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DEFFINICIÓ

Nőgyógyászati hormonpótló terápia (HRT):
Az ösztrogén (vagy ösztrogén hatást kifejtő vegyület) és 
progeszteron (vagy progeszteron hatást kifejtő vegyület) 
pótlását jelenti a ciklikus petefészekhormon termelés megszűnése vagy hiánya esetén.
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NŐIHORMONOK PÓTLÁSÁT IGÉNYLŐ 
KÓRKÉPEK

 Hypopogonadotrop hypogonadizmus

 44 év alatt

 POI (preamature ovarian failure)

 40 év alatt

 Tünet triász: amenorrhoea, hypergonadotrophizmus, hypoösztrogenemia

 Magasabb mortalitás / morbiditás

 Menopausa szindróma

 40-45 év korai → magasabb morbiditás/mortalitás

 45 év felett csak tünetek esetén javasolt hormonpótlás

 Gonadalis dysgenesisek

 Turner szindróma

 Petefészek eltávolítást vagy roncsolódását

(kemo- , sugárterápia kapcsán) követően 

 Főként 45 év alatt vagy tünetek esetén 60 év alatt kezdhető HRTPECH 2022



Rövid távú tünetek Közép távú tünetek Hosszú távú tünetek

• Ösztrogén és progeszteron
hiány tünetek

• Fél évtől, akár több évig is 
tarthatnak

• Hőhullámok
• Éjszakai izzadás
• Palpitáció (70-80%-ban)
• Alvászavar
• Pszichés zavarok 

(fáradékonyság,     
szorongás, pánik, 
ingerlékenység, 
koncentrációzavar)

• Fizikai teljesítmény, 
nőiesség csökkenése

• Szexuális aktivitás 
csökkenése

• Utolsó menzesz után kb. 4-
5évvel jelentkezik

• Hüvelyszárazság
• Urogenitális atrophia
• Inkontinencia
• Húgyúti fertőzések 

(simaizmok és sphinterek 
tónusa csökken)

• Purulens colpitis
• Genitáliák süllyedése és 

előesése

• Az utolsó menzeszt 
követően 10évvel 
jelentkezik

• Csontritkulás
• Szív- és érrendszeri 

betegségek

HORMONHIÁNY TÜNETEI

Dr. Papp Zoltán, A nőgyógyászat kézikönyve, 2017
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MIÉRT LEHET FONTOS A HRT?

 A korai menopauza és a hypogonadizmus csontrendszeri és kardiovaszkuláris hatásai révén 
évekkel csökkenti a nők várható élettartamát, és ez a negatív hatás korrelál a 
hipoösztrogenémiás időszak hosszával.

 HRT elutasítását is bizonyítékokkal kell alátámasztani, és mérlegelni kell
a HRT kockázataival szemben

 Egy holland vizsgálatban ezt 17 éves követési időszak alatt 2 év veszteséget állapítottak meg, 
elsősorban a kardiovaszkuláris és osteoporoticus morbiditás miatt

 Irracionális félelem a nőgyógyászati HRT-tőL

 Egyedi mérlegelés!PECH 2022



HORMONPÓTLÁS SZEMPONTJAI

 Kezelés alapvető szempontjai:

 Az ösztrogénhiány tüneteit indokolt kezelni

 A pótlás a menopauza első 10 évében ill. 60 éves kor előtt javasolt

 Részletes anamnézis ismeretében alkalmazható, személyre szabottan

 Mérlegelni kell az előnyöket és kockázatokat

 A legkisebb hatékony adagot kell alkalmazni

 Ajánlatos a kezelést 1-2 évenként újra gondolni, a páciens követése

 Monoterápia csak uterus hiányában alkalmazható

 Urogenitális panaszok esetén helyi kezelés javasolt

 Májbetegség (nem aktív), fokozott thromboemboliás kockázat esetén transzdermális alkalmazás javasolt

 HRT megkezdése előtt javasolt:

• Mammographia: a kezelés előtt majd évente

• Kismedencei ultrahangvizsgálat 1-2 évente (endometrium vastagság mérése)

• Osteodenzitometria: a kezelés megkezdése előtt és egy év múlva

• Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok szükség szerint

Dr. Papp Zoltán, A nőgyógyászat kézikönyve, 2017
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HORMONPÓTLÁS KORLÁTAI
 Kontraindikációi:

