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BEVEZETÉS A fogamzásgá tló tab lettákat (orá lis/hormoná lis 
fogamzásgátlás, OC) a nők mil liói évtizedek óta szedik nem 
kíván t terhessége k megelőzése céljábó l. A könyvtámyira fel
gyülemlett adatok és megfigye lések elemzése során azonban 
kiderü lt, hogy az OC nem csak fogamzásg átlás céljára alkal
mas, hanem jól alkalma zható bizonyo s betegségek megelő

zésében és keze lésébe n is. A hom1onális fogamzásgátlóknak 
ezek az előnyös tulajdonságai sem a szakiroda lomba n sem a 
sajtóban nem kapnak e lég hangsúlyt, ezért csak egyetérthe
tünk Boros ( 1) véleményéve l, miszerint az orvostársadalmat 
és a közvéle ményt is mind en eszközzel tájékoztatni kell. A 
hazai irodalomba n az OC jótékony „mellékhatásairól" csak 
egy-két összefoglaló köz lemény jelent meg (2-4). Ezekben a 
munk ákba n a hang súly elsősorban a fogamzásgátló tablet
táknak a jóind ulatú nőgyógyászati megbetegedésekben meg
figye lt előnyeire tevődik. Jelen közleményb en az OC fogam
zásgá tláson kívü li a lkalmazás i lehetőségei t a nőgyógyász on
kológ us sze mpontjából kívánjuk összefogla lni a teljesség 
igénye nélkül abban a reményb en, hogy a gyakorló orvoso k
nak útmutatást adjunk . Az OC és a daganatok kapcsola tának 
ismerete mellett a nőgyógyász onko lógus számára is elen
gedhetetlen, hogy tisztában legye n az OC jóindulatú megbe
tegedések ben történő alka lmazásának l ehetőségeive l , már 
csak azért is, mert ezek többsége közvetve összefüggésben 
van a daga natok kialakulá sáva l. Egyidejűleg rámutatunk az 
OC szedésének kockáza taira és a kételyekre. 
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l . Táblázat A fogamzásgátló tabletták megbetegedések megelőzése és kezelése 
céljából történő alkalmazásának lehetőségei 

Méhenkívüli terhesség 
Görcsös havivérzés 
Havivérzés zavarai 

Praemenstrualis szindróma 
Rendellenes szőmövés 

Polycystás ovarium szindróma 

Maradék petefészek szindróma 
Endometriosis 
Adenomyosis 
Idült kismedencei fájdalom 
Kismedencei gyulladás 
Petefészektömlő képződés 

Myoma uteri 
Jóindulatú emlő megbetegedések 
Méhtestrák 
Petefészekrák 

Egyéb nem nőgyógyászati betegségek 

MÉHENKÍVÜU TERHESSÉG Nincs eléggé aláhú zva, hogy OC nem 
csak a méhen belü li nem kívánt terhessége k megelőzésére 

használható, hanem a méhenkívüli terhesség megelőzésére 

is. Ennek a jelentősége későbbi fogamzá s, méhenk ívüli ter
hességge l összefüggő közvet len vagy közvetett belső nemi
szervi megbetegedések és az egészség ügyi kö ltségek vonat
kozásában sem tisztázott. Ellentétben az ösztrogént és gesz
tagént is tartalmazó tabletták védő hatásával, a csak geszta
gént tartalmazó készítmények nem csökke ntik a méhenkívü
li fogamzás gyakoriságát, egyes megfigyelések szerint annak 
veszélyét inkább növe lik. 

GÖRCSÖS HAVIVÉRZÉSEK (DYSMENORRHOEAI A havi vérzésse l tár
suló görcsök, fájdalmak hozzávetőlegesen a nők 50%-ában 
fordulnak elő. Az esetek többségé ben fájdalom csillapít ók 
szedése szükséges, ritká bban azonban olyan mértéket is 
ölthet, hogy a nő nem tud felkelni, munkából , tanulásból 
kies ik, sőt kórházi ápo lást is igénye lhet. A fájdalma s havi
vérzéseknek számos oka lehet. Ezeket alapvetően két cso-
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portra osz thatjuk , és megkülönböztetünk elsődleges és-má
sod lagos fájda lmas hav ivérzést. Az elsődleges fonna a tü
szők k ilökődésével függ össze , csak akkor alaku l ki, ha sár
gatest képződik. Hátterében kóro s kismeden cei elváltozást 
nem találunk. Álta lában az első havivér zést követően már 
jel entkezik, vagy is fiatal lányok megbetegedés e, amely azon
ban évtizedekig is eltarthat. A másodlagos fájda lmas hav i
vérzés kóro s kismedencei fo lyamat következm énye , nincs 
összefügg ésben a petefé szkek ciklusos működésével. Az OC 
az elsődleges fájdalmas havivérzés kezelésében meghatározó 
jelentőségű. A tabl e tták adásával még a súlyos, tünetileg 
nem kezelhető fonn ák csaknem minden esetében is panasz
mentesség érhető el (5). Ennek már társadalmi, közegészség
ügyi jelentősége (nincs munkaki esés, nem szükséges kórházi 
kezelés) is van , nem beszé lve a fájda lmas havivérzés miatti 
le lki problémák , válság elkerüléséről. A szerző saját tapasz
talata szer int, amely az irodalmi ada tokka l is összhangb an 
van, az OC kedvező hatása sokszor a tabletták szedésének 
beszüntetése után hónapoki g, évekig megmaradha t. A gya
kor lat szempontjából azt mondhatjuk , hogy, ha az el sődle

ges fájdalmas havivérzés prostaglandin- gátlókka l nem szün
tethető és/vagy fogamzá sgát lás igény áll fen t, az OC adása 
fe ltétlenül indok olt. A másodla gos fájdalmas havi vérzés! ki
vá ltó megbetegedések ismenetése meghaladja ennek az össze
foglalásnak a kere te it. Az ovu lációs petefésze k működéssel 
kapcsolatos fonn ákban az OC a fájdalmat hatásosan csök
kentheti, te lj esen kikapcsolhatja, de anovulációs c iklusokba n 
is hatásos lehet, már csak azért is, mell az OC szedésé t kö
vetően a vérzés sokkal kevese bb és röv idebb ideig tart. Kü
lönösen vonatko zik ez a kevés honno nt tartalmazó tabletták 
szedésé re . Ha a fájdalmas havivérzés egyé11elmű anatóm iai 
elváltozás következménye, mint pl. nem-átszakadt szűzhár
tya, az OC adásától lényeges hatá s nem remélhető. A fájdal
mas havivérzéseknek azokat a fonnáit , ame lyek endometrio 
sissal, adenomyo sissal függnek össze, külön tárgya ljuk. 

