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Około 40% kobiet biorących
udział w National Health In-
terview Survey stosowało
preparaty uzupełniające i róż-

nego typu terapie alternatywne w cią-
gu 12 miesięcy przed przystąpieniem
do badania.1 Wśród kobiet w średnim
wieku biorących udział w Study of Wo-
men Across the Nation (SWAN) było
ich blisko 50% w chwili rozpoczęcia ba-
dania i liczba ich wzrosła do 80%
w ciągu 6 lat trwania badania.2

W sondażu populacyjnym ponad
35% kobiet w średnim wieku stosowa-
ło preparaty roślinne, homeopatyczne
lub produkty medycyny naturalnej,
natomiast 12% z nich stosowało te
preparaty w związku z objawami me-
nopauzalnymi.3

Od czasu opublikowania wyników
badania Women’s Health Initiative
(WHI) w 2002 i 2004 roku4,5 coraz
więcej kobiet z uciążliwymi objawami
menopauzalnymi rezygnuje z leczenia
hormonalnego (hormonal therapy,
HT) – częstość stosowania terapii es-
trogenowo-progestagenowej (estro-
gen progestin herapy, EPT) wśród
Amerykanek w 2002 roku zmalała
o 46%, a terapii estrogenowej (estro-

gen therapy, ET) o 28% w porównaniu
do poprzednich lat.6

Ostatnie badania wskazują, że ko-
biety leczone z powodu objawów
menopauzalnych skłonne są tolero-
wać niektóre z nich.7 Uczestniczki
badania z deswenlafaksyną, do-
świadczające 7 lub więcej umiarko-
wanych lub silnych uderzeń gorąca
w ciągu doby na początku leczenia,
uznawały za minimalną akceptowa-
ną poprawę zmniejszenie częstości
umiarkowanych lub silnych uderzeń
gorąca o 1,64 lub liczby wybudzeń
ze snu o 0,42. Wobec tego postępo-
wanie, które tylko częściowo usuwa
objawy naczynioruchowe, może speł-
niać oczekiwania pacjentek niedecy-
dujących się na konwencjonalną
terapię hormonalną.

Powszechnie stosuje się niehormo-
nalne leczenie objawów menopauzal-
nych, które nie likwiduje całkowicie
tych objawów. Kobiety w okresie oko-
ło i po menopauzie należą do grupy
najczęściej stosującej preparaty roślin-
ne. W 2004 roku w Stanach Zjednoczo-
nych wśród 10 najlepiej sprzedających
się leków roślinnych co najmniej czte-
ry stosowano w leczeniu objawów
menopauzalnych i były to: suplemen-
ty sojowe, korzeń pluskwicy gronia-
stej, dziurawiec i żeńszeń.8

Mimo częstego stosowania tego ro-
dzaju preparatów blisko 70% kobiet
przyjmujących je w ogóle nie informu-
je o tym swojego lekarza.9

Regulacja prawna i jakość
preparatów roślinnych
dostępnych bez recepty

Jako zioła definiuje się dowolną
część rośliny (korzeń, łodygę, liść,
kwiat) i, zgodnie z rozporządzeniem
Dietary Supplement and Health Edu-
cation Act (DSHEA) przyjętym
w 1994 roku przez Kongres Stanów
Zjednoczonych, traktuje je jako su-
plementy diety. Ta ustawa wskazuje,
że: 1) produkty „występujące natural-
nie” mogą trafiać do sprzedaży bez
wcześniejszego badania bezpieczeń-
stwa i skuteczności ich stosowania,
2) US Food and Drug Administration
(FDA) oraz Federal Trade Commis-
sion (FTC) nie są stroną w rozpatry-
waniu zastrzeżeń dotyczących ulotki
pod warunkiem, że nie są w niej wy-
mienione żadne konkretne choroby
(menopauza traktowana jest jako
stan, a nie choroba) oraz 3) wykaza-
nie szkodliwości produktu należy
do kompetencji FDA. FDA posiada
uprawnienia do wycofania z rynku
dowolnego produktu, jeżeli istnieją
dowody, że stanowi ryzyko dla bez-
pieczeństwa publicznego, chociaż
obecnie nie ma mechanizmów regu-
lujących ocenę bezpieczeństwa.