 Relatív:

• Eredményesen kezelt hypertoniák

• Migrén

• Dohányzás

• Fokozott thromboemboliás kockázat

 Abszolút:

• Fennálló emlődaganat

• Aktív májbetegség

• Nem diagnosztizált hátterű rendellenes
vérzés

• Hormondependens daganat az előzményben

• Előzményben szereplő thromboemboliás
esemény

• Ischemiás szívbetegség

Dr. Papp Zoltán, A nőgyógyászat kézikönyve, 2017
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Hormonpótló 
terápia

Fitoösztrogének
(inkább tüneti)

Alternatívák 
(inkább tüneti)

▪ Mono-, kombinált terápia
(noretiszteron,
medroxyprogeszteron-acetát,
17-béta ösztradiol)

▪ Bevitel módjai:
• Per os
• Transzdermális
• Intravaginális
• Intrauterin
• Orrpermet
• Implantátum
• Im. injekció

• SERM (ospemifen, 
tamoxifen→antiösztrogénként
raloxifen, bazedoxifen)

• STEAR (tibolon)

▪ Izoflavonoidok
(szója)

▪ Ligánok
(lenmag, rozs, tea, kávé,     
káposzta félék)
▪ Coumesztánok és prenyl-

flavonoidok
(lucerna, lóhere, komló)
▪ Stilbének-rezvaratrol
(vörösszőlő, eper-szeder félék, 
földimogyoró,
rebarbara)
▪ Diosgenin
(yam-gyökér)
▪ Myco-ösztrogének
(penészgombák)

▪ Antidepresszánsok
(Clonidin, Gabapentin)

▪ Vitaminok (E és D)
▪ Pszichoterápia
▪ Mozgásterápia
▪ Életmód váltás
▪ Testsúlyrendezés
▪ Stresszcsökkentés

TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

Dr. Papp Zoltán, A nőgyógyászat kézikönyve, 2017
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HORMONPÓTLÓ KEZELÉSEK FORMÁI
 Alkalmazhatóak:

 Szekvenciálisan  (lesz menstruáció)

 Folyamatosan     (nem lesz menstruáció)

 Csak ösztrogén tartalmú készítmények:

 Transzdermális gél

 Orális

 Vaginális, ösztradiol-tartalmú (sok esetben 
kontraindikáció esetén is)

 Progeszteron tartalmú készítmények:

 Orális: dydrogesterone , 
norethisterone, 
medroxiprogesterone, mikronizált
progeszteron 

 Vaginális, mikronizált progeszteron 

 Intamuscularis injekció

 LNG-IUS

 STEAR

 Tibolon

 Fitoösztrogének:

 Nem tekinthető teljes értékű 
hormonpótlásnak

dr. László Ádám,dr. Jakab Attila, 2021, Menopausalis medicina
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PER OS

KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNYEK

Divina tabletta 21X/3x21X
2 mg ösztradiol/2 mg 

ösztradiol+10 mg MPA

Activelle filmtabletta 28X/3x28X
1 mg ösztradiol+0,5 mg 

NETA
Kliogest 2 mg/1 mg 

filmtabletta 28X 2 mg ösztradiol+1 mg NETA

Trisequens filmtabletta 28X

2 mg ösztradiol /2 mg 
ösztradiol+1 mg NETA/1 

mg ösztradiol

CSAK ÖSZTROGÉNT TARTALMAZÓ KÉSZÍTMÉNYEK

Estrofem 2 mg filmtabletta 28X 2 mg ösztradiol

Ovestin 1 mg tabletta 30X 1 mg  ösztriol

CSAK PROGESZTEREONT TARTALMAZÓ KÉSZÍTMÉNYEK

UTROGESTAN 100 mg lágy 
kapszula 30X

100 mg mikronizált
progeszteron

Progesterone Exeltis 100 
mg lágy kapszula 30X

100 mg mikronizált
progeszteron

Progesterone Exeltis 200 
mg lágy kapszula 15X/30X

200 mg mikronizált
progeszteron

STEAR 

Liivial 2,5 mg tabletta 28X/3x28X 2,5 mg tibolon

Ladybon 2,5 mg tabletta 28X/3x28X 2,5 mg tibolon

Tibelia 2,5 mg tabletta 28X/3x28X 2,5 mg tibolon

PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK

HÜVELYBEN HATÓ ÖSZTROGÉNEK

Vagifem 10 µg 
hüvelytaletta 18X 10 µg ösztradiol

Ovestin 1mg/g krém 15 g 1 mg/g ösztriol
Estrokad 0,03 mg 

hüvelykúp 10X 0,03 mg ösztriol

Estrokad hüvelykrém 25 g 1 mg/g ösztriol

PROGESZTERONOK
UTROGESTAN 100 mg 

hüvelykapszula 30X
100 mg mikronizált

progeszteron
Progesterone Exeltis 100 

mg lágy kapszula 30X
100 mg mikronizált 

progeszteron
Progesterone Exeltis 200 

mg lágy kapszula 15X/30X
200 mg mikronizált

progeszteron

TRANSZDERMALIS KÉSZÍTMÉNYEK

Lenzetto 1,53 mg/adag 
transzdermális oldatos

spray 56X 1,53 mg ösztradiol

Divigel 0,5 mg/dózis gél 28X/91X 0,5 mg ösztradiol

Divigel 1 mg/dózis gél 28X/91X 1 mg ösztradiol

MAGYARORSZÁGON ELÉRHETŐ 
NŐGYÓGYÁSZATI HRT KÉSZÍTMÉNYEK
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HRT alkalmazás különbségei

Dr. Szökő Éva, MTA, Gyógyszerhatástan Intézet, SE, Transzdermális gyógyszerbevitel a menopauzális hormon terápiában 
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BŐRÖN/HÜVELYEN KERESZTÜL 
TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS

Előnyök:
 Szisztémás hatás

 Pontos dozírozást 

 Elmarad a májban történő 
„first pass effect”

 Kímélik a GI traktust, nincs étel-
interakció

 Nem növeli VTE rizikót

 Hányinger és hányás esetén is 
alkalmazható

 Egyszerű adagolási mód

 Csökkenti a betegségtudatot

Hátrányok:
 Bőrön keresztül:

 A felszívódási felület kicsi,

 A hatóanyagok viszonylag kis 
hányada szívódik fel

 Első alkalmazásakor telítési időre 
van szükség

 Ritkán irritáció alakul ki

 Az előállítási költségek magasabbak 
(TTS esetén)

A first-pass metabolizmus
kiküszöbölésének köszönhetően a 

transzdermális ösztradiol-bevitellel 
kisebb dózissal is hatékony 

szérumkoncentráció érhető el.  
Biztonsági szempontjából is több 

előnnyel jár.

1. Geisler et al, 1999; 2. Goodman, 2012
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ONKOLÓGIAI KOCKÁZAT 

 Kétszempont alapján:

 HRT potenciális tumorindukciója olyan betegeknél, akiknek nincs onkológiai 
előzménye

 HRT onkológiai előzmény esetén, kiújulás és progresszió lehetőségének esélye

Tamás Deli, Mónika Orosz, Attila Jakab, 2020 Debrecen, Pathology & Oncology Research, Hormone Replacement Therapy in Cancer Survivors
PECH 2022



SZAKMAI DÖNTÉSHOZÁS POZITÍV ONKOLÓGIAI ANAMNÉZIS 
ESETÉN

 Rosszindulatú betegség és a korábbi vagy jelenlegi terápia általános onkológiai 
jellemzői

 Tervezett hormonpótló terápia specifikációi

 Daganat onkológiailag releváns endokrin karakterisztikái:

 Hormonreceptor-státusz

 Korábbi vagy jelenlegi endokrin onko terápia 

 Női hormonok hatása az adott szövetre általában, vagy különösen a konkrét daganattípusra

 In vivo a HRT nem magukat a rosszindulatú sejteket, hanem környező stróma szövetre,
a szervezet immunválaszát vagy az áttétképződésben részt vevő sejtekre és struktúrákra 
hatva befolyásolva fejti ki hatását, a tumor kiújulására és progressziójára.PECH 2022



DAGANT TÍPUSOK, MELYEKET A HRT 
BEFOLYÁSOL

 Ösztrogénreceptor-túlrepresszió:

 Emlő-

 Endometrium-

 Petefészek daganat

 Megváltozott ösztrogén- és/vagy progeszteronreceptor-expresszió:

 Pajzsmirigy daganatban

 Hodgkin-limfómában

 B-sejtes malignus daganatokban

 Agydaganatokban

 Prolaktinómában

 Melanómában

 Tüdő-

 GI daganatokban pl: vastagbél-, gyomor- és májdaganatbanPECH 2022



HRT EMLŐDAGANAT ESETÉN

 Az újonnan diagnosztizált emlőrákban szenvedő nők kevesebb mint egyharmada 
premenopauzában van

 Az ösztrogénreceptor (ER)- és/vagy progeszteronreceptor (PR)-pozitív emlőrákok alkotják 
az emlőrák leggyakoribb típusát, az összes emlőrák 75%-át teszik ki. 

 a Nemzetközi Menopauza Társaság irányelve : 

 Ezeknek a betegeknek nem adható hormonpótló terápia! 

 A nem hormonális módszereket kell előnyben részesíteni, beleértve az életmódváltást, a 
viselkedésterápiát, a gabapentint, a venlafaxint vagy a fluoxetint

 Helyi ösztrogén alkalmazása is, bármilyen formában ellenjavallt az adjuváns aromatázgátló
kezelés alatt, mivel a szérum ösztrogénszintet szigorúan nullán kell tartani.

 A HRT terápia hosszának is jelentősége vanPECH 2022



HRT ALKALMAZHATÓ, HA:

 BRCA-mutáció-pozitív nőknél, akik profilaktikus kétoldali salpingo-oophorectomiát
követően váltak menopauzává

 Emlők épek és nincs emlőrák a kórtörténetben: BRCA1 és BRCA2 mutánsok esetében 
egyaránt felajánlható az HRT a természetes menopauza koráig (50 éves korig)

 A kockázat nem nőtt csak ösztrogén terápia esetén

 A méh eltávolításának indikációját profilaktikus oophorektómia esetén is BRCA-mutációval 
rendelkező nőknél.

 Ha profilaktikus masztektómiát végeztek, de nincs emlőrák a kórtörténetben, 
a HRT-t a természetes menopauza koráig kell felajánlani.PECH 2022



NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK &
HRT PETEFÉSZEK TUMOR ESETÉN

 A petefészek rosszindulatú daganatainak mintegy 90%-a epithelialis petefészekdaganat

 A HRT nem növeli a rosszindulatú betegség kiújulásának esélyét

 A csírasejtes daganatok kezelését követő HRT valószínűleg nem hordoz további
kiújulási kockázatot

 Az endometrioid petefészek daganat érzékeny lehet az ösztrogénre,
ezért gyakran javasolják a HRT elkerülését

 Javasolt a HRT elkerülése a granulózasejtes daganatoknálPECH 2022



ENDOMETRIUM CARCINOMA & HRT

 90%-ban ösztrogénérzékeny (I. típus) és csak 10%-ban ösztrogénfüggetlen 
(II. típus, leggyakrabban agresszív a serosus papilláris carcinoma). 

 HRT megkezdése után megnövekedett kiújulási arányra lehetne számítani, 
de a tanulmányok ezt a hipotézist nem támasztották alá

 Ösztrogén+progesztin HRT védőhatást fejtett ki a daganat kiújulásával szemben I. típusban

 Csak ösztrogén terápia nem mutatta ezt a hatást

 II. típusú endometrium daganatok, (tanulmányok nem készültek) nem érzékenyek az 
ösztrogénre valószínűleg a HRT alkalmazása nem veszélyes

 Az endometrium stroma szarkómák túlreprezentálják az ösztrogén- és progeszteron 
receptorokat,
ezért HRT-t ezért ezekben a tumorokban kerülni kell

 Tamoxifen is rossz hatású

 A leiomyosarcomák esetében nincs egyértelmű álláspont

 Carcinosarcomákban és adenosarcomákban a HRT alkalmazható PECH 2022



CERVIX CARCINOMA & HRT

 80-90%-a laphám eredetű, amelyről ismert, hogy nem ösztrogénfüggő

 10-20%-a adenokarcinóma, és biológiai viselkedése hasonlít az endometrium
carcinómához

 Jelenlegi ismereteink szerint - a kezelt cervix carcinoma nem ellenjavallt a HRT 
alkalmazása szempontjából.