A HAVIVÉRZÉS ZAVARAI A haviv érzés zavara it al apvetően két 
rész re osz thatjuk , úgy, mint rendellenes vérzések és vérzés 
kimaradá sok. A rendellenes vérzések (dysfunctional uterine 
b leeding) gyűjtő foga lom , amely a középidős vérzést, 
menorrha giát, hypermenoJThoeá t, metrorrha giát és meno
metron-hagiát foglalja magában . Meghatáro zás szerint nem 
soroljuk ide a nemis zervek anatómia i elváltozással j áró meg
betegedései bői szá1mazó vérzéseket. A vérzés kimarad ások 
cso po11jába a te ljes vérzéshiány (amenorrhoea ) és a kevés
és/vagy ritka vérzés (hypo- oligomenon-hoea) ta11ozik. 

A rendellenes ha vivérzések, amelyek nem ritkán vérszegény
séghez vezetnek, fogamzásgMló tabletták adásával szabá lyoz
hatók. A gya korlatban az OC a lege redményesebb és leg
gya krabban alka lma zott keze lés. A tabl ell<1kkal a vérzés 
mennyisége lényegese n csökkenthető, és a vérzés 28 napos 

c iklusokra beállítható. Fonto s azonban, hogy az OC meg-
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kezdése előtt, különösen a serdülő korban lévő lányoknál, 
egy esetlege s háttér megbet egedé s lehetőségét, pl. paj zsm i
rigy működészavar, vérképzőszerv i megbe tegedés, e lhúzódó 
véra lvadás stb. , mindi g zárj uk ki. Serdü lő kori esetekben az 
OC a nemi élet megkezdé se előtt is adható. Ilyenkor a szü lő

ket, gyennekeke t mindi g győzzük meg arró l, hogy a tab
lettáka t gyógykeze lés cé ljából írjuk fel és, hogy a honnoná
lis fogamzásgá tlók szedésének káros kihatása nincs. Ál talá
ban 3-4 hónap i kezelés elegendő. Az OC tovább i folytatása 
csak akkor szükséges, ha a vérzés ismét je lentke zik vagy fo
gamzá sgátlási igény van . Ha a serdőlő korban alka lmazott 3-
4 hónapi OC után a vérzés nem rendeződik, isméte lten győ
ződjünk meg aJTól, hogy a kislánynak nincs-e va lami lyen 
rejtett megbetegedése . Ivarérett korban a fogamzásgátló tab
lettákat rendszerint éveken át adjuk. 

A havivfrté s zavara inak kezelésében is a kevés honnont tar
talmazó fogamzásgátló készítményeket részes ítjük előnyben , 

ezekkel ugyano lyan jó eredmények érhetők el, mint a több 
honnont tarta lmazókka l (6-7). Az alacsony honnontartalmú 
tab letták nem dohányzó asszonyokn ak a válto zás kora körüli 
években is adhatók, ha szív-én-endszeri megbetegedés szem
pontjából nem veszé lyeztetettek. A több hom1ont tartalma zó 
(50µg ösztrogén) készítményekre ritkán van szükség, heveny , 
erős, anovu lációs vérzés megsz üntetésére azonban nagyon 
jól alka lmazhatók. Ilyenkor napi 3-4 tabl etlát adjunk , lehető

leg 10 napon kere sztül. Ha a vérzés méhnyálkahá11ya túl
tengésből ered, 4 nap után megszűnik, ha nem , rendszerint 
más oka van. A tab letta szedésének befejezése után megvo
násos vérzés je lentkezik. Ezután lega lább három c iklusban 
adju nk alacsony honnon tartalmú tablettákat a túlburjánzott 
méhny álkahártya lelökődése vége tt. 

Vérképző rendszeri megbetegedésekben, véralvadási zavarok
ban (elhúzódó véralvadás) vagy más rende llenes vérzésse l já
ró megbetegedésekben, a betegség célzott keze lése mellett fia
tal lányokná l szükség lehet a havivérzés visszaszo 1ítá sára. Ezt 
alacsony honnontartalmú fogamzásgátló tabletták folyama
tos adásával is e lérhetjük. A tab lettákat megszakítá s né lkül 
hónapokon keresztül adjuk . Hason lóképpen szükség lehet a 
havivérzés kikapcsolására gyenn ekkori, gyógysze res keze lést 
igénylő, rosszindulatú daganatos megbetegedése k ese te iben. 
Az esetek egy részében a daganatellenes gyógysze rek a pete
fészkek működését károsítják , és a vérzés elmarad . Előfordul 

azonban , hogy a vfr tés a kemoterápia hatására rendellenessé 
válik. Ilyenkor a honnon keze lés pl. folyamatos OC , feltétle

nül indokolt. 

Vérzés hiány esetén, ha az elsődleges petefészekelégtelenség 
következménye, a hormonp ótló keze lést részes ítjük előny

ben. Mind en más esetben OC is szóba jöhet. Ha a vérzés 
nagyon kevés és/vagy hónap os kimaradá sokkal j elentkez ik 
(hypo-oli gomeno rrhoea) és ennek szabályozása szükséges , a 
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hormonális foga mzásgá tlók szedése sz intén jó me goldást 
je lenthet. 

PRAEMENSTRUAUS SZINDRÓMA (PMS) A PMS , amelyet praemen
struali s tensionak , menstruális moliminá-nak is nevez nek, 
e lválasztha tatlanul a havivérzés sárgatest szakaszával függ 

össze. A megbe tegedés kialakulá sa nem tisztázot.t, nem is
mertek ponto san a háttérben lej átszódó anyagcsere változá
sok, hormonáli s vonatko zások sem. A PMS klinikai meg
nyi lvánulása nagyon változatos, enyhe szorongásoktó l, fejfá
já stól , kedé lyvá ltozáso któl, stb. súlyos , akár öngyi lkosság
hoz is vezethető psz ichés zavaro kig terjedhet. A hormonális 
fogamzásgá tlók szedése a PMS gyakor iságát csökkenti, ke
zelésében eredményesen alkalmazhatók. Súlyos esetek azon
ban más keze lést (vagy más kezelé st is) igényelnek. 

