Żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa
a antykoncepcja
hormonalna

Ustalenie standardów postępowania
w celu poprawy zdrowia kobiet
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1. Cel i zakres

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
(venous thromboembolism, VTE)
obejmuje zakrzepicę żył głębokich
(deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucną oraz zakrzepicę zatok
żylnych mózgu. Większość danych
dotyczących zakrzepicy żylnej i stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych odnosi się do DVT
i zatorowości płucnej. Rzeczywista
zapadalność na VTE wśród kobiet
w wieku rozrodczym jest często trudna do ilościowej oceny, ale na podstawie najnowszych danych wydaje
się, że była ona zaniżana i mieści się
raczej w zakresie 50-100 na 100 000
osobolat.1 Jest to dziesięć razy więcej niż powszechnie cytowane ryzyko
bezwzględne u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji (5 na 100 000 osobolat).2 Ta
większa zapadalność na VTE może
częściowo wynikać z lepszego projektowania badań oraz pewniejszego
rozpoznawania i definiowania VTE.

Jest to drugie wydanie tych wytycznych. Pierwsze
opublikowano pod tym samym tytułem w 2004 roku.
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Pomimo wzrostu ryzyka VTE wśród
kobiet w wieku rozrodczym, ryzyko
bezwzględne jest wciąż małe.
Istnieje synergizm między czynnikami genetycznymi związanymi z zakrzepicą żylną (takimi jak mutacja
Leiden czynnika V, mutacja 20210A
genu protrombiny, niedobory białek C i S oraz antytrombiny III) a nabytymi czynnikami ryzyka (takimi jak
zespół antyfosfolipidowy, ciąża, stosowanie środków antykoncepcyjnych,
operacje, urazy, unieruchomienie
i nowotwory złośliwe).3 W niniejszych wytycznych omówiono ryzyko
VTE związane z antykoncepcją hormonalną oraz czynniki ryzyka, które
są istotne, jeśli rozważa się wybór
metody antykoncepcji oraz medyczną
dopuszczalność stosowania różnych
metod antykoncepcji. W brytyjskim
dokumencie opisującym kryteria medycznej dopuszczalności stosowania
różnych metod antykoncepcji uaktualniono ostatnio kategorie bezpiecznego
stosowania antykoncepcji hormonalnej (UK Medical Eligibility Criteria,
UKMEC).4 Szczególne znaczenie dla
niniejszych wytycznych mają kategorie odnoszące się do stosowania
antykoncepcji hormonalnej przez
otyłe kobiety, kobiety z toczniem rumieniowatym układowym i zespołem
antyfosfolipidowym oraz obecną (aktywną) VTE.
Nierandomizowane badania wskazują na zwiększone ryzyko VTE u kobiet stosujących dwuskładnikowe
preparaty antykoncepcji hormonalnej
(zawierające estrogen i progestagen),
ale nie można wykluczyć wpływu
czynników zakłócających oraz błędów

oceny.5-8 Zgodnie obserwowany wzrost
ryzyka wśród kobiet stosujących dwuskładnikowe doustne środki antykoncepcyjne w większości spośród 20 lub
więcej badań, w których oceniano ryzyko VTE, dobitnie wskazuje, że jest
to rzeczywisty rezultat. Mniej danych
dotyczy ryzyka VTE w przypadku preparatów antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen i chociaż
brak dowodów nie musi oznaczać braku działania, powszechnie przyjmuje
się, że metody antykoncepcji polegające na stosowaniu tylko progestagenów nie wiążą się ze zwiększonym
ryzykiem VTE.9-12
Klinicyści doradzający kobietom
w kwestii stosowania antykoncepcji
hormonalnej powinni umieć przekazać
im informacje na temat ryzyka VTE.
Posługiwanie się odpowiednimi sformułowaniami i pisemnymi materiałami,
a także przedstawienie porównania
ryzyka i korzyści może ułatwić kobiecie
ocenę poziomu ryzyka, który będzie
dla niej do zaakceptowania. Chociaż
względne ryzyko VTE rzeczywiście
zwiększa się w przypadku stosowania
dwuskładnikowych preparatów antykoncepcji hormonalnej, ryzyko bezwzględne u kobiet w wieku rozrodczym
jest bardzo małe.
2. Identyﬁkacja i ocena dowodów

