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A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA  A bakteriális vaginosis a hü-
vely „álgyulladásos” betegsége, amely a hüvelyváladék bakté-
rium összetételének megváltozása miatt jön létre. A peroxi dázt 
ter me lô tejsavbaktériumok (lactobacillusok) helyét jellegze-
tes, vegyes, alap ve tô en anaerob baktériumokból, Gardnerella 
vaginalisból, mycoplasma hominisból és mobiluncus fajokból 
álló baktériumflóra foglalja el. A bakteriális vaginosis tehát ún. 
sokbaktériumos betegség. A kórképhez gyulladásos jelenségek 
nem társulnak.

A gyulladás hiányára utal a betegség latin neve – bakteriális 
vaginosis – is. Az -osis utótag csak „betegségállapotot”, va-
lamilyen kórt jelent (például nephrosis), ami elméletileg lehet 
gyulladásos ere de tû is (leptospirosis). A gyulladás jellegzetes 
tüneteit mutató betegségekre azonban van megfelelô, -itis 
utótaggal képzett kifejezés; esetünkben vaginitis, azaz hüvely-
gyulladás. A bakteriális vaginosist magyarul bakteriális hü-
velybántalomnak, esetleg hüvelybetegségnek nevezhetnénk. 
A hüvelybántalom találóbb.

TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS  A trichomonas vaginalis és a 
sarjadzógombák (candidák) bizonyított jelenléte nélkül zajló 
– rendszerint egynemû, kellemetlen szagú folyással és emelke-
dett pH-értékkel (pH 5-5,5) járó – hüvelygyulladást 1955-ben 
Gardner és Dukes (1) „haemophilus vaginalis vaginitis” né-
ven írták le, és úgy gondolták, hogy a kórképért egy baktéri-
um, a haemophilus vaginalis felelôs. A betegséget korábban 
nem specifikus hüvelygyulladásnak nevezték. A haemophilus 
vaginalist késôbb corynebacterium vaginale névre keresztelték. 
A nevezéktani besorolás bizonytalansága már itt érezhetô volt, 
hiszen a két nemzetség teljesen eltérô Gram-negatív, illetve 
Gram-pozitív baktériumokat tartalmaz. Végül, amikor a DNS-
vizsgálatok igazolták, hogy ez a baktérium egyik említett nem-
zetségbe sem illik bele, egy új nemzetség- és fajbesorolásként 

a Gardnerella vaginalis nevet kapta; a haemophilus vaginalis 
vaginitis helyett pedig Gardnerella vaginalis vaginitis megjelö-
lés kezdett elterjedni. Garden és Dukes (1) elképzelése akkor 
dôlt meg, amikor nyilvánvalóvá vált – elsôsorban a laboratóri-
umok tenyésztési körülményeinek javításával –, hogy az egész-
séges és panaszmentes nôk hüvelyváladékában is 30-40%-ban 
kimutatható a Gardnerella vaginalis.

1980-82 között számos közlemény foglalkozott a bakteriális 
vaginosisban szenvedô nôk hüvelyváladékából nyert, eddig isr-
meretlen, kizárólagosan (obligát) anaerob, mozgó, erôsen hajlí-
tott formájú baktériumok jellemzésével. A késôbbiekben mobi -
luncus curtisii és mobiluncus mulieris néven vált ismertté ennek 
a baktériumnak a rövidebb és hosszabb változata. A mobiluncuu-
sok nemzetségébe tartozó fajokat elôször 1913-ban mutatták ki 
egy nô szülés után kialakult méhnyálkahártya-gyulladása kap-
csán. Jóllehet, ezt követôen a hüvelyváladékból többen is azo-
nosították, a „mobiluncus” nevet csak 1984-ben fogadták el (2). 
Meg fe le lô módszerrel – szigorú oxigénmentes tenyésztési körül-
mények biztosításával – és elég hosszú tenyésztési idô alkalma-
zásával (>5 nap) a bakteriális hüvelybántalomban szenvedô nôk 
je len tôs részénél, a hüvelyváladékból a mobiluncus kimutatható, 
ezért többen is úgy gondolták, hogy ennek a baktériumnak alap-
ve tô szerepe van a kórkép tüneteinek kialakulásában.

Az 1984-ben, Stockholmban megrendezett bakteriális vagi9-
nosis szimpóziumon már közös állásfoglalás született: ennek 
értelmében a gyulladásos jelek nélküli, jellegzetes klinikai 
tüneteket mutató kórkép megjelölésére a bakteriális vaginosis 
elnevezést kell használni. Ma is érvényes az akkor megfogal-
mazott meghatározás: „a bakteriális vaginosis a hüvely tejsav-
baktérium-flóra (lactobacillus) eltûnésével járó elváltozása, 
melynek során a tejsavbaktériumok helyét egy jellegzetes, ve-
gyes, túlnyomórészt anaerob baktériumokból álló baktérium-
flóra veszi át, egyéb kórokozó nem mutatható ki és nincsenek 
gyulladásos tünetek. A lactobacillusok helyét át ve vô vegyes 
baktériumflóra (lactobacillus) mennyiségi összetétele változó 
lehet. A bakteriális vaginosissal együtt elôfordulhat chlamydA-
ia trachomatis, trichomonas vaginalis vagy sarjadzógombák 
okozta hüvelygyulladás is”.

KÓROKOZÓK, KÓRKIALAKULÁS  A bakteriális hüvelybántalmat 
sokféle baktérium okozza, egyiknek sincs kizárólagos szerepe, 

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:142–152



Bakteriális vaginosis

143

és kis csíraszámban gyakorlatilag mindegyik kimutatható az 
egészséges nôk egy részének hüvelyváladékából is. A betegség 
kialakulásáért felelôs, általában elôforduló baktériumokat ösz-
szefoglalóan az 1. táblázatban tüntettük fel. 

a) Gardnerella vaginalis. A Gardnerella vaginalis erjesztô, sejt-
mér ge zô enzimet termelô, nem kizárólagosan anaerob bakté -
rium. A sejtfalszerkezete a Gram-pozitív baktériumokéra ha-
sonlít, de azokéval nem teljesen azonos. Nem mozgó, változó 
Gram-fes tô dé sû és alakú, rövid pálca, mely kifejezetten jól kö-
tô dik a hüvely és a húgycsô hámsejtjeihez. Kis csíraszámban 
egészséges nôk 30-40%-ának hüvelyváladékában is megtalál-
ható, a bakteriális hüvelybántalomban nagyobb csíraszámban 
az esetek 50-98%-ában lehet kimutatni. 

b) Mycoplasma hominis. Az egészséges nôk 20%-ában, a bakM-
teriális vaginosisok 60-80%-ában mutatható ki. 

c) Mobiluncus fajok. A mobiluncus nemzetségébe tartozó fa-
jok mozgó, kizárólagosan anaerob, változó Gram-festôdésû, 
hajlított pálca alakú baktériumok. Két faja ismert: a mobilunt-
cus curtisii (rövid, hajlított, anaerob pálca) két alfajjal (mobic-
luncus subspecies holmesii, mobiluncus subspecies curtisii) és 
a mobiluncus mulieris (hosszú, hajlított, anaerob pálca). Bár 
Gram-festôdésük változó – még Gram-negatívak is lehetnek –, 
a sejtfalszerkezetük a Gram-pozitív baktériumokéhoz hason-
ló, csupán a peptidoglikánréteg vékonyabb, mint más Gram-
pozitív baktériumoknál. Amíg a szabályos tejsavbaktériumot 
tartalmazó hüvelyváladékában csak elvétve találhatók, addig 
a bakteriális hüvelybántalomban szenvedôk 50-60%-ának hü-
velyváladékából kimutathatók. A mobiluncusok sejtkárosító 
anyagokat képeznek: ezek segítségével jutnak a sejtekbe, ká-
rosítják ôket, például a méhkürt sejtjeit.

d) Peptostreptococcusok. Ezek láncképzô, Gram-pozitív, il-
letve microaerofil streptococcusok, amelyek csak csökkentett 
oxigén jelenléte mellett képesek szaporodni, nem igénylik a 
teljesen oxigénmentes körülményeket. Az egészséges nôk 10-

