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BEVEZETÉS  A Mirena® LNG-IUS (levonorgestrel méhen 
belüli rendszer) ötéves hatástartamú, igen megbízha-
tó fogamzásgátló eszköz, amelynek egyéb elônyös 
tulajdonságai is vannak. A méhüregben felszabaduló 
20 μg/24 óra levonorgestrel az ösztrogénreceptorok 
képzésének gátlásán keresztül közvetlenül a méh-
nyálkahártyán fejti ki erôs, proliferációt gátló hatá-
sát. A levo nor gest rel plazmaszintje alacsony, így a 
szisz té más progesztogénhatások sem jelentékenyek. 
Ma gyar or szá gon 1998 óta nemcsak fogamzásgátló-
ként, hanem az idio pat hiás menorrhagia kezelésére és 
az ösztrogénpótló kezelésnél a méhnyálkahártya-túl-
tengés meg elô zé sé re is törzskönyvezett készítmény. 
Irodalma bô sé ges: az egyik 2007-ben megjelent cikk 
világszerte eddig több mint kilencmillió LNG-IUS-sal 
kezelt nô rôl tesz említést (1).

AZ IDIOPATHIÁS MENORRHAGIA KEZELÉSE A menorrhagia 
(a havivérzés mennyisége alkalmaként meghaladja 
a 80 ml-t) igen gyakori rendellenesség, a fogamzó 
képes nôk 10-15%-ánál fordul elô (2); egészségügyi, 
szociális és gazdasági szempontból is jelentôs. 

Kezelése lehet gyógyszeres vagy sebészi. A gyógy-
szeres kezelés formái: tranexamsav, szakaszosan adott 
vagy tartós hatású (depo) gesztagének, fogamzásgát-
ló tabletták, danazol, GnRH-analógok, NSAID-ok és 
az LNG-IUS. Sebészi kezelés: a méheltávolítás vagy 
a méhnyálkahártya leválasztása (az „elsô generációs” 
transcervicalis resectio, rollerball ablatio és a „második 
generációs” mikrohullámú és thermoballon ablatio). 

A Mirena® LNG-IUS fogamzásgátló gyógyító hatású 
és költséghatékony módszer a rendellenes erôs havi 
vérzés kezelésére: a vérzés mennyisége a betegek 86-
97%-ánál csökken (2) és a fogamzó képesség is meg-
ôriz he tô, még más gyógyszeres kezeléssel nem befo-
lyásolható esetekben is (3).

Számos klinikai vizsgálat és tanulmány elemezte már 
az LNG-IUS vérzést csökkentô és az életminôséget 
befolyásoló hatását, valamint költséghatékonyságát. 
Hurskainen és munkatársai (4) véletlen beválasztásos, a 
méheltávolítást az LNG-IUS-kezeléssel összehasonlító 
vizsgálatukban, a 12 hónapos utánkövetésnél megálla-
pították, hogy a betegek testi és lelki állapota mindkét 
kezeléssel egyformán javult, de a méheltávolítás össz-
költsége az LNG-IUS-kezelésének háromszorosa volt. 

A thermoablatioval az LNG-IUS alkalmazását Shaw 
és munkatársai (5) hasonlították össze saját intézetük-
ben végzett, harmadik szakasz, véletlen beválasztásos, 
kontrollált vizsgálatban. Megállapították, hogy a bete-
gek mindkét módszerrel egyformán elégedettek vol-
tak, az elsô évben a Mirenával® kezelteknél többször 
kellett méheltávolítást végezni, ám a második évre az 
elhúzódó havi vérzés az LNG-IUS behelyezésével ke-
zeltek többségénél is csökkent. 

Clegg és munkatársai (6) idiopathias menorrhagiában 
szenvedôknél az LNG-IUS-kezelést a méheltávolítás-
sal vetették össze véletlen beválasztásos, ellenôrzött 
tanulmányukban, amelyben a betegeket öt évig kö-
vették. Eredményeiket az irodalmi adatokkal együtt 
elemezték, és meghatározták a Mirena® alkalmazását 
kö ve tô és az elsôdlegesen végzett méheltávolítás, ille-
tô leg a „második generációs” eszközökkel kivitele-
zett méhnyálkahártya-leválasztás költségeit. Követ-
keztetéseik szerint az elôzetes LNG-IUS-kezelés, öt 
évre vetítve, a késôbb ablatiot igénylô betegeknél is 
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olcsóbb, mint az elsôdleges sebészi beavatkozás. A 
betegek állapotának javulása mindegyik csoportban 
egyforma volt. 

Nemrégiben közölték a Mirena® kezeléssel szerzett, 
spanyolországi megfigyeléses, elôretekintô, sokköz-
pontú, klinikai vizsgálat eredményeit (7). A szer zôk 
225 idiopathiás menorrhagiában szenvedô beteget 
kezeltek Mirena® méhbe helyezésével, és 12 hóna-
pig követték ôket. A vérzés a kezelés elôtt a betegek 
85%-nál „erôs” vagy „igen erôs” volt, 62%-uknál a 
mindennapi életet korlátozta. A havivérzés átlagosan 
26 naponként jelentkezett, 7,6 napig tartott, s a nôk 
ciklusonként átlag 30 tampont vagy egészségügyi be-
tétet használtak. A vérzés idôtartama, jóllehet az elsô 
nyolc héten jelentôsen nôtt, a hatodik hónapra fokoza-
tosan és kifejezetten rövidült. A második hat hónap-
ban a vérzés idô tar ta ma és mennyisége még tovább, 
je len tôs mértékben csökkent (a havivérzés átlagosan 
29,17 naponként mutatkozott és 4,69 napig tartott). 
A betegeknek már a második hónapban kevesebb tam-
pont kellett használniuk, egy év kezelés után átlagosan 
kilencet. Az asszonyok 20%-ának vérzése elmaradt. 
Huszonöt beteg került ki a vizsgálatból. A kezeltek 
szérumának hemoglobin- és ferritinszintje fokozato-
san és szignifikánsan emelkedett. Egy év elteltével a 
betegek 97,9%-a elégedett vagy igen elégedett volt a 
kezeléssel és a menstruáció idôszakát nem tekintette 
életvitelt korlátozónak. A vizsgálatban maradt bete-
gek 90%-a döntött a kezelés folytatása mellett. Ennek 
ellenére szükség lenne hosszabb nyomon követésre a 
kezelés hatékonyságának és életminôséget javító hatá-
sának meghatározásához.

Tartós antikoaguláns kezelés (warfarin) okozta menorr-
hagia miatt alkalmazott LNG-IUS-kezelésrôl is beszá-
moltak (8). 17 beteg kérdôíves adatait dolgozták fel, 
akik közül 16 antifoszfolipid szindróma thrombotikus 
szö vôd mé nyei miatt kapta az antikoaguláns kezelést. 
Ebben a kis vizsgálati csoportban az LNG-IUS alkal-
mazásával a betegek 58,8%-ában a vérzés mennyisé-

ge csökkent, 5,9%-ában nem változott és 11,8%-ánál 
fokozódott. A betegek 23,5%-ában a havi vérzés tel-
jesen elmaradt. Az asszonyok 47,1%-a nagyon elége-
dett, 23,5%-a elégedett volt a Mirena®  kezeléssel.

ÖSSZEGZÉS  Az idiopathiás menorrhagia kezelésére a 
Mirena® (LNG-IUS 20 μg/24h) szerepel a WHO aján-
lásában (9). A személyre szabott kezelés kiválasztása-
kor az orvosi javallatok mérlegelése mellett lényeges 
a tájékozott beteg igényeinek figyelembe vétele is.
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