Szerzô

A CSC LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A benzidamin, a C-vitamin és a hialuronsav
szerepe a hüvelybetegségek helyi kezelésében
és az egészséges hüvely megtartásában
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A BENZIDAMIN nemszteroid gyulladásgátló: összetett hatásának köszön
hetôen hatékony a különféle eredetû szeméremtesti és hüvelyi gyulladások
kezelésében.
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Klinikai vizsgálatokban megfigyelték, hogy a benzidamin a bacterialis vagi
nosisban (bakteriális hüvelybántalom) és a hüvelygyulladásokban szenve
dôk panaszait (fájdalom, viszketô, feszítô, égô érzés) gyorsan és jelentôsen
csökkentette, hatására a hüvely mikrobiális egyensúlya és pH-ja is hamar
helyreállt: a kórokozó baktériumok (pl. Gardnerella vaginalis) helyét a tej
savbaktériumok (Lactobacillus acidophilus) vették vissza, továbbá eltûntek
a kulcssejtek és a kolposzkóppal látható eltérések (1–2). A vizsgálatok azt is
igazolták, hogy hüvelyi mûtéteknél és gátmetszéseknél a helyileg alkalmazott
benzidamin gátolta az enyhe fertôzések kialakulását (3–4).
A benzidamin-hidrokloridnak a nôgyógyászati alkalmazásra kifejlesztett
gyógyszerformája a hüvelyoldat készítéséhez használható Tantum Rosa
granulátum. Orvosi javallatra, vényen rendelve szerezhetô be. A készítmény
a szeméremtesti, hüvelyi és méhnyaki (vulvovaginocervicalis) gyulladások
összes formájának kezelésére alkalmas (beleértve a kemoterápiát vagy sugárkezelést követôen kialakulókat is). Javallott még nôgyógyászati hüvelyi mû
tétek elôtti és utáni szakban megelôzés céljából, továbbá gyermekágyasoknak
a higiéné elôsegítésére.
A hüvelyoldat a Tantum Rosa hüvelyöblítô (orvostechnikai eszköz) segítségével
alkalmazható: az eszköz öblítôvégének különleges kialakítása következtében
ugyanis a kóros váladék, illetôleg az elpusztult hám tökéletesen eltávolítható a
hüvelybôl. Alkalmazása sugárkezeléseknél ezért kifejezetten javasolt.
A benzidamin a hüvelyi nyálkahártyáról fokozatosan szívódik fel, a vérben
alacsony töménységben van jelen, ezért általános hatása nincs. Kedvezô
gyógyszerhatástani (farmakodinámiás) jellemzôi miatt súlyos szöveti elváltozást nem okoz. Nincs fejlôdési rendellenességet kiváltó hatása, és a magzat
fejlôdését nem befolyásolja. A készítményt a betegek jól elviselik.
A C-VITAMIN (aszkorbinsav) savas természetû vegyület, helyileg alkalmazva
a hüvelyi kémhatást az élettani pH 4 körüli (3,8–4,5) étékre csökkenti. Következésképpen azok a baktériumok, amelyek ilyen alacsony pH-értéken már
nem képesek növekedni, elpusztulnak (5–6).
A hüvelyi pH tartós csökkentése csak a C-vitamint lassan, órákon át kibocsátó
készítményekkel érhetô el. Erre nagyon alkalmas a szilikont és laktózt is tartalmazó FEMINELLA® Vagi-C hüvelytabletta (orvostechnikai eszköz), amely
lehetôvé teszi a hüvely mikrokörnyezetének természetes védelmét az élettani
pH fenntartása vagy visszaállítása révén. Kedvezôtlen hüvelyi környezetet
teremt a nemkívánatos anaerob baktériumok növekedéséhez, ezért elônyös
a bakteriális hüvelybántalom megelôzésében. Különösen hatékony visszaesô
betegségekben, valamint a hagyományos antibiotikumos kezeléseket követôen.
Ellentétben a baktériumokkal, a hüvelyben a C-vitamin inkább elôsegíti a
gombák (Candida fajok) növekedését; védi azokat az oxidációs károsodástól.
Különösen lényeges, hogy a C-vitamin mérsékli a flukonazol gombaölô hatását, ezért adása flukonazollal együtt nem javasolt (7).
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A készítményt legalább hat napig kell alkalmazni a hüvely élettani pH-, és
flóra-helyreállítására. Szükség esetén a kezelés meghosszabbítható vagy ismé
telhetô. Várandósság és szoptatás alatt is biztonságosan alkalmazható. Rendszeres használata segít megelôzni a kellemetlen szaggal, viszketéssel, égéssel
járó fertôzések kialakulását is.
A HIALURONSAV természetes poliszacharid (glükózaminoglikán), a legtöbb szövetféleség sejtjei közötti térben elôfordul, és mivel rendkívül nagy
mennyiségû víz megkötésére képes, a sejtek körüli és közötti folyadékáramlást fokozza, segíti a sejtek vándorlását.
A FEMINELLA® Hyalosoft hüvelykúp (orvostechnikai eszköz), amely a
hialuronsav mellett E-vitamint, tigrisfû- (Centella asiatica), mályva-, kamillaés teafaolaj-kivonatot tartalmaz. Az E-vitamin a sejtek anyagcseréjében vesz
részt, az oxidációt gátolja, a gyógynövénykivonatok fitoösztrogénjei enyhe
ösztrogénhatásúak, a hüvelyhámsejtek érését serkentik, a hialuronsav pedig
elsôsorban mint síkosító, nedvesítô hat.
A készítmény bármely életszakaszban nedvesíti a hüvely nyálkahártyáját, ez
különösen a változókor idején, a szülést követôen vagy a szoptatás alatt be
következô hormonális változások, illetve kemo- és sugárkezelés által okozott
hüvelyszárazság esetén jelentôs. Továbbá – mint azt több vizsgálat is igazolta – enyhíti a hüvelysorvadás tüneteit (pl. a viszketést, az égô érzést és a nemi
érintkezésnél fellépô feszülést vagy kellemetlen érzést). Kúraszerûen naponta,
10–20 napig vagy fenntartó kezelésként hetente kétszer alkalmazható.
A benzidamin-hidroklorid, a C-vitamin és a hialuronsav egyenként, a hüvelyben alkalmazható készítmények hatóanyaga. A benzidamin
tartalmú, hüvelyöblítéshez használt Tantum Rosa granulátum vényköteles
gyógyszer. Leginkább a gyakori – népbetegségnek is tekinthetô – és sokszor
nem felismert, ún. bakteriális hüvelybántalomban alkalmazhatjuk. Ismeretes,
hogy a bakteriális hüvelybántalom meglehetôsen nehezen kezelhetô, mivel
gyakorta kiújul. A C-vitamin-tartalmú FEMINELLA® Vagi-C hüvelytabletta
elsôsorban az élettani hüvelyflóra fenntartására, az egyensúly megbomlásának megelôzésére szolgál. A hialuronsav tartalmú FEMINELLA® Hyalosoft
hüvelykúp pedig a hüvelynyálkahártyát nedvesíti, bármely életszakaszban
használható, kiemelten a változókorban elônyös. Mindhárom készítmény
biztonságos, rendeltetésszerûen használva mellékhatásaik elhanyagolhatók,
és ismételten, sôt a betegségek kiújulásának megelôzésére is alkalmazhatók.
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