Przeszukano elektroniczne bazy danych
Medline (wersja OVID 1996-2009),
Embase (1996-2009), PubMed (19962009), Cochrane Library (do 2009)
oraz U.S. National Guideline Clearing
House. Podczas zbierania informacji
posługiwano się odpowiednimi słowami kluczowymi systemu indekso-
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TABELA 1

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących złożoną antykoncepcję hormonalną (COC)
(dane Committee on Safety Medicine z 1999 roku)1
Populacja

Zapadalność na VTE (na 100 000 osobolat)

Kobiety niebędące w ciąży,
niestosujące COC
Kobiety stosujące COC zawierającą
lewonorgestrel lub noretysteron
Kobiety stosujące COC zawierające gestoden
lub desogestrel
Kobiety w ciąży niestosujące COC

wania Medical Subject Headings oraz
słowami zawartymi w tekstach artykułów. Bazę danych Cochrane przeszukano w celu odnalezienia
przeglądów systematycznych, metaanaliz oraz kontrolowanych prób klinicznych
dotyczących
VTE
i antykoncepcji hormonalnej. Przeanalizowano uprzednio opublikowane zalecenia Faculty of Sexual and
Reproductive Healthcare (FSRH),
Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists (RCOG) oraz World
Heath Organization (WHO). Główne
publikacje oceniono pod względem
metodologicznym, zgodnie ze standardowymi listami kontrolnymi, zanim zawarte w nich wnioski uznano
za dowody. We wszystkich przypadkach, w których było to możliwe, zalecenia kliniczne zawarte w niniejszych
wskazówkach oparte są na dowodach. Zagadnienia, dla których brakuje dowodów, oznaczono jako
„zasady dobrej praktyki” (good practice points).
3. Czy dwuskładnikowe metody
antykoncepcji hormonalnej (tabletki,
plastry i krążki dopochowowe)
zwiększają ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej?

Względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest zwiększone
w przypadku wszystkich dwuskładnikowych metod antykoncepcji hormonalnej (tabletek, plastrów i krążków
dopochowowych). Rzadkie występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród kobiet w wieku
92

5

Ryzyko względne
–

15

Wzrost 3-krotny

25

Wzrost 5-krotny

60

Wzrost 12-krotny

rozrodczym oznacza jednak, że ryzyko bezwzględne pozostaje małe. [B]

monalnej niezależnie od sposobu podawania.

Względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zwiększa się
w ciągu pierwszych kilku miesięcy
od rozpoczęcia stosowania dwuskładnikowej metody antykoncepcji hormonalnej. W miarę dalszego stosowania
antykoncepcji ryzyko to się zmniejsza,
ale pozostaje zwiększone w stosunku
do obserwowanego bez antykoncepcji
aż do czasu przerwania stosowania
dwuskładnikowej metody antykoncepcji hormonalnej. [B]

3.1. Dwuskładnikowe doustne środki
antykoncepcyjne

Większość
dwuskładnikowych
preparatów antykoncepcji hormonalnej (tabletek przyjmowanych doustnie, plastrów przezskórnych
i krążków dopochowowych) zawiera
etynyloestradiol oraz progestagen.
Nowszy dwuskładnikowy doustny
środek antykoncepcyjny zawiera zamiast etynyloestradiolu walerianian
estradiolu, a także nowy progestagen, dienogest. Na razie nie ma długoterminowych danych na temat
ryzyka VTE w przypadku stosowania
tej kombinacji hormonów, a więc
trzeba założyć, że ryzyko i korzyści są
takie same, jak w przypadku innych
dwuskładnikowych doustnych środków antykoncepcyjnych. Mimo że
wiele danych dotyczących ryzyka
VTE i stosowania dwuskładnikowej
antykoncepcji hormonalnej pochodzi
z badań nad środkami przyjmowanymi doustnie, uważa się, że ryzyko
VTE jest takie samo w przypadku
wszystkich metod antykoncepcji hor-
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Przed „paniką pigułkową” w 1995
roku uważano, że ryzyko VTE wśród
kobiet przyjmujących wszystkie
dwuskładnikowe doustne środki
antykoncepcyjne zawierające mniej
niż 50 µg etynyloestradiolu jest takie
samo. W 1995 roku Committee on
Safety of Medicines (CSM) ogłosił,
że stosowanie dwuskładnikowych
doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających gestoden lub
desogestrel (środki trzeciej generacji) wiąże się z dwukrotnie większym ryzykiem VTE niż w przypadku
stosowania preparatów zawierających noretysteron lub lewonorgestrel (środki drugiej generacji)
(tab. 1).1 Ten raport oparto głównie
na danych z czterech nierandomizowanych prób klinicznych,5-8 nie
można zatem wykluczyć błędów
oceny oraz wpływu czynników zakłócających.11 [Poziom dowodów 2+]
Dalsze badania przeprowadzone
po 1995 roku potwierdziły wcześniejsze wyniki.13-19 [Poziom dowodów 1+]