RENDEllfNES SZÓRNÖVÉS, POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rendel
lenes szőrnövés és/vagy férfiasodás esetén mindig kórismét 
kell felállítani és a keze lést a megbe tegedés szerint végezni. 
Ha a folyamat hátt erében polyc istás ova rium szindr ómát 
(Ste in-Leve ntha l tün etegy üttes) állapítunk meg, illetve ha 
megbetegedést nem tudunk kimutatni , az andro gén túlsú ly 
visszaszo rítása meghatározó fontosságú. Kevés honnonta r
ta l mú kombi nált tab lettákkal az érintett ek kétharmadában 
csö kkenteni lehet a petefész ek és a mellékvesekéreg férfi hor
mon elválasztásá t és a szőrnövést (8-9). Ez a hatás több té
nyezőre vezethető vissza : 1. A tab leuában lévő gesztagén g,1-
t.olja az LH e lvá lasztását és ezá ltal csökken a petefészkekben 
a férfi honnonok képződése. 2. Az ösztrogé n fokozza a stero
id-kötő fehérjék (steroid bind ing globulin ) képződését, ami 
viszo nt több tesz tosz teront köt meg, és csökken a szérum 
szabad tesz toszteron tartalma. 3. Az OC az androgének kép
ződését más, eddi g még nem te ljese n tisztázott módon is 
csö kkenti ( 10), és gátolja a mellékvesekéreg férfi honnon 
tennelés ét. 4. Ösztrogének gátolják a bőrben az 5-a lfa reduc
tase működését , és így kevese bb tesz tosztero n alakul át di
hydrotesztoszteron ná. Nem mindegyik fogam zásgátló készít
mény alkalmas az androgé n túlsúly visszaszorítására, me11 a 
tabletták egy részé ben lévő gesz tagén maga is rende lkezik 
enyhe androgén hatássa l. Elsősorban azok a készí tmények 
hatásosak, amelyek nerges timate, desoges trel vagy gestodine 
tartalmúa~. Az OC tov ább i előnye, hogy megszü nte ti a 
gyakran e l őforduló rendellenes, erős és fájdalmas vérzés t, 
ame llye l megelőzhető a vérszegénység kialakulása, továbbá 
fogamzá sgátlás t biztosít és csök kenti a polycys tás ovarium 
sz indrómában nem ritkán előforduló méhtestrák ke letkezé
sé t. 

MARADÉK PETEFÉSZEK SZINDRÓMA (OVARIAN REMNANT SYNDROME) 

Előfordulhat, hogy súlyos össze növések miatt a petefész kek 
e ltávolítása során visszamarad egy kics iny petefészek szövet, 
ame lyet a műtő orvo s sokszor nem is vesz észre . A beteg és 
általában orvo sa is úgy tudja, hogy a petefészke ket, legtöbb-
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ször a méhhel együtt eltávo lították. A megmaradt petefésze k 
darab tovább működik, nem egyszer szabályos tüsző érés és 
kilökődés következik be. Alkalmanként néhány évve l a mű

tét után fájdalom jelentkez ik, amely általában ciklusos, a 
sárgatest szakasz idejére esik, és amelyet a beteg jellegze te
sen a medence falon jelez. A nőgyógyászati vizsgálat során a 
petefészek helyén, közel a medence falához, sokszo r érzéke ny 
képletet tapintunk. A kép letben a petefésze k szöve t je lenlétét 
ultrahan g vizsgá lattal igazolhatjuk. A szérum FSH értékek 
nem emelkedtek. A visszamaradt petefésze k szöve t működé
sének gátlása hormon ális fogamzásgátlók adásáva l ered mé
nyes lehet, és minden esetben megkísérelhető. Ezze l a keze
lésse l nem egysze r elkerülhető az ismételt, általában rendkí 
vül nehéz, és sokszor a környező szervek sérüléséve l jár ó 
hasműtét. 

ENOOMETRIOSIS A méhnyá lkahártya szige tek méhen kívüli e l
helyezkedése gyako ri megbeteg edés, klinikai megnyilvánu
lása rendkívül változatos. Kialakulása még sok vonatkozás
ban tisztázatlan. Nemegysze r mellékle letként kerül felisme
résre, panaszokat nem okoz, legtöbbször azonban fájd almas 
havivé rzés hez vezet, gyakor i a fogam zás -képtelenség, az 
idült kismedencei fájdalom. Máskor bél és/vagy vizelés i pa
naszok is fellépnek. Kezelése a klinikai megny ilvánu lástó l 
függ, és különböző gyógyszeres és sebész i beavatkozá sokat 
igénye l, amelyek tárgya lása túlmutat eze n munka kerete in. 
A kezelés célja a méhen kívü l elhelyezkedő méhnyálkahártya 
szigetek elpusztítása és újak keletkezéséne k megelőzése. Az 
esetek többségében fogamz ási igény is fennáll . 

A hormonális fogamzásgátlókkal történő keze lés elvi alapját 
az adja, hogy a méhen kívül elhelyezkedő méhnyálkahártya 
a petefésze k hormonokra a szabályos elhelyezkedésű méh
nyálkahártyához hasonlóan, jóll ehet nem teljesen azonosan 
válaszol. Az eredeti leg K istner ( 11) által javaso lt, ún. ,,álter
hesség" keze lés, amelynek során, 6- 12 hónapon keresz tül, 
meg sza kítá s nélkül, napi egy, ki s mennyiségű ösztrogént 
(30-35 µg ethinyl ösztradiol) és gesztagé nt tartalma zó tablet
tát kell szedn i, eredményesen alkalmazható az endome trio
sissal kapcsola tos fájdalmas vérzés és kismedencei fájda lom 
csökkentésére. Ez a kezelés a vérzés e lmaradásáho z és a méh
nyálkahártya deciduá lis átalakuláshoz vezet. A deciduá lisan 
átalaku lt méhenkívüli nyálkahártyában e lhalások ke letkez
nek, egy részük teljesen elhal, a hash:í11yán keresz tül felszí 
vódik. Ennek ellenére az OC végleges gyógy ulást nem min 
dig eredmé nyez. em ritkán az elsorvadt méhnyálkahártya a 
tabletták szedésének abbahagyása után, ösztrogén hatására új
ra burjánzik . A rendelkezés re álló irodalmi adatok szerint, 
egy évig tartó folyamato s honn onális fogamzásgátló kezelés 
után a kiújulás gyako risága az első évben 17-18% . Ezt kö
vetően évenként az esetek 5-10%-ában lehet a betegség ismé
te lt jelentkezéséve l számolni. A keze lés befejezé se után 
50%-ba n következik be fogamzá s. A keze lés első heteiben, a 
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tabletták ösztrogé n tartalma miatt, a méhnyálkahártya átme
netil eg növ ekszik , ami a fájdalom fokozódásával j ár. Ez 
azonban néhány hét után megszűnik. Összefog lalóan azt 
mondhatjuk , hogy az endom etriosis kezelésében az OC rö
vid távon hasznos, hossz ú távon azonban nem mindig ered
ményes. Tekintettel azonba n arra, hogy az OC más hom1on 
keze léshez viszo nyítva olc só és kevés szövődménnyel jár, a 
tabletták folyamato s szedésének az endometriosis bizonyos 
esete iben feltétlen helye van. 

