenter, non-randomize, 24
haftalık tedavi n=135
(Momoeda et al. 2009) 

24. Hafta – Hastaların 77%’sinde 
lezyon boyutlarında ≥25% küçülme 
saptandı.

Faz 3, multicenter, randomize, çift 
kör, 24 haftalık tedavi n=128
(Harada et al. 2009) 

24.  Hafta – Lezyon boyutlarında 
≥47% küçülme saptandı.

Momoeda M et al. J Obstet Gynaecol Res 2009; 35(6): 1069-1076. Harada T et al. Fertility and Sterility 2009: 91(3): 675-681. 



ESHRE 2013 Endometriozis Tedavi Kılavuzu’nda 
NSAİİ, oral kontraseptifler ve Visanne

Non-steroid anti-
inflamatuar ilaçlar
NSAİİ’lerin 
endometrioziste 
kullanımına ilişkin yeterli 
kanıt bulunmamaktadır, 
yalnızca ağrının 
azaltılması amacıyla 
önerilebilirler.
Öneri düzeyi: İyi klinik 
özellikler

Progestinler (dienogest, vd.)
Progestinlerin 
endometriozise bağlı ağrının 
giderilmesindeki etkililikleri 
kanıtlanmıştır, tedavi 
amacıyla önerilebilirler.
Öneri düzeyi: A

Oral kontraseptifler
• Oral 

kontraseptiflerin 
endometrioziste 
kullanımına ilişkin 
sınırlı düzeyde kanıt 
bulunmaktadır.

• Endometrioziste 
kullanılmaları 
düşünülebilir.

• Öneri düzeyi: B

ESHRE Endometriosis Guideline Development Group, Guideline of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 2013



35

Progestinler giderek daha fazla kullanılıyor.

ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embriyology-Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Topluluğu
WES, World Endometriosis Society, Dünya Endometriozis Topluluğu
1. ESHRE 2013 guidelines; Accessed at: http://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline.aspx
2. Johnson NP et al. Hum Reprod 2013; 28(6): 1552–1568.

ESHRE kılavuzu:

Endometriozisle ilişkili ağrı tedavisinde 
dienogestin de dahil olduğu 
progestinlerin kullanımı önerilir.1

WES konsensusu:

Progestinlerin etkililiği randomize klinik 
çalışmalarda kanıtlanmıştır ve 
endometrioziste spesifik olarak 
endikedirler. İlk basamak tedavi olarak 
uygulanabilirler.Dienogest gibi yeni 
progestinlerin ilk basamak ampirik 
tedavide kullanılması önerilir.



ESHRE 2103 Endometriozis Tedavi 
Kılavuzu öneri düzeyleri

Öneri 
düzeyi

Destekleyen kanıtlar

A Meta-analiz, sistematik derleme veya çok sayıda 
randomize kontrollü çalışma (yüksek kalite) 

B Meta-analiz, sistematik derleme veya çok sayıda 
randomize kontrollü çalışma (orta kalite) 
Tek bir randomize kontrollü çalışma, büyük randomize
olmayan çalışma, olgu kontrol veya kohort çalışmaları 
(yüksek kalite)

C Tek bir randomize kontrollü çalışma, büyük randomize
olmayan çalışma, olgu kontrol veya kohort çalışmaları 
(orta kalite)

D Analitik olmayan çalışmalar, olgu bildirimleri veya olgu 
serileri (yüksek veya orta kalite)

İyi klinik 
özellikler

Uzman görüşü

ESHRE Endometriosis Guideline Development Group, Guideline of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 2013.



ASRM (Amerikan Üreme Tıbbı Topluluğu) 
2014 Kılavuzu

Endometriozis yaşam boyu takip ve tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır.
Tedavi hedefi medikal tedavilerin kullanımını artırırken, tekrarlayıcı cerrahi 

girişimlerden kaçınılmasını içerir.
 Cerrahi girişimler tedaviye yanıt vermeyen büyük endometrioması ve palpabl 

hastalığı olan kişilerde uygulanmalıdır. Cerrahi girişimlerin kaçınılmaz riskleri 
olduğu ve pelvik ağrıyla sonuçlanan yapışıklıklara ile over rezervinin 
azalmasına yol açabildiği unutulmamalıdır.

ASRM. Fertility and Sterility. 2014; 101(4):927-35.



ASRM (Amerikan Üreme Tıbbı Topluluğu) 
2014 Kılavuzunda Visanne®

Visanne®’ın etkililiği randomize klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.

Ağrının giderilmesinde GnRH-a buserelin, LA ve triptorelin kadar etkilidir, ayrıca 
ateş basması ve kemik mineral dansite kaybı gibi istenmeyen etkileri yoktur.

Endometriozis tedavisinde sıklıkla kullanılır.