W ciągu 16 lat od uchwalenia
DSHEA przemysł suplementów diety
znacznie się rozwinął, podczas gdy
nadzór nad bezpieczeństwem i jakoś-
cią produktów pozostał w tyle. Cho-
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Wiele kobiet około i po menopauzie przyjmuje suplementy roślinne
w celu złagodzenia objawów menopauzalnych. Zrozumienie zagadnień
bezpieczeństwa i skuteczności oraz wyboru najlepszej metody
monitorowania terapii alternatywnej pomoże w rozmowie z pacjentką
stosującą preparaty roślinne.

060_065_reed_nn:Layout 1 2011-01-19 13:19 Page 60

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

http://www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie


GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE | STYCZEŃ 2011 61

Leki roślinne w leczeniu objawów menopauzalnych

Wskazania Randomizowane badania Możliwe działania niepożądane Ryzyko i znane interakcje
kontrolowane

Ob ja wy wa zo mo to rycz ne
Plu skwi ca gro nia sta �� Ogól nie brak ko rzy ści11,16,18 � Nud no ści � Mo żli we za pa le nie wą tro by16

� Nie pew ne lub praw do po dob ne � Ból gło wy � Mo żli we osła bie nie dzia ła nia
ko rzy ści12 � Zaw ro ty gło wy ci spla ty ny 

� Wy syp ka
� Przy rost ma sy cia ła 
� Skur cze mię śni
� Tkli wość pier si
� Pla mie nie z po chwy 

Dzię giel chiń ski Ogól nie brak ko rzy ści12 Re ak cja fo to aler gicz na Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi 
Olej z wie sioł ka Ogól nie brak ko rzy ści 12 Ból gło wy Mo żli we drgaw ki z utra tą przy tom no ści 
Żeń szeń Ogól nie brak ko rzy ści12 � Nud no ści Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi

� Bez sen ność
� Ból gło wy
� Sen ność
� Po bu dze nie
� Dra żli wość
� Me lan cho lia
� Ból pier si 
� Krwa wie nie z ma ci cy
� Ko ła ta nie ser ca
� Przy spie szo na czyn ność ser ca 
� Nad ci śnie nie 

Kwa sy ome ga  3a Nie pew ne lub praw do po dob ne � Od bi ja nia o ry bim po sma ku Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi
ko rzy ści 19 � Zga ga

� Nud no ści 
� Luź ne stol ce
� Wy syp ka 

Czer wo na ko ni czy na Ogól nie brak ko rzy ści11,12,15,20,21 � Nud no ści Mo że za wie rać ku ma ry nę
� Zaw ro ty gło wy
� Ból gło wy
� Wy syp ka
� Bó le mię śni
� Pla mie nie z po chwy 

Su ple men ty so i/ Ogól nie brak ko rzy ści11,15,21-23 � Za par cia � Sprzecz ne da ne o ry zy ku ra ka pier si
izo fla wo nó wa Nie pew ne lub praw do po dob ne � Bie gun ka � Zwięk szo na za war tość ty ra mi ny

ko rzy ści 12 w pro duk tach sfer men to wa nych
� Od bi ja nie 
� Wzdę cia
� Nud no ści 
� Bez sen ność 

Po chrzyn Ogól nie brak ko rzy ści 11,12 Roz strój żo łąd ko wo -je li to wy Nie ma

Na strój 
Plu skwi ca gro nia sta Nie pew ne lub praw do po dob ne � Nud no ści � Mo żli we za pa le nie wą tro by16

ko rzy ści13 � Ból gło wy � Mo żli we osła bie nie dzia ła nia ci spla ty ny
� Zaw ro ty gło wy
� Wy syp ka
� Przy rost ma sy cia ła 
� Skur cze mię śni 
� Tkli wość pier si
� Pla mie nie z po chwy 

Żeń szeń Nie pew ne lub praw do po dob ne � Nud no ści Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi
ko rzy ści13 � Bez sen ność

� Ból gło wy 

Sku tecz ność pro duk tów ro ślin nych i wy bra nych su ple men tów die ty w ze spo le me no pau zal nym