30%-ának hüvelyváladékban is nagy számban fordulnak elô. 
A bakteriális vaginosisok 30-65%-ában mutathatók ki, ennek 
ellenére szerepük a kórkép kialakulásában meglehetôsen kér-
déses. Jóval több vizsgálatra – a csíraszám mennyiségi megha-
tározására – lenne szükség ahhoz, hogy jelentôségüket a többi 
anaerob fajjal együtt pontosan megítéljük.

e) Egyéb anaerob baktériumok. A bakteriális hüvelybántalom-
ban szen ve dôk hüvelyváladékából kinyerhetô egyéb anaerob 
baktériumok döntô többsége a Gram-negatív bacteroides, a 
porphyromonas és a prevotella nemzetségébe tartozik. Ezek a 
baktériumok megegyeznek abban, hogy mikroszkópos vizsgá-
lattal rövidebb-hosszabb, sokszor változó alakú, Gram-negatív 
pálcák formájában láthatók. A fajok egy része (porphyromonas 
asaccharolytica, porphyromonas endodontalis, porphyromonas 
gingivalis, prevotella melaninogenica, prevotella intermedia) 
kifejezetten pig ment ter me lô. A pigmentet nem termelô Gram-
negatív törzsek közül a prevotella bivia és a prevotella disiens 
esetleg egyes fusobacterium és bacteroides fajok fordulnak elô 
gyakrabban. A törzsek fajokon belüli azonosítását biokémiai 
próbákkal végezzük, ami meglehetôsen idô- és munkaigényes, 
és csak szigorúan oxigénmentes körülmények között lehetsé-
ges. Az egyéb anaerob baktériumok az egészséges nôk 10-40%-
ában, a bakteriális hüvelybántalomban szenvedôknek pedig 55-
80%-ában kimutathatók a hüvelyváladékból.  

f) Az ivarérett korú, egészséges nôk hüvelyváladékának 
legfontosabb összetevôje a tejsavat, hidrogén-peroxidot és 
bacteriocineket termelô tejsavbaktériumok (lactobacillusok). 
A H2O2-t kép zô tejsavbaktériumok a bakteriális vagino -
sisoknak csak hoz zá ve tô le ge sen 10%-ában fordulnak elô, és 
rendszerint kis csíraszámban. Ezzel ellentétben a peroxidázt 
nem termelô, anaerob tejsavbaktériumok a bakteriális hüm-
velybántalomban lel he tôk fel sokkal gyakrabban (3). A hid-
rogén-peroxid hathatósan gátolja, pusztítja a bakteriális hüa-
velybántalom kórokozóit. 

KÓRKIALAKULÁS  A betegség kialakulása rejtélyes: vajon nemi 
érintkezéssel terjedô betegség-e, vagy csupán kórosan megvál-
tozott hüvelyflóra, kellemetlen hüvelyi folyás.

Tisztázatlan a hüvelyi tejsavbaktériumok hiányának oka: azért 
hiányoznak-e, mert helyüket más baktériumok foglalták el, 
vagy a különféle baktériumok a tejsavbaktériumok elsôdleges 
hiánya, károsodása miatt szaporodtak meg. Az azonban bizo-
nyos, hogy a hidrogén-peroxidot termelô tejsavbaktériumok 
gátolják más baktériumok, például a Gardnerella vaginalis nö-
vekedését, szaporodását (4). 

Felderítetlen az is, hogy a hüvelyben miért nincsenek gyul-
ladásos jelenségek, és miért gyakori az ún. felszálló fertôzés, 
a méhnyak, méhüreg tünetmentes bakteriális betelepülése. A 
hüvely csökkent immunitása – az IL8 képzôdése bakteriális 
vaginosisban mérsékelt – a gyulladásos megnyilvánulások 
elmaradásának egyik lehetséges magyarázata. A csökkent 

1. táblázat.  A bakteriális vaginosisban nagy csíraszámban, gyakran elôforduló bak-
tériumok

Gardnerella vaginalis

Mycoplasma hominis

Mobiluncus fajok •   mobiluncus curtisii két alfajjal: mobiluncus subsp. 
holmesii és mobiluncus subsp. curtisii 

•  mobiluncus mulieris 

Anaerob baktériumok •  Peptostreptococcusok
•  Bacteroides fajok 
•   Porphyromonas fajok: porphyromonas asaccharolytica, 

porphyromonas endodontalis, porphyromonas gingivalis 

Fusobacterium fajok

Prevotella fajok •   prevotella melaninogenica, prevotella intermedia, 
prevotella bivia, prevotella disiens

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:142–152



144

immunitásért feltételezhetôen a bakteriális enzimek is fe le lô-
sek: a baktériumok némelyike ugyanis, a hüvely stb. védeke-
zését gyen gí tô, hidrolitikus enzimeket, proteázokat – legin-
kább szialidázt és prolidázt – termel. Valószínû, hogy ezek 
az enzimek bontják le az IL8-at (5). A Gardnerella vaginalis 
a sejteket feloldó cytolysint képez; ennek jelentôsége még 
nem ismert.  

Minden bizonnyal a csökkent immunitás következménye, hogy 
a nyakcsatornát elzáró nyák nem képes a baktériumok bejutását 
megakadályozni, és a baktériumok a nyakcsatornába, a méhûrbe 
és a méhkürtbe is eljutnak, rejtett fertôzést okoznak. A klini-
kailag néma fertôzés azonban a felszálló baktériumok renyhe 
fertôzôképességével (virulenciájával) is magyarázható (6). 

A méhûr állapotosoknál is fertôzôdik, ami magzatburok-gyul-
ladást okozhat, következményes idôelôtti burokrepedéssel, 
koraszüléssel. Kérdés, hogy a bakteriális hüvelybántalomban 
szen ve dô állapotosok koraszülése mindig a burok gyulladásá-
nak következménye? A válaszhoz további vizsgálatok szüksé-
gesek. Szoros kapcsolatot mutattak ki az emelkedett hüvelyi 
szialidáz, prolidáz enzimek mennyisége és koraszülések között 
(7). Ezeket az enzimeket fôként a mobiluncusok termelik, ami 
magyarázhatja, hogy elsôsorban a mobiluncusuk jelenlétében 
gyakori a koraszülés (5). Ugyancsak a mobiluncusok lényeges 
kóroki szerepére utal, hogy a méhûri fertôzések is leggyakrab-
ban a 9-10-es Nugent-pontos bakteriális hüvelybántalomban 
szen ve dôk nél alakulnak ki (ld. lejjebb). 

GYAKORISÁG, TERJEDÉS  A bakteriális vaginosis a hüvely egyik 
leggyakoribb betegsége, a hüvelyi fertôzések 40-50%-át teszi 
ki. A tényleges elôfordulást nehéz felmérni, hoz zá ve tô le ge sen 
az ivarérett korú nôk egyharmadában fordul elô, állapotosoknál 
15-50%-os gyakoriságot találtak. Egy-egy „Nemi érintkezéssel 
ter je dô betegségek” rendelésen akár a betegek 60%-ában is fel-
fe dez he tô. A földrajzi különbségek jelentôsek: Afrikában kü-
lönösen gyakori. Méhen belüli fogamzásgátló eszközt viselôk 
között gyakrabban, fogamzásgátló tablettákat szedôknél vi-
szont ritkábban észleltek. A serdülés elôtt és a változókor után 
viszonylag ritkább. A nemi élet formái – egy társ, sok társ, ko-
rai kezdet stb. – és a bakteriális hüvelybántalom összefügg; a 
gyakori társváltás, korai kezdet elôsegíti kialakulását, a nô-nô 
kapcsolatban (leszbikusok között) mindennapos. Dohányzás, 
alkoholizmus, rossz életkörülmények, nem megfelelô tisztál-
kodás ugyancsak hajlamosító tényezôk. A széles hatástartomá-
nyú antibiotikumok, a hüvelybe dugott tárgyak, eszközök és a 
hüvelyi öblítések is megbontják a hüvelyváladék élettani bak-
térium-összetételét, ezáltal elôsegítik a bakteriális hüvelybán-
talom kialakulását. Különösen gyakori a bakteriális vaginosis 
a HIV-fertôzött nôknél. 

