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  A VITAMINKOSÁR LEVELESLÁDÁJÁBÓL

PROBIOTIKUMOK SZEREPE A HÜVELYFLÓRA 
EGYENSÚLYÁNAK FENNTARTÁSÁBAN ÉS A 
KÓROS ÁLLAPOTOK MEGELÔZÉSÉBEN
LANGMÁR ZOLTÁN DR.

Semmelweis Egyetem II. Sz. Nôgyógyászati Klinika, Budapest

BEVEZETÉS  A hüvelyben az egyik legfontosabb védekezô 
rendszert a telepképzô mikrobiológiai flóra képezi. Utóbbit 
többnyire tejsavbaktérium-törzsek uralják (lactobacillusok 
[L], Döder lein–pálcák). Ezek között a L. crispatus, a L. iners, 
és a L. gasseri a leggyakoribb. Más fajok, mint a L. jensenii, a 
L. gallinarum és a L. vaginalis szintén megtalálhatók számos 
nô hüvelyében, csakúgy mint a L. acidophilus, a L. fer men-
tum, a L. plantarum, a L. brevis, a L. casei, a L. delbrückii, a 
L. salivarius, a L. reuteri és a L. rhamnosus. A hüvelyi flóra 
összetétele alapvetôen meghatározza a véde ke zô ké pes sé get.

KÓROKOZÓK SZÁMÁRA KEDVEZÔTLEN FLÓRA LÉTREHOZÁSA  
A Döderlein-pálcikák glikogént használnak tápanyagként, 
amely erjedési folyamatokon keresztül tejsavvá alakul. 
A hüvelyi pH a flóra egyensúlyának megfelelô mutatója, 
amennyiben nincsen fertôzés, a vegyhatás 4 körül van (ki-
véve a havi vérzés alatt, amikor a pH magasabb).

A KÓROKOZÓK NÖVEKEDÉSÉNEK GÁTLÁSA BIZONYOS ANYA-

GOK TERMELÉSÉVEL  Az egészséges hüvelyflórában tej sav bak-
té riu mok alfajai fordulnak elô elsôsorban, amelyek közül 
egyesek képesek hidrogén-peroxid (H2O2) elôállítására. Ez 
a kataláz enzim létrehozására képtelen baktériumok elpusz-
tításához szükséges. 

BAKTÉRIUMOK KÖZÖTTI VERSENGÉS  A tápanyagért (például 
arginin-deamináz) folyó valódi versengés (kompetíció) ki-
mutatható a tejsavbaktériumok és a kórokozó baktériumok 
között. A kórokozók elleni küzdelem egyik lényeges folya-
mata a versengés a hüvelyhám receptoraiért, az ún. adhezi-
ne ken keresztüli kapcsolódásért. Sokféle tényezô, például 
a hüvelyi vegyhatás és a glikogéntartalom, hatással lehet a 
tejsavbaktériumok kötôdôképességére. Hormonális válto-
zások vagy maga a havi vérzés szintén megváltoztathatja a 
hüvelyi mikroflórát; az ösztrogének fokozzák a tejsavbakté-

riumok hüvelyhámhoz tapadását. Ismert, hogy a változókort 
kö ve tô en az ösztrogénszint csökkenésével a hüvelyi tejsav-
baktériumok száma is csökken. 

LCR35® (LACTOBACILLUS CASEI RHAMNOSUS SP. 35.) – EGY 

PONTOSAN AZONOSÍTOTT TÖRZS  A probiotikumok a meg-
határozás szerint olyan élôlények, amelyek elegendô meny-
nyiségben elfogyasztva „egészségbeli hasznot” biztosítanak 
a gazdaszervezet számára (lásd a WHO meghatározását). 
A pro bio ti kus kezelés elsô átgondolt alkalmazása a XX. 
század elejére nyúlik vissza, amikor tejsavtermelô baktéri-
umokat juttattak a húgyhólyagba a hólyaghurut gyógyítása 
céljából. A lehetséges fertôzések megelôzése érdekében a 
hüvelyi mikro flóra laktobacillus tartalma – mint „védôgát” 
– visszaállításának ötlete a kanadai Andrew Bruce urológus-
tól származik. A Lactobacillus rhamnosus-GR1 1982-beni 
felfedezését követôen számos vizsgálatban bizonyították 
e bak té rium törzs olyan tulajdonságait, amelyek képessé 
teszik a hüvely benépesítésére és a fertôzések esélyének 
csökkentésére. 