TA BE LA 1
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Mi ło rząb Ogól nie brak ko rzy ści13 � Nud no ści � Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi
� Ból gło wy � In te rak cja z al pra zo la mem
� Zaw ro ty gło wy
� Ko ła ta nia ser ca
� Za par cia
� Wy syp ka
� Sa mo ist ne krwa wie nia 

Me la to ni naa Nie pew ne lub praw do po dob ne � Skur cze je lit Nie ma 
ko rzy ści 11 � Nud no ści

� Wy mio ty
� Ból gło wy 
� Zaw ro ty gło wy
� Po ran ne uczu cie roz bi cia 

Kwa sy ome ga 3a Nie pew ne lub praw do po dob ne � Od bi ja nia o ry bim po sma ku Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi
ko rzy ści 17 � Zga ga

� Nud no ści 
� Luź ne stol ce
� Wy syp ka

Wa le ria na Ogól nie brak ko rzy ści17 � Niestrawność Nie ma
� Ból gło wy 
� Zaw ro ty gło wy
� Po ran ne uczu cie roz bi cia 

Dziu ra wiec Nie pew ne lub praw do po dob ne � Niestrawność In te rak cje z in hi bi to ra mi wy chwy tu 
ko rzy ści 13,17 � Su chość w ustach zwrot ne go se ro to ni ny

� Bie gun ka 
� Bez sen ność 
� Nie po kój ru cho wy
� Wyraziste sny
� Dra żli wość 

Po chrzyn Nie pew ne lub praw do po dob ne Nie ma Nie ma
ko rzy ści 11

Bez sen ność
Pieprz me ty sty no wyb Ogól nie brak ko rzy ści11,14 � Niestrawność Za pa le nie wą tro by13

Nie pew ne lub praw do po dob ne � Su chość w ustach 
ko rzy ści 13 � Ból gło wy

� Nie po kój ru cho wy
� Ospa łość
� Drże nia

Me la to ni naa Nie pew ne lub praw do po dob ne � Skur cze je lit Nie ma
ko rzy ści11 � Nud no ści

� Wy mio ty
� Ból gło wy 
� Zaw ro ty gło wy
� Po ran ne uczu cie roz bi cia

Wa le ria na Nie pew ne lub praw do po dob ne � Niestrawność Nie ma
ko rzy ści 17 � Ból gło wy 

� Zaw ro ty gło wy
� Po ran ne uczu cie roz bi cia 

RCT – ba da nie ran do mi zo wa ne.

aSu ple ment nie za wie ra ją cy skład ni ków ro ślin nych
bDzia ła nie sy ner gicz ne z al ko ho lem, bar bi tu ra na mi, ben zo dia ze pi na mi

Na pod sta wie Ne drow A, et al,11 Kro nen berg F, et al,12 Gel ler SE, et al,13 Hun tley AL, et al.14 Le tha by AE, et al,15 Bor rel li F, et al,16 La rze le re MM, et al,17 New ton KM, et al,18

Lu cas M, et al,19 Ti ce JA, et al,20 Krebs EE, et al,21 Bur ke GL, et al,22 Nel son HD, et al.23

Sku tecz ność pro duk tów ro ślin nych i wy bra nych su ple men tów die ty w ze spo le me no pau zal nym (cd)

TA BE LA 1

Wska za nia Ran do mi zo wa ne ba da nia Mo żli we dzia ła nia nie po żą da ne Ry zy ko i zna ne in te rak cje
kon tro lo wa ne

Le ki ro ślin ne w le cze niu ob ja wów me no pau zal nych
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Le ki ro ślin ne w le cze niu ob ja wów me no pau zal nych