TÜNETEK ÉS KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁS  A bakteriális hüvely-
bántalom nem terjed a szeméremtestre, de a nyakcsatornába, a 
fel sô nemi szervekbe bejut, és méhkürtgyulladást, kismedencei 
gyulladást (pelvic inflammatory disease), meddôséget, valamint 

alsó húgyúti fertôzést okozhat. Alkalmasint vérzési zavarral 
(köztes vagy elhúzódó vérzés) társulhat, bár ez nem jellemzô. 
Bakteriális vaginosisban szenvedôknél végzett méheltávolítáé-
soknál gyakoribb a gyulladásos szövôdmény, különösen az ún. 
csonkgyulladás. Sokszor társul hüvelyi trichomonas- vagy can-
di da fer tô zés sel, CIN-nel (cervicalis intraepithelialis neoplasia), 
méhnyakrákkal azonban nem. Hajlamosít a HIV-fertôzésre. 

A bakteriális vaginosisos betegek felének-kétharmadának van-
nak tünetei, 25-50%-uk panaszmentes. Legjellemzôbb tünet 
a hüvelyfolyás, amely szürkésfehér, tej vagy krémszerû – de 
lehet sárgás is –, egynemû (nem pelyhes), bô, és állandó ned-
vességérzetet kelthet. A hüvelyváladék szívósan tapad a hü-
velyfalhoz, arról nehezen választható le, és sokszor már a vizs-
gálatkor a hüvelybemenetnél egyértelmûen látható. A folyás 
legtöbbször jellegzetesen kellemetlen, bomló halra, ammóniá-
ra emlékeztetô, gyakran csípôs szagú. A kellemetlen szag kü-
lönösen feltûnô a hüvelyvizsgálatnál, a hüvelybe vezetett ujj 
kihúzásakor. A szag erôssége a havivérzés alatt és a házasélet 
után is fokozódhat – az utóbbiban valószínûleg az ondó lúgos 
vegyhatása is közrejátszik. A hüvelyváladék kellemetlen szaga 
a baktériumok anyagcseretermékeinek (diamin, poliamin, am-
mónia) következménye. 

A betegek a hüvelyfolyás mértékét és szagát igen el té rô en ítélik 
meg; végletek is elôfordulnak – egyesek az alig ész re ve he tô 
folyást is elviselhetetlennek tartják, másokat pedig az átható 
szagú, nagy mennyiségû folyás sem zavar. 

Jellemzô, hogy a kellemetlen folyás ellenére nincsenek hüvely- 
és szeméremtest-gyulladásra jellemzô klinikai tünetek (fájda-
lom, vöröses elszínezôdés, kifejezett érzékenység, égô, csípô, 
visz ke tô érzés). 

VÁRANDÓSOK BAKTERIÁLIS VAGINOSISA  Bakteriális hüvelybánta-
lomban szenvedô állapotos asszonyoknál sokszor keletkezik 
magzatburok-gyulladás (chorioamnionitis), gyakori az idô elôt-
ti burokrepedés, a vetélés, a vetélések, illetve szülések utáni 
méhnyálkahártya-gyulladás (endometritis) és a koraszülés. Az 
újszülöttek sokszor kissúlyúak. A várandósság második harma-
dában je len lé vô bakteriális vaginosis – minden más tényezôtôl 
függetlenül – a koraszülések kockázatát jelentôsen növeli. Ál-
talában, a várandósság minél korábbi szakaszában fordul elô a 
bakteriális hüvelybántalom, annál inkább várható valamilyen 
szö vôd mény, koraszülés (8). 

A BAKTERIÁLIS VAGINOSIS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

• Húgyúti fertôzések
• Szülés/vetélés utáni méhnyálkahártya-gyulladás
• Mûtét utáni gyulladás, fôleg hüvelycsonkgyulladás
• Függelék-, kismedencei gyulladás, meddôség 
• Magzatburok-gyulladás, idôelôtti burokrepedés
• Koraszülés, vetélés, kissúlyú magzat

A betegség hajlamosít egyéb fertôzésekre, mint HIV, candida, trichomonas stb.
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KÓRISMÉZÉS ÉS KÓRJÓSLATI TÉNYEZÔK  A bakteriális vaginog-
sisos nôk hüvelyváladéka jellegében és összetételében is lényel-
gesen eltér az egészséges nôk hüvelyváladékától, de nagymér-
tékben eltér a kü lön bö zô hüvelygyulladásokat kísérô folyástól 
is. A jellegzetességek megállapítása a betegség felismerésének 
meghatározó része. 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK  

A HÜVELYVÁLADÉK VEGYHATÁSÁNAK MÉRÉSE  A bakteriális vaginosisban 
a hüvelyváladék pH-ja 4,5 fölött van – pH 5-7 –, szemben 
az egészségesek hüvelyváladékának pH 3,8-4,3-as értékei-
vel. Emelkedett pH-érték azonban más betegségben, például 
trichomoniasis, is elôfordulhat. Lényeges, hogy valóban a hüy-
velyváladék pH-ját mérjük; a minta ne keveredjen a méhnyak 
váladékával, mert az élettani körülmények között is jóval lúgo-
sabb, mint a hüvelyváladék. Vér, ondó jelenléte vagy a vizsgá-
lat elôtti hüvelyöblítés szintén jelentôsen befolyásolja a hüvely 
pH-jának meghatározását.

A fogamzóképes nôk 4 alatti hüvelyi pH-értéke egészséges 
hüvelyflórára utal, 5-6,5 érték viszont a hüvelyváladék kóros 
baktérium-összetételét jelzi. Az egészséges hüvelyflórában a 
H2O2-t képzô tejsavbaktériumok túlsúlyban vannak más, ún. 
lehetséges kórokozókkal szemben. A lactobacillusok a hidro-
gén peroxidot a hüvely középsô és felsô sejtrétege (intermedier 
és szuperficiális sejtek) által képzett glikogén felhasználásával 
termelik, és jóformán csak a glikogéndús hüvelyváladékban 
képesek elszaporodni. A hüvely középsô-felsô sejtrétege csak 
meg fe le lô ösztrogén hatására – vagyis az ivarérett korban – 
alakul ki, a serdülés elôtt, a változókor után nôk hüvelyében 
legfeljebb elvétve találhatók. Ha a tejsavbaktériumok száma 
csökken – a hüvelyflóra megbomlik –, a tejsavképzôdés visz-
szaszorul, a hüvely pH-értéke emelkedik. A 4,5 fölötti hüvelyi 
pH-érték tehát kóros hüvelyflóra következménye. A pH-mé-
rést végezheti az orvos, de az is meg fe le lô, ha az asszonyok 
maguk mérik meg. Többféle módszer is használatos: pH-in-
dikátorok, elektródás mérés és a kereskedelmi forgalomban 
kapható mé rô esz kö zök, mint például a Machery–Nagel-teszt, 
Merck-teszt stb. Ezek többé-kevésbé egyforma biztonsággal 
alkalmazhatók. 

HÜVELYKENET KÉSZÍTÉSE  A hüvelyváladék mikroszkópos vizsgálata 
– a hüvelykenet – jellegzetes képet mutat: 
a) A hüvelyhámsejtek többé-kevésbé épek.
b) Tejsavbaktériumok a kenetben legfeljebb elvétve láthatók.

c) A kenet zsúfolásig tele van baktériumokkal – mintha köles-
sel lenne megszórva –; a baktériumok gyakorlatilag mindent 
lefednek.

d) Az ép hámsejteket baktériumok veszik körül, felszínüket is 
a baktériumok tömege fedi, annyira, hogy a sejtek határa 
sokszor nem látszik. Ezeket a sejteket nevezzük kulcssejtek-
nek („clue”-sejtek) (1. ábra).

e) Gyulladásos sejtelváltozások, sejtszétesések nem láthatók. 
Fehérvérsejtek alig fordulnak elô – számuk nagynagyítá-
sonként nem több mint öt.

A hüvelyváladék mikroszkópos vizsgálatára használhatunk na-
tív kenetet – ilyenkor célszerû fáziskontraszt-mikroszkóppal 
vizsgálni – vagy vitális, illetve Gram-festett kenetet. Természe-
tesen más festési eljárás is jól alkalmazható. A natív kenetben 
rendszerint jól láthatók az élénken mozgó, rövidebb-hosszabb, 
hajlított pálcák (mobiluncus curtisii és mulieris). A vitális festés 
elô nye, hogy a kenet azonnal vizsgálható, a módszer gyakor-
latilag a nôgyógyászati vizsgálat része. Kivitelezése egyszerû: 
a hüvelyfalról vattatamponnal vett váladékot tiszta, zsírtalaní-
tott tárgylemezre kenjük vékonyan, azonnal egy csepp festéket 
(3%-os kristályibolya-oldat) adunk hozzá, és fedôlemezzel le-
fedjük. A kenetet rögtön nézzük meg, mert hamar beszárad. A 
Gram-festett kenetekbôl még arról is tájékozódhatunk, hogy a 
látott baktériumok Gram-negatív vagy -pozitív festôdésûek-e. 