Progestagen norgestimat jest metabolizowany do lewonorgestrelu
i uważa się, że wiąże się z podobnym ryzykiem VTE jak dwuskładnikowe doustne środki antykoncepcyjne drugiej generacji, chociaż
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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TABELA 2

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących złożoną antykoncepcyję hormonalną (COC)
(dane z badania EURAS z 2007 roku)20
Populacja

Zapadalność na VTE na 100 000 osobolat (95% przedział ufności)

Kobiety niebędące w ciąży, niestosujące COC
Kobiety stosujące COC zawierającą drospirenon
Kobiety stosujące COC zawierającą lewonorgestrel
Kobiety stosujące inną COC
Kobiety w ciąży niestosujące COC

44 (24-73)
91 (59-133)
80 (52-117)
99 (74-130)
291 (60-828)

przemawiające za tym dane mają
ograniczony charakter.17 [Poziom
dowodów 2+]
W późniejszym badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym w całej
Europie (EURAS) stwierdzono dwukrotny wzrost ryzyka VTE w przypadku stosowania dwuskładnikowych doustnych preparatów antykoncepcyjnych w porównaniu z ich
niestosowaniem.20 Nie stwierdzono
różnicy ryzyka między poszczególnymi preparatami dwuskładnikowymi niezależnie od zawartego
w nich progestagenu (włącznie
z preparatami zawierającymi drospirenon).20
[Poziom
dowodów 2++]
Mimo że sposób zaprojektowania
badania EURAS wiązał się z pewnymi ograniczeniami, w sumie uzyskano dobre dane pochodzące od
58 000 kobiet, obejmujące 142 000
osobolat ekspozycji na dwuskładnikowe doustne preparaty antykoncepcyjne, z małą liczbą kobiet,
które wypadły z obserwacji (2,4%).
Bezwzględne ryzyko VTE związane
ze stosowaniem dwuskładnikowych doustnych preparatów antykoncepcyjnych w badaniu EURAS
było dziesięciokrotnie większe
od przytoczonego we wcześniejszych danych CSM, ale tendencja ta
odzwierciedla wzrost ryzyka bez
stosowania antykoncepcji (tab. 2).
Na podstawie dużego badania kliniczno-kontrolnego można sądzić,
że u kobiet przyjmujących dwuskładnikowe doustne preparaty anwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

tykoncepcyjne zawierające desogestrel lub gestoden zmniejszenie
dawki etynyloestradiolu do 20 µg
zmniejsza ryzyko VTE o 18%.18 [Poziom dowodów 2+]
3.2. Dwuskładnikowy doustny
preparat antykoncepcyjny
zawierający octan cyproteronu
Jeden dwuskładnikowy doustny
preparat antykoncepcyjny zawiera oprócz etynyloestradiolu lek
przeciwandrogenowy, octan cyproteronu, zamiast progestagenu.
Ten preparat nie został zarejestrowany do stosowania wyłącznie jako środek antykoncepcyjny, ale
może działać antykoncepcyjnie
u kobiet przyjmujących go z zarejestrowanych wskazań (leczenie
drugiego rzutu w przypadku nasilonego trądziku lub umiarkowanego do nasilonego hirsutyzmu).21
Uzyskano pewne dowody wskazujące, że stosowanie tego środka
wiąże się z czterokrotnym wzrostem ryzyka VTE (iloraz szans
[OR] 3,9, 95% przedział ufności
[PU] 1,1-3,4).22,23 Dotychczas nie
przeprowadzono żadnych randomizowanych prób klinicznych,
a więc nie można wykluczyć wpływu czynników zakłócających oraz
błędów oceny. Część tego dodatkowego ryzyka może wynikać
z niezależnie zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet, którym przepisuje się octan
cyproteronu (na przykład kobiet
z zespołem policystycznych jajników).21 [Poziom dowodów 2-]