ciaż skład i daw ko wa nie nie któ rych
pro duk tów zo sta ły za ak cep to wa ne
przez FDA, wie le z nich za wie ra wię -
cej lub mniej skład ni ków niż po da no
na opa ko wa niu, mo że też za wie rać
sub stan cje nie bez piecz ne dla zdro wia
(np. me ta le cię żkie, bak te rie lub pe -
sty cy dy). FDA nie zdo ła ła w od po -
wied nim cza sie za jąć się re gu la cja mi
do ty czą cy mi su ple men tów z uwa gi
na zło żo ny cha rak ter przed się wzię cia,
ogra ni cze nia bu dże to we oraz opór ze
stro ny czę ści prze my słu pro du ku ją ce -
go na tu ral ne pre pa ra ty. Z chwi lą
prze gło so wa nia w Kon gre sie w 2010
ro ku usta wy Die ta ry Sup ple ment Full
Im ple men ta tion and En for ce ment
Act pro du cen ci rzu ci li się w wir uzy -
ski wa nia cer ty fi ka tów bez pie czeń stwa
zgod nych z za le ce nia mi DSHEA.
Przy ję cie no wych prze pi sów zre wo lu -
cjo ni zo wa ło me to dy kon tro li ja ko ści
skład ni ków tych pre pa ra tów. Kon su -
men ci mo gą być pew ni, że skład ni ki
wy mie nio ne na opa ko wa niu naj praw -
do po dob niej fak tycz nie znaj du ją się
z pro duk cie. Po zo sta ją jed nak oba wy
do ty czą ce sub stan cji do dat ko wych

nie wy mie nio nych w ulot ce, ale obec -
nych w da nych pro duk cie w zni ko -
mych ilo ściach. 

Do dat ko wo, po za zmia na mi usta wo -
daw czy mi, nie do sko na ła stan da ry za cja
pro duk tów po cho dze nia ro ślin ne go
sta je się po ten cjal nie po wo dem zmien -
ności skut ków. Stan da ry za cja jest pro -
ce sem zło żo nym. Czę ścio wo wy ni ka to
z ró żno rod no ści skład ni ków ak tyw -
nych, czę sto nie zna nych, wy stę pu ją -
cych w da nej ro śli nie (np. plu skwi cy
gro nia stej), ale ta kże za le ży od czę ści
ro ślin wy ko rzy sta nych do pro duk cji da -
ne go pre pa ra tu (ko rze ni, ło dyg, li ści lub
kwia tów), ga tun ku lub szcze pu ro śli ny,
po ry ro ku, w któ rej zo sta ła ze bra na, ro -
dza ju gle by, w któ rej ro sła, pro ce su po -
zy ski wa nia skład ni ka oraz ter mi nu
przy dat no ści pre pa ra tu do uży cia.

Z chwi lą przy ję cia roz po rzą dze nia
DSHEA stan dar dy i wska zów ki do ty -
czą ce ja ko ści pro duk tów ro ślin nych
zo sta ły ujed no li co ne przez Świa to wą
Or ga ni za cję Zdro wia (WHO) zgod nie
ze stan dar da mi Go od Ma nu fac tu ring
Prac ti ces (GMP).10 WHO GMP de fi -
niu je wy ma ga nia do ty czą ce ho dow li

ro ślin, pro ce dur kon tro li ja ko ści oraz
pro ce su te sto wa nia pre pa ra tów
w ce lu udo ku men to wa nia ich ja ko ści.
Obecnie naj więk si pro du cen ci
preparatów ro ślin nych w Sta nach
Zjed no czo nych prze strze ga ją obo wią -
zu ją cych uwa run ko wań GMP zgod -
nych z wy tycz ny mi WHO, któ re
zo sta ły przy ję te w czerw cu 2008 ro -
ku. Przed się bior stwa za trud nia ją ce
po ni żej 500 osób otrzy ma ły czas
do czerw ca 2009 ro ku na do sto so wa -
nie pro duk cji pre pa ra tów ro ślin nych
do wy mo gów GMP, na to miast za trud -
nia ją ce mniej niż 20 pra cow ni ków zo -
sta ły zo bo wią za ne do wpro wa dzenia
no wych re gu la cji przed czerw -
cem 2010 ro ku.

