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BEVEZETÉS  Az elsô kombinált hormonális fogamzásgátlót 
(Enovid) 1960-ban fogadta el az amerikai Élelmiszer- és 
Gyógyszer Engedélyezési Hivatal (FDA). Szinte a piacra tör té-
nô be ve ze té sé tôl komoly erôfeszítéseket tettek a mellékhatások 
csökkentésére, a tolerálhatóság növelésére, mindezt a megbíz-
hatóság csökkenése nélkül. Az elmúlt évtizedekben az orálisan 
adagolt készítmények hormontartalma jelentôsen csökkent, 
meg ôriz ve veze tô helyüket a hormonális fogamzásgátlásban. 
Bár klinikai vizsgálatokban nagyon megbízhatónak bizonyul-
tak, a valós életben a hatásosságuk jelentôsen csökkent a páci-
ensek hibája miatt. Leggyakrabban az elfelejtett tabletta vagy 
a kö vet ke zô ciklus megkésett kezdése vezethet nem kívánt 
terhesség bekövetkeztéhez. A nem mindig megfelelô beteg 
comp liance vezette a gyártókat a hosszan ható fogamzásgátló 
módszerek kifejlesztése felé.

MIÉRT ÉPPEN A HÜVELY?  Alapfeltétel volt egy olyan vivôanyag 
(implantátum) kifejlesztése, amely képes a benne felhalmozott 
hatóanyagok lassú és egyenletes felszabadítására (1). Az elsô 
próbálkozások egy biokompatibilis szilikon gyûrûvel történtek. 
A kérgen keresztül a szteroid hatóanyag képes átdiffundálni, 
majd a hüvely epitheliumán gyorsan abszorbeálódni a szisz-
témás keringésbe (2). Figyelemre méltó tulajdonsága az ilyen 
gyógyszerfelszívódásnak, hogy nem érvényesül a máj „first-
pass” hatása. Ily módon jóval kevesebb hatóanyag molekula 
ele gen dô az azonos hatás eléréséhez (3). Nem elhanyagolható, 
hogy orálisan nem aktív szteroidok is a keringésbe juttathatók 
ezen az úton. A hüvelyfalon keresztül (epithelium, izomréteg, 
tunica adven ti tia) felszívódó hatóanyagok nagyrészt a vena 
iliaca internába jutnak (4). Van gyengébb vénás elvezetés a 
haemorrhoidalis vénák felé is. A hüvelyi gyógyszer adagolását 
természetesen több tényezô befolyásolja. A hüvelybe jutott 
hatóanyag elôször a hüvelyváladékban feloldódik, majd felszí-
vódik a hüvelyfalon keresztül. Ez történhet transzcellulárisan 
koncentrációtól füg gôen diffúzióval, paracellulárisan „tight-

junction”-on keresztül és receptor mediáltan (4). Ezek a folya-
matok függnek a hüvelyváladék pH-jától, illetve a hüvelyben 
található enzimektôl. Utóbbiak közül a proteázoknak tulajdo-
nítanak döntô jelentôséget (5). Kimutatták, hogy az alacsony 
molekulasúlyú zsíroldékony gyógyszermolekulák gyorsabban 
szívódnak fel a hüvelyhámon, mint a nagy molekulasúlyú zsír- 
vagy vízoldékony társaik (6).