A bakteriális vaginosis pontosabb megállapítását remélik a 
Gram-festett kenet részletesebb értékelésétôl, az ún. Nugent-
pont rend szer tôl (9). 

Ez a pontrendszer három baktériumformát vesz figyelembe: 
1. nagy, szabályos, tompa végû, Gram-pozitív pálcák (tejsav-

baktériumok), 
2. kis, Gram-negatív vagy bizonytalan Gram-festôdésû, rö-

vid, polimorf pálcák (Gardnerella vaginalis és bakteroides 
fajok) 

3. hajlított, bizonytalan Gram-festôdésû pálcák (mobiluncus 
fajok). 

A BAKTERIÁLIS VAGINOSIS LABORATÓRIUMI 
KÓRMEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI

• A hüvelyi pH mérése
• Hüvelykenet-vizsgálat 
• Aminteszt
• A baktériumok tenyésztése
•  A hüvelyváladékban felszaporodott, betegségsajátos anyagok (molekulák) 

mérése
• A baktériumok azonosítása DNS-szerkezetük alapján (PCR-vizsgálatok)

1. ábra.   Kulcssejt. Ép hámsejt teljesen fedve apró baktériumokkal. A sejthártya 
nehezen körvonalazható.
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Az egyes baktériumformákhoz 
tartozó baktériumok száma külön-
külön is pontozható, például, mint 
a nagy, szabályos, Gram-pozitív 
pálcák, azaz a tejsavbaktériumok 
a 2. táblázat szerint (10). 

A három jellegzetes baktériumfor-
ma arányát pontokkal fejezzük ki 
(Nugent-pontszám) (3. táblázat): 
0-3 pont (normál flóra), 4-6 pont 
(átmenti flóra) és a 7-10 ponttal 
értékelt bakteriális vaginosisra 
jel lem zô kenetet. A kis és a haj-
lított, Gram-negatív vagy bizony-
talan Gram-festôdésû pálcikák és 

a Gram-pozitív coccusok együttes elôfordulása jó összhangban 
van a bakteriális hüvelybántalom klinikai képével, a peptostrepe-
tococcus, prevotella és Gardnerella vaginalis telepek száma 
pedig a Nugent-pontrendszerrel; minél több a telep, annál na-
gyobb a pontszám. A Nugent-pontrendszer hátránya, hogy nem 
azonosítja a baktériumokat, például a bakteriális vaginosist jelzô 
7-10 pontértékbôl nem következtethetünk arra, hogy az adott ke-
netben milyen fajta baktériumok vannak. Áthidalásként, külön 
csoportnak tekinthetjük a 7-8-as, illetve 9-10-es értékhatárokat: 
az utóbbi esetben a hüvelyflórát a mobiluncus fajok uralják. 

A nemzetközi irodalomban újabban a Gram-festett kenetek 
fokozatbeosztását adják meg a pontok helyett: 1-es fokozat 
(grade I) az egészséges nôk hüvelyváladékának felel meg, a 
3-as fokozat (grade III) pedig a bakteriális hüvelybántalomban 
szen ve dôk Gram-festett hüvelykenete. A 2-es fokozat (grade II) 
az átmeneti vagy köztes kenet, amely az utóbbi idôben új meg-
világításba került. Vannak módosítási kísérletek is, az egyik 
munkacsoport az egyszerûbb alkalmazás miatt egy nullás és 
4-es fokozat megkülönböztetését is javasolja (11). Ez azonban 
még nem terjedt el.   

A mintavétel idôpontja jelentôsen befolyásolhatja a hüvelyke-
netben látott képet. Az egészséges nôk hüvelyflóráját jellemzô 
lactobacillusok száma ugyanis sokszor naponként változhat, és 
je len tô sen eltérhet a havivérzés szakaszai szerint is. Hoz zá ve tô-

le ge sen a nôk 20%-ában található meg a lactobacillusok túlsúlya 
a teljes menstruációs ciklus alatt, többségüknél a Gram-festett 
kenetekben a lactobacillusok számának nagyfokú csökkenése 
élettani körülmények között is megfigyelhetô – különösen a 
vérzés alatt –, ami a bakteriális vaginosis hamis kórisméjéhez 
vezethet. Ebbôl következik, hogy egyetlen hüvelykenet vizs-
gálata – ha benne jelentôs számú lactobacillusokat nem látunk 
– téves eredményt adhat. 

Számos próbálkozás történt a bakteriális hüvelybántalom meg-
állapítására nem várandós nôknél naponkénti, a beteg saját 
maga által vett hüvelyváladék Gram-festett keneteinek vizsgá-
latával. A mintát vagy vattapálcás tamponnal vették a hüvely-
boltozatból, vagy hüvelytampon felhelyezésével, melyet egy 
óra múlva távolítottak el. Mindkét esetben a nyert hüvelyvála-
dék Gram-festett kenete jól vizsgálható, értékelhetô, a Nugent-
pontrendszer meghatározására is alkalmas volt.

AMINTESZT (AMINE VAGY WHIFF TEST)  Egy-két csepp 10-20%-os KOH 
hozzáadására a hüvelyváladék kellemetlen szaga fokozottabb 
lehet. A vizsgálatnál az orvos szaglással dönt a teszt pozitivi-
tásáról. Az aminteszt kétes értékû, megítélése függ a vizsgáló 
személyétôl is. Pozitív aminteszt nemcsak bakteriális vaginoi-
sisban, hanem trichomoniasisban és más gyulladásoknál, sôt 
nagy mennyiségû ondó jelenlétében is elôfordulhat.  

A HÜVELYVÁLADÉK TENYÉSZTÉSE  A bakteriális hüvelybántalom kór-
is mé zé sé hez szükséges baktérium-tenyésztés különlegesen 
felszerelt laboratóriumot igényel, elsôsorban, mert a tenyész-
tésekhez szigorúan oxigénmentes környezetet kell biztosítani. 
A betegségre jellemzô vegyes anaerob baktériumflóra csak így 
mutatható ki. A mintákat is szigorúan oxigénmentes körülmé-
nyek között kell a laboratóriumba szállítani. Az oxigénmentes 
tenyésztéssel párhuzamosan a hüvelyváladékot hagyományo-
san is tenyésszük az aerob baktériumok felfedése végett. A leg-
meg fe le lôbb tenyésztési idô: 5-7 nap. 

Egészséges nôk hüvelyváladék tenyészetébôl készített aerob 
és anaerob módon tenyészett lemezeken is dús lactobacillus 
flóra látható. Ha az aerob tenyészetben hiányzik a lactobacillus, 
az anaerob módon inkubált lemezen pedig dús (109-1011 telep/
ml) anaerobflóra tenyészik, melynek részeként megtalálhatók 
a prevotella és porphyromonas fajainak feketén pigmentált 
telepei, kimutathatók a tûszúrásnyi apró mobiluncus telepek, 
valamint a jellegzetes mycoplasma hominis telepek, a bakte-
riális hüvelybántalom kórisméje felállítható. Nem szükséges a 
telepek szám sze rû sí té se, a betegség a tejsavbaktériumok hiá-
nya, egy magas csíraszámban jelenlévô Gardnerella vaginalis 
és egy igen magas csíraszámú vegyes anaerobflóra telepeinek 
jelenléte alapján is megállapítható. 