KLINIKAI VONATKOZÁSOK, AZ EDDIGI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEK 
TEJSAVBAKTÉRIUMOK SZEREPE BAKTERIÁLIS VAGINÓZIS (BV) ESETÉN
A KIÚJULT BV GYÓGYKEZELÉSE, ILLETVE A KIÚJULÁS MEGELÔZÉSE  A ke-
zelés elsôdleges célja az élettani hüvelyi laktobacillusflóra 
gyors helyreállítása közvetlen újratelepítéssel vagy az anti-
bio ti kum alkalmazásával egy idôben, vagy az anti bio ti kum-
ke ze lés után. 

Vizsgálatok eredményei:
Egy véletlen besorolásos, ellenôrzött, kettôs vakvizsgálat 
igazolta, hogy a L. acidophilust tartalmazó hüvelykúppal ke-
zelt BV-ben szenvedô nôk meggyógyultak, de a következô 
vérzést legtöbbször visszaesés követte, csupán 18%-os tény-
leges gyógyulási aránnyal az elsô hónap végére. (1)

A Larsson és munkatársai (1) által végzett véletlen beso-
rolásos, kettôs vakvizsgálatban 100 BV-ben szenvedô nôt 
kezeltek hüvelyi clindamycinnel, majd csoportosították 
ôket; az egyik csoportban hüvelykapszulát alkalmaztak, 
amely 109 számú liofilizált tejsavbaktériumot (L. gasseri 
≥108-9 CFU/kapszula + L. rhamnosus ≥108-9 CFU/kapszula) 
tartalmazott, míg a másik csoport gyógyszert nem tartal-
mazó kapszulákat kapott 10 napon át, három hónapon ke-
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resztül. A lakto ba cillus cso port gyógyulási aránya 64%-os 
volt, szemben az összehasonlító csoport 78%-ával (p >0,05). 
A betegeket hat menstruációs szakaszon át, illetve a vissza-
esésig követték nyomon. A vizsgálat végén, a lakto ba cillus-
sal kezelt nôk 64,9%-a (24/37) volt egészséges, szemben a 
gyógyszermentes kapszulákkal kezelt csoport 46,2%-ával 
(18/39). A két csoportot összehasonlítva a gyógyulás és a 
visszaesés között eltelt idô szempontjából egy ér tel mû en 
a laktobacillussal kezelt csoport (p = 0,027) javára dôl a 
mérleg. A részletes statisztikai elemzés igazolta, hogy a 
lakto ba cillus sal végzett adjuváns kezelés tehát egyér tel mû-
en hozzájárul a visszaesések megelôzéséhez. 

A Thulkar és munkatársai (2) által végzett tanulmányban 
16 beteget vizsgáltak, akik több mint három alkalommal 
szenvedtek BV-ben a megelôzô év folyamán, és számos 
alkalommal sikertelenül kezelték ôket napi 2 x 400 mg met-
ro ni da zol lal, hét napon keresztül.

A betegeket két csoportba osztották:
•  metronidazol önmagában: 0,75% metronidazol hüvelyi 

gél: 5 g kétszer egy héten, három hónapon át, kivéve a 
vérzés alatt,

• metronidazol (ugyanúgy adva) + probiotikus tabletták 
szedése három hónapon át.

A 2. csoport mind a 8 betege (100%) teljesen meggyógyult 
egy hónappal a kezelést követôen. A 3. hónap után az elsô 
csoportból egy betegnél (33,3%), míg a 2. csoport közül 3 
betegnél (60%) volt a Nugent-score <6.

