De werking van de koperspiraal
Inleiding
Een koperspiraal, zoals de T-Safe (TCu380 A), is al jaren één van de meest betrouwbare en effectieve
vormen van anticonceptie. Hedendaags onderzoek schrijft de anticonceptieve werking van een
koperspiraal toe aan het effect van het koper op de activiteit van de zaadcellen in de baarmoeder
(1,2). De koperionen verlammen de zaadcellen, waardoor deze niet in staat zijn om de eicel te
bevruchten.
Vroeger werd gedacht dat de anticonceptieve werking van een spiraal uitsluitend gebaseerd was
op het voorkomen van innesteling van een bevruchte eicel en een soort mini-abortus plaats vond.
Zelfs in deze tijd houdt men soms aan deze foutieve gedachte vast. De bezorgdheid rondom de
zogenaamde abortieve werking kan resulteren in terughoudendheid met betrekking tot het gebruik
van de koperspiraal.
Dit document is opgesteld om deze bezorgdheid weg te nemen.

Geen maandelijkse bevruchting bij gebruik koperspiraal
De werking van een (koperhoudend) Intra-Uterine Device (IUD) is meervoudig gereviewd door
wetenschappers(3-5). Hierbij worden meerdere onderzoeken aangehaald, die aantonen dat de
werking van een koper IUD niet berust op het voorkómen van de innesteling van een bevruchte eicel,
maar op het verlammende en cytotoxische effect van het koper op de zaadcellen. De zaadcellen
worden door de koperionen geïnactiveerd, waardoor deze niet meer in staat zijn om een eicel in de
eileider te bereiken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de koperionen ook toxisch zijn voor de
eicellen. Hierdoor rijpen de eicellen niet volledig uit of gaan zelfs te niet (5,6). Door het destructieve
effect van het koper op zowel de zaad- als de eicellen vindt bij koperspiraal gebruiksters dus géén
maandelijkse bevruchting plaats.
Om aan te tonen dat er geen bevruchting optreedt bij het gebruik van een koper IUD, is er
onderzoek gedaan naar het optreden van zwangerschapskenmerken bij koper IUD gebruiksters.
Meerdere onderzoeken hebben gekeken naar de aanwezigheid van het zwangerschapshormoon
humaan chorion gonadotropine (hCG). Uit onderzoek van Segal et al (1985) bleek dat er in de tweede
cyclushelft van IUD gebruiksters geen hCG aanwezig was en er dus geen bevruchting had plaats
gevonden (7). Bij de controle groep (niet-IUD gebruiksters) was er wél een stijging van post-ovulatoir
hCG waargenomen. In het onderzoek van Wilcox et al (1985) was bij slechts 1 op de 100 cycli van IUD
gebruiksters een stijging in het hCG aantoonbaar (8). Daarnaast vonden Ortiz et al (1996), Smart et al
(1982) en Videla-Rivero et al (1987) ook een sterke vermindering van het aantal cycli met
aantoonbaar hCG bij koper IUD gebruiksters ten opzichte van niet-IUD gebruiksters(9-11).
Wetenschappers keken bij koper IUD gebruiksters ook naar de fysieke aanwezigheid van bevruchte
eicellen in de eileider. Hierbij werd een zeer sterke verlaging gevonden ten opzichte van niet-IUD
gebruiksters (4, 9).
Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat er géén tot een sterk verminderde hoeveelheid
bevruchte eicellen aangetroffen wordt bij koper IUD gebruiksters in vergelijking met het
maandelijkse aantal bevruchte eicellen bij niet-IUD gebruiksters.

Conclusie
Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat de werking van de koperhoudende
anticonceptiespiraal in beginsel berust op het voorkómen van de bevruchting door het inactiveren
van de zaadcellen in de baarmoeder. Er vindt bij gebruiksters van een koperspiraal geen
maandelijkse bevruchting plaats.
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