Érdekes megfigyelés, hogy bakteriális vaginosisban a hüvely-
váladékból készített, az anaerobok, illetve a mycoplasma homz-
inis tenyésztésére alkalmazott táptalajon – megfelelô hosszú 
tenyésztési idô után – nagy számban jelennek meg a törzsre 

2. táblázat. A Gram-festett hü-
velykenetekben elôforduló tejsav-
bak té riumok számának pontrend-
szere (10)

Pontszám Tejsavbaktériumok 
száma*

0 >30

1 5–30

2 1–4

3 <1

4 nem látható

* Gram-pozitív pálcák látóteren-
ként ezerszeres nagyítással

3. táblázat.  Nugent-pontrendszer (0-tól 10-ig) (9)

Pontszám Nagy, szabályos, 
kis, Gram-pozitív 

pálcák*

Gram-negatív/
bizonytalan Gram-
festôdésû pálcák*

Hajlított, Gram-nega-
tív/bizonytalan Gram-
festôdésû pálcikák*

0 4+ 0 0

1 3+ 1+ 1+ vagy 2+

2 2+ 2+ 3+ vagy 4+

3 1+ 3+

4 0 4+ 

* darab immerziós (1000x) látóterenként.

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:142–152

Bôsze P és munkatársa



Bakteriális vaginosis

147

jel lem zô, a táptalaj felszínérôl nehezen eltávolítható, tü kör to jás-
sze rû telepek. Nagy valószínûséggel a flóraváltozás részeként 
értékelhetjük ezt a tenyésztési eredményt is, hiszen a mycok-
plasma hominis kis csíraszámban egészséges nôk hüvelyválan-
dékában is elôfordulhat. 

A bakteriális hüvelybántalom tenyésztésen alapuló diagnosz-
tizálása a gyakorlatban nem vált be, mert a tenyésztés körül-
ményes, hosszú ideig tart, továbbá költséges is; az anyagi rá-
fordítás jóval több, mint a Gram-kenet vizsgálatáé. Nehezíti 
a tenyésztés alapján felállítható kórismézést az is, hogy a be-
tegség kialakulásában sokféle baktérium szerepel. Ezek közül 
önmagában egyik sem kórjelzô, amiért többféle tenyésztést 
kell egyszerre végezni. Egymagában a Gardnerella vaginalis 
tenyésztése sem elegendô.

AZ ÚN. TESZTKÁRTYÁK  Ezeket elsôsorban az Egyesült Államokban 
vezették be. A tesztkártyák közül egyesek bakteriális anyagcse-
re termékeket, a hüvelyváladékban felszaporodott, betegségre 
jel lem zô anyagokat (molekulákat) mutatnak ki, mások oligoe-
nukleotid hibridizációs próbák. Az elterjedtebb tesztkártyákat 
a 4. táblázat mutatja.

A tesztkártyák a gyakorlatban még nem terjedtek el, inkább 
„szû rô” módszerek, és csak arra jók, hogy kiszûrjék a továb-
bi vizsgálatra érdemes betegeket. Valós értékük megállapítása 
csak további vizsgálatokkal lehetséges. Értékelésüknél figye-
lembe kell venni, hogy a hüvelyváladéknak csak egy vagy két 

jel lem zô jét vizsgálják, ámbár a klinikai kórmegállapítást hasz-
nosan kiegészíthetik.

A BAKTÉRIUMOK DNS-VIZSGÁLATA  A baktériumokat DNS-ük alapján, 
a bakteriális hüvelybántalom eseteiben is azonosíthatjuk a szo-
kásos PCR- (polimeráz láncreakció) vizsgálatokkal. Kizárólag 
kutatási céllal alkalmazzák, fôleg a betegség sokbaktériumos 
természete miatt.  

AZ AMSEL-ISMÉRVEK  A bakteriális vaginosis 1983-ban megfogal-
mazott, Amsel nevéhez fûzôdô ismérvek (5. táblázat) szerinti 
kórismézése széles körben elterjedt a gyakorló orvosok köré-
ben (12). Meghatározás szerint a betegség kórisméje akkor ál-
lítható fel, ha a négy Amsel-ismérv közül három jelen van, a 
gyakorlatban azonban két ismérv pozitivitása is elegendô (13). 
Különösen fontosak a kulcssejtek. 

A folyás mennyiségét, formáját, szagát a vizsgáló orvos állapít-
ja meg a beteg panaszainak messzemenô szem elôtt tartásával. 
Különösen fontos a beteg véleménye a hüvelyváladék szagára 
vonatkozóan, már csak azért is, mert a vizsgálók 50%-a más hü-
vely be teg ség bôl származó hüvelyváladék-minták közül legalább 
egyet hamisan pozitívan értékel, egyötödük pedig a bakteriális 
hüvelybántalomban szenvedô betegek egy részében nem ismeri 
fel a jellegzetes szagot. Jóllehet a bakteriális hüvelybántalomban 
a hüvelyi folyás jellegzetes, alkalmanként hasonló folyással jár-
hat a hüvelyi trichomonas- vagy gombás fertôzés is.  

Késôbb az eredeti Amsel-ismérvek módosítását javasolták a 
betegség pontosabb megállapítása céljából. Ennek értelmében 
a hüvelykenet-vizsgálat csak akkor tekinthetô pozitívnak, ha a 
kenetben a vizsgált összes laphámsejt legalább 20%-a kulcssejt. 
A bakteriális vaginosisban a hüvelykenetben fehérvérsejtek ál-
talában nincsenek; elôfordulásuk a kulcssejtek mellett azonban 
nem jelenti a bakteriális hüvelybántalom kórisméjének elvetését, 
hiszen a betegséggel más hüvelyi fertôzés is párosulhat. 

GYAKORLATI VONATKOZÁSOK  Alapvetôen mind az Amsel-ismér-
veken, mind a Nugent-pontrendszeren alapuló kórmegállapí-
tás használható a bakteriális vaginosis igazolására, azonban 
ezek érzékenysége és fajlagossága némileg eltér egymástól: a 
Nugent-pontrendszer érzékenysége és fajlagossága az Amsel-
ismérvekhez hasonlítva 89, illetve 83%, illetve az Amsel-is-
mérvek érzékenysége és fajlagossága a Nugent-pontokhoz ha-
sonlítva 70, illetve 94%. 

4. táblázat.  A bakteriális vaginosis kórismézésére használt gyors-, úgynevezett 
orvosi tesztek – tesztkártyák

Tesztkártyák Megjegyzés

Aminopeptidáz-
tesztkártya

•   A bakteriális vagonisisban szenvedôk hüvelyváladéká-
ban elôforduló aminopeptidáz kimutatására szolgál.

•  Érzékenység/fajlagosság*: 90 és 97%. 

pH- és 
amintesztkártya 
(Fem Exam)

•   Két ponton (pH és amin) keletkezô elszínezôdésre 
épül, a hüvelyváladék pH-értékét és aminszintjét méri. 
El szí ne zô dik, ha a pH-érték >4,7, illetve amikor az 
aminmennyiség a határérték felett van. 

•  Érzékenység/fajlagosság**: 86 és 92%.
•  Pozitív és negatív elôrejelzô értékek: 79 és 85%.

BV (bakteriális 
vaginosis) kék teszt 
– (BV blue test)

•   A kórokozó baktériumok szialidáztermelésén alapszik. 
Az enzim az oldatban lévô színképzô (kromogén) anyag 
színváltozását okozza. A kékes-zöld elszínezôdés 
– pozitív eredmény – bakteriális hüvelybántalomra utal, 
a sárgás színre váltás pedig a negatív eredmény.

Affirm-teszt 
(félautomata DNS 
hibridizációs próba)

•   A nagy csíraszámban elôforduló Gardnerella vaginalist 
mutatja ki.

•  Érzékenység/fajlagosság**: 95 és 70-95%.

Electronic nose •  Az illékony zsírsav anyagcsere termékeket mutatja ki.

VI-SENSE–vaginal 
discharge self-test

•   A különbözô hüvelyi fertôzések és a bakteriális hüvely-
bántalom egyidejû megállapítását célzó, sokösszetevôs 
vizsgálómódszer.

* Az összehasonlítást a Gram-festett kenet és a tenyésztés eredményeivel végezték.
** Az Amsel-ismérvekkel összevetették 

5. táblázat.  A bacterialis vaginosis Amsel-ismérvei 

Egynemû, fehéres – tej- vagy krémszerû –, nem gyulladásos, a hüvelyfalhoz szívó-
san tapadó hüvelyváladék.

Kellemetlen, csípôs, ammóniaszerû szag (bomló halszag); ha a hüvelyváladékhoz 
1-2 csepp 10%-os KOH-ot adunk, a szag kifejezettebbé válik (aminteszt).