NUVARING  Mishell és Lumkin (7) 1970-ben mutatta be med-
roxy pro ges te ron acetat tartalmú hormonális hüvely gyû rû jét. 
Az eltelt több mint 40 évben a módszer és az eszköz hatalmas 
fej lô dé sen ment át. Hazánkban, 2004-ben került bevezetésre 
a NuvaRing nevû hüvelygyûrû (Organon, Oss, Hollandia). 
A készítmény egy 54 mm átmérôjû, 4 mm vastagságú, rugal-
mas, latex mentes gyûrû, amely ethylene vinyl acetate (EVA) 
copo ly me rek bôl és magnesium stearátból áll. Egy gyûrû ben 
2,7 mg ethinylestradiol (EE) és 11,7 mg etonogestrel (ENG) 
található. Az ENG tulajdonképpen 3-keto-desogestrel, amely a 
deso gest rel aktív metabolitja. A gyûrûbôl naponta 15 µg EE és 
120 µg ENG szabadul fel (8). A gyûrût a hüvelybe kell felhe-
lyezni 3 hét idô tar tam ra, amelyet 1 hét gyûrûmentes periódus 
követ. Hely ze té bôl adódóan a diaphragma urogenitale felett 
helyezkedik el, körbefogva a cervixet. A fogamzásgátló hatás 
a leg el sô fel he lye zés tôl számított 7. naptól egyenletes. Megvo-
násos vérzés a gyûrû eltávolítása utáni 2–3 napon belül várha-
tó. A NuvaRing rendszeres használata mellett lehetôség van 3 
óra hosszára a gyûrû eltávolítására úgy, hogy nem csökken a 
hatékonyság. Fázis III. vizsgálatok szerint a NuvaRing Pearl-
indexe 0,65-nek adódott (9). Hatását az orális készítmények-
hez hasonlóan a gonadotropinok gátlásán keresztül fejti ki, így 
meg elôz ve a tüszô re pe dést (8). 

MILYEN ELÔNYÖKKEL JÁR A HÜVELYGYÛRÛ HASZNÁLATA?  
Talán a legfontosabb, hogy a piacon jelenleg elérhetô leg-
alacsonyabb ösztrogéntartalmú készítmény. A páciens napi 
hor mon ter he lése, különösen ha tinédzser korban kezdik a fo-
gamzásgátlást, egyáltalán nem mellékes szempont. Ugyancsak 
fontos figyelembe venni, hogy a módszer mennyire „felhasz-
nálóbarát”. Orális fogamzásgátló tabletta szedésekor gyakran 
szembesülünk azzal a problémával, hogy a beteg elfelejt be-
venni egy vagy több tablettát (10). Mivel a gyûrû folyamatosan 
a hüvelyben van 3 héten keresztül, ennél a módszernél ettôl 
nem kell tartani. Akár felfokozott életritmusú tinédzserrôl van 
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szó, akár elfoglalt középkorú nôrôl, ezt a kényelmet és „bizton-
ságot” több multi cent ri kus vizsgálatban kiemelték a megkér-
dezettek (11). Különösen fiatalok körében nagyon fontos idôt 
szakítani a módszer – ha lehet a gyûrû – bemutatására. Gyak-
ran a laikusok nehezen tudják elképzelni, hogy a hüvelyben 
hogyan helyezkedik el a gyûrû, félnek, mert nem érzik, de van, 
akit a gyûrû mérete bizonytalanít el. Fiatalok gyakran kérik, 
hogy az elsô alkalommal az orvos helyezze fel a gyûrût (12). 
Itt kell megemlíteni, hogy a hüvelybe helyezett egyéb fogam-
zásgátló mód sze rek tôl (dia phrag ma) eltérôen, a megbízhatóság 
szempontjából a gyûrû helyzete nem befolyásolja a hatását. 