ASRM. Fertility and Sterility. 2014; 101(4):927-35.
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TÜRKİYE ENDOMETRİOSİS ADENOMYOSİS DERNEĞİ 
TANI VE TEDAVİ KILAVUZU





Advers Olay Profili

 Klinik çalışmalarda en çok sıklıkla rapor edilen advers reaksiyonlar,
başağrısı (% 9.0), göğüs rahatsızlığı (% 5.4), depresif ruh hali (% 5.1) 
ve akne (% 5.1) olmuştur1–4

 Advers olaylar, genellikle hafif ile orta derecelidir ve düşük 
çalışmayı terk etme oranları ile birliktedir

 Visanne ile tedavi edilen hastaların çoğunluğu, menstrüel kanama 
düzenlerinde değişiklik yaşamaktadır*

 Tedavi sırasındaki semptom düzelmesi ışığında 
kabul edilebilir advers olay profili

1. Köhler G ve arkadaşları. Int J Gynaecol Obstet 2010;
2. Strowitzki T ve arkadaşları. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;
3. Strowitzki T ve arkadaşları. Hum Reprod 2010;
4. Seitz C ve arkadaşları. Fertil Steril 2009.

* Menstrüel kanama düzenleri, hasta günlükleri kullanılarak sistematik olarak değerlendirilmiştir. Günlük verileri esas alındığında, menstrüel 
kanama düzenlerinde değişiklikler yaygın iken, bu tür değişiklikler hastalar tarafından advers olay şeklinde zaman zaman bildirilmiştir



Vajinal Kanama Düzenleri
Visanne klinik çalışma programından elde edilen kanama düzeni ile ilgili birleştirilmiş 

analiz

Visanne® tedavisi boyunca her mentrüel kanama ile birlikte olan kadınların dağılımı*
*Her bir hastanın birden daha fazla sayıda kategoriye düşebilmesi nedeniyle, rakamlar % 100'den 
daha fazla olacak şekilde eklenmektedir.

Strowitzki T ve arkadaşları. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;
Strowitzki T ve arkadaşları. Hum Reprod 2010;
Seitz C ve arkadaşları. Fertil Steril 2009.

Menstrüel kanama düzeni
İlk 90 günlük

tedavi periyodu
(n=290)

Dördüncü 90 günlük
tedavi periyodu

(n=149)

Amenore % 1.7 % 28.2

Seyrek kanama % 27.2 % 24.2

Sık kanama % 13.4 % 2.7

Düzensiz kanama % 35.2 % 21.5

Uzamış kanama % 38.3 % 4.0

Normal kanama % 19.7 % 22.8

Kanamanın yoğunluğu devam eden tedavi ile azalır



Siklik Visanne tedavisi, kanama süresinde azalma 
sağlar

Over kisti enükleasyonu yapılan 25 kadın hastanın alındığı prospektif çalışmada Visanne®’nın 3 hafta süreyle uygulanıp, 1 hafta ara verildiği siklik kürler 6 kez tekrarlanmıştır.

Yanase T, et al. Gynecol Endocrinol 2014;30(11):804-807.

Daha fizyolojik bir hormon dengesi sağlayan siklik Visanne tedavisiyle 
hastaların %80’inde adet benzeri kanama oluşmuş, uzun süreli kanama 
görülmemiştir.

Kanama görülen toplam gün sayısı

Adet kanamasına benzer kanama 
görülen gün sayısı

(ortalama±SS)

(siklus)

7.4

3.6

7

4.3

6.7

4.7

6.5

3.7

5.8

4

7.7

5.7

Gün

(/her bir siklus)



SONUÇ

 Visanne, olumlu bir güvenilirlik ve tolere edilebilirlik profiline sahiptir:
 Tedaviyle ilişkili advers olaylara ilişkin düşük insidanslar ve düşük 

tedaviden çekilme oranları
 GnRH agonistleri ile birlikte olan kemik mineral yoğunluğunda ve 

menopozal semptomlarda azalma gibi hiçbir anlamlı hipoestrojenik yan etki 
olmaması

 Danazol ve bazı progestinlerin tersine, klinikle ilişkili hiçbir androjenik etki 
ile birlikte olmaması ve lipid seviyeleri üzerinde hiçbir negatif etkiye sahip 
olmaması

 Kanama düzensizlikleri yaygındır, ancak kanamanın sıklığı ve yoğunluğu 
devam eden tedavi ile azalır



SONUÇ

 Visanne, adanmış bir çalışma programı yoluyla endometriyozis tedavisi için 
spesifik olarak geliştirilmiştir:

 Visanne Etkinliği
 Dismenore, premenstrüel ağrı, disparöni ve diffüz pelvik ağrıyı da içeren 

endometriyozisle ilişkili ağrıyı azaltmaya yönelik olarak etkili 
 Plaseboya göre anlamlı şekilde üstün 
 Güncel standart tedaviye (GnRH agonistleri) eşdeğer
 Uzun süre boyunca uzamış ağrı giderme

 Endometriyotik lezyonların azaltılmasında etkili

 Visanne'nın, endometriyozisin ağrılı, güçsüzleştirici semptomlarının 
rahatlatılmasına yönelik spesifik bir tedavi seçeneği olduğu ve
uzun süreli kullanım için uygun olduğu sonucuna varılmaktadır



Teşekkürler!


