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BEVEZETÉS  A változókor tüneteinek kezelésére és meg elô zé-
sé re alkalmazott ösztrogénpótlásnál az ösztrogének méh nyál-
ka hár tya-bur ján zást és a méhtestrák kialakulását elô se gí tô 
hatását gesztagének adásával ellensúlyozzuk. A gesz ta gé-
nek nek azonban gyakorta kellemetlen mellékhatásai vannak, 
és, az utóbbi évek megfigyelései szerint, az em lô rák nak a 
meno pau sa lis hor mon te rá piá val (MHT) társuló fokozottabb 
veszélyéért is a progesztogének felelôsek (1).

A MHT mellékhatásainak és kockázatainak mérséklését az 
adott hormonok mennyiségének csökkentésével és a kezelés 
idô tar ta mának rövidítésével igyekeznek elérni. (2). A gesz-
ta gé nek mennyiségének csökkentésére a méh üregében ható, 
alacsony levonorgesztrel-plazmaszintet biztosító LNG-IUS 
(Mirena®) alkalmazása ésszerû és hatékony módszer (1-3).

TAPASZTALATOK  Boon és munkatársai (4) 200 pe ri me no-
pausá ban lévô nônél végzett kétéves nyílt, véletlenbevá-
lasztásos, összehasonlító, párhuzamos lefutású vizsgálatot. 
A két vizsgálati csoportban összehasonlították az öszt ro gén-
pót lás kiegészítésére szokásosan és biztonsággal alkalma-
zott no re tisz te ron-acetát tablettát a levonorgesztrel méhen 
belüli rendszerrel (20 μg/24 óra). Az LNG-IUS mellé napi 
2 mg ösz tra diolt adtak, a másik csoportban pedig1 mg no re-
tisz te ron-acetát (13–22 nap) kezelés mellé 2 mg (1–21 nap), 
illetve 1 mg (22–28 nap) ösztradiolt. A méhnyálkahártyából 
mintát szövettani vizsgálatra mindegyik asszonytól vettek a 
kezelés megkezdése elôtt, illetôleg a megfigyelés alatt két 
alkalommal. A méhnyálkahártya túlburjánzása (hyperplasia) 
egyik csoportban sem fordult elô. A noretiszteron-acetáttal 
kezelteknél a 13. és 26. kezelési ciklusban vett méhnyálka-

hártya-minták 70,4, illetve 79,4%-ában szekréciós jellegûek 
voltak. A levonorgesztrel méhen belüli rendszerrel kezeltek 
mintáiban a méhnyálkahártya sorvadt, nyugalmi állapotban 
lé vô volt, illetôleg a 13. és a 26. ciklusban 94,2, illetve 89,2%-
ban pseudo de ci du ális átalakulást mutattak. A kutatócsoport 
megállapította, hogy mindkét kezelési móddal meg fe le lô 
méhnyálkahártya védelem érhetô el, és a betegek mindkét 
módszert elfogadhatónak tartották. A szájon át kezelt cso-
portban az asszonyok 70-80%-ánál rendszeres megvonásos 
vérzés fordult elô. A méhen belüli rendszert használóknál a 
kezdeti gyakori, elhúzódó pecsételô vérzések a kezelés fo-
lyamán egyre ritkábbá váltak; a vérzéses napok számának 
középértéke és a vérzések gyakorisága ebben a csoportban 
szig ni fi kán san alacsonyabb volt. Egy év elteltével a kezel-
tek 38%-ának, két év kezelés után pedig 62%-ának maradt 
el a vérzése, vált amenorrhoeássá. 

Egy kis, 20 fôs, elôretekintô, ötéves klinikai vizsgálatban 
más kutatók ösztradioltapasz és LNG-IUS együttes keze-
lésnél, az elôb biek hez hasonlóan, a stroma decidualizációja 
mellett epithelialis sorvadást észleltek. Egy év elteltével a 
változókorban lévô nôk 80%-ánál egyáltalán nem volt vér-
zés (5).