A hüvelyváladék pH-értéke: >4,5. 

=>20% kulcssejt a hüvelykenetben.
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2. ábra.  A bakteriális hüvelybántalom gyakorlati kórismézése (BV  bakteriális vaginosis)

Az átmeneti baktériumflórára utaló kenetek (Nugent-pontszám: 
4-6, 2-es fokozat) klinikai értékelése bizonytalan; lehet, hogy 
a bakteriális hüvelybántalom kifejlôdése vagy éppen vissza fej-
lô dé se miatt alakult ki. A legújabb vizsgálatok szerint ilyenkor 
inkább egy külön kórképrôl van szó, amelyet „aerobic vaginin-
tis” néven körvonalaztak 2002-ben (14). A betegséget az aerob 
baktériumok – leginkább a streptococcusok és az Esheria coli – 
okozzák, tehát egészen mások, mint a bakteriális vaginosist. Jel-
lem zô továbbá a fehérvérsejtek – immunválasz – felszaporodá-
sa a hüvelyváladékban. A legsúlyosabb formájában a laphám is 
elpusztul, és parabasalis sejtek látatók. Ez az eset valószínûleg 
az ún. sorvadásos hüvelygyulladásnak (atrophic vaginitis) felel 
meg, jel lem zô en ösztrogénhiányos állapotokban fordul elô. Az 
aerobic hüvelygyulladások elkülönítése a bakteriális hüvely-
bántalomtól azért indokolt, mert más a klinikai jelentôségük 
– fel té te lez he tô en sokkal fontosabbak az amniongyulladások, 
idô elôt ti burokrepedés és a koraszülések vonatkozásában – és 
kezelésük is különbözik. 

Sajnálatos módon hazánkban igen kevés helyen diagnosztizál-
ják a bakteriális vaginosist az Amsel-ismérvek alapján: nem 
végzik el a hüvelyváladék pH-jának mérését, az amintesztet, 
sôt a hüvelykenetek vizsgálatát sem. 

Az említett bizonytalanságok, hiányosságok ellenére a bakteriáe-
lis vaginosis a mindennapi orvoslásban viszonylag könnyen fel is-
mer he tô. Összegezve, a következôket tarthatjuk szem elôtt: 
a) A hüvelyváladék tenyésztésével igazolhatók a betegségben 

elô for du ló kórokozók, s ennek alapján a betegség megállapít-
ható, de a tenyésztés hosszadalmas, munkaigényes, sajátsá-
gos felszerelést, képzést igényel, és drága is, ezért tenyésztést 
csak kivételesen és többnyire kutatási céllal végzünk. A leg-

több hazai laboratóriumnak nincs megfelelô anaerob tenyész-
tési lehetôsége ahhoz, hogy a betegséget a tenyésztés alapján 
megállapítsa.  

b) A Gram-festett kenet, Nugent-pontrendszer szerinti vizsgá-
lata viszonylag tényszerû, de csak a megfelelôen képzett és 
gyakorlott vizsgáló kezében megbízható. Alkalmazása in-
kább várandósoknál, tanulmányokban lényeges. 

c) A gyakorlatban a betegség klinikai módszerekkel, az Amsel-
ismérvek alapján kórismézhetô, jóllehet egyik ismérv sem 
kór jel zô (patognomikus). A legmegbízhatóbb a kulcssejtek 
kimutatása és a hüvely pH-jának mérése. A klinikus szerzô 
tapasztalata szerint az ún. „gyorskenet” – kris tály ibo lya ol dat-
tal festett vagy fáziskontraszt-mikroszkóppal nézett festetlen 
kenet – gyakorlati értéke nagy: a jellegzetes baktériumflóra 
és a kulcssejtek jól felismerhetôk, a tejsavbaktériumok, fe-
hérvérsejtek és a sejtgyulladásos jelenségek hiánya jól meg-
ítél he tô. Elônye, hogy a nôgyógyász maga végezheti azonnal 
a nô gyó gyá sza ti vizsgálat után; csupán egy mikroszkóp meg 
némi gyakorlat szükséges hozzá (2. ábra).

d) A többi laboratóriumi vizsgálómódszert ma még kutatási 
céllal alkalmazzuk. 

A KEZELÉS ÉS A MEGELÔZÉS LEHETÔSÉGEI  A bakteriális vaginosis 
kezelésének kettôs célja van: a betegség kórokozóinak elpusz-
títása és a hüvely lactobacillus tartalmának helyreállítása. A 
kórokozó eltûnésével a lactobacillusok többnyire maguktól 
felszaporodnak. A betegeket általában a tünetek megszüntetése 
végett kezeljük, érvek nem támasztják alá, hogy a tünetmente-
seknek is gyógyszereket adjunk, mert a betegség rendre kiújul. 
Állapotosoknál azonban a kezelés a bakteriális hüvelybánta-
lom következményeinek (koraszülés, idôelôtti burokrepedés 
stb.) kivédése céljából, tünetmentes esetekben is szükséges. 

BV-re gyanús folyás, panaszok

Gyorskenet

pH <4,5BV-re jellegzetes kenet (>20% kulcssejtek)

Kezelés  
(A diagnózis a hüvelyi pH mérésével 

megerôsíthetô, de nem feltétlenül szükséges)

BV kizárható

BV-re jellegzetes BV-re nem jellemzô

Hüvelyi pH-érték meghatározása  
(pH-jelzô papírral)

Célzott vizsgálatok egyéb 
fertôzésekre

pH >4,5

Kenetvizsgálat (gyors- vagy Gram-festett kenet)

Kezelés

Bôsze P és munkatársa
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Tünetmentes hüvelybántalomban szenvedôk kezelése javasolt 
még mûtéti beavatkozások elôtt a gyulladásos szövôdmények 
elkerülésére. 

A GYÓGYSZERES KEZELÉS LEHETÔSÉGEI  A korábban adott antibiotiku-
mokat (szulfonamid krém, ampicillin, tetracyclin) az új, hatá-
sosabb készítmények váltották fel. A szokásosan alkalmazott 
gyógyszerek a következôk:  

1. Metronidazol. A metronidazol hatásosan pusztítja az egy sej-
tû eket (véglények, protozoonok) és célzottan gátolja az anaerob 
baktériumok DNS-sét. A tejsavbaktériumokat szá mot te vô en 
nem károsítja. Hatását helyi és szájon keresztüli alkalmazás 
esetén is kifejti – a belekbôl jól felszívódik, a hüvelyváladék-
ban is nagy mennyiségben választódik ki; töménysége a szé-
rumban és a hüvelyváladékban közel egyforma. Metronidazolt 
tartalmazó készítményeink a Klion tbl (250 mg), a Klion hü-
velykúp (500 mg), a Klion-D 100 hüvelytabletta és a Supplin 
(250 és 500 mg-os filmtabletta). 

A bakteriális vaginosis gyógyításában a leghatásosabb a hétna-
pos, napi 2x500 mg, tablettás kezelés. Javasolták még az egy-
szeri 2000 mg-os, szájon keresztüli kezelést is, ennek hatásos-
sága azonban valamivel kisebb, mint a hétnaposé (gyógyulási 
arány 84, illetve 95%). A négy 500 mg-os tabletta egyszeri be-
vételét inkább akkor javasoljuk, ha nem vagyunk biztosak ab-
ban, hogy a beteg a hétnapos kezelést pontosan betartja, vagy 
hogy a mellékhatások miatt be tudja tartani. 

A hüvelyi kezeléssel (hüvelykúp, hüvelytabletta) kevesebb ta-
pasztalatunk van; a jól bevált és egyszerû tablettás kezelés mi-
att csak ritkán alkalmazzuk. A nemzetközi irodalomban sokat 
olvashatunk a metronidazol gél hüvelyi kezelésrôl (napi 2x1 
adagnyi [kb. 5g] 0.75%-os  metronidazol gél adandó a hüvely-
be 5 napig). A kezelést a tablettás kezeléssel egyformán jó-
nak tartják. Hazánkban a metronidazol gél nincs forgalomban, 
helyette metronidazolt tartalmazó hüvelykúpok használhatók. 
Nem bizonyított, hogy a hüvelykúppal kiegészített tablettás 
kezelés hatásosabb, mint a tabletták egyedüli adása, ami azzal 
is magyarázható, hogy a metronidazol a szájon keresztüli keze-
lésnél is nagy töménységben mutatható ki a hüvelyváladékban.      

