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Hyaluronsav hüvelykúp (Cikatridina®) 
hatásossága és biztonságossága emlôrákos 
nôk hormon-, vagy kemoterápia által kiváltott 
hüvelyhám-sorvadásának kezelésében
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KÖVETKEZTETÉS  Az emlôrákos nôk hormonkezelése vagy ke-
moterápiája okozta hüvelyhám-sorvadásnak a hyaluronsav-
tartalmú hüvelykúp (Cikatridina®) hatásos és biztonságos 
kezelési lehetôsége. A készítményt, melyet Európa számos 
országában forgalmaznak, a szerzôk klinikai hatásossági 
vizsgálat keretében tanulmányoztak a bécsi Egyetemi Nôi 
Klinika Speciális Nôgyógyászati részlegén.

BEVEZETÉS  A kemoterápiában vagy hormonkezelésben ré-
sze sü lô rákbetegek a kezelés mellékhatásaitól, mint hányin-
ger, hajhullás, fáradtság stb., gyakorta szenvednek. A ke-
vésbé súlyos mellékhatások egyike a hüvelyszárazság, mely 
azonban mégis további megterhelést jelent a nôk számára, 
és az élet mi nô sé get, valamint a nemi életet is zavarja. Az 
ilyen panaszok enyhítésére ösztrogéntartalmú készítmények 
és síkosító gélek állnak rendelkezésre. Elôbbieknél fokozott 
tekintettel kell lenni az ösztrogénfüggô daganatokra vonat-
kozó ellenjavallatra. A síkosító gélek ilyen szempontból 
ugyan nem igényelnek megfontolást, viszont legfeljebb át-
meneti tüneti enyhülést hoznak. 

A hyaluronsav az emberi test számos szövetének építôköve. 
Jól ismert, és bizonyított a szöveti helyreállító folyamatokat, 
valamint a sebgyógyulást serkentô hatása. Ebbôl kiindulva 
ké zen fek vô, hogy a fôleg hyaluronsavat tartalmazó hüvely-
kúpok alkalmasak lehetnek – különösen a rákos betegek-
nél – a hüvelyszárazság kezelésére is. 

A TANULMÁNY RÉSZLETEI  A szerzôk 2006-ban nyilvánosság-
ra hozott klinikai hatásosság-vizsgálatukban hyaluronsav 
kúp terápiás hatását és tolerálhatóságát tanulmányozták 
olyan rákbetegeken, akiknél kemo-, illetve hormonterápia 
miatt kialakult hüvelyhám-sorvadás okozott panaszokat. 
Összesen 100, 59 év átlagéletkorú pácienst választottak be 
a vizsgálatba. A páciensek 20%-a kemoterápiában, 78,9% 
pedig hormonkezelésben részesült. Elôbbiek közül a több-
ség FEC-, illetve ET-kezelést kapott, a hormoncsoportban 
pedig a Novaldex, Arimidex, Novaldex-Zodalex, illetve a 
Femara-kezelés fordult elô leggyakrabban.

A tanulmány 2 kezelési periódust és 3 vizitet foglalt magába. 
A beválasztáskor, valamint a két ellenôrzô vizsgálat során 
feltérképezték a páciensek hüvelyszárazsághoz kapcsolódó 
tüneteit (szárazság, égés, fisszúrák, fájdalom, forróság- és 
feszülés érzés, pír, gyulladás), valamint a hüvelyszárazság-
nak az életminôségükre, illetve a szexuális életükre gyako-
rolt negatív hatását, és egy 0-10-es skála segítségével ér-
tékelték azok erôsségét. Rögzítésre került továbbá a nemi 
aktus során fellépô fájdalomtól, illetve a sérülésektôl való 
félelem mértéke, illetve a félelem miatt elutasított nemi ak-
tus is. A pácienseknél a beválogatás után 20 napos bevezetô 
kezelés következett (napi 1 kúp a vizsgált készítménybôl, 
mely 5mg hyaluronsavat Nátrium-hyaluronát formájában  
tartalmazó Cikatridina® kúp volt ), ezután pedig 10 hetes 
fenntartó kezelés zajlott, heti 2x1 kúppal. (1. ábra)

MEGBESZÉLÉS  A szerzôk a fenti klinikai hatásosság vizs-
gálatban a beválasztott 100-ból összesen 95 hyaluronsav 
kúppal kezelt páciens tüneteinek változását követték végig, 
és dokumentálták a kezelés életminôségre és szexualitásra 
gyakorolt hatását, valamint a terápia elviselhetôségét. A ke-
zelés a nemi aktussal járó fájdalom kivételével jelentôs javu-
lást eredményezett valamennyi tünet tekintetében. A ve ze tô 
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tünet, a szárazság miatti panaszok már a 20 napos be ve ze tô 
kezelés végére jelentôsen csökkentek, és az ezt kö ve tô fenn-

tartó kezelés további javulást eredményezett. A Cika tri di-
na-kezelés csupán kevés és enyhe mellékhatást okozott. Az 
életminôséggel, illetve a szexualitással kapcsolatban a szer-
zôk megállapították, hogy egyfelôl a meglévô alapbetegsé-
get a páciensek sokkal inkább tekintették negatív hatásúnak, 
mint a hüvelysorvadást. Másfelôl pedig a szexualitás amúgy 
is érzékeny téma, ezért az ezzel kapcsolatos kérdésekre való 
válaszadási készség is meglehetôsen visszafogott. Az 59 
éves átlagéletkor szintén korlátozó tényezônek számíthat 
az ilyen típusú kérdésekre való nyitottság szempontjából. 
Mindezeket tekintetbe véve, a kezelés után mégis tapasz-
talható volt némi javulás az életminôségben csakúgy, mint 
a szexuális életben.

A szerzôk a hatásosság-vizsgálat eredményei alapján ki-
mondják, hogy a Cikatridina hüvelykúp hatásos és jól tole-
rálható terápia a testileg és lelkileg különösen érzékeny pá-
cienskör hüvelyhám-sorvadásának kezelésére. Segítségével 
a tünetek gyors és tartós javulását lehet elérni. 

1. ábra.  Tünetek erôsségének csökkenése a kezelés végére (%-ban)
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