3.3. Plastry przezskórne
Długoterminowe dane na temat ryzyka VTE w przypadku stosowania
dwuskładnikowego plastra przezskórnego zawierającego etynyloestradiol i norelgestromin są ograniczone. W badaniu EURAS stwierdzono, że zapadalność na VTE
wśród kobiet stosujących plastry
wynosiła 7,4 na 10 000 osobolat.20
Przedział ufności był szeroki, ponieważ badanie obejmowało tylko 371 kobiet stosujących plastry.
Ze skróconej informacji o leku
wynika, że ryzyko VTE podczas
stosowania plastra jest nieco
zwiększone w porównaniu ze środkiem antykoncepcyjnym zawierającym lewonorgestrel (OR 1,4, 95%
PU 0,9-2,3), ale ten wynik nie był
istotny statystycznie.20 [Poziom dowodów 2++]
W próbie klinicznej (n=3330,
1704 osobolata ekspozycji) odnotowano jeden przypadek nieprowadzącej do zgonu zatorowości płucnej
podczas stosowania plastra antykoncepcyjnego oraz jeden przypadek nieprowadzącej do zgonu
zatorowości płucnej w okresie pooperacyjnym po stosowaniu plastra
antykoncepcyjnego.24 Czas obserwacji w tym badaniu był krótki
i odnotowano niewiele incydentów
VTE, a więc miało ono ograniczoną
moc statystyczną wykrycia różnicy
ryzyka VTE między grupami. Z innego badania wynika, że stosowanie
plastrów nie wiąże się ze wzrostem
ryzyka VTE w porównaniu z dwu-
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składnikowymi doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi. W tym badaniu odnotowano 68 przypadków
idiopatycznej VTE wśród 334 kobiet stosujących plastry (zapadalność 52,8/100 000 osobolat, 95%
PU 35,8-74,9), podobnie jak wśród
kobiet przyjmujących norgestimat
(zapadalność 41,8/100 000 osobolat, 95% PU 29,4-57,6). Porównanie tych dwóch grup dało iloraz
szans skorygowany względem wieku
wynoszący 1,1 (95% PU 0,7-1,8).17
[Poziom dowodów 2+]
W kolejnym badaniu stwierdzono
zwiększone ryzyko VTE wśród kobiet stosujących plastry w porównaniu ze stosującymi dwuskładnikowe
doustne preparaty antykoncepcyjne
(OR 2,4, 95% PU 1,1-5,5).25 [Poziom dowodów 2-]
W jeszcze jednym badaniu stwierdzono podobny dwukrotny wzrost
ryzyka VTE w związku ze stosowaniem plastrów.26 Obserwacja kobiet
stosujących plastry jest wciąż prowadzona.27
3.4. Krążek dopochwowy
Dwuskładnikowy krążek dopochowowy (zawierający 2,7 mg etynyloestradiolu i 11,7 mg etonorgestrelu)
uwalnia około 15 µg etynyloestradiolu na dobę.28 Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych podczas stosowania
krążka dopochwowego była bardzo
mała we wszystkich badaniach.
Mimo że opisywano przypadki DVT
u stosujących go kobiet, nie ma
wystarczających danych epidemiologicznych pozwalających na ocenę
względnego ryzyka VTE związanego z tą metodą w porównaniu
z innymi metodami dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej.
W badaniu, w którym porównano
parametry hemostazy u kobiet
stosujących krążek dopochwowy
i dwuskładnikowe doustne preparaty antykoncepcyjne, stwierdzono
większą aktywność antytrombiny,
białka C oraz czynnika VII u kobiet
stosujących krążek. Kliniczne zna94

czenie tych zmian krzepnięcia jest
nieznane.29 [Poziom dowodów 2-]
3.5. Długość okresu stosowania
Ryzyko VTE jest największe w ciągu 4 pierwszych miesięcy stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji
hormonalnej,30 a następnie maleje
i pozostaje na stabilnym poziomie.7,16,31,32 Chociaż ryzyko VTE
jest największe w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania
dwuskładnikowego
doustnego
środka antykoncepcyjnego, a następnie się zmniejsza, pozostaje
zwiększone w stosunku do ryzyka
obserwowanego u kobiet niestosujących takich środków aż do czasu
przerwania przyjmowania środka
antykoncepcyjnego. [Poziom dowodów 2+]
4. Czy metody antykoncepcji
polegające na podawaniu
tylko progestagenu (tabletki,
wstrzyknięcia, implanty i wkładki
wewnątrzmaciczne) zwiększają
ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej?