Cramer és mtsai (12) vete tték fe l, hogy gya kori és erős 
havi vérzése k ese tében az OC kedvező lehet az endometriosis 
megelőzése szempon tjából is. A gyakori és bőséges havivér
zés ugyanis, feltételezhetően a méhkürtön át történő vérzés 
miatt , gyakran vezet endometriosis kialakulá sához. A hor
monális fogamzásgá tlók szedéséve l a vérzés szabályozható, 
és mennyisége lényegese n csökkenthető. Mindennek ellenére 
nem bizonyítható, hogy a tabletták adásával az endome trio
sis kia lakulása vagy kiúju lása megelőzhető. Ennek tisztázá
sára további tanulmányok szükségese k. 

ADENOMYOSISRÓL akkor beszé lünk, ha a méhnyálkahát1ya sz i
getek beterj ednek a méh falába. A megbe tegedés, amely a 40 
éves kor tájékán alakul ki , fájdalmas havi vérzésse l, székreke 
déses görcsök kel valamint rendellenes és vagy bő vérzésse l 
társul; Az OC ade nomyosis ese te iben is sokszor hatásosan 
csö kkenti a tüneteket. Hosszú ideg történő keze lés, különö
sen, ha azt folyamatosa n adjuk, a méh megkisebbedéséhez is 
vezethet. Súlyos ese tekben azonban más keze lésre, nem rit
k{m méheltávolí tásra szoru lunk. 

IDÜLT KISMEDENCEI FÁJDALOM Az un. ,,idül t kismedencei fájda
lom " nem egy megbetegedés, hanem egy tünet, amely mö
gölt az e lváltoz,\sok sokasága húzódhat meg. Ezek egy része 
többé-kevés bé megfog ható megbetegedés következm énye, és 
ennek megfelelően kezelhető. Az esetek 60-80%-ában azon
ban nem tudunk anatómiai e lváltozást kimutatni , kórfo lya
matot igazo lni még hastükrözéssel sem. Idült kismede nce i 
fájdalomban szenvedő betegek általában szorongók, idege
sek, társada lmi környeze tükben (házasság, munkahel y, tár
sada lmi he lyze t) gondok varrnak, és gondolkodás módjuk , 
é rze lemviláguk sokszor nega tív. Jellemzően a feles leges ke
ze lése k sokaságá t sze nvedik e l, amelyek között cso nkí tó 
műtétek, mint pl. méheltávolít ás is szerepe lhet. Legújabba n 
kezd fény derülni arra , hogy a fájda lom érze t keletkezése az 
ese tek egy jelentős részé ben az idegek ingerület (signal) átve
zetésének zavarával magyarázható ( 13 ). 

Természe tese n az idült kismedencei fájda lom keze lése is 
sokrétű, attól függ, hogy mi okozza. Az OC a következő 
esetekben lehet hatásos: endometriosis, medencei vénás pan
gás , maradék petefésze k sz indróma , adenomyo sis. Ezek több
ségé t kü lön tárgyaljuk . A medence vénás rendszerének pan-
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gása nehezen körülhatárolha tó elvá ltozás, kóroki szerepe sem 
egyértelmű, és legbiztosabban méhen keresz tül végzett véna 
feltöltésse l (venographia) kórismézhető. A petefész ek hormo
nok képződésének visszaszorítása, pl. horm onális fogamzá s
gátlókkal, sokszor csökkenti a pangás t és az ezze l összefüggő 
fájda lmat. Lelki okokra visszavezethető fájdalmak megfelelő 

pszichés keze lést igényelnek, az OC legfe ljebb placebo hatást 
eredményez . Ha az idült kismedencei fájd alomnak semmilyen 
magyarázatát nem tudjuk adni , tapaszta lati alapon a fogam
zásgátló tabletták szedése 3-4 hónapo n keresztü l megkísérel
hető, különö sen, ha fogamzásgát lásra is szükség van. 

KISMEDENCEI GYUUADÁS A belső női nemi szervek gyulladásos 
megbetege dése i hormon ális fogam zásgátlót szedők között 
lényegesen ritkábba n fordu lnak elő. Súlyos kórházi keze lést 
igénylő gyulladások gyakorisága 50%-ka l csökkenthető . Kü
lönösen jó eredmények érhetők el az OC tartós alkalmaz ásá
val idült, á ll and óa n visszatérő füg ge lék-gy ull adások 
ese teiben. Fogam zásgát ló tabletták szedéséve l a chlamid ia 
fertőzéssel összefüggő kismedencei gyulladáso k is 40-50 %
kal csökkenthetők, annak ellenére, hogy a méhnyakban a 
chlamidia megte lepedését gya krabban figye lték meg ( 14 ). 
Más kór okozók meg te lepe dését a tablet ták sze dé se alall 
ritkábba n lehetett ész lelni, amely feltételezés szer int azza l 
magyaráz ható, hogy a tab letták gesz tagén tartalma ked
vezőtlen környeze tet teremt a baktériumok számára. 

PETEFÉSZEKTÖMLÖ KÉPZŐDÉS Az ivarérett korban, ellentétben a 
menopauza utáni évekkel, a pete fészkekben kialakul ó töm
lők nagy része a tüszők működésével függ össze. Az OC je
lentősen visszaszo rítja a tüszők működését, és ennek köve t
keztében tömlő képződés is csak elvétve fordul elő. Lénye
gesen csökken azoknak a tömlőknek a kialaku lása, amelyek 
sebész i ellátást igénye lnének. Lanes és mtsainak ( LS) megfi
gyelése szerint a három-sza kaszos kész ítmények talán kevés
bé hatásosak ebben a vonatkozá sban. Ezek a megfigye lések 
azonban további megerősítésre szorulnak . 

