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  A CSC LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A Feminella Hyalosoft és Feminella Vagi C szerepe 
a hüvely- és szeméremtest betegségeiben
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BEVEZETÉS  A Feminella készítmények védik a hüvely nyálka-
hártyáját és élettani mikrobavilágát, hatásuk azonban némileg 
különbözik, így alkalmazásuk javallatai sem azonosak. 

FEMINELLA VAGI C  A nagy mennyiségben szedett C-vitamin-
nak a gyulladást mérséklô hatását több vizsgálat is igazolta, ezt 
fô képp a gyulladásnál a fehérvérsejtekbôl kiszabaduló oxidáló 
molekulák megkötésével (antioxidáns hatás) éri el (1–2). Meg-
figyelték, hogy a hüvelybe adott C-vitamin az élettani pH4 
körüli (3,8– 4,5) étékre csökkenti a hüvelyi pH-t. Követke-
zésképpen az ilyen alacsony pH-értéken szaporodni már nem 
képes baktériumok elpusztulnak (3–4). A hüvelyi pH tartós 
csökkentése csak a C-vitamint lassan, órákon át kibocsátó ké-
szítményekkel érhe tô el. Erre nagyon alkalmas a szilikonnal 
bevont, C-vitamin tartalmazó hüvelytabletta; a forgalomban 
lévô készítmény 250 mg L-asz kor bin sa vat tartalmaz, és 6 na-
pon keresztül kell alkalmazni. A kezelés hatására növekszik a 
hüvelyhámsejtek C-vitamin-tartalma, és ezzel párhuzamosan 
csökken a hüvelyi ingerlékenység. 

A hüvelyi C-vitamin-kezelés mindenekelôtt az ún. bakteriális 
hü vely bán ta lom (bacterialis vaginosis, non-specific vaginitis) 
eseteiben nagyon elônyös. A bakteriális hüvelybántalomban 
ugyanis a hüvelyi pH 5–6,5 értéken van; emiatt a tejsavbak-
tériumok már elpusztulnak, a baktériumflóra összetétele a 
hüvelyben kórossá válik. Véletlen beválasztásos, ket tôs vak, 
elle nôr zött vizsgálattal bizonyították, hogy a hüvelyi C-vita-
min-kezelés hatására csökken a hüvelyi pH-érték, elszaporod-
nak a tejsavbaktériumok, és legtöbbször visszaáll az élettani 
hüvelyflóra (4). Kivált elônyös a hüvelyi C-vitamin alkalma-
zása a kü lön bö zô betegségek, valamint azok kiújulásának meg-
elô zé sé re; a bakteriális hüvelybántalom ugyanis gyakorta tér 
vissza, a hüvelyi C-vitamin-kezelésnek ezért itt van a legna-
gyobb jelentôsége.

Méhnyak-hüvely gyulladásoknál vizsgálták a fehérvérsejtek 
C-vitamin-tartalmát, és megállapították, hogy a gyulladásoknál 
a fehérvérsejtek száma megnô, de C-vitamin-tartalmuk az élet-
tani értékektôl elmarad. Várandósság esetén ez összefügghet 
a magzatburok korai megrepedésével, a koraszülések gyako-
riságával. A hüvelyi C-vitamin-kezelés az ilyen asszonyoknál 
mérlegelhetô, hatásosságát azonban igazolni kell véletlenbevá-
lasztásos vizsgálatokkal. 

FEMINELLA HYALOSOFT  Fô összetevôje, a hialuronsav, emel-
lett E-vitamint és fitoösztrogéneket (tigrisfû-, mályva-, kamilla-, 
tea fa olaj-kivonat) is tartalmaz. A hialuronsav D-glüku ron sav + 
N-acetil-D-glükózamin diszacharidegységbôl álló glü kóz ami-
no gli kán (mukopoliszacharid). A nôgyógyászatban leginkább a 
hü vely hám sorvadásával társuló esetekben alkalmazzák: 

Ekin és munkatársai (5) véletlenbeválasztásos vizsgálatban ha-
sonlították össze a hüvelyi ösztradiol- és a hialu ron sav ke ze lés 
hatását a sorvadásos hüvelygyulladásban szenvedô, változóko-
rú nôknél. Mindkét kezelést hatékonynak ítélték: a panaszok 
megszûntek, a hüvelyhám növekedett, kialakult a köz ben sô, 
sôt a felszíni sejtek rétege is. 

Az emlôrákos betegek hüvely-szeméremtest sorvadásának he-
lyi ösztrogénkezelése ellentmondásos: az irodalmi adatok nem 
egységesek (6). Ezeknél a betegeknél a hialuronsav helyi adása 
kivált megfontolandó, kockázata elenyészô. 

Boselli és munkatársai (7) a méhnyakkivágások (kúpkimet-
szés, hurokkimetszés) után helyeztek a hüvelybe hialu ron sa vat 
tartalmazó készítményeket, és kolposzkóppal figyelték a seb-
gyógyulást. A hialuronsavval kezelteknél sarj szö vet kép zô dés 
az ötven bôl csupán egynél fordult elô; a kol posz kó piai vizs-
gálat meg fe le lô volt, vagyis az átmeneti sáv (transz for má ciós 
zóna) mindenkinél kialakult. 

ÖSSZEGEZÉS A Feminella Hyalosoft elsôsorban a szeméremtest 
és a hüvely sorvadásának kezelésében elônyös. Jelentôsen csök-
kenti, általában meg is szünteti a betegek kellemetlen tüneteit, 
így a viszketést, az égô érzést, a hüvelyszárazságot, továbbá a 
folyást, valamint a házasélet zavaraiban is sokat segít. Alkal-
mazása különösen célszerû ösztro gén ér zé keny rákos betegek 
hüvely sor va dá sá nak kezelésekor. 

IRODALOM

1. Hunt C et al. The clinical effects of vitamin C supplementation in eldery 
hospitalized patients with acute respiratory infections. Int J Vitam Nutr Res 
1994;64(3):212–9. 

2. Cook J, Monsen ER. Vitamin C, the common cold and iron absorption. Am J 
Clin Nutr 1977;30(2):235–41.

3. Polatti F et al. Vaginal pH lowering effect of a vaginal tablet, containing 250 
mg of Vitamin C, in subjects with high vaginal pH. Gynecological Endocrinol-
ogy 2006;22(4):230–4.

4. Petersen EE, Magnani P. Efficacy and safety of Vitamin C vaginal tablets in 
the treatment of non-specific vaginitis. A randomised, double blind, placebo-
controlled study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;117:70–5.

5. Ekin M et al. A comperison of vaginal hyaluronic acid tablets with vaginal es-
tradiol tablats in the treatment of atrophic vaginitis: a randomized controlled trial. 
Arch Gynecol Obstet 2010;DOI:10.1007/s00404-010-1382–8.

6. Mac Bride et al.Vulvovaginal atrophy. Mayo Clin Proc. 2010;85(1):87–94.

7. Boselli F et al. Topische Therapie mit Hyaluronsäure nach elektrochirurgisch-
em Eingriff am Gebärmutterhals. Kolp Italy 2002;18:25–8.

Levelezési cím:

Dr. Koiss Róbert
Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház 
Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály
1089 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Telefon: (36 1) 455 5700
E-posta: koiss5@freestart.hu




