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ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

Mirena®, LNG-IUS alkalmazása  
idiopátiás menorrhagiák kezelésében 
MARGITAI BARNABÁS DR.

Bayer-Schering Pharma, Orvosi Osztály

BEVEZETÉS  A menorrhagia vagy hypermenorrhoea erôs, de sza-
bályos mestruációs vérzés, amely a fogamzó korú nôk közel 
5%-át érinti. A szakorvoshoz fordulók körében a vér zés za var-
ral kapcsolatos panaszok aránya 9-14%. A nôknek mintegy 
harmada tapasztal életében erôs menstruációs vérzést. A pana-
szok a változókorhoz közeledve gyakoribbá válnák. 

Hypermenorrhoearól akkor beszélünk, ha a havivérzés meny-
nyisége meghaladja a 80 ml-t. Hypermenorrhoeát okozhat a 
méh adenomiotikus magnagyobbodása, submucosus myo ma-
góc, méhûri polyp, hagyományos méhûri fogamzásgátló esz-
köz, a méhnyálkahártya kóros megvastagodása, glan du lar cys-
ti cus elváltozása, méhnyálkahártyarák. A szisz té más kórképek 
közül a von Willebrand-betegség, a throm bo cy ták mû kö dé sé-
nek zavarai, a pajzsmirigymûködés zavara, elégtelenül beállí-
tott cukorbetegség, nem megfelelôen irányított anti coagu láns 
kezelés okozhat menorrhagiát. A testsúly, a dohányzás s a 
szülések száma nem bizonyítható kockázati té nye zôk. Az ún. 
idiopátiás erôsvérzések hátterében húzódó okot nem ismerjük. 
Ezekben ultrahangvizsgálattal eltérést nem észlelünk, a méh 
ürege egységes, izom da ga nat nem torzítja. Fel té te lez he tô az 
endometrium pro stag lan din kép zé sé nek zavara. 

A vérveszteség mértékétôl függôen alakul ki vérszegénység. 
Súlyosságát a szérum ferritin-, haemoglobinszint és haemo-
tok rit érték alapján állapítjuk meg, amelyekkel a klinikai kép 
összhangban van. Csökken a vér haemoglobinszintje, a szérum 
ferritinszintje. A betegek fáradékonyak, nehezen összpontosí-
tanak, súlyosabb esetben szédülésrôl is panaszkodnak. Fizikai 
teljesítményük csökken, életminôségük romlik. 

A kórismét a kórelôzmény, a nôgyógyászati vizsgálat és a kis-
meden cei ultrahangvizsgálat és a laboratóriumi vizsgálat (vér-
kép) alapján állítjuk fel. Ha szükséges, szövettani vizsgálatot 

is végzünk. Az erôs havivérzést okozó szisztémás betegségek 
kizárására, szokványosan az ún. „nagylabort”, pajzs mi rigy mû-
kö dés-, vércukor- és prolaktinmeghatározást nem végzünk (1).

A kezelési lehetôségek: gyógyszeres kezelés és sebészeti be-
avatkozások (1. táblázat). A terápia célja a vérzés mennyiségé-
nek csökkentése, a beteg panaszainak megszûntetése. Rendre 
elôször a kisebb kockázatú, de kevésbé hatékony gyógyszerek 
adásával kezeljük a betegeket, s csak eredménytelenség ese-
tén fordulunk a nagyobb kockázatú, de hatékonyabb sebészeti 
megoldások felé (2). 
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1. táblázta.  Az idoipátiás menorrhagiák kezelési lehetôségei (3-4)

Kezelés Hatékonyság Megjegyzés

Nemszteroid gyulla-
dás- csökkentôk

20-50% ↓ Gyomor-bél panaszok, hasi fájdalom

Tranexamsav 20-60%↓ Ritkán hasi panaszok, hányinger

Danazol 50% ↓ Androgén  mellékhatások

GnRH-analógok >90% ↓ Klimakteriális tünetek, csont-
ritkulás, fejfájás, hányinger 

Fogamzásgátló tabletták 
folyamatos szedése

20-50% ↓ Fejfájás, hányinger, emlôfeszülés

Progestogen tabletták 
a sárgatestszakaszban 

0-10% ↓ Hányinger, emlôfeszülés

Orális progestogenek 
az 5-16. napon, 21 
napos ciklusokban 

87% ↓ Hányinger, emlôfeszülés

Levonorgestrelt kibocsátó 
méhen belüli eszköz (IUS)

79-97% ↓ Elhúzódó pecsételô vérzés, 
emlôfeszülés, fejfájás; felhelye-
zésnél ritkán méhátfúródás,
A vérzéskimaradás aránya 20%.