MYOMA UTERJ A méh leiomyomá inak erede te nem isme rt, fel
tételezés szerint minden myoma egye tlen, daganatosan átala
kuló, sima izom sejtből indul ki ( 16). ln vitro és klinikai 
vizsgálato k is igazolt ák, hogy a myomák hormon-érzéke ny 
daganatok , ösztrogé n hatásá ra növeke dnek, ösz tro gén hi
ányában megkisebbednek. Az OC és a myomák kapcso lata 
még távolról sem tisz tázo tt . Több megfigye lés arra utal, 
hogy a hormonáli s fogamzá sgátlókat szedők között ritkáb
ban ke letkez ik. Vannak azonban o lyan megfigye lése k is, 
ame lyek azt mutatják , hogy a már meglévő myo mák OC 
alatt nem növekednek, ese tleg valamelyes t mcgk isebbednek, 
telje sen azonban nem fejlődnek vissza. Ismeretes, hogy ivar
érett korú asszonyok myomái GnRH antagoni stákkal lénye
gese n megkisebbíthetők, a lkalmanké nt te ljesen visszafej
leszthetők. A kezelés hatására a méh térfogata 40-60 %-kal 

/996 Nógy6gy6s:alÍ Onkológia 3. 28 /-289 



csökke n. A GnRH antagonista keze lés után ösztrogén ha
tására a myomák a betege k felében néhány hónapon belül 
új ra növeke désnek indulnak. Nem te ljesen tisztázott, hogy 
ez az újra növe kedése visszafog ható-e, ha a GnRH antago
nista keze lés után azonnal hormonális fogamzásgá tlók adását 
kezdjü k el. Hasonlóképpe n nem tisztázott, hogy az OC mi
lyen hatássa l van a myo mák rossz indu latú áta lakulásá ra, 
méh sarco ma képződésére. 

JÓINDULATÚ EMLŐ MEGBETEGEDÉSEK Tö bb vizsgá lat is bizonyítot
ta, hogy a fogamzásgá tló tab lettákat szedők között jó indu
latú emlő megbe tege dése k lényegese n ritkábban alaku lnak 
ki, és az eze k miatt végzett műtétek száma is sokkal keve
sebb ( 17- 18). Ez a kedvező hatás már egy évig tartó szedés 
ese tén is megfigyelhető, de sokkal markánsabb 2 éves sze
dés után ( 18-19) . em tisztázo tt, hogy a tabletták szedését 
követően az OC védő hatása meddig tart. LiVolsi és mtsai 
( 19) vizsgá latai azt is igazol ták, hogy azok között az asszo
nyok közöli , akik legal ább 4 év ig hormo nális fogamzás
gátlót szed tek, a mirigyjá ratok enyhe atypusos elváltozása i 
50 %-kal ri tkáb ban ford ultak elő, mint azok közö tt, akik 
soha nem használtak OC- t. A mirigyjára tok súlyos atypiája 
azonban nem vo lt ritkább, ami meg int arra uta l, hogy az OC 
nem segí ti elő, de nem is gá tolja az em lőrák kia lakulását. Ez 

a tanulmány azt is igazo lta, hogy az OC az emlők fibrocys
tás elváltozása inak gyako riságá t is csökkenti . 

MÉHTESTRÁK Az OC véd a méhnyálkahártyarák kialakulásáva l 
szemben (20-2 1 ). Tablettá t szedők között a méhtestrák gya
korisága 50-60 %-kal ritkább , mint azok közö tt, ak ik nem 
szednek fogamzásgá tló készí tményeket (22-23) . Úgy tűnik, 
hogy a tab letták szedésé nek időtartama is meghatározó . Két 
évi sze dés után a gya koriság 40 %-kal, 3-4 év i sze dés t 
követően 50%- kal, 4 év nél hosszab b ide ig tartó OC után 
60%-kal és a 10 évnél hosszabb ide ig szedők között pedig 
80%-kal csö kken a méhtestrák kialakulása. Ez a védő hatás 
még 15 évve l a tabletták szedésé t követően is megny ilvánul 
(2 1 ). A méh nyálkahárrya rák előfordulása azok közö tt sem 
volt gyako ribb , ak ik fogamzásgá tlás céljábó l csak medroxy
progestero n accta tot kaptak (24-25). 

PETEFÉSZEKRÁK A petefészek rák és minden más rosszindulatú 
pete fészekdaganat gyako riságát az OC csökke nti (26). A tab
lettáknak ez a védő hatása már néhány hónapos kezelés után 
megnyilvánul, különösen kifejezett azonban éveken keresz
tül történő szedés során (27) . A petefészekrák előfordulása 4 
év i szedés után 40%- kal, 7 vagy több évi szedés után 60-
80%-ka l csökke n. A leg újab b ada tok arra utalnak , hogy 
petefésze krák csa ládi halmozódása eseté n, hormonális fo
gamzásgá tlók adásáva l a veszé lyez tetett asszonyok kockázata 
is csökkenthető. Az OC védő hatása a kezelés abbahagyása 
után még évekig megmara d (27-28) . A fogamzásgá tló tablet

ták valószínű leg nem a hormo nális körülmények megvá ltoz-

/996 N,1gyógyús:ati 011kolúgia 3 . 28 1-289 

Fogom:ásgárlók a/ka/ma:áso beregségekben 

tatása miatt csökkentik a petefészekrák kialakulásának veszé

lyét, hanem azért, mert kikapcsolják az ov ulációt és az ezze l 
összefüggő, a petefésze k felszínén keletkező, hám sérü lé
seket. 

EGYÉB, NEM NÖGYóGYÁSZATI EREDETŰ BETEGSÉGEK Ezeket a megbe
tegedéseket a hazai irodalomban legutóbb Kovács (3) foglal
ta össze. Rész leletezés ük túlmutat e munka kerete in. Annyit 
azonban mondhatunk, hogy sok vonatkozásban az összefüg
gés még nem te ljese n tisz tázott . A legfo ntosa bbak: izü let
gyulladás , osteo penia, feké lybetegség, pajzs miri gy túlten
gés, stb. 

A FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTÁK SZEDÉSÉNEK KOCKÁZATAI , KÉTE· 

LYEK 

KÁROS MEll.ÉKHATÁSOK Nem feladata ennek a tanulmány nak, 
hogy a hormonális fogamzásgá tlók szedésé nek szövődmé
nyeit részletesen elemezze. Itt is csak a gyakorlat számára kí
vánunk útmutatást adni, és el sősorban a onkológ iai vonat
kozásoka t emeljük ki . 

A leggya krabban előforduló szövődmények a szív-érrendsze
ri megbetegedések, vérrögösödés. Az a lacso ny hormonta r
talmú készítmények alkalmazása óta azonban egy re ritkáb
ban fordu lnak elő. Az utóbbi évek vizsgálatai már egyé rte l
műen igazolták, hogy a kevés ösztrogént tartalmazó tab letták 
a menopauza előtti években sem fokozzák a szív-érrendeszeri 
megbetege dések veszélyé t, ha kockázati tényezők (dohány
zás, emelkedett szérum choles terin értékek, magasvé rnyo
más, agyér vagy coronaria megbetegedés, korább i thrombo
sis) nem állnak fent. Korszerű kombinált, egysz akaszos hor
monális tabletták nem befolyáso ljá k a szérum alacsony- és 
magas-dens itású cholesterin szinteket. 

