
38 Nôgyógyászati Onkológia 2011; 16:38

  A CSC LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A hüvely és szeméremtest betegségeinek 
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BEVEZETÉS  A benzidamin-indazol-típusú nemszteroid gyulladásgátló 
(NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug): fájdalomcsillapító, vála-
dékozást gátló, fertôtlenítô és helyi érzéstelenítô hatású. Legfontosabb 
tulajdonságai:

• A gyulladást helyileg gátolja: A hüvelyi gyulladásnál a hüvelysej-
tekben a glukóz-6-foszfát-ciklus fokozódik, az anaerob glikolízis 
csökken, és mér sék lô dik a sejtnövekedés és érés legfontosabb enzime, 
az ornitin-dekarboxiláz (ODC) képzôdése is. Ezeket a gyulladás ha-
tására ke let ke zô sejtválaszokat gátolja a benzidamin, és egyidejûleg 
csökkenti a prosztaglandinok képzôdését is. Az utóbbi a nem szte roid 
gyulladásgátlók jellegzetes tulajdonsága: ezek a gyógyszerek a prosz-
tag lan dinszintézisben részt vevô enzimek, a ciklo-oxigenázok (COX) 
egyik csoportját gátolják.

• Védi a hámsejtek falát: A kettôs lipidréteget és a belôle vízzel érintke-
zéskor keletkezô ún. liposzómákat óvja.

• Helyileg csillapítja a fájdalmat: Gyulladásgátló hatása helyi érzés te le-
ní tô hatással egészül ki, amely a fájdalom gyors enyhülését eredményezi.

• Fertôtlenítô és baktériumellenes hatású. 

KLINIKAI VIZSGÁLATOK  A benzidamin, ha oldatban a hüvelybe adjuk, 
kötôdik a hüvelynyálkahártyához, így a gyulladást helyileg gátolja anélkül, 
hogy bármilyen szisztémás hatást váltana ki (1). Az oldattal az elpusztult 
sejtek és a kóros anyagcseretermékek is eltávolíthatók.

CANDIDAEREDETÛ HÜVELYGYULLADÁSOK  A gombák – legtöbbször a 
Candida albicans fajok – okozta hüvelygyulladás gyakori és sokszor 
visszatérô probléma. Egyes nôk nagyon gyakran újrafertôzôdnek. Hatásos 
gombaellenes készítmények állnak rendelkezésünkre tabletták és hüvely-
kúpok formájában is. Az orális kezelést sokszor célszerû helyivel is kiegé-
szíteni; az utóbbi kivált a kiújulás, újrafertôzôdés megelôzésében lényeges. 
Pina-Vaz és munkatársai (2) a benzidamin, a lidokain és a bupivakain 
helyi kezelést a hüvelyi candida eredetû fertôzéseknél hatásosnak találták, 
a készítmények candidákat pusztító képességét tenyészetben igazolták.  

BAKTERIÁLIS HÜVELYBÁNTALOM  A bakteriális vaginosis a hüvely egyik 
leggyakoribb betegsége, a hüvelyi fertôzések 40–50%-át teszi ki. (3) 
A benzidamint az ún. bakteriális hüvelybántalomban (bakteriális vaginosis, 
non-specific vaginitis) szen ve dôk nél többen is vizsgálták. Hatására a tü-
netek lényegesen csökkentek, és a hüvelyben a kórokozó baktériumok is 
lényegesen megfogyatkoztak; elôtérbe kerültek az egészséges hüvelyflórát 
uraló tejsavbaktériumok (4). 

BESUGÁRZÁS  A nemi szervi daganatok sugárkezelése, kivált, ha üregi 
(hüvelyi, méhüregi) besugárzást is végeznek, a hüvelyfalat jelentôsen ká-
rosítja, elpusztul a hám, csökken a hüvely ellenállása, valamint a hüvelyi 
pH megváltozása miatt a kórokozók elszaporodhatnak, rendre hüvely- és 
szeméremtesti gyulladás keletkezik (radiation vulvocolopitis, radiation 

mucositis). Sugárzásra óhatatlanul génváltozások keletkeznek a hámsej -
tekben, ezek gyulladást serkentô citokinek és a sejthalált fokozó enzimek 
képzôdéséhez vezetnek, ennek következtében a hámszövet tartósan káro-
sodik, gyakorta kifekélyesedik. A kezelés körülményes: a szisztémás anti-
biotikumok, a gomba- és Trichomonas-ellenes szerek sem elég hatásosak a 
hüvely károsodott vérkeringése, a hiányos hám gyenge ellenállása, a gén-
károsodás és más okok miatt. A sugárzás okozta nyálkahártya-gyulladá-
soknál a helyileg alkalmazott benzidamin a fájdalmat, az égô, kellemetlen 
érzést gyorsan csökkentette, és a gyulladásos elváltozások is visszaszorul-
tak. Megfigyelték a fekélyek hámosodását és az élettanilag elônyös bakté-
riumok szaporodását. A kezelést a terápiához igazítva meg kell ismételni, 
hiszen a besugárzás hatására kialakult hámelváltozások maradandók, a 
nyálkahártya-gyulladás idült betegség (5). A benzi da mint a sugárkezelé-
sek okozta nyálkahártya-gyulladások meg elô zé sé re is javasolják.

HÜVELYI MÛTÉTEK  Hüvelyi mûtéteknél fertôzés megelôzésére sikeresen 
adták a benzidamint helyileg: az enyhe fertôzések aránya is számottevôen 
kevesebb volt (6). Hasonló jó eredményekrôl számoltak be a gátmetszé-
seknél, a hüvelybe helyezett benzidamint tartalmazó készítményekkel 
végzett vizsgálatoknál (7). 

ÖSSZEGEZÉS  A helyileg alkalmazott benzidaminnak a hüvely-szemé-
remtesti gyulladások orális kezelésével szemben számos elônye van. Nagy 
töménységben a gyulladás helyén hat, szisztémás választ, mellékhatásokat 
nem vált ki, hatékonyan pusztítja a kórokozókat, csíramentesít, elôsegíti a 
hámosodást, helyreállítja a hüvely élettani mikroflóráját, ezáltal csökkenti 
a betegség visszatérésének az esélyét. Gyakorlati alkalmazása többrétû: 
önmagában is alkalmazható különbözô hüvelyi és szeméremtesti gyulladá-
soknál, kivált a tünetek gyors megszüntetésére. Ekként leginkább a bakte-
riális hüvelybántalomban szenvedôknél alkalmazzuk. Különösen elônyös 
a benzidamin ajánlása célzott szisztémás (például tablettás) kezelések he-
lyi kiegészítéseként, fôként a kiújulások, ismételt fertôzôdések kivédésére. 
A benzidamin granulátum formában érhetô el hazánkban, amelyet vízben 
kell feloldani, és ezzel a hüvelyoldattal kell naponta egyszer-kétszer a 
hüvelyt átöblíteni. Az öblítéshez hüvelyöblítô eszköz használata ajánlott. 
A többi európai országgal szemben Magyarországon még nem terjedt el a 
használata, pedig alkalmazása nagyon is megfontolandó a hüvelygyulla-
dások meg elô zé sé re, kezelésére, például nôgyógyászati, sebészeti mûtétek 
elôtt és után, kemoterápiánál, sugárkezeléseknél.
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