Wydaje się, że tabletki zawierające
tylko progestagen, wstrzyknięcia, implanty oraz wkładki wewnątrzmaciczne uwalniające lewonorgestrel
nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. [B]
Dane z badania przeprowadzonego
przez WHO wskazują na co najwyżej niewielki wzrost ryzyka VTE
w związku ze stosowaniem środków
antykoncepcyjnych zawierających
tylko progestagen (w tabletkach lub
wstrzyknięciach), chociaż ograniczeniem tego badania była mała
liczba kobiet stosujących te metody.9 Iloraz szans wśród kobiet przyjmujących tabletki zawierające
progestagen wyniósł 1,74 (95%
PU 0,76-3,99), a wśród stosujących
wstrzyknięcia progestagenu 2,19
(95% PU 0,66-7,26). W niedawnym badaniu kliniczno-kontrolnym
nie stwierdzono zwiększonego ry-
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zyka zakrzepicy w przypadku stosowania metod antykoncepcji polegających na podawaniu tylko
progestagenu.19 [Poziom dowodów 2++]
W analizie General Practice Research Database stwierdzono nieistotny związek między ekspozycją na
same progestageny a VTE (ryzyko
względne 2,4, 95% PU 0,8-6,5).33
[Poziom dowodów 2+]
Nie odnaleziono dowodów odnoszących się swoiście do ryzyka VTE
w przypadku stosowania implantów
zawierających tylko progestagen,
wkładek wewnatrzmacicznych uwalniających lewonorgestrel lub środków
antykoncepcyjnych zawierających progestagen, stosowanych jako antykoncepcja awaryjna.
Nie stwierdzono związku tabletek
zawierających tylko desogestrel ze
zwiększonym ryzykiem VTE, ale
dostępne dane są ograniczone.54
W randomizowanej kontrolowanej
podwójnie ślepej próbie klinicznej,
w której oceniano tabletki zawierające tylko desogestrel i tylko lewonorgestrel, nie stwierdzono
żadnych zmian parametrów hemostatycznych.35 W celu potwierdzenia braku ryzyka potrzebne są
większe badania. [Poziom dowodów 1+]
Nie ma dowodów wskazujących
na to, aby awaryjna antykoncepcja
za pomocą środków zawierających tylko progestagen (1,5 mg lewonorgestrelu) wiązała się ze zwiększonym
ryzykiem VTE.
5. Jakie stany mogące zwiększać
ryzyko VTE są istotne, kiedy zbiera
się wywiad kliniczny od kobiet
rozważających stosowanie
antykoncepcji hormonalnej?

Uzgodnione przez ekspertów zalecenia dotyczące stosowania antykoncepcji zawarto w dokumencie opisującym
kryteria medycznej dopuszczalności
stosowania różnych metod antykoncepcji (United Kingdom Medical Eligiwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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TABELA 3

Deﬁnicje kategorii stosowania środków antykoncepcyjnych według UK Medical Eligibility Criteria (UKMEC)4
Kategoria według Deﬁnicja
UKMEC
1
2
3

4

Stan, który nie wiąże się z ograniczeniami stosowania danej metody antykoncepcji.
Stan, w którym zalety stosowania danej metody zasadniczo przeważają nad teoretycznymi lub udowodnionymi zagrożeniami.
Stan, w którym teoretyczne lub udowodnione zagrożenia zwykle przeważają nad zaletami stosowania danej metody.
Zastosowanie danej metody wymaga oceny klinicznej przez eksperta lub skierowania do specjalisty zajmującego się
antykoncepcją, ponieważ ta metoda zwykle nie jest zalecana, chyba że bardziej odpowiednie metody nie są dostępne lub
akceptowane.
Stan, w którym stosowanie danej metody antykoncepcji stwarza niemożliwe do zaakceptowania ryzyko dla zdrowia.