Egyéb mellékhatások, mint epehólyag megbe tegedések, máj 
működés zavara, chloasma, csökkent cukor-toleranc ia, stb. a 
kevés hormont tartalmazó kész ítmények mellett szerencsére 
nagyo n ritkán fordulnak elő, és leg inkább a tablettákat sze

dők megfelelő kiválasz tásával kerü lhetők e l. 

MÉHNYAKRÁK Az OC és a cerv icalis intraepithelialis neoplasia 
(CIN), illetve a méhnyak laphám rákjának keletkezése közöt
ti kapcsolatot vizsgá ló irodalom szegé nyes és nehezen érté
kel hető. Néhány nagyobb tanulmány (29-32) felveti annak a 
lehetőségét, hogy 5- 10 évné l hossza bb ide ig tartó tabletta 
szedés fokozza a magas-kockáza tú CIN kialakulását, és két
négyszeresé re növeli a méhnyakrák keletkezésé nek veszélyé t. 
Mások ezze l ellentétes megfigyelésekről számoltak be. 
Brinton és mtsai (29) szerint 5 évnél rövidebb ideig tartó 
OC esetén a méhnyakrák kialakulásának kockázata csökken. 
Butterworth és mtsai (33) tablettát szedő nőkben fo lsav 
hiányt állapítottak meg, és úgy gondoljá k, hogy ez össze
függésben lehet a C IN kialak ulásá nak fokozo ttabb veszé-
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lyével. Ezé rL j avasolják , hogy hormonál is fogamzásgáLlót 
szedők kiegészí tésképpen kapjanak folsavat. Vessey és mtsai 
(32) a C l viselkedését hasonlították össze tablettákat sze
dők és I UD-t viselő nők között, és azt figye lték meg, hogy 
az előbbiekben a Cl gyorsabban fejlődik. Ursin és mtsai 
(34) az OC és a méhnyak mir igyrákjának kialakulását ele
mezlék úgy, hogy az összes kockázati tényezőt figye lembe 
ve tték . Megá llapították, hogy a tableLLát szedők közö lt a 
méhnyak mirigyrákjának kockázata kétszeres, és ez a veszély 
fokozódik a tablelták szedésének idejével (viszonyílott kock
ázat 4,4 Lizenkét évnél hossza bb ideig tartó szedők között). 

Az irodalmi adatok értékelése azonban nagyon nehéz, mert a 
tanulmányok sokszo r nem ve tték figye lembe a Cl és a 
méhnyakrák kia lakulásában szerepet j átszó kockázati ténye
zőket. Ezek közül a nemi élet a legfontosabb. Ismert ugya
nis, hogy azok közö tt a nők közö lt, akiknek több férfivel 
volt kapcso latuk, a méhnyakrák képződésének a veszélye je
lentősen megnő, mind en bizonnya l azért, mert a méhnyak
rák keletkezésé ben szerepet já tszó HPY fettőzés sokkal gya
koribb (35). Epidemiológiai tanulmányok arra utalnak, hogy 
a hrnm onális fogamzásgá tlást alkalmazók általában korábban 
kezdik a nemi é letet és rendsze rint több társuk van, mint 
azoknak, ak ik nem szedn ek tablettákat.. Meanwell (36) az 
irodalmi adaLok rész letekbe menő tanulmányozása után arra 
a köve tkeztetésre jut ott, hogy nincs meggyőző bizonyíték 
ar ra, hogy a hormonális fogamzásgá tlók, függetlenül auól, 
hogy mennyi ideig szedi k, kóroki sze repe t já tszanának a 
méhnyakrák keletkezésébe n. Ennek a kérdésnek a tisztázására 
további vizsgálatok szükségese k. Azl azonban eléggé bizto
san megá llapíthatj uk, hogy semm ilyen adat nem utal arra, 
hogy a tablettában lévő horm onok a méhnyakra káros hatást 
fejtenének ki. 

EMLŐRÁK Az irodalmi adatok többsége (37-39), beleé rtve 
nagy ese tszámot elemző tanulmányokat ( 40-41) is azt mutat 
ja , hogy az OC szedése nem fokozza az em lőrák kialakulásá
nak veszé lyé t, még jóindula tú em lő megbetegedések esetei
ben sem. Vannak azonban olyan megfigye lések, melyek sze
rint nagyo n fiatal korban és/vagy az első kiviselt terhesség 
előtt elkezdett tab letta szedés esetén az em lőrák előfordulása 

va lamive l ( 1,5-2-sze r) gyakoribb, különösen azok közö tt, 
akik a tablettákat több, mint 5 év ig szedik (39,42-43). En
nek a megítélése azonban nehéz, mett az emlőrák korhoz kö
tött gyako risága változó. 45 éves kor alatt az emlőrák ritka , 
ennek köve tkeztében, még kétszeres kockázat esetén is csak 
egy-ké t megbe tegedésse l lesz több. Az OC 35 évre tekint 
vissza, és így ma még nem tudj uk megmondani , hogy a 
posztmenopauzában hogyan alaku l az emlőrák gyakorisága 
azok közö tt, ak ik fiata l korban kezdték szedni, mivel azok 
még nem jutottak a postmenopausába (44). Nehezíti az ösz
szehasonlítás t az is, hogy a tablettákat szedő és a tablettákat 
soha nem szedő népesség személyi jellemzői lényeg ileg kü-
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lönbözők. Vége redményben ma még nem tud unk ebben a 
kérdésben teljes biztonságga l állást foglalni. Még az összes í
tett vizsgálatok, meta-analyzisek is döntő töb bségbe n olyan 
adatokat elemeztek, amelyek a több veszé llyel j áró, nagyobb 
hormon mennyisége( tartalma zó tab letták szedéséve l kapcso
latosak (45). A kevés hormont artalmú készí tmények és az 
emlőrák közötti összefüggés vonatkozásá ban még sok kérdés 
homályos. Wingo és mtsai (46) azt állapították meg, hogy a 
tabletták szedése a 20-34 éves nők közö tt va lamelyest fokoz
za, a 35-44 éves korosz tályban nem befolyáso lja, a 45 év fe
lettiek közö tt pedig valamelyest csökkenti az emlőrák kelet
kezésének veszé lyét. Ez arra utal, hogy az OC nem az em
lőrák keleLkezésébe n játszhat szerepe t, hanem a már kiala
kult, klinik ailag rej tett daganatok növekedésé t seg ítheti elő, 
és ezért a daganat klinikailag hamarabb nyilvánul meg (47). 
Legújabban két, jelentős összefog laló tanulmány (48-49) j e
lent meg, amely több kérdést próbá lt tisztázni. Eze k a tanul
mán yok 53 297 emlőrákos és 100 23 9 emlőrákban nem 
szenvedő asszony adatait tartalmazzák. Az adatok 25 ország
ban készült, 54 tanulm ány összegezéséből származnak , és 
arra utalnak, hogy a tablettákat szedők közö tt ez emlőrák 

kockázata minimálisan megnő (viszonyított kockázat 1,24), 
függetlenül az életkortól. A hormonális fogamzásgátlók sze
désének abbahagyása után azonban ez a minimálisan foko
zott veszé ly folyamatosan csökke n, öt évvel a tabletták sze
dése után már nem igazo lható. Murray és mtsai (50) olyan 
családokban tanulmányozták az OC következ ményeit, ame
lyekben az emlőrák halmozottan fordult elő. Megá llapítot
ták, hogy emlőrákos betegek, tableLtát szedő elsőfokú rokon
ai között az emlőrák keletkezésének kockázata nem fokozó
dott . 