Nie za le żne or ga ni za cje ty pu non -
-pro fit, ta kie jak US Phar ma co pe ia
(USP) oraz Na tio nal Sa ni ta tion Fo un -
da tion (NSF) opu bli ko wa ły do dat ko we,
szcze gó ło we, swo iste dla pro duk tu
stan dar dy ja ko ści, sta no wią ce uzu peł -
nie nie stan dar dów FDA, ale ich prze -
strze ga nie jest do bro wol ne. Po wo li
za czy na być wi docz ny wpływ no wych
re gu la cji GMP na prze mysł, po nie waż

Olejek z drzewa herbacianego 2 mg
działa antyseptycznie

Centella asiatica - wyciąg z wąkrotki azjatyckiej 60 mg
regeneruje tkanki

Malva sylvestris - wyciąg z malwy 60 mg
działa kojąco, chroni tkanki

Kwas hialuronowy 5 mg 
nawilża, regeneruje tkanki

Chamomilla recutita - wyciąg z rumianku 60 mg 
działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie

Witamina E 10 mg
działa antyoksydacyjnie, chroni tkanki

Składniki preparatu i ich działanie

Hyalosoft
Globulki dopochwowe, hialuronian sodu 5 mg

WYTWÓRCA: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH 
Gewerbestrasse 18-20 

A - 2102 Bisamberg, (Austria). 
DYSTRYBUTOR PREPARATU W POLSCE: 

MEDAGRO INTERNATIONAL Sp. z o.o., Grupa Angelini 
ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy, 

tel. (022) 7028200, fax (022) 7028202, 
e-mail:medagro@medagro.com.pl, www.medagro.com.pl

Więcej niż kwas hialuronowy

Regeneracja i nawilżenie błony śluzowej pochwy

Po jednej globulce dopochwowej dziennie przez 10 dni lub zgodnie 
z zaleceniem lekarza. 

Leczenie suchości pochwy w okresie menopauzy: 
Leczenie wstępne: 1 globulka dopochwowa dziennie przez 10-20 dni. 
Leczenie podtrzymujące: 1 globulka dopochwowa dwa razy w tygodniu.

�

�

�

Dawkowanie: 

Wskazania: 
�

�

Globulki dopochwowe Feminella Hyalosoft nawilżają błonę śluzową 
pochwy w przypadkach suchości pochwy spowodowanej zmianami 
hormonalnymi we wszystkich okresach życia, szczególnie w okresie 
menopauzy, po porodzie, podczas laktacji lub będącej następstwem 
chemio- i radioterapii. 
Dzięki swoim właściwościom nawilżającym globulki dopochwowe 
Feminella Hyalosoft łagodzą objawy atrofi i pochwy, takie jak swędzenie, 
pieczenie, uczucie napięcia tkanek lub dyskomfort podczas współżycia 
płciowego. 

60 mg
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Wyrób medyczny CE 0373
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Le ki ro ślin ne w le cze niu ob ja wów me no pau zal nych

za rów no le ka rze, jak i kon su men ci za -
czy na ją uwa żnie ana li zo wać opa ko wa -
nia pro duk tów zio ło wych pod ką tem
ozna czeń sto so wa nia sys te mów USP
lub NSF.

Ja ko uzu peł nie nie no wych pro ce dur
gwa ran cji ja ko ści usta no wio nych przez
wpro wa dze nie w 2010 ro ku usta wy
Die ta ry Sup ple ment Full Im ple men ta -
tion En fo r ce ment Act, stan dar dów
WHO GMP, USP i NSF, ko mer cyj ne
przed się bior stwo Con su mer Lab.com
prze pro wa dza od 1999 ro ku ba da nia
ja ko ści po szcze gól nych ma rek pro -
duk tów ro ślin nych i su ple men tów
die ty. Pro du cen ci, któ rzy po myśl nie
przej dą nie za le żną kon tro lę ja ko ści
w Con su mer lab, mo gą od płat nie
umie ścić swo je pro duk ty na ogól no -
do stęp nej dar mo wej li ście za miesz -
czo nej na stro nie in ter ne to wej fir my
(www.con su mer lab.com). Li sty pro -
duk tów mo żna wy dru ko wać i wrę czać
pa cjen tom.