PECH 2022



HÜVELY ÉS VULVATUMOR & HRT

 A legtöbb laphámsejtes carcinóma, mely nem hormonérzékeny, 
így az HRT nem ellenjavallt.

 Az adenocarcinóma formái túlságosan ritkák,
a HRT-vel való kapcsolatuk nem jól meghatározott, 
ezért nem lehet egyértelmű útmutatást adni

PECH 2022



NEM NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK & HRT
HEAMOTOLÓGIAI ROSSZINDULATÚ DAGANATOK

 A hematológiai rosszindulatú daganatok kezelése mind kemoterápia, mind őssejt-
transzplantáció révén korai petefészek-elégtelenséget okozhat

 Az ösztrogénnek a hemopoetikus sejtekre kedvező hatása van:

 A limfocita prekurzorokat a nemi szteroidok szabályozzák 

 A myeloid leukémiás sejtek ösztrogénreceptorokat expresszálnak és metilációjuk összefügg a 
betegek túlélésével 

 A terhesség védelmet nyújt a Hodgkin-limfóma kialakulásával szemben

 A korábbi HRT csökkenti a B-sejtes non-Hodgkin-limfómák kockázatát a posztmenopauzában 
lévő nőkben

 Az ösztrogén befolyásolja a B-vonalas prekurzorok proliferációját, differenciálódását és 
túlélését és a helyi IL-6-termelés csökkentésével javítja a betegségmentes és a teljes túlélést 
diffúz nagysejtes limfómákban

 A HRT-nek legalább semleges hatása mutatható ki a malignus hematológiai betegségekre, 
de valószínűleg az ösztrogénpótlás még pozitív hatást is gyakorol ezekre a betegségekre PECH 2022



AGYDAGANATOK & HRT

 Az agydaganatok, különösen a meningeóma és a glióma érzékenyek lehetnek az ösztrogénre,
még inkább a progeszteronra, és a hormonok serkenthetik növekedésüket és kiújulásukat, 
ezért a HRT-t kerülendő!

 A meningeómák gyakrabban fordulnak elő nőknél, és gyorsabban nőnek a ciklus luteális fázisában
és a terhesség alatt, ami a progeszteronhatás szerepére utal

 A meningeomák 58-83%-a expresszál progeszteronreceptort,
szemben az ösztrogénreceptort expresszáló 0-8%-kal

 A HRT különböző formái és az agydaganatok között: 

 Az HRT 30-80%-kal növeli a meningeóma kockázatát, de a glióma kockázatát nem 

 A meningeómák progeszteron, ösztrogén és androgén stimulus hatására is növekedhetnekPECH 2022



PROLAKTINÓMA & HRT

 Hagyományosan a prolaktinómákat az ösztrogénes kezelés - beleértve a kombinált 
fogamzásgátló tablettákat és a hormonpótló terápiát, régen ellenjavallatának tekintették. 

 Ismert, hogy a klinikailag jelentős tumornövekedés nagyon ritka (1-2%) terhesség alatt és 
alacsony dózisú (<30 ug) etinilösztradiol tartalmú fogamzásgátlók szedés alatt 
mikroprolaktinóma esetén

 Míg a makroadenomák ösztrogénes miliőben sokkal gyakrabban nőnek,
pl. 30-40%-uk nő terhesség alatt

 A mikroprolaktinóma jelenléte vagy kórtörténete ezért nem tekinthető a HRT 
ellenjavallatának hipogonadizmus vagy menopauzális tünetek esetén 

 Makroprolaktinóma esetén alapos eseti értékelés szükséges

 Ösztrogénterápia mellett a prolaktinóma méretének és aktivitásának nagyon szoros 
monitorozása szükséges!PECH 2022



MELANOMA & HRT

 Az ösztrogénreceptor-β (ERβ) jelentőségét figyelembe kell venni a malignus melanomában.

 ERα proliferatív és daganatösztönző hatással jár

 ERβ a PI3K/Akt útvonal gátlásán keresztül tumorellenes hatású 

 Az ERβ expressziója jobb prognózishoz vezet, míg a receptor csökkent 

Az HRT biztonságossága előrehaladott, áttétes melanoma malignumban
nem egyértelmű, ezért nem lehet ajánlást tenni az alkalmazására vonatkozóan!