FARMAKOKINETIKA, CIKLUSKONTROLL  Vérben az ENG plaz-
ma fehérjékhez kötôdik, leginkább a sex hormon kötô fehér-
jéhez (SHBG). EE hatása alatt ezen fehérjék koncentrációja 
megemelkedik. Maximális értékét az elsô héten éri el. Ez ma-
gyarázza a koncentrációmaximum kialakulásához szükséges 
hosszabb idôt az EE-hez viszonyítva (13). Az ENG a májban 
bomlik le a P450 enzimrendszeren keresztül, és vizelettel, 
széklettel ürül ki a szervezetbôl (14). Az EE erôsen kötôdve 
az albu min hoz kering a vérben. A májban bomlik le hyd ro xy-
lá ció val és a citokróm P450 enzimrendszeren keresztül. Az így 
létrejött 2-hydroxy-ethynylestradiol és 2-methoxy-ethy nyl-
estra diol ürül ki a vizelettel, széklettel (15). Fontos, hogy az 
ENG és EE kiürülésének sebessége a szer ve zet bôl független 
a bevitel módjától (16). A hüvelyi hormonbevitel fontos tulaj-
donsága, hogy amíg ENG esetén hasonló vagy magasabb kon-
centrációkat biztosít más beviteli módokkal összehasonlítva 
(orális, trans der má lis), addig jóval alacsonyabb és stabilabb az 
EE szérumszintje. Ez biztosítja a fogamzásgátló hatásosságot a 
kisebb ösztrogén terhelés mellett, így kevesebb ösz tro gén füg-
gô mellékhatással kell számolni (13). A hüvely gyû rû behelye-
zése után 2–3 nap múlva tetôzik a plazma EE szint, így havonta 
csak egy alkalommal hoz létre EE csúcsot a szérumban, amely 
orális készítmény esetén naponta bekövetkezik. Ráadásul 
ez az EE csúcs nagyságrendileg 70%-kal alacsonyabb, mint 
orális alkalmazásnál. Érdekes, hogy ezek a szérumszintek és 
a fogamzásgátló hatás megmaradtak akkor is, ha az ajánlott 
21 napnál két héttel hosszabb ideig használták a hüvelygyûrût 
(13). A hormontartalmú hüvelygyûrû hatásosságára és megbíz-
hatóságára fókuszáló elsô vizsgálatok csaknem 90%-os beteg 
comp liance-rôl számoltak be (17). Az utóbbi idôben megjelent, 
kifejezetten a beteg együttmûködést figyelô vizsgálat jóval na-
gyobb különbséget mutatott. A részletes vizsgálat eredményei 
szerint a betegek 21,6%-ban hibáztak a hüvelygyûrû használa-
takor, míg ugyanez az arány 70% volt az orális készítményeket 
szedôk esetén (18). A hüvelyi hormonbevitel megbízhatósá-
gát jelzi az a vizsgálat is, ahol a hüvelygyûrû felhelyezésével 
megvárták azt az idô pon tot, amíg a domináns tüszô elérte a 13 
mm legnagyobb átmé rôt. Ebben az esetben is sikerült megaka-
dályozni a tüszô re pe dést minden esetben (19). A legtöbb nô a 
hormonális fogamzásgátlástól az élettani menstruációs ciklust 
utánzó megvonásos vérzést vár. Ez a vérzés mintegy bizonyíték 
a terhesség kizárására. Ugyancsak elvárják, hogy ez a megvo-
násos vérzés ter vez he tô, és le he tô leg rövid legyen (20). Fon-

tos, hogy nem tolerálnak szabálytalan vagy pecsételô vérzést, 
amely az orális fogamzásgátlás felfüggesztésének egyik fô 
oka (21). Kombinált hormonális fogamzásgátlásban az ösztro-
gén komponens felelôs ezt kivédeni. Az ösztrogénhez kötô dô 
mellékhatások kivédésére a gyártók fokozatosan csökkentették 
az ösztrogén mennyiségét orális készítmények esetén, de a 
tapasztalat szerint 20 µg napi EE bevitel alatt a biztos ciklus-
kontrollt nem sikerült garantálni (22). Hüvelyi hormonbevitel 
esetén azonban a napi 15 µg EE is bizonyítottan elegendô (23). 
Hüvelyi és orális adagolás esetén a szteroid hormonok kon-
centrációja eltérést mutatott az uterusban. Egy vizsgálatban a 
hüvely gyû rût (120 µg ENG, 15 µg EE/nap) hasonlították össze 
orális fogamzásgátlóval (150 µg DSG, 20 µg EE/nap) hys te rec-
to mia elôtt álló betegeknél. Mindkét csoportban az ENG és EE 
koncentrációja azonos volt a méh izomszövetében. Ám a méh 
nyálkahártya EE koncentrációja alacsonyabbnak bizonyult a 
hüvelygyûrût használók között (24). 30 µg napi EE orális alkal-
mazás esetén körülbelül kétszeres szisztémás koncentrációval 
lehet számolni a hüvelyi alkalmazáshoz képest, ennek ellenére 
a hüvelygyûrû elegendô méh nyálkahártya EE szintet biztosít a 
megfelelô cikluskontrollhoz (23). A máj ösztrogénterhelésének 
direkt biokémiai indikátora a szérum SHBG szintje. Ez az érték 
orális hormonális fogamzásgátlás esetén szignifikánsan maga-
sabb, mint a hüvelygyûrû alkalmazásakor (13).