Raudaskoski és munkatársai (6) hasonlóan megbízható méh-
nyálkahártya védelmet igazoltak egyéves, elôretekintô, sok-
köz pon tú, véletlen beválasztásos, kontrollált vizsgálatukban. 
163 nôt követtek, akiket napi 2 mg ösztradiol-valerát mellett 
szek ven ciá lis orális medroxyprogeszteron-acetáttal vagy 
LNG-IUS-sal, illetve10 μg-os levonorgestrel méhen belüli 
rendszerrel kezeltek. Méhnyálkahártya hyperplasia egyik 
csoportnál sem volt megfigyelhetô a 12 hónap alatt. Hat 
hónapos kezelés után a 10 μg-os levonorgesztrel rendszert 
használók 95,6%-ánál, a LNG-IUS-sal kezelt csoportban a 
nôk 98,2%-ánál egyáltalán nem volt vérzés. A med roxy pro-
gesz te ron-ace tát tal kiegészített hormonpótlás alatt állóknak 
jellegzetes, szakaszos megvonásos vérzésük volt; közöttük 
a 47 be teg bôl 18-nál a szövettani minta proliferatív méh-
nyálkahártyát mutatott.
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Más kutatócsoportok is végeztek hosszabb távú (ötéves) 
utánkövetést az LNG-IUS-kezeléssel társított, tabletta, illet-
ve bôrtapasz formájában adott ösztrogénpótlásban ré sze sü-
lôk nél (7-8). Hampton és munkatársai (7) vizsgálatában nem 
fordult elô méhnyálkahártya-túlburjánzás; 82 be teg bôl egy-
nél egyszerû hyperplasiának vélt, jóindulatú endometrialis 
polypus igazolódott atípia nélkül. Varila munkacsoportja (8) 
negyven kezelt asszony közül egynél, a kezelés kilencedik 
hetében, adenomatosus hyperplasiát észlelt, illetve két eset-
ben jóindulatú méhnyálkahártya-polipot. Más szerzôkhöz 
hasonlóan, megerôsítették a korábbi kutatások eredménye-
it, és megállapították, hogy ösztrogénpótló kezelésnél a 
Mirena® meggátolja a méhnyálkahártya túlburjánzását és a 
nôk zömének havivérzése elmarad. Következtetéseik sze-
rint az ilyen jellegû összetett kezelés a hôhullámokat, válto-
zókori tüneteket mérsékli, és mivel a kezelést a nôk jól tole-
rálják, a jó be teg együtt mû kö dés következtében a hormonok 
adását vajmi ritkán kell felfüggeszteni (7).

A részben antiösztrogén hatású, az emlôrák kezelésének 
kiegészítésére alkalmazott tamoxifen, a méhnyálkahártyán 
kifejtett ösztrogénszerû hatása révén két-háromszorosára 
növeli a méhtestrák kockázatát, gyakran okoz fokozott méh-
nyál ka hár tya burjánzást vagy polypusokat. E hatások ellen-
súlyozásaként a szisztémásan adott progesztogének nem 
a legmegfelelôbbek a gyakori kellemetlen mellékhatások 
miatt (9). Gardner és munkatársai (9) felvetették, hogy a 
gesztagén tabletták a tamoxifenkezelés hatásosságát is csök-
kenthetik. Ezért kontrollált, véletlen beválasztásos, egyéves 
vizsgálatban tanulmányozták az LNG-IUS hatásait ta mo xi-
fen nel kezelt nôkben. Megállapították, hogy a ta mo xi fen nek 
a méhnyálkahártyára kifejtett kedvezôtlen hatásai ellen az 
LNG-IUS védelmet nyújt, ugyanakkor ebben a csoportban 
megnyúlt a vérzések idôtartama.

ÖSSZEGZÉS  Az LNG-IUS az ösztrogénpótló kezelés okozta 
endometrium-hyperplasiát kivédi, a kezeltek többségénél a 
havivérzés elmarad, ezért alkalmazása a változókorú nôk 

hormonpótló kezelésénél is ésszerû és javasolt. További 
elônye, hogy a szájon át szedett gesztagének kellemetlen 
mellékhatásaival a legtöbb esetben nem kell számolni. Szá-
mos MHT-ban ré sze sü lô nônél az is elôny, hogy megbízható 
fogamzásgátló, és hogy a vérzészavarokat (idiopathias mené-
orrhagia) ked ve zô en befolyásolja (4, 7). Magyarországon a 
Mirena®, a hivatalos alkalmazási elôírása szerint, az öszt ro-
gén pót ló kezelés által okozott méhnyálkahártya hyperplal-
sia meg elô zé sé re is javasolt. Ugyanakkor fel kell hívnunk 
a figyelmet arra, hogy a ta moxi fen kezelés méhre gyakorolt 
hatásainak ellensúlyozása nem tartozik a hivatalosan jóvá-
hagyott javallatai közé.
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