A kezelés alatt és után két, illetve az egyszeri nagyadagú ke-
zelésnél 3 napig az alkohol fogyasztása kerülendô, mert kó-
ros alkoholhatás (alkohol-összeférhetetlenség) jöhet létre. A 
metronidazol legfontosabb mellékhatásai: keserû, fémes szájíz, 
szájszárazság, hányinger, étvágytalanság, hasmenés, fejfájás. 
Ritkán a vizelet sötétre festôdhet, és megfigyelték a fehérvérsej-
tek számának csökkenését is. Túlérzékenység (allergiás kiütés) 
kivételesen fordul elô. A mellékhatások átmenetiek, maguktól 
meg szûn nek, és ritkábban fordulnak elô, ha a betegek a tab-
lettákat étkezés után veszik be. A metronidazol disulfirammal 
nem adható együtt. A kezdeti aggodalmak után kiderült, hogy 
a metronidazol tablettás kezelésének sincs magzatkárosító ha-
tása, ezért a várandósság elsô idôszakában is adható.

A metronidazol kezeléssel szemben a bakteriális hüvelybánta-
lom kórokozói érzéketlenné válhatnak. A jelenség szerencsére 
nem szokványos, ezért a metronidazol a betegség kiújulásakor 
ismételten adható. 

2. Tinidazol. A metronidazolhoz hasonló vegyület, második 
nemzedék nitroimidazol származék. Szájon át adva a szérum-
ban és a nemi szervi szövetekben is nagyobb töménységben 
választódik ki, mint a metronidazol, felezési ideje is hosszabb, 
mellékhatásai pedig ritkábbak. Az 500 mg tinidazolumot tar-
talmazó tablettát (Tinidazole) forgalmazzák. Mindig egyszeri, 
2 g-os (4 tabletta) adagban adjuk egy alkalommal, a metronida -
zolnál ismertetett elôírások szem elôtt tartásával. Kivételesen 
ezt a mennyiséget a következô napon is beveheti a beteg.

3. Clindamycin. A clindamycin az aerob és anaerob baktéri-
umok ellen is hatásos; hatástartománya nagyobb, mint a metk-
ronidazolé. Eredményesen pusztítja a bakteriális vaginosis 
kórokozóit (különösen a mycoplasma hominist, a mobilincus 
fajokat, alfajokat, a Gardnerella vaginalist), de a tejsavbakté-
riumokat is, ámbár ez utóbbi csak átmeneti, egy hónappal a 
kezelés után már nem észlelhetô (10). 

A bakteriális vaginosis gyógyítására a hüvelyi kezelés terjedt 
el. A clindamycin (Dalacin) hüvelykrémet 400 és 800 mg-t 
tartalmazó, 20, illetve 40 g-os kiszerelésben forgalmazzák. 
Ajánlott adagja: naponta egy adagolónyi (kb. 5 g) krém es-
ténként, lefekvéskor, magasan a hüvelybe, 7 napon keresz-
tül. A helyileg a 100 mg-os clindamycin hüvelykúp is adható; 
naponta egy kúp, 3 napon keresztül. A kúpokat este kell a 
hüvelybe feldugni. Az irodalmi adatok szerint ez a kezelés 
is hatásos, de hazai tapasztalattal nem rendelkezünk, mert a 
Dalacin hüvelykúp nincs forgalomban, gyógyszertárakban 
azonban összeállítható.   

A hüvelyi kezelésnek mellékhatása ritkán van: a hüvely és sze-
méremtest belövelltsége, érzékenysége, égô érzése és ritkán 
túlérzékenységi tünetek fordulhatnak elô. A szisztémás clindaé-
mycin kezelés általános mellékhatásai (gyomor-bélrendszeri 
panaszok, izgatottság, fejfájás, májmûködési zavar, bôr tü ne-
tek, a fehérvérsejtek számának átmeneti csökkenése, elvétve 
szívpanaszok, álhártyás vastagbélgyulladás) gyakorlatilag nem 
fordulnak elô, az irodalomban is csak egy-egy alkalommal 
számoltak be róla. Egyidejûleg fennálló trichomonas- vagy 
gombás fertôzés esetén adása nem javasolt. A clindamycin 
állapotos asszonyoknak is adható, jóllehet a várandósság elsô 
három hónapjában alkalmazásának kockázatai még nem telje-
sen tisztázottak. 

Legújabban a clindamycin tablettákkal végzett kezelést is szor-
galmazzák, másodlagos kezelésként javasolják. Naponta 2x1 300 
mg-os tablettát (Dalacin C 300 mg kapszula) adunk 7 napig. Mel-
lékhatásokkal – többnyire gyomor-bélpanaszokkal – gyakrabban 
kell számolni, mint helyi kezelés mellett, de ezek rendszerint 
nem olyan súlyosak, hogy a kezelést meg kellene szakítani. 
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4. Povidone-iodine (Betadine). A bakteriális hüvelybántalom 
kezelésére hüvelykúp formájában alkalmazzuk: esténként 1-1 
kúpot magasan a hüvelybe kell helyezni 14 napon keresztül. 
A kezelés hatásos, de mellékhatásai – csípô, égetô, kellemet-
len érzés, nagyritkán jódérzékenység – miatt elég sokan meg-
szakítják. Hátránya a hosszú kezelési idô. Helye a bakteriális 
vaginosis kezelésében nem megállapított, a kiújuló fer tô zé sek 
meg elô zé sé ben, kezelésében nagyon hasznos lehet, de elsô ke-
zelésként is adható.

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A javasolt gyógyszeres kezelési 
elô írá so kat áttekinthetôen az 6. táblázat mutatja. Célszerû elô-
ször az elsôdleges kezelés valamelyikével próbálkozni a beteg 
egyedi érdekeinek szem elôtt tartásával. A különbözô kezelési 
formák nagyjából egyformán hatásosan pusztítják a kórokozó-
kat, és a tünetek megszüntetésében sincs számottevô különb-
ség. Talán a Tinidazol kezelés a legegyszerûbb és legbiztonsá-
gosabb. Vegyük figyelembe, hogy a gyógyszerekkel szemben 
ellenálló (rezisztens) baktériumtörzsek már eleve is elô for dul-
hat nak, gyakrabban a kezelések alatt fejlôdnek ki. 

KIÚJULÁS  Sajnos az eredményesen kezelt bakteriális vaginosis 
is gyakran (80%) kiújul, aminek feltételezhetôen három oka 
van: 1. a kezeléssel a hüvelyben nem változnak meg a beteg-
ség kialakulásáért felelôs körülmények, 2. a bakteriális hüvely-
bántalmat az egészséges hüvelyben is elôforduló baktériumok 
okozzák, és 3. a hüvelyben a lactobacillus flóra helyreállítása 
nem tökéletes. Ez utóbbi miatt kísérleteket végeztek tejsav-
baktériumokat tartalmazó készítmények hüvelyi bevitelével 
(„ökokezelés”). Próbálkoztak joghurt, aludttej alkalmazásával, 
ezek azonban nem váltak be, mert többnyire nem peroxidot ter-
me lô tejsavbaktériumokat tartalmaznak, és bennük a kórokozó 
baktériumok is elôfordulhatnak. Eredményesebbek lehetnek a 
lactobacillusokat tartalmazó kúpok, például a Gynoflor. Ugyanc-

csak ebbôl a célból alkalmazzák a tejsavas hüvelyöblítést, a 
lactát- és tejsavtartalmú hüvelykúpokat. 

A gyakori kiújulások megelôzésére ún. fenntartó (4 hóna-
pos) hüvelyi kezelést javasolnak, például metronidazol géllel. 
Másik le he tô ség: 2x500 mg metronidazol tabletta 3 napig a 
havivérzés elôtt 2 nappal kezdve, és a menstruáció ötödik nap-
ján újra 3 hónapig. Egyéb kezelési formákat is megkíséreltek. 
Egy ér tel mû állásfoglalás még nem alakult ki. 