PECH 2022



TÜDŐDAGANT & HRT

 A tüdő daganat az elmúlt évtizedekben szintén az ösztrogénfüggőnek tartott 
daganatok közé került

 Tekintettel arra, hogy a kutatások iránya jelenleg az antiösztrogén szerek és 
aromatázgátlók alkalmazása a tüdőrák kezelésében,
logikus, hogy az ösztrogén a HRT részeként nem alkalmazható tüdőrákos betegeknél.

PECH 2022



COLONTUMOR & HRT

 A vastagbél tumor a nőknél kevésbé súlyos formában jelentkezik, mint a férfiaknál, ami 
a női hormonok védőhatására utal

 Az ösztrogén csökkenti a vastagbél daganat előfordulását és mérsékli a betegség 
progresszióját 

 Az ERβ-expresszió akár pozitív prognosztikai markerként is használható a vastagbél 
neoplázia kezelésében 

 HRT pozitív hatással van a colon malignus tumorára és a betegséget túlélőire!

PECH 2022



GYOMORTUMOR & HRT

 Az ER-pozitivitásról régóta ismert, hogy összefügg a gyomor carcinoma
kezelésének rossz kimenetelével

 Az ER+ esetek általában jobban disszemináltak és kevésbé differenciáltak

 A posztoperatív túlélési arány szignifikánsan rosszabb az ER+ vs. ER- és 
progeszteronreceptor pozitív esetekben 

 Az elmúlt években az ERα és ERβ izoformákat a gyomor daganat 
prognosztikai markereiként azonosították [

 Az ERα mellett az androgénreceptor expresszióját is összefüggésbe hozták a 
rossz prognózissal és a progressziómentes túlélés csökkenésével 

 Mindezen adatokat figyelembe véve a 
gyomorrákot túlélőknél inkább kerülendő az HRT elkezdése, különösen 
ösztrogén- vagy progeszteron receptor-pozitív daganatok esetén.PECH 2022



MÁJDAGANAT & HRT

 Az ösztrogén szerepe erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású lehet, így megelőzheti a 
májkarcinogenezis szempontjából kulcsfontosságú fibrózist. 

 Az ösztrogén gátolhatja a hepatitis B vírusfertőzés progresszióját is, ezáltal gátolva a 
hepatocelluláris carcinoma kialakulását

Ezek a hatások együttesen a hepatocelluláris máj daganat előfordulásának csökkenését és jobb 
általános túlélést eredményeznek az HRT-t kapott betegek körében.

HASNYÁLMIRIGY NEOPLASIA & HRT

 A hasnyálmirigy neoplasia kockázata nem függ össze az exogén hormonhasználattal 
(orális fogamzásgátlók vagy HRT) vagy menstruációs tényezőkkel 

A beteg anamnézisében szereplő hasnyálmirigyrák-kezelés nem ellenjavallja A HRT-t.
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UROGENITÁLIS DAGANATOK & HRT

 Vesedaganat:

 A HRT és a vesedaganat között nem állapítható meg összefüggés:

Így a HRT felajánlható!

 Hólyagtumor:

 Mind in vitro, mind in vivo vizsgálatok az ösztrogén szerepét jelzik a hólyag neoplasia
kialakulásában és progressziójában 

 Összefoglalva, a hólyagrákot ösztrogénérzékeny daganatnak kell tekinteni, és bár közvetlen 
klinikai bizonyíték nem áll rendelkezésre
az HRT-t nem szabad felírni az ilyen típusú rosszindulatú daganat túlélőinek.
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PAJZSMIRIGYDAGANAT & HRT

 A pajzsmirigy rosszindulatú daganatos megbetegedése gyakrabban fordul elő nőknél, 
mint férfiaknál

 Számos epidemiológiai vizsgálatot végeztek, de nem találtak erős bizonyítékot az HRT 
és a differenciált pajzsmiridaganat közötti kapcsolatra

Összefoglalva, a korábbi rosszindulatú pajzsmirigy daganat nem tekinthető az HRT 
ellenjavallatának.
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DISSZKUSZZIÓ DAGANATOKKAL & HRT 
KAPCSOLATOSAN

 A HRT elutasítása, bizonyítékokkal alátámasztott döntést igényel, amelyet a HRT (onkológiai vagy egyéb) 
kockázataival szemben kell mérlegelni.