Endometriumabláció 80-94% ↓ A szövôdmények aránya 0-13%, 
különösen az elsô generációs 
módszereknél magasabb, 
Az amenorrhoea aránya 15%*

Méheltávolítás 100 % ↓ Biztos eljárás, a beavatkozások 
több mint 30%-ában számol-
hatnak be szövôdményrôl.

(↓) vérzés mennyiségének csökkenése;   (*) más szerzôk a méhnyálkahártya eltá vo-
lítása utáni amenorrhoea kialakulását 15%-nál nagyobb arányban tünetik fel.(3-6)
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MIRENA®,  LEVONOGESTREL – INTARUTERIN REDNSZER (LNG-IUS)  
A T-alakú eszköz szárára szerelt polydimethylsiloxan tartály-
ból 20 ug levonorgestrel ürül naponta folyamatosan, egyenle-
tes koncentrációt biztosítva a méh üregében és a vérben egy-
aránt A levonorgestrel állandó, kis töménységben mutatható ki 
a vérbôl (01 ng/ml), amely nagyságrendekkel kisebb, mint a 
menorrhagiák kezelésében szokásosan alkalmazott gestogén 
tabletták szedésénél. A szájon keresztül a szervezetbe jutott 
készítmények szérumszintje jelentôs napi ingadozásokat mutat. 
A Mirenából kiürülô progestogen hatását a méh üregében közvet-
lenül fejti ki. A méhnyálkahártyában, nagy töménységben lévô 
levo nor gest rel gátolja az endo met rium ösztrogénreceptorainak 
képzôdését, s ezáltal a méhnyálkahártya érzéketlen marad a 
keringô ösztradiollal szemben (antiproliferativ hatása jelentôs). 
A Mirena használatakor a méhnyálkahártyában szerkezeti átala-
kulások és gyenge idegentest-reakció is megfigyelhetô. A méh-
nyál ka hár tya burjánzásának gátlása a kezelés elsô hónapjaiban 
fokozhatja a pe csé te lô vérzést. Ezt követôen, a Mirena hasz-
nálata alatt az endometrium erôs gátlása miatt a menstruációs 
vérzés idô tar ta ma és mennyisége is lényegesen csökken. Az 
LNG-IUS méhnyálkahártyára kifejtett hatását használjuk ki az 
idio pá tiás menorrhagiák kezelésében is. 

A leggyakoribb ellenjavallatok: a nemi szervek fertôzései, kis-
me den cei gyulladás, metrorrhagia, súlyos acne, 3 cm-nél na-
gyobb myo ma góc, edometriális polyp, a méh nyálkahártyá já nak 
megvastagodása, szövettanilag igazolt simplex vagy comp lex 
atypia és a méhtestrák. Klinikai vizsgálatokban a folli cu lu sok 
megnagyobbodását, funkcionális pete fé szek cisz ták kialakulá-
sát a Mirenát használók 12 %-ánál észlelték. A legtöbb meg-
na gyob bo dott tüszô nem okoz tünetet, és három hónapon belül 
vissza fej lô dik.

KLINIKAI VIZSGÁLATOK  Az LNG-IUS hatékonyságát idiopátiás menor-
rhagia kezelésében számos tanulmányban vizsgálták: 

Kripliani és munkatársai (7) vizsgálatukba 63 beteget vontak 
be menorrhagia miatt. A betegeknek LNG-IUS-t helyeztek fel, 
s négy éven keresztül követték ôket. Vizsgálták a men stru áció 
mennyiségének változását, a haemoglobinszint változását és 
az endometrium vastagságát. A 63 beteg közül tíznek a mé-
hét eltávolították (15,9%). Négy év után 45 beteg (71,4%) 
folytatta a terápiát. A havivérzés mennyiségének csökkenése, 
a heamoglobinszint emelkedése (1,06±1,7 g/dl; p = 0,000), 
az endometrium vastagságának csökkenése (3,4±3,53 mm; 
p = 0,0001) 12 hónap alatt szignifikánsan változott. A betegek 
dys men orrhoeája három hónap alatt az esetek 77,5%-ában meg-
szûnt. Három hónap alatt a betegek 77,7%-ának ren de zôd tek a 
panaszai, 18 nônél (28,6%) alakult ki amen orr hoea. A szerzôk 
megállapítják, hogy a LNG-IUS, medikált intrautrin eszköz ha-
tékony idiopátiás menorrhagiák kezelésében (2) - a közlemény 
nem foglalkozott a mellékhatásokkal. 