Marcone és munkatársai (3) 49 BV-ben szenvedô nôt sorol-
tak 2 csoportba:

• „A” csoport: naponta kétszer 500 mg metronidazol, 7 
napon keresztül, szájon át; 

• „B” csoport: ugyanezt kapták kiegészítve 40 mg Lacto ba-
cil lus rhamnosus kapszula adásával (hüvelybe, hetente 
egyszer, 6 hónapig a metronidazol kezelést követôen).

A szerzôk célja az volt, hogy vizsgálják a metronidazolkezelés 
után hüvelyi úton alkalmazott Lactobacillus rhamnosus 
hosszú távú hatásosságát a visszatérô BV megelôzésében. 
A 12 hónapos követés alatt azt találták, hogy statisztikailag 
nem volt lényegi különbség a hüvelyi baktériumflórában a 

„B” csoport (p = 0,40) betegeinél, ellenben az „A” csoport-
nál az idô múlásával lényegesen nôtt a rendellenes flórával 
bíró nôk száma (p = 0,01). Az eredmények alapján megálla-
pítható, hogy a Lactobacillus rhamnosus probiotikum hüve-
lyi alkalmazása hozzájárul az ép hüvelyflóra fenntartásához, 
és csökkenti a BV kiújulásának az esélyét.

AZ LCR35 SZEREPE KIÚJULT BAKTERIÁLIS VAGINÓZIS ESETÉN

1. In vitro vizsgálatok gardnerella és prevotella esetében:
A korábban idézett vizsgálatok igazolták az LCR35 törzs 
baktériumölô képességét a BV-t okozó két kórokozóval, a 
gardnerellával és a Prevotella biviával szemben. A tanulmá-
nyok bizonyították továbbá, hogy a kórokozókkal szemben 
a tribiotikus formula hatásosabb, mint az önmagában alkal-
mazott LCR35.  

2. BV kezelése és megelôzése:
A Petricevic és munkatársai (4) által végzett véletlen bevá-
lasztásos, egyszeres vakvizsgálatban 190 olyan nôt soroltak 
két csoportba, akik hüvelykenetének vizsgálatakor 7 és 10 
közötti Nugent-score-t állípatottak meg egyhetes szoká-
sos anti bio ti kum ke ze lést (2 x 300 mg clindamycin/nap) 
kö ve tô en. Nyolcvanhárom 83 nô 109 CFU számú L. casei 
rhamnosus (LCR35, Gynophilus Lyocentre Laboratories, 
Aurillac Cedex, Franciaország) tartalmú hüvelykapszulát 
kapott hét napon keresztül az antibiotikumkezelés után, 
míg az összehasonlító csoportot alkotó 88 nô gyógyszer-
menetes kapszulát kapott. Azt találták, hogy 69/83 (83%) 
nô (az LCR35-tel kezelt csoportból) esetében csökkent a 
Nugent-score legalább 5 ponttal, szemben a másik csoport-
ban észlelt 35%-os aránnyal (31/88). A klinikailag gyógyult 
nôk száma lényegesen magasabb volt az LCR35-tel kezelt 
csoportban (p <0,001). Az átlagos Nugent-score-ban mutat-
kozó különbség a kezdeti és a végsô hüvelykenetben 6,61 
volt az LCR35 csoportban, míg az összehasonlító csoport 
tagjainál 4,13 (p <0,001).

A hüvelyflóra tehát a BV esetében alkalmazott anti bio ti-
kum ke ze lés után meghatározóan javítható a Gynophilus® 
alkalmazásával.

MIT TARTALMAZ AZ LCR35?  Ez egy ún. tribiotikum, amely legalább 
109 baktérium/gramm vagy 350 millió élô Lactobacillus 
casei rhamnosus sp.35-t tartalmaz kapszulánként a lejárati 
idôn belül

• a baktériumtörzs génhibája nélkül,
• hüvelyi sejtekhez való kötôdési képességgel, amely le he-

tô vé teszi, hogy védô biofilmet képezzenek, 
• candidát és gardnerellát pusztító anyagokat termelô ké-

pességgel.

A készítmény in vitro körülmények között gátló hatásúnak 
bizonyult a következôkkel szemben:
– Candida albicans,
– Gardnerella vaginalis,
– Prevotella bivia.
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