Jed nym z ogra ni czeń mo de lu biz -
ne so we go Con su mer lab jest ko niecz -
ność uisz cze nia opła ty przez da ne go
wy twór cę za umiesz cze nie swo je go
pro duk tu na li ście wy ro bów god nych
za ufa nia. Mo że to pro wa dzić do myl -
ne go prze ko na nia kon su men tów
o nie do sta tecz nej ja ko ści pew nych
pre pa ra tów, któ rych nie ma na wspo -

mnia nej li ście, cho ciaż w isto cie pro du -
cent mógł po myśl nie przejść kon tro lę,
ale nie zde cy do wał się na opła tę
za umiesz cze nie wy ro bu w dar mo wej
sek cji stro ny in ter ne to wej Con su mer -
lab. Peł na li sta on li ne pro duk tów do -
pusz czo nych przez Con su mer lab
do stęp na jest rów nież po opła ce niu
rocz ne go abo na men tu.

Skuteczność monoterapii
roślinnej w leczeniu objawów
menopauzalnych

W cią gu ostat nich 10 lat wie le ba dań
ran do mi zo wa nych oce nia ło sku tecz -
ność pre pa ra tów ro ślin nych ja ko je -
dy ne go spo so bu le cze nia ob ja wów
me no pau zal nych. Nie ste ty, ich wy ni ki
by ły głów nie ne ga tyw ne lub nie jed no -
znacz ne. Da ne z tych ba dań oraz wie -
lo krot ne prze glą dy pod su mo wu ją ce
pły ną ce z nich wnio ski mo gą po móc
w oce nie wy ko rzy sta nia su ple men tów
HT w le cze niu ob ja wów na czy nio  ru -
cho wych, zmian na stro ju i bez sen no -
ści u ko biet w śred nim wie ku
(tab. 1).11-23 Obec nie w te ra pii ude rzeń
go rą ca nie za le ca się sto so wa nia wy -
łącz nie plu skwi cy gro nia stej, ko rze nia
dzięgielu chińskiego (dong qu ai), ole -
ju z wie sioł ka, żeń sze nia, czer wo nej
ko ni czy ny, su ple men tów so jo wych lub

dzi kie go po chrzy nu, po nie waż nie ma
do wo dów wska zu ją cych na sku tecz -
ność ta kie go po stę po wa nia. 

Objawy niepożądane oraz ryzyko
stosowania popularnych
preparatów roślinnych
w leczeniu objawów menopauzy

Ogól nie mo żna stwier dzić, że le ki ro -
ślin ne wy pro du ko wa ne przez wia ry -
god ne go pro du cen ta i opa trzo ne
cer ty fi ka tem USP lub NSF są bez
wąt pie nia bez piecz ne. Na le ży jed nak
pa mię tać o wie lu po ten cjal nych wy jąt -
kach (tab. 1).11-23 Uzna je się, że ry zy ko
mo że wy ni kać z obec no ści za nie czysz -
czeń, ni skiej ja ko ści pro duk tu oraz
przedaw ko wa nia.

Do dat ko we in for ma cje do ty czą ce
sku tecz no ści, daw ko wa nia, dzia łań nie -
po żą da nych i tok sycz no ści są do stęp ne
na wy bra nych, płat nych stro nach in -
ter ne to wych (np. www.na tu ral da ta ba -
se.com; www.na tu ral stan dard.com).

Me dy cy na na tu ral na 
i ho li stycz na

Ist nie je wie le kon tro wer sji i dys ku sji
do ty czą cych wia ry god no ści wy ni ków
ba dań po świę co nych sku tecz no ści su -
ple men tów ro ślin nych (tab. 1).11-23 Te -
ra pia ro ślin na zle ca na jest przez
prak ty ków me dy cy ny na tu ral nej oraz
tra dy cyj nej me dy cy ny chiń skiej (tra di -
tio nal chi ne se me di ci ne, TCM). Rzad -
ko jed nak te oso by prze pi su ją je den
kon kret ny ga tu nek zio ła, a ob ja wy me -
no pau zal ne le czo ne są ra czej przez
mody fi ka cję be ha wio ral ną (np. do bór
od po wied nio prze wiew nej odzie ży,
uży wa nie wa chla rzy, re duk cję stre su),
die tę (np. żyw ność za wie ra ją ca peł ne
ziar na soi, na sio na lnu, owo ce, ziar na
i wa rzy wa, biał ka z ma łą za war to ścią
cu kru oraz ogra ni cze nie cał ko wi tej licz -
by przyj mo wa nych ka lo rii), ak tyw ność
fi zycz ną, aku punk tu rę oraz sto so wa nie
mie sza nek ziół do bra nych zgod nie
z po trze ba mi kon kret ne go pa cjen ta.