Xiao és munkatársai (8) az LNG-IUS hatását idiopátiás men orr-
hagiá ban szenvedô 34 betegnél vizsgálták három éven át. A be-

tegeket a 6., 12., 24. és a 36. hónapban ellenôrizték. Figyelték 
a vérzés mennyiségének és mintázatának változását, mérték a 
szérum ferritin és haemoglobin mennyiségét. A vérzés meny-
nyisége 124,2 ml-rôl 23,4, 26,4, 2,7, 13,7 ml-re csökkent, ami 
megfelel 78,8, 83,8, 97,7 és 85,0% csökkenésnek. Szérum 
fer ritin szint 21,9 ng/ml-rôl 92,8 ng/ml-re nôtt a 36. hónapra. 
A szérum haemoglobinszint 121,5 g/l-rôl 135,5 g/l-re emelke-
dett a vizsgálat végére. A laborértékekben észlelt változások 
mindegyike a kiindulási értékhez viszonyítva szignifikáns volt. 
A vizsgálatok egy ér tel mû en igazolják az LNG-IUS terápiás ha-
tását idio pá tiás menorrhagiáknál.  

AZ IDIOPÁTIÁS MENORRHAGIÁK KEZELÉSÉNEK NEMZETKÖZI 

IRÁNYELVEI 

A Current Care Giudeline Work Group by the Finnish Gyneco-
logical Association (9):

• A LNG-IUS jelentôsen csökkeneti a menstruáció mennyisé-
gét és bizonyítottan javítja a betegek életminôségét. [A]*

• Hatékonysága összevethetô az endometriumabláció és a méh-
el tá volítás hatékonyságával. A kezeléssel a betegek egyfor-
mán elégedettek.

• Az LNG-IUIS alkalmazásának kedvezô egyéb hatása a men-
stru ációs fájdalom csökkentése, a praemenstrualis tünet együt-
tes mérséklése.

• Az LNG-IUS felhelyezésénél a perforáció és a fertôzés való-
színûsége elenyészô.

• Az elsô hónapokban rendszertelen pecsételô vérzés jelent-
kezhet.

• A kezelés alatt a korábban észlelt szorongás, depresszió meg-
szû nik. Érdemi hatása a nemi életre nincs, azt nem befolyá-
solja. [B]*

• Az felhelyezés után 20%-kal nô a petefészekciszták kialaku-
lásnak valószínûsége. [C]*

• A ciszták többnyire tünetmentesek és maguktól meg szûn nek.

NICE-irányelvek (6): 
• Kimutatható myoma góc esetén akkor helyezhetô fel LNG-

IUS, ha a méh üregét a góc nem torzítja, mérete nem haladja 
meg a 3 cm-t. [D]*

• Hormontartalmú készítmények akkor alkalmazhatók, ha a 
beteg beleegyezik, és még szeretne állapotos lenni.[D]* 

• Mind a hormontartalmú, mind a hormonmentes készítmé-
nyek alkalmazása megengedett, a rendelkezésre álló bizo-
nyítékok alapján. 

• A kezelési lehetôségekrôl a betegeket pontosan tájékoztatni kell. 
• A választható kezelések alábbi sorrendje javasolt:
 1. LNG-IUS alkalmazás (legkevesebb 12 hónap) [A]*
 2.  Tranexamsav [A]*, NSAID [A]*, oralis fogamzásgátló 

készítmények [B]*
 3.  Noresthisterone 15 mg, naponta a ciklus 5-26. napján, 

hosszú hatású im. progestereone [A]*
 Ha a hormontartalmú készítmények alkalmazása nem megen-

gedett, a 2. pontban felsorolt készítmények javasoltak. [D]*
• LNG-IUS esetén a vérzés mennyisége és idôpontja megvál-

tozhat. A változás (pecsételô, rendszertelen vérzés) 6 hóna-
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pig is elhúzódhat, ezért az eszköz eltávolításával legalább hat 
hónapig várjunk. [D]*

• Ha a hypermenorrhoea dysmenorrhoeával szövôdik, NSAID 
javasolt. [D]*

• Az NSAID és tranexamsav adása mindaddig folytatható, 
amíg eredményes. [D]*

• A gyógyszeres kezelés kudarca csak akkor mondható ki, ha a 
hormontartalmú és a homonmentes készítmények sem váltak 
be. Sebészeti megoldás (az endometrium ab lá ció ja vagy hys-
te rec to mia) csak ezt követôen javasolt. [D]*

• Danazol szokványos alkalmazása nem indokolt. [A]*
• Oralis progestogének alkalmazása csak a lutealis fázisban 

nem ajánlott. [A]* 
• Etamsylate hypermenorrhea kezelésében nem javasolt. [A]*
• GnRH-analógok mûtétet megelôzôen alkalmazhatók. Hat 

hónapnál hosszabb GnRH-kezelésnél a mellékhatások miatt 
hormonpótlás indokolt. [B]*

• A méhkaparás, mint kezelési módszer kerülendô [C]*. Az el-
végzett küretet követôen a vérzés ismét jelentkezik. A curre-
tage csak mint diagnosztikai módszer ajánlható, ám az 
endometrium-mintavétel kisebb beavatkozás.