 A HRT megtagadása "csak a biztonság kedvéért" elfogadhatatlan 

 Sok esetben azonban, amikor ritkább daganattípusokkal állunk szemben, a konkrét daganatra vonatkozó 
szakirodalom egyéni felkutatására szükséges

 Az adott ráktípus kiújulási kockázatának becslése:

 Klinikai bizonyíték

 A HRT elkerülésének negatív hosszú távú hatásai

 A beteg általános állapotával és várható élettartamával

 A hypoösztrogén és egyéb tüneteinek súlyossága

 Valamint a betegség kiújulásától való szubjektív félelmével 

Ezek összevetve segítenek megtalálni a legjobb megoldást.PECH 2022



TAKE HOME MESSAGES

 Hormonterápiát csak kellő mérlegeléssel, személyre szabottan alkalmazzunk

 Pontos, részletes anamnézis felvétele

 Kontraindikációk kizárása

 Társzakmákkal kapcsolattartás (kardiológus, reumatológus, urológus)

 A menopauzális hormonpótlás esetén első 10 évében ill. 60 éve előtt javasolt

 Legkisebb még hatékony dózisban

 Ösztrogén monoterápia csak hysterectomiát követően 
alkalmazható

 Után követés (évente mammográfia) és 1-2 évente revízió!

 Csak fitoösztrogének és/vagy alternatívák 
hormonterápia kontraindikációja eseténPECH 2022
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PER OS

KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNYEK

Divina tabletta 21X/3x21X
2 mg ösztradiol/2 mg 

ösztradiol+10 mg MPA

Activelle filmtabletta 28X/3x28X
1 mg ösztradiol+0,5 mg 

NETA
Kliogest 2 mg/1 mg 

filmtabletta 28X 2 mg ösztradiol+1 mg NETA

Trisequens filmtabletta 28X

2 mg ösztradiol /2 mg 
ösztradiol+1 mg NETA/1 

mg ösztradiol

CSAK ÖSZTROGÉNT TARTALMAZÓ KÉSZÍTMÉNYEK

Estrofem 2 mg filmtabletta 28X 2 mg ösztradiol

Ovestin 1 mg tabletta 30X 1 mg  ösztriol

CSAK PROGESZTEREONT TARTALMAZÓ KÉSZÍTMÉNYEK

UTROGESTAN 100 mg lágy 
kapszula 30X

100 mg mikronizált
progeszteron

Progesterone Exeltis 100 
mg lágy kapszula 30X

100 mg mikronizált
progeszteron

Progesterone Exeltis 200 
mg lágy kapszula 15X/30X

200 mg mikronizált
progeszteron

STEAR 

Liivial 2,5 mg tabletta 28X/3x28X 2,5 mg tibolon

Ladybon 2,5 mg tabletta 28X/3x28X 2,5 mg tibolon

Tibelia 2,5 mg tabletta 28X/3x28X 2,5 mg tibolon

PARENTERÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK

HÜVELYBEN HATÓ ÖSZTROGÉNEK

Vagifem 10 µg 
hüvelytaletta 18X 10 µg ösztradiol

Ovestin 1mg/g krém 15 g 1 mg/g ösztriol
Estrokad 0,03 mg 

hüvelykúp 10X 0,03 mg ösztriol

Estrokad hüvelykrém 25 g 1 mg/g ösztriol

PROGESZTERONOK
UTROGESTAN 100 mg 

hüvelykapszula 30X
100 mg mikronizált

progeszteron
Progesterone Exeltis 100 

mg lágy kapszula 30X
100 mg mikronizált 

progeszteron
Progesterone Exeltis 200 

mg lágy kapszula 15X/30X
200 mg mikronizált

progeszteron

TRANSZDERMALIS KÉSZÍTMÉNYEK

Lenzetto 1,53 mg/adag 
transzdermális oldatos

spray 56X 1,53 mg ösztradiol

Divigel 0,5 mg/dózis gél 28X/91X 0,5 mg ösztradiol

Divigel 1 mg/dózis gél 28X/91X 1 mg ösztradiol

MAGYARORSZÁGON ELÉRHETŐ 
NŐGYÓGYÁSZATI HRT KÉSZÍTMÉNYEK
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