Pro duk ty ro ślin ne mo gą za wie rać je -
den lub wie le skład ni ków, na wet 10 lub
wię cej. Do tych czas nie prze pro wa dzo -
no ba dań nad wy mier ną sku tecz no ścią
sa me go po dej ścia ho li stycz ne go, cho -
ciaż po dej mo wa no pró by ujed no li ce -

Mo żli we ob ja w Ry zy ko
nie po żą da ne

Układ krą że nia
Kwa sy ome ga 324 � Od bi ja nia o ry bim Mo żli we in te rak cje z an ty ko agu lan ta mi

po sma ku
� Zga ga
� Nud no ści
� Luź ne stol ce
� Wy syp ka 

Oste opo ro za
Wapń i wi ta mi na D25 � Od bi ja nia � Ka mi ca ne rek przy daw kach większych

� Wzdę cie niż za le ca ne
� Wapń zmniej sza wchła nia nie 

bis fos fo nia nów, lewoty rok sy ny, 
chi no lo nów, te tra cy kli ny i so ta lo lu 

� Wi ta mi na D zmniej sza stę że nie 
ator wa sta ty ny

Na pod sta wie Rus so GL, et al, 24 and Jack son RD, et al.25

Su ple men ty sto so wa ne w pier wot nym za po bie ga niu cho ro bom ukła du 
krą że nia i oste opo ro zie

TA BE LA 2
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Le ki ro ślin ne w le cze niu ob ja wów me no pau zal nych

nia mo de lu te go po stę po wa nia, ta kie
jak w ba da niu Her bal Al ter na ti ves for
Me no pau se (HALT).18

W ba da niu HALT sto so wa no sa mą
plu skwi cę gro nia stą lub łącz nie z in -
ny mi le ka mi ro ślin ny mi uzu peł nio -
ny mi die tą bez lub z do dat kiem soi
i wy ka za no zni ko my po ten cjał lecz -
ni czy w opa no wa niu ob ja wów na -
czy nio ru cho wych. Przy szłe ba da nia
wy ko rzy stu ją ce roz wi ja ją cą się me to -
do lo gię po dej ścia ho li stycz ne go do -
star czą wie dzy na te mat mo de lu
prak ty ki ho li stycz nej.11

Naj lep szy spo sób po stę po wa nia 

Z pew no ścią gi ne ko lo dzy nie po win ni
ne go wać po ten cjal nych ko rzy ści dla
pa cjen tek wy ni ka ją cych z mo dy fi ka cji
za cho wań, die ty i ak tyw no ści fi zycz -
nej, po win ni na to miast za chę cać ko -
bie ty, aby w okre sie przej ścio wym
do ko na ły istot nych zmian w sty lu ży -
cia. Po zo sta je jed nak otwar ta kwe stia
zna cze nia uzu peł nia ją cej te ra pii ro ślin -
nej w tym okre sie ży cia. Sku tecz ność
pre pa ra tów ro ślin nych w usu wa niu
ob ja wów me no pau zal nych jest po rów -
ny wal na z pla ce bo (30-40%),18 jed nak
nie któ re z nich wy wo łu ją nie prze wi -
dy wal ne ob ja wy nie po żą da ne i in te -
rak cje z in ny mi le ka mi (tab. 1).11-23

Do tych czas opu bli ko wa no nie wie le
prac po twier dza ją cych lub wy klu -
cza ją cych teo re tycz ny wpływ tych
pre pa ra tów na ukła dy krzep nię cia
i cy to chro mu. Kli ni cy ści po win ni pa -
mię tać o mo żli wo ści ta kich in te rak cji,
je śli pa cjent ka przyj mu je jed no cze śnie
le ki ro ślin ne i prze ciw krze pli we lub
me ta bo li zo wa ne w wą tro bie. 