Felmerült, hogy a tabletták gesztagén tartalma és az emlőrák 
gyakorisága között lehet össze függés (5 1 ). Az utóbbi idők 

vizsgálatai fényt derítettek arra, hogy a 19-nortesz tosz teron 
szánn azékok, az ösztrogén receptorokon keresztül ösztrogén 
hatást vfüh atnak ki, tehát ösztrogénként vise lkednek (52) . A 
különböző tabletták „össz-ösztrogé n" hatását tehát a geszta
gén összetevő is meghatározza . Ez is magyaráz hatja az emlő

rák és az OC kapcsolatára vonatkozó ellentétes irodalmi ada
tokat. Korábbi megfigye lésse l ellentétben, amely sze rint 
gesztagén egymagában csökkenti az emlőrák keletkezésé nek 
veszé lyét, a legutóbbi összefog laló tanu lmány (48) azt mu
tatta, hogy a fogamzásgátlás csak gesztagént tarta lmazó ké
szítményekkel ugyanolyan kockáza ttal j ár, mint a kombiná lt 
készítményekkel. 

A fogamzásgátlókat szedők em lőrákjának kórjós lata szignifi
kánsan jobb, mint azokban az asszo nyokban kialakult daga
natoké, akik egyáltalán nem szedtek fogamzásgá tló tablettá
kat (53). Ennek magya rázata minden bizonnya l abba n rej
lik, hogy a tab lettát szedők között kialaku lt emlőrákos meg
betegedések döntő többsége nem terjed túl az emlőn (48,54) , 
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vagy is helyi megbetegedés . A rendelkezés re álló adatok a lap
j án nem tisztázható, hogy a hormon á lis foga mzásg átlókat 

szedők emlőrákját azé rt kórismézzük kora i stádiumb an, mert 
hamarabb kerülnek felismerésre, vagy mert a daga natok bi
ológ iai vise lkedése más. 

MÁJ ADENOMA Az OC és a máj adenoma kialakulása közö tt 
szoros össze függés t lehetett kimutatni (55-56). Sze rencsére 
azo nban nagyo n ritkán fejlődik ki, Forman és mtsai (56) 

szer int éve nként 30 ese t es ik 1.000.0 00 tabl ettát szedőre. 

Legtöbbször tanós szedést követően keletkez ik, és a szedés 
abbahagyá sa után általába n v isszafejlődik. Kivételesen vég

zetes vérzés t okozhat. Az utóbb i évtized meg figye lései azt 

mutatjá k, hogy a kevé s hom1ont tartalmazó tablettát szedők 
között még sokka l ritká bb . A máj adenoma és máj rák kap
cso lata nem bizonyí tott. 

TERHESSÉGI TROPHOBLAST MEGBETEGEDÉS Az iroda lmi ada tok 

elle ntmondók. Több tanulm ányban (57-58) azt olvashatjuk, 
hogy azo k közö li, akik éve kig hormo nális fogamzásgá tlót 

használtak, a terhessé gi trophob last megbetegedés kialakulá
sának kockt'ízata megnőtt . Más szerzők (59-60) nem találtak 

fokozo11 kockáza tot. A mola terhesség kiürítése után ado tt 
fogamzásgátló tab letták , a korábbi megfigyelése kkel (6 1) el

lentétben nem befo lyáso lják a mo la terhessé g kimenetelé t 
(62-63) . Ma úgy gondo lj uk, hogy a mola terhesség kiüríté

sét követően kívá natos , hogy a beteg egy ideig ne essé k te
herbe, és, hogy a tab lett,'ík szedése már akkor is kockáza t 

nélkül el kezdhető, amikor a béta-HCG érték még a nem-ter
hes életlani tanomá ny felett van. 

MEGBESZÉLÉS Az OC felbecs ülhetetlen jelentőségű a fogam
zás szabályozásába n, a nem kíván t te rhességek és ezáltal a 

terhességge l összefüggő szövődmények megelőzésében . Egy 
hozzávetőleges felmérés (64) szerint 100000 tablet1át szedő 
esetébe n 117 méhe nkívüli terhesség, 10500 vetélés és 

10500 császá 1rnetszés t igénylő szülés előzhető meg. Ezek a 
szövődmények, jóllehet nagyo n ritkán, de saj nálatos módon 

anyai halá lhoz is vezet hetnek. 

Az OC haszná latának fogamzás gát láson kívüli előnyei nem 

kapnak e lég hangsúlyt, pedig meg lehetősen fontosak. Eze ket 
az e lőnyöket a l apvetően két csopo n ra osz thatj uk, asze rint , 

hogy jó vagy rossz indulatú megbe tegedések re vonatkoznak. 
A nőgyógyász onko lógus számára, noha az utóbb iak látsza

nak je l e n tősebbnek , az OC jó indula tú meg betege dése kre 
kifejt ett hatása is meg hatá rozó. 

Az ösz trogént és gesz tagén! tarta lmazó OC készí tményeknek 

a ho1rnon-érzékcny megbetegedésekre gyakorolt kedvező ha
tása a tabletták szedéséve l összefüggő hormon változáso kka l 

magyarázhatók. A tab le11ák során csökken az agya lapi mirigy 
sej tjeinek GH RH -na l szembe ni érzékenysége, és keveseb b 
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GH képződik. A petefészkekben tüszőérés nagyo n visszafo 

gott, az ösztrogén képződés minim ális, e lmarad az LH csúcs, 
nincs petesejt kilökődés, nem képződik sá rgates t, és nem 

termelődik progesz teron. Ezeket az endokrin változásokat a 
tab lettákban lévő hormonok helyettes ítik, vagy is az OC ala tt 

a hormon-érzékeny megbetegedésekre alapvetően ezek a hor
monok és nem a pete fésze k horm onok hatn ak. Ebbő l a 

szempo ntból fontos tudni , hogy még az alacso ny hormon
tartalmú készí tményekben lévő ösztrogén mennyiség is hoz 
závetőlegesen négysze rese annak, amit hormonpót ló keze lés 
son'ín adunk. 