bility Criteria for Contraceptive Use).
Należy zbierać wywiady kliniczne
w celu identyﬁkacji wszelkich istotnych stanów medycznych, które mogą
wpłynąć na wybór metody antykoncepcji. []
W opracowaniu United Kingdom
Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (UKMEC)4 uaktualniono
kategorie zawarte we wcześniejszym
dokumencie UKMEC36 i przedstawiono
zalecenia uzgodnione przez ekspertów, które mają umożliwiać parom
wybór najodpowiedniejszej metody
antykoncepcji bez wprowadzania niepotrzebnych ograniczeń.4 U większości kobiet antykoncepcja hormonalna
jest bezpieczna, ale pewne stany medyczne mogą stanowić przeciwwskazania do stosowania określonych
metod (tab. 3).
Wywiad kliniczny powinien pozwolić na zidentyfikowanie wszystkich stanów, które mieszczą się
w kategoriach 3 i 4 dotyczących stosowania antykoncepcji hormonalnej.
Ponieważ metody polegające na podawaniu tylko progestagenów nie
zwiększają ryzyka VTE, większość
oceny ryzyka odnosi się do stosowania dwuskładnikowych preparatów
do antykoncepcji hormonalnej. UKMEC
jest dokumentem przedstawiającym
w pełni i wszechstronnie bezpieczne
stosowanie antykoncepcji i zachęca
się klinicystów do posługiwania się
jego obecną wersją dostępną na stronie internetowej Faculty of Sexual
and Reproductive Healthcare pod adresem www.fsrh.org.uk.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

5.1. Obecna lub przebyta żylna
choroba zakrzepowo-zatorowa
Kobietom z obecną lub przebytą żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową należy
odradzać stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej, ponieważ stwarza ona niemożliwe
do zaakceptowania ryzyko dla zdrowia. [C]
U kobiet z obecną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową otrzymujących leki przeciwzakrzepowe lub po przebytej
żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
stosowanie metod antykoncepcji polegających na podawaniu tylko progestagenów jest bezpieczne. [C]
W dokumencie UKMEC tabletki, plastry i krążki dopochwowe omówiono
pod wspólnym hasłem dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej,
a więc te same kategorie odnoszą
się do wszystkich tych środków.
W dalszej części niniejszego opracowania będą one określane jako
dwuskładnikowa antykoncepcja
hormonalna, chyba że podano inaczej. U kobiet z obecną VTE otrzymujących leki przeciwzakrzepowe
lub po przebytej VTE nie zaleca się
stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej (kategoria 4 według UKMEC, niemożliwe
do zaakceptowania ryzyko dla
zdrowia).4
U kobiet z obecną VTE otrzymujących
leki przeciwzakrzepowe korzyści ze
stosowania samych progestagenów
(tabletki, implanty, wstrzyknięcia,

