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Hormonális fogamzásgátlás

• orális fogamzásgátlók

• parenterális (depot) fogamzásgátlók

• transzdermális fogamzásgátlók

• fogamzásgátló implantátumok

• lokális fogamzásgátlók

• postcoitális fogamzásgátlók



Tiszta kétfázisú kombinált fogamzásgátló készítmények

Kétlépcsős, kétfázisú kombinált fogamzásgátló készítmények

Minipill (csak gesztagént tartalmazó orális fogamzásgátló készítmény)

A menstruációs ciklus időtartama

A menstruációs ciklus jellemző hormonális változásai

Háromfázisú, kombinált fogamzásgátló készítmények

Egyfázisú, kombinált fogamzásgátló készítmények Ösztrogén

Gesztagén

Orális fogamzásgátlók



Orális fogamzásgátlók

ösztrogén + gesztagén kombinációk

• monofázisos

• ösztrogén komponens (mg): ethinylestradiol (0,02-0,035-0,05) 

• gesztagén komponens (mg): levonorgestrel (0,1-0,25), norgestimat

(0,25), desogestrel (0,15), gestoden 0,075), chlormadinon (1,71), 

drospirenon (3)

• bifázisos: (1-10, 11-21 napok)

• ethinylestradiol (0,03-0,05) + levonorgestrel (0,05→0,125 mg) vagy 

desogestrel (0,025→0,125 mg)

• trifázisos: (pl. 1-7, 8-14, 15-21 napok)

• ethhinylestradiol 0,03→0,04→0,03 + gestoden (0,05→0,07→0,1 mg) 

vagy levonorgestrel (0,05→0,075→0,125 mg)



Orális fogamzásgátlók

ösztrogén + gesztagén kombinációk

szexuális hatások

• fogamzásgátló hatásmód: hipofízis funkció gátlása, ovuláció 

gátlása, a cervikális nyákra, az endometriumra, a motilitásra 

és a szekréciókra kifejtett hatások

• ovárium funkciók elnyomása, az ovárium kisebb lesz 

(a kezelés abbahagyása után hosszú amenorrheás időszakok 

lehetségesek)

• méh: cervix hipertrófia (polip), nyák változása, 19-

norszteroidot tartalmazó készítmények – glanduláris atrófia

• emlő: megnagyobbodás, laktáció gátlása



Orális fogamzásgátlók

ösztrogén + gesztagén kombinációk

mellékhatások

kedvező mellékhatások

• petefészek és endometrium carcinoma gyakorisága csökken, 

kevesebb petefészek ciszta és mastopathia

• kevesebb hüvelyi vérzés, csökken az anemia esélye

• javul az endometriosis és a dysmenorrhea



Orális fogamzásgátlók

ösztrogén + gesztagén kombinációk

mellékhatások

kedvezőtlen mellékhatások

• enyhe

• hányinger, emlőfeszülés/fájdalom, ödéma, endokrin változások, fejfájás, vérzés 

elmaradása

• közepes 

• „áttörő” vérzés, súlygyarapodás, bőr pigmentációja, acnék, fokozott 

szőrnövekedés, ureter dilatációja, gyakoribb hüvelyi fertőzések, amenorrhea

• súlyos

• thromboemboliás betegségek, szívinfarktus, agyi keringési zavarok fokozott 

rizikója

• cholestasis, epehólyag-betegség, máj adenomák fokozott rizikója

• depresszió

• cervikális és emlőrák – ellentmondásos adatok



• thromboemboliás és cerebrovaszkuláris betegségek

• ösztrogén-dependens tumorok

• ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés

• az epifízisporcok záródása előtt

Orális fogamzásgátlók

ösztrogén + gesztagén kombinációk

kontraindikációk



Hormonális fogamzásgátlás:

gesztagének önállóan (minipill)

• napi gesztagén tabletták: pl. norethindron (0,35 mg) vagy 

norgestrel (0,075)

• használható lehet, ha az ösztrogének kontraindikáltak (pl. 

májbetegség, thromboemboliás kórelőzmény)

• mellékhatások: fejfájás, szédülés, súlygyarapodás, 

glükóztolerancia romlása, abnormális vérzések



Parenterális (depot) fogamzásgátlók

• depot medroxyprogesteronacetát (150 mg i.m.) 2-3 

havonta történő injekciója

• gyakori mellékhatások: fejfájás, glükóz tolerancia romlása, 

kedvezőtlen lipideltérések, abnormális (irreguláris) vérzés

• hosszú amenorrheás időszak (6-12 hónap) a kezelés 

abbehagyása után

• ösztrogén+gesztagén depot injekciók - az orális 

alkalmazott kombinációhoz hasonló hatások 

• a májhatás szerepe és aránya csökken



Fogamzásgátló tapaszok

• ösztrogén+gesztagén kombinációk

• ethinylestradiol 0,6 mg + norelgestromin 6 mg 

(a norgestimat aktív metabolitja)

• naponta kb 20 μg ethinylestradiol

és 0,15 mg norelgestromin szabadul fel belőle

• mellékhatások - az orálisan alkalmazott kombinációhoz 

hasonlóak 

• a májhatás aránya és szerepe csökken



Fogamzásgátló implantátumok

• norgestrelt vagy etonorgestrelt (a desogestrel aktív 

metabolitja) tartalmazó sc. implantátumok

• hatástartam: 3-6 év

• a mellékhatások kevésbé kifejezettek (alacsony 

hormonszint)

• fejfájás, szédülés, acnék, alopecia, hangulati zavarok, emlőfeszülés, 

csökkent libido, súlygyarapodás, vasomotor zavarok

• jelentős vérzési rendellenességek (inkább irreguláris, mint 

normális ciklusok)



Lokális fogamzásgátlók

• levonorgestrelt tartalmazó intrauterin eszköz (spirál)

• hatástartam: 5 év

• naponta felszabaduló levonorgestrel mennyiség: 20 g

• alacsony szisztémás hormonszint

• hüvelygyűrű

• 15 μg ethinylestradiol és 12 mg etonorgestrel szabadul fel 

belőle naponta

• 3 heti használat - 1 hét szünet

• spermicid hatású antiszeptikumok

• benzalkonium, nonoxinol

• kevésbé hatékony, de gátolja a szexuális úton terjedő 

betegségek átvitelét



Hormonális fogamzásgátlás

posztcoitális kontraceptívumok

• „morning after” tabletták

• gesztagén: levonorgestrel

• 72 órán belül (lehetőleg 12 órán belül)

• nagy hormonadagok (pl. 0,75-1,5 mg)

• gyakori mellékhatások: hányinger, hányás, fejfájás, 

szédülés, emlőfeszülés, hasi görcsök, izomgörcsök

• Progeszteron receptor modulátor: ulipristalacetat

• hasonló, egyes jelentések szerint kevesebb mh.

• kémiai abortusz

• mifeproston (RU 486)