A NEMI TÁRS KEZELÉSE  A férj, társ kezelése nem szükséges, mert a 
bakteriális vaginosis nem egyértelmûen nemi érintkezéssel ter-
je dô betegség. Ennek ellenére vannak, akik célszerûnek tartják, 
különösen, ha a bakteriális hüvelybántalom újra és újra kiújul, 
noha a társ kezelése nem csökkenti a betegség ismételt jelent-
kezését. Ilyenkor inkább a társ szûrése, vizsgálata más nemi 
érintkezéssel terjedô betegségre javasolt. A bakteriális hüvely-
bántalomban szenvedôk társainál a nemkankós húgy csô gyul la-
dás gyakoribb. 

TÁRSULÓ NEMI BETEGSÉGEK  A bakteriális hüvelybántalommal társu-
ló betegségek, például HIV, trichomoniasis stb. a kezelési for-
mákat nem befolyásolják. A bakteriális hüvelybántalmat gyak-
ran kísérô nemi betegségekre mindig gondoljunk: a makacs, 
folyvást ismétlôdô esetekben szûrôvizsgálatokat is célszerû 
végezni. Minthogy a bakteriális vaginosis hajlamosít HIV-re, 
a HIV-szûrés különösképpen megfontolandó. Lényeges: a 
bakteriális vaginosis gyógyszeres kezelése után a betegek 10%-
ánál hüvelyi gombásodás alakul ki.    

TANÁCSOK  Hüvelyöblítés, habfürdô, a szeméremtest samponnal 
érintkezése kerülendô. Új kapcsolatnál ajánlatos a védôgumi.

VÁRANDÓSOK BAKTERIÁLIS VAGINOSISÁNAK SZÛRÉSE, KEZELÉSE  A gya-
kori koraszülés (magzatburok-gyulladás, idôelôtti burokrepe-
dés) miatt elôtérbe került a várandósok bakteriális vaginosis 
szû ré se és kezelése. Számos elôretekintô, ellenôrzött tanul-
mányt is végeztek, ezekbôl összefoglalóan a következôk álla-
píthatók meg: 

1. Valószínû, hogy ha a koraszülés kockázata fokozott – ko-
rábban már volt koraszülés, sovány alkat stb. –, az állapotosok 
szû ré sé vel és a bakteriális hüvelybántalomban szenvedôk ke-
zelésével az idôelôtti burokrepedések és a koraszülések gyako-
risága csökkenthetô, még tünetmentes asszonyoknál is. 

2. Az összes várandósra vonatkoztatva a vélemények meg-
oszlanak: Gardó (15) úgy véli, hogy a várandósok gyakori 
fer tô zött sé ge és a következményes gyakoribb koraszülés miatt 
a hüvelyi pH mérését a várandósgondozás részévé kell tenni. 
Az elsô szûrést leg ké sôbb a második harmad elejéig célszerû 
elvégezni. Emelkedett pH-értéknél további vizsgálatokkal 
igazoljuk a bakteriális vaginosist, a betegeket azonnal kezel-
jük. A Saling által javasolt koraszülés-megelôzés keretében az 
asszonyok saját maguk mérik a hüvelyben a pH-t heti két al-

6. táblázat.  A bakteriális vaginosis kezelési irányelvei

Elsôdleges kezelés

Tinidazolum (2 g, vagyis 4 tabletta Tinidazol) egyszerre, este étkezés után.

vagy

Klion (metronidazol) tabletta (2x500 mg naponta, 7 napig)*

vagy 

Clindamycin hüvelykrém (400 és 800 mg-ot tartalmazó 20, illetve 40 g-os krém): 
naponta egy adagolónyi (kb. 5 g) krém esténként, lefekvéskor magasan a hüvely-
be, 7 napon keresztül. 

Másodlagos kezelés

Metronidazole hüvelykúp (csak akkor, ha az elôzô kezelések nem alkalmazhatók)

vagy 

Povidone-iodine hüvelykúp (Betadine) (esténként egy kúp a hüvelybe 14 napig)

vagy

Clindamycin tabletta (300 mg naponta kétszer 7 napig)

*  Ha a 7 napos kezelés nem biztosított, a metronidazol tabletta, 2000 mg-os (4 500 
mg-os tbl), egyszeri adagban is bevehetô este étkezés után.
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kalommal. A megelôzés eredményeként jelentôsen csökkent a 
kissúlyú koraszülöttek aránya. 

A nemzetközi irodalom nem fogalmaz ilyen egyértelmûen, a 
szer zôk többsége szerint csak fokozott koraszülési kockázat 
esetén csökkenthetô az idôelôtti burokrepedés és koraszülés. 
Ennek értelmében csak az ún. „nagy kockázatú” állapotos asz-
szonyoknál javasolják a szûrést – a második harmad elejétôl 
kezdve. Mindazonáltal egy legújabb összegezô metaelemzés 
(metaanalízis) ellenkezô következtetéssel zárult: az alacsony 
koraszülési kockázatú másállapotosok körében csökkent je len-
tô sen a koraszülések száma a bakteriális vaginosis szûrés és 
kezelés eredményeképpen, míg a közepes és nagykockázatúak-
nál nem (16). A szerzôk azonban hangsúlyozzák a statisztikai 
tévedés lehetôségét. 

3. Az újabb megfigyelések a hüvelyváladék baktérium-összeté-
telének jelentôségére hívják fel a figyelmet: a koraszülés leg fô-
képp a mobiluncusokkal (Nugent-pontszám: 9-10) függ össze, 
veszélye Nugent 7-8-as pontértéknél kisebb. Ezek a megfigye-
lések azonban további megerôsítést igényelnek. 

KEZELÉS  A várandósok bakteriális hüvelybántalmának kezelésére 
a tabletták adása (3x250 mg metronidazol 7 napig, vagy 2 g 
metronidazol egy adagban) lényegesen hatékonyabb, mint a hüb-
velyi kezelés. Egyes szerzôk az állapotosság elején felfedezett 
bakteriális vaginosis kezelésére mégis inkább a hüvelyi clindai-
mycin kezelést javasolják, ámbár ennek hatásossága kérdéses 
(17). A második, harmadik harmadban adott hüvelyi clindamym-
cin az újszülöttek fertôzését fokozhatja.  

Nem tisztázott, hogy az állapotos asszonyok kiújult bakteri-
ális hüvelybántalma esetén miként járjunk el – újabb kezelés, 
hányszor stb. 

Különösen jelentôs a bakteriális vaginosis vetélések, terhesség-
megszakítások elôtti kezelése, mindenekelôtt a kismedencei 
gyulladások kialakulásának megakadályozása végett.  

A BETEGEK ELLENÔRZÉSE, KÖVETÉSE  A kezelést követô három 
hét után célszerû a betegeket ellenôrizni. A beteg kikérdezése 
– meg szûn tek-e a panaszai – és nôgyógyászati vizsgálata rendre 
ele gen dô, de laboratóriumi ellenôrzés, mindenekelôtt a gyors-
kenet-vizsgálat is végezhetô. 

A JÖVÔ ÚTJAI  További tanulmányok a betegség népességi je len-
tô sé gé nek felmérésére kívánatosak, különösen az állapotosok 
bakteriális hüvelybántalmát illetôen. Nem kevésbé helyénva-
lók a rejtélyes kóreredetet feltáró kutatások, és az egyszerûbb, 
biztonságosabb kórismézést célzó, a megelôzés lehetôségeit 
vizsgáló klinikai tanulmányok. 

A bakteriális hüvelybántalom kórismézésének egyik viszony-
lag új módszere a hüvelyváladékban felszaporodott, a beteg-
ségre jellemzô molekulák kimutatása, mennyiségük mérése. 

Ilyen módszer például a gyors – az eredményekre nem kell na-
pokat várni –, tényszerû, bármikor ismételhetô, és egyszerûen 
alkalmazható, ún. conducting polymer sensor arrays (18), vagy 
a közvetlen sialidase assay stb. 

Az ígéretes, új kezelési lehetôségek egyike a hüvely betelepí-
tése életképes lactobacillusokkal. Nemrég számoltak be egy 
probioticus lactobacillus alkalmazásáról (19), és a hazánkban 
is kapható Gynoflor kezeléssel (20) elért 80-90%-os gyó gyu-
lás ról. A kezelés sarkalatos pontja a megfelelô, embereknél 
is alkalmazható lactobacillus törzsek elôállítása. Vélhetôen 
ezzel a módszerrel a kiújulások is megelôzhetôk, ami a jövô 
egyik legfontosabb feladata. 
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