• A mûtéti beavatkozások javasolt sorrendje:
 1. Második generációs ablációs módszerek
 2. Elsô generációs ablációs technikák
 3. Laparoszkóppal segített méheltávolítások
 4. Hüvelyi méheltávolítások 
 5. Hasi méheltávolítások 

Apgar (4):
• Az esô választandó terápia az orális gesztagén a ciklus 5-26. 

napján, amely az idiopátiás menorrhagiáknak hatékony rö-
vid távú kezelése. A betegek elégedettebbek, mint a hormont 
kibocsátó méhen belüli eszközzel. [A]

• A betegek hosszotávú kezelés során elégedettebbek a hor-
mont kibocsátó méhen belüli eszközzel, mint a progesztogén 
adásával. [A]

• Méheltávolítás abban az esetben ajánlható, ha a beteg már 
nem kíván szülni. [A]

• Amennyiben a beteg már több gyermeket nem akar, de a méh-
el tá vo lí tást sem, a méhnyálkahártya eltávolítása javasolt. [A]

ÖSSZEGZÉS  A LNG-IUS terápiás alkalmazásának létjogosult-
ságát idiopátiás menorrhagiák esetén számos tanulmány igazol-
ja. Az eszköz hatékonyságával kapcsolatban megfogalmazott 
bizonyítékok a legmagasabb csoportba sorolhatók [A]. A nem-
zetközi kezelési irányelvek bizonyítékokkal alá tá masz tott meg-
állapítások, ajánlások gyûjteményei, melyek aktualizálása folya-
matos. Törekvés a nemzetközi irányelvek, ajánlások és a napi 
kezelési gyakorlat közötti különbség csökkentésére, a betegek 
érdekeit szolgálja. A LNG-IUS (Mirena®) elsô helyen szerepel 
idio pá tiás menorr hagiák a nemzetközi kezelési irányelvekben. 
Hatékonysága a gyógyszeres kezelések közül kiemelkedik, az 
endo met ri um ablá ciók hatékonyságával vethetô össze. A bete-
gek elégedettsége és élet mi nô sé ge LNG-IUS-terápiával hasonló, 
mint a mû té tet követôen. Az LNG-IUS-kezelés mellékhatásai és 

a mû té tek szövôdményei jelentôs eltérést mutatnak. Lényeges 
az eltérés a kétféle kezelés költségei között is. Ennek kö szön he-
tô, hogy számos országban, amelyekben a Mirena®-t az idio pá-
tiás menorrhagiák kezelésében alkalmazzák, csökken a mû té ti 
megoldások száma és az ellátás költsége. A Mirena®, LNG-IUS 
alkalmazása költség-hatékonysági szempontból megfontolásra 
érdemes a hazai gyakorlatban is. (5, 10-13)
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Ajánlás 
fokozat

Meghatározás

A Az ajánlások legalább egy 1++ fokozatú bizonyítéknak számító meta-
ana li zi sen vagy rendszerezett irodalmi áttekintésen alapulnak, és a saját 
népességre jól vonatkoztathatók; vagy legalább 1+ szintû bizonyítéknak 
számító, a saját populációra jól adaptálható és egy ér tel mû en hasonló ha-
tást mutató vizsgálatokon alapulnak.

B Az ajánlások legalább 2++ szintû bizonyítéknak számító, a saját népes-
ségben jól alkalmazható, és egyértelmûen hasonló hatást mutató vizsgála-
tokon vagy 1++ és 1+ szintû bizonyítékok extrapolálásán alapulnak.

C Az ajánlások legalább 2+ szintû bizonyítéknak számító, a saját popu lá ció-
ra jól adaptálható és egyértelmûen hasonló hatást mutató vizsgálatokon 
alapulnak vagy 2++ szintû bizonyítékok extrapolálásán alapulnak.

D Az ajánlások 3-4. szintû bizonyítékon vagy 2+ szintû bizonyítékok ext-
rapolálásán alapulnak.

Margitai B
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