
III. BETEGEK ÉS MÓDSZER 

A Med-Solution adatbázisának segítségével a Szegedi 

Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 2005 és 

2011 között 120 petefészek daganatos beteget azonosítottunk, 

akiknek kérdőívet küldtünk ki. 92 kérdőív érkezett vissza, így a 

válaszadási ráta 76.7% volt. 10 betegünk (10.87%) sajnos meghalt, 6 

beteg (6.52%) pedig elköltözött. A 92 betegből 12 beteghez nem 

tudtunk megfelelő kontrollt illeszteni, ebből kifolyólag 64 beteg 

adataival kezdtük meg a vizsgálatot. 

Statisztikai analízis:  

A folytonos változókat kétmintás t-próbával, a kategorikus változókat 

χ² -négyzet próbával hasonlítottuk össze a hormont szedő, illetve 

hormont nem szedő csoportban 95%-os konfidencia intervallum 

mellett. Az orális fogamzásgátló szedését és időtartamának 

összefüggését a malignus ovarium tumorok kialakulásával 

logisztikus regresszióval vizsgáltuk. α=0,05 szintet tekintettük 

szignifikánsnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EREDMÉNYEK 

64 nőbetegünk átlagéletkora a petefészek daganatos csoportban 59 9.79 

(év) és a kontrollcsoportban pedig 60 9.03 (év) volt. A tumor 

diagnózisának időpontja átlagosan 55.87 8.96 év volt. 

 

1.táblázat. Oralis fogamzásgátlásra vonatkozó adatok az eset és kontroll csoportban 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.táblázat Oralis fogamzásgátlók szedése és az ovarium carcinoma rizikó alakulása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.KONKLÚZIÓ 

Eredményeink alapján elmondható, hogy azok a nők, akik  szedtek COC-t 2x 

ritkábban manifesztálódott nálunk ovarium tumor (p=0.052) szemben azokkal akik 

nem szedtek. 

 A 2 éves tabletta szedés  védelmet nyújt az ovarium tumor ellen. (p=0.023) 

Ha valaki több, mint 5 évig szedett oralis fogamzásgátlót, megfigyelhető 

rizikócsökkenés, de nem volt szignifikáns 

Szükséges lenne olyan nők vizsgálata akik évtizedekig alkalmazták a COC-t. 

Sem az obesitás, sem az általunk vizsgált hormon-dependens elváltozások között 

nem találtunk összefüggést, kivéve az ovarium cystát  (p=0.01) 

 

 
 

 

 

 

 

Az orális hormonális fogamzásgátlók használata és a rosszindulatú petefészek daganatok 
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I. BEVEZETÉS 

 A petefészek rosszindulatú daganata a nőkben előforduló ötödik 

leggyakoribb daganatos megbetegedés. Veszélye abban rejlik, hogy 

gyakran előrehaladott stádiumban kerül felismerésre, a tünetek késői 

megjelenése miatt. Beral és mtsai vizsgálatai alapján az orális 

fogamzásgátlók szedésének védő hatása van a petefészek daganatok 

kialakulására.  

 

II.CÉLKITŰZÉSEK 

-  Felmérni, hogy milyen a kapcsolat az oralis fogamzásgátlók szedése 

és a rosszindulatú petefészek daganatok kialakulása között 

- Megvizsgálni,hogy van-e összefüggés a BMI és daganat 

előfordulása,illetve más nőgyógyászati kórképek között. 
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