BIZTONSÁG  Egy vizsgálatban, ahol szintetikus polimerbôl 
készült (120 µg ENG, 15 µg EE/nap) hüvelygyûrût (Silastic, 
nincs kereskedelmi forgalomban) használtak 20 cikluson ke-
resztül 76 páciensnél, nem találtak eltérést a betegek cytológiai 
vizsgálata során (25). Hasonlóan használtak EVA (120 µg 
ENG, 15 µg EE/nap) hüvelygyûrût (Nuvaring) 103 pre meno-
pau zá ban lévô nô esetében 26 cikluson keresztül. A hüvelyi 
hormonális fogamzásgátlás biztonságát támasztja alá, hogy 
minden esetben negatív volt a méhnyálkahártya biopsziás 
szövettani vizsgálata (26). A fejfájás, a hányinger, az emlô 
érzékenység a hormonális fogamzásgátlás során gyakran meg-
említett mellékhatás, amely az alkalmazott EE mennyiségével 
van összefüggésben. Az orális alkalmazáshoz képest szignifi-
kánsan ritkábban fordulnak elô ezek a panaszok hüvelyi hor-
monhasználat esetén (27). Hasonló okok miatt az irodalomban 
csak néhány esetben írták le hüvelygyûrû mellett a hormonális 
fogamzásgátlás egyik legkomolyabb szövôdményét, a mélyvé-
nás thrombozist (17). Az orális hormonális fogamzásgátlás fel-
függesztésének egyik leggyakoribb oka a testsúlyra gyakorolt 
hatás. Kimutatták, hogy hüvelyi hormonális fogamzásgátlás 
esetén szignifikáns változással a testsúly esetében nem kell 
számolni (17). Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni 
néhány mellékhatást, amely az orális hormonális fogamzás-
gátlás esetén ismert: alhasi fájdalom, epekövesség, magas 
vérnyomás. Ezeket a mellékhatásokat hüvelyi hormonális fo-
gamzásgátlás alkalmazásakor nem írták le az irodalomban (17).

ÖSSZEFOGLALÁS  A hüvely, úgy tûnik, ideális feltételeket biz-
tosít a hormonális fogamzásgátlásra. Anatómiai környezetébôl 
adódóan más beviteli módoknál kisebb hormonterhelés mellett 
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jobb cikluskontrollt biztosít. Használójának nagyfokú szabad-
ságot, kényelmet biztosít, minimalizálva a nem kellô haszná-
latból adódó terhességek lehetôségét. Mellékhatás profilja más 
módszereknél kedvezôbb. Ha szánunk idôt a módszer bemuta-
tására, pácienseink részére egy rendkívül egyszerûen, hosszú 
távon alkalmazható fogamzásgátlást tudunk biztosítani.
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MEGJEGYZÉSEK A cikk megjelenését az MSD tette lehetôvé. Az itt kö-
zölt információk a szerzô véleményét tükrözik.

Az említett készítmények alkalmazásakor a mindenkori érvényes al-
kalmazási elôírás az irányadó.

SZERKESZTÔSÉGI MEGJEGYZÉS  A támogatók kérésére a közleményt 
eredeti formájában, a folyóirat magyarítási elveitôl eltekintve, adjuk közre.