Az hom10ná lis fogamzásgá tlók alkalmazása a hav ivérzés za

varainak kezelésébe n elemi fontosság ú, és az egy ik leghatá
sosabb kezelési forma. Ennek keretébe n nem kap e lég nyo

maté kot, hogy a vas hiányos vérszegé nység gya korisága a 
tablettákkal je lentősen csökkenthető, és ezá ltal vérátöm lesz

tések is elkerülhetők. Ez utóbbinak már társadalomegészség
ügy i jelentősége is van. Nem eléggé ismen a maradék pete
fésze k szindróma sem, és, hogy ez hormonális fogamzásgá t

lókkal eredményesen kezelhető . 

Meglepő és ellentmondásos, hogy a fogam zásgá tló tabletták 
szedése fogamzás gátlás céljából sok ese tben éppen a foga m

zást segíti elő. Az OC tanós használata ugyanis a megtermé
kenyülés szempontjából hátrányos elváltozásoka t, mint pete

fészektömlő, myoma, endometrios is, kismede nce i gyu lla
dás, 50-70%- kal csökkenti . Ezek a megbetege dések a nő i 

meddőség 50%-áért felelősek. A méh fibromyomája és az 
OC kapcsolata nem telj esen tisztázo tt. Az sem ismert, hogy 
a myomák GnRH antagonista keze lés utáni újra növekedése 

visszaszo rítható-e azonnal hormonális fogamzásgá tlók adásá
val. Ebben a vonatkozásban továb bi vizsgá latok feltétlenül 

indokoltak, amelyek arra is válasz t adhatnak, hogy OC mi
lye n hatássa l van a myomák rosszi ndulatú átalak ulására , 
méh sarcoma képződésére. 

A laikus hírköz lésbe n és sajn os az orvostá rsada lomba n is 
gyakran találkozunk azza l a téves állásponttal, hogy az em

lők j óindulatú megbetegedése iben megfo ntolandó vagy ép
pen nem tanácsos az OC . A rendelkezés re álló irodalmi ada

tok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Mega lapozot tan mond
hatjuk , hogy a fogamzásgá tló tab lettákat szedők között a j ó

indu latú emlő megbe tegedése k lényegese n ritkáb ban alak ul
nak ki, és az ezek miatt végzett műtétek szá ma is sokkal 

kevesebb ( 17-18). 

Az OC nincs hatással a szeméremtest- és hüvelyrák kialaku

lására. A fogamzásgátló tabletták szedése és a méhnya krák 
össze függése e llentmondásos. Nincs meggyőző bizonyíték 
arra, hogy a honnoná lis fogamzásgátlók, függet lenül attól, 
hogy mennyi ide ig szedik , kóro ki sze repe t j átszanának a 
CIN, illetve a méhnyak rák ke letkezésébe n. Sokka l inkább 
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arTól van szó, hogy a tablettákat szedők közö tt más kockáza
ti tényezők gyakrabban figyelhetők meg, ami leg inkább a 
szabadabb nemi é lettel magyarázható . 

em lehet e léggé hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy a 
méhtes trák és a petefészekrák előfordulása hom1onális fo
gamzásgá tlókkal szignifikánsan csökkenthető. A rendelkezé
sünkre álló vizsgá latok arra uta lnak, hogy OC mindkét da
ganat örök letes fo1máinak keze lésébe n is jelentőséggel bír. 

A ho1monális fogamzásgá tlók szedésének természe tesen szö
vődményei is lehetnek. Az alacsony hormont a11almú kész ít
ményekkel a káros mellékhatások sokka l ritkábbak . A koc
kázat tovább csökkenthető a OC körültekintő alkalmazásá
val. Ezt azért is fontos hangsúlyozn i, mert hormon ális fo
gamzásgát lók szedését 40-50 éves kor közö tt nem mind enki 
ajánlja jó szívvel ( 1 ). Érve k szó lnak fokozottabb kockázat 
mellett, ugyanakkor megala pozott megfigye lések igazolják, 
hogy a fentiekben isme rtetett feltételek között nagy bizton
ságga l adhatók. Ebből a szempo ntból, népegészségügy i von
zata miatt is figyelemre méltó a tabletták méhtest rák meg
előző hatása. A vá ltozás kora előtt 2 éven át alkalmazott OC 
a 60 éves kor körül kialaku ló méhtestrák gyako riságát 40%
kal csökkenti . Ily módon életek ezre i menthetők meg . Min
denképen e lgondolkoztat ó, hogy méhtestrák szempontjáb ól 
veszélyez tetett asszo nyoknak ne javasoljuk-e az OC szedését 
lega lább 2 éven át a menopauzá t megelőző években tisztán a 
méhtestrák kockázatának csökken tése céljából. Az OC sze
dés biztonság i feltételeit természetesen figye lembe kell ven
ni. Hasonló meggo ndolások érvényesülnek a petefészekrák 
vonatkozásában is. 

Kételyek merültek fel az OC és az emlőrák kapcso latában. 
Ezeket a kételyeket nem lehe t teljese n elosz latni, de bizonyí
tani sem. Kevés hormont tartalmaz ó tab lettákkal történő, 

hosszú-távú vizsgá latok adha tnak majd egyértelműbb vá

laszt. Nem tisztázott az OC és a máj adenoma , illetve az OC 
és a terhesség i trophobla st megbetegedés összefüggése sem, 
jóll ehet az utóbbi nem látszik va lósnak. Mindent összevet
ve, ha a kockáza tokat és kételyeket az OC kedvező hatása ival 
hason lítju k össze, a mér leg nyelve az utóbb iak irányába 
mutat. Az OC kedvező hatásait elemezve ne tévessz ük szem 
elő l , hogy népegészségügyi szempontb ó l is a legfontosabb a 
nem kívánt fogamzás gát lása . 

Összegezve azt mondhatj uk , hogy a hormonáli s fogamzás
gátlók szedésé nek előnyei azon túlmenően, hogy a fogam
zásgá tlás egy ik legmegbízhatóbb módszere, messze megha
ladják a kockázatát. Az új, kevés hormont tarta lmazó kom
binált készí tményeknek alig van mellékhatása, és ezek is jól 
kivédhetők, ha a tabl ettáka t körü ltekintésse l és megfelel ő 

fe ltéte lek mellett adjuk. Nem kap elég hang súlyt az OC on
kológia i jelentősége, ame lynek népegészségügy i vonalkozá-
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sai sem elhanyagolhatók. Ezért is tartottuk időszerűnek ezen 
összefog laló közlemény megírását. 
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