Wie le ko biet po szu ku je le cze nia uzu -
peł nia ją ce go lub te ra pii al ter na tyw -
nych. Po nie waż nie ma jed no znacz nych
i osta tecz nych da nych na te mat sku -
tecz no ści tych pre pa ra tów w usu wa niu
ob ja wów me no pau zal nych, roz sąd nym
po stę po wa niem bę dzie mo ni to ro wa nie
ko biet de cy du ją cych się na te ra pię ro -
ślin ną.
�Na le ży od no to wać w do ku men ta cji

pa cjent ki skład i daw ko wa nie pre pa -
ra tu ro ślin ne go (pa cjent ka po win na
przy nieść na wi zy tę przyj mo wa ny
pre pa rat w ory gi nal nym opa ko -
wa niu).

�Ko rzy sta jąc z do stęp nych źró deł
(np. in for ma cji od far ma ceu ty, od -
po wied nich stron in ter ne to wych),
le karz po wi nien osza co wać bez -
pie czeń stwo, dzia ła nia nie po żą da -
ne, in te rak cje pre pa ra tu i je go
ja kość oraz na uczyć pa cjent kę ko -
rzy sta nia z USP lub ulo tek NSF.
Na le ży po in for mo wać pa cjent kę
o ak tu al nym sta nie wie dzy na te -
mat jego sku tecz no ści. Na le ży
omó wić kosz ty i udzie lić po ra dy
o al ter na tyw nych me to dach nie -
hor mo nal nych.23

�Za zgo dą pa cjent ki na le ży do star czyć
ko pię do ku men ta cji wi zyt oso bie
pro wa dzą cej te ra pię al ter na tyw ną,
trak tu jąc ją ja ko rów no rzęd ne go
part ne ra współ od po wie dzial ne go
za le cze nie pa cjent ki. Dzia ła nie le -
ka rza uwzględ nia ją ce za pa try wa nia
pa cjent ki na te ra pię al ter na tyw ną
i zmie rza ją ce do sko or dy no wa nia
opie ki spo tka się z jej uzna niem. 

Suplementy w pierwotnej
prewencji chorób
sercowo-naczyniowych
i osteoporozy

Mi mo nie zbyt za chę ca ją cych da nych
o ko rzy ściach ze sto so wa nia te ra pii
hor mo nal nej w le cze niu ob ja wów me -
no pau zal nych po ja wia ją się pra ce uza -
sad nia ją ce sto so wa nie su ple men tów
w pier wot nej pre wen cji cho rób ser co -
wo -na czy nio wych i oste opo ro zy. Te
cho ro by wy ma ga ją po dej ścia ho li -
stycz ne go i po win ny być le czo ne przez
gi ne ko lo gów kon sul tu ją cych ko bie ty
w okre sie przej ścio wym (tab. 2)24,25

Na le ży za le cać mo dy fi ka cje sty lu ży cia
(np. wła ści wą die tę, ak tyw ność fi zycz -
ną, za prze sta nie pa le nia ty to niu)
i przyj mo wa nie su ple men tów die ty (np.
kwa sów ome ga 3, wap nia, wi ta mi ny D),
po nie waż udo wod nio no sku tecz ność
ta kie go po stę po wa nia w pier wot nej

pre wen cji cho rób ser co wo -na czy nio -
wych i oste opo ro zy oraz po pra wie 
ja ko ści ży cia. Nie na le ży prze ce niać
zna cze nia re duk cji ma sy cia ła i za prze -
sta nia pa le nia ty to niu. 

Con tem po ra ry OB/GYN, Vol. 51, No. 11, No vem ber 2010,
p. 38. Her bal al ter na ti ves for me no pau sal symp toms.
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� Prak ty cy me dy cy ny na tu ral nej i tra dy cyj nej me dy cy ny chiń skiej hoł du ją za sa dzie le cze nia
me no pau zy ra czej za po mo cą te ra pii łą czo nej i mie sza nek zio ło wych niż sto so wa nia po -
je dyn cze go su ple men tu ro ślin ne go.

� Nie ma do wo dów na sku tecz ność le cze nia ude rzeń go rą ca wie lo ma naj bar dziej 
po pu lar ny mi pre pa ra ta mi ro ślin ny mi stosowanymi w monoterapii.

Za gad nie nia klu czo we 

ciąg dalszy piśmiennictwa na str. 89
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