wkładki wewnątrzmaciczne uwalniające lewonorgestrel) przeważają
nad możliwym ryzykiem (kategoria 2 według UKMEC). Chociaż stosowanie samych progestagenów
w postaci implantów lub wstrzyknięć wiąże się z małym ryzykiem
powstawania krwiaków, to zagrożenie jest niewielkie. U kobiet z VTE
w wywiadzie korzyści ze stosowania samych progestagenów przeważają nad możliwym ryzykiem
(kategoria 2 według UKMEC).4 [Poziom dowodów 2++]
Nie ma dowodów wskazujących, że
w momencie wprowadzenia antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
lub implantu podskórnego u kobiet
stosujących leki przeciwzakrzepowe
powstają krwiaki lub występują krwawienia przynoszące szkodę. Wkładki
wewnątrzmaciczne uwalniające lewonorgestrel mogą być stosowane w leczeniu obﬁtych krwawień miesięcznych
związanych ze stosowaniem leków
przeciwzakrzepowych.
5.2. Wywiad rodzinny
Nie zaleca się stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej
u kobiet z VTE w wywiadzie u krewnego pierwszego stopnia w wieku poniżej 45 lat. [C]
Występowanie VTE w rodzinie może
zwrócić uwagę klinicysty na możliwość zwiększonego ryzyka VTE
u danej kobiety.37–41 [Poziom dowodów 2+]
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Sam wywiad rodzinny nie pozwala
jednak na jednoznaczną identyﬁkację tromboﬁlii. U kobiet z VTE
u krewnego pierwszego stopnia
w wieku poniżej 45 lat ryzyko stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej może przeważać
nad korzyściami (kategoria 3 według
UKMEC). [Poziom dowodów 2++]
Warto zauważyć, że u niektórych
młodych kobiet rozważających stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej żaden krewny
pierwszego stopnia mógł jeszcze nie
osiągnąć wieku 45 lat, co pozwoliłoby
na wykluczenie ryzyka związanego
z obciążającym wywiadem rodzinnym
w kierunku VTE. Brak takiego wykluczenia nie powinien prowadzić do odmowy zastosowania dwuskładnikowej
antykoncepcji hormonalnej. Metody
polegające na podawaniu tylko progestagenów mogą być stosowane niezależnie od wywiadu rodzinnego.
5.3. Znane mutacje trombogenne
U kobiet ze znaną mutacją trombogenną stosowanie dwuskładnikowej
antykoncepcji hormonalnej stwarza
niemożliwe do zaakceptowania ryzyko dla zdrowia. [C]
U kobiet ze zmniejszonym stężeniem
naturalnie występujących czynników
o działaniu przeciwzakrzepowym
(antytrombina III, białko C lub S),
a także mutacją Leiden czynnika V,
które stosują dwuskładnikowe doustne środki antykoncepcyjne, ryzyko VTE może być zwiększone
nawet pięciokrotnie w porównaniu
z kobietami bez tych zaburzeń, niestosującymi dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej.41,42 [Poziom
dowodów 1+]
U kobiet z mutacją Leiden czynnika V ryzyko VTE w przypadku stosowania dwuskładnikowych doustnych
środków antykoncepcyjnych może
być zwiększone nawet 35 razy.43
[Poziom dowodów 2+]
Nie u wszystkich kobiet z mutacją
trombogenną wystąpi VTE, a więk96

szość zachorowań występuje u kobiet bez takich zaburzeń. Jeśli jednak
u kobiety występuje znana mutacja
trombogenna, ryzyko VTE jest
na tyle duże, aby przestrzegać, że
stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej stwarza niemożliwe do zaakceptowania ryzyko
dla zdrowia (kategoria 4 według
UKMEC).4 [Poziom dowodów 2++]
Metody polegające na podawaniu
tylko progestagenów nie zwiększają
ryzyka VTE ponad to, które wynika
z samej obecności mutacji trombogennej, i w związku z tym mogą być stosowane bez dalszego wzrostu ryzyka
VTE.

czynać w dowolnym momencie
po porodzie, ponieważ takie metody nie powodują wzrostu ryzyka
VTE. Zalecenia dotyczące momentu rozpoczynania poszczególnych
metod polegających na podawaniu
tylko progestagenu u kobiet po porodzie, które karmią lub nie karmią
piersią, zawarto w dokumencie
UKMEC.4 Biorąc pod uwagę ryzyko
VTE, wszystkie metody antykoncepcji hormonalnej można bezpiecznie rozpoczynać natychmiast
po terminacji ciąży w pierwszym
lub drugim trymestrze, tj. do 24 tygodni ciąży. [Poziom dowodów
2++]
5.5. Palenie tytoniu

5.4. Stosowanie antykoncepcji
hormonalnej po ciąży
U kobiet po porodzie, które nie karmią
piersią, nie należy rozpoczynać stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej (w postaci tabletek,
plastrów lub krążka dopochwowego)
przed upływem 21 dni od porodu. [C]
Wszystkie metody antykoncepcji hormonalnej można bezpiecznie rozpoczynać natychmiast po terminacji
ciąży w pierwszym lub drugim trymestrze. [C]
W ciągu pierwszych 3 tygodni
po porodzie aktywność czynników
krzepnięcia i czynników ﬁbrynolitycznych nie powróciła do stanu
sprzed ciąży i w związku z tym ryzyko VTE jest wciąż większe niż
u kobiet niebędących w ciąży. Z tego
powodu ryzyko stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej przed upływem 21 dni
od porodu zwykle przeważa nad
korzyściami (kategoria 3 według
UKMEC).4 Począwszy od 21 dnia
po porodzie korzyści ze stosowania
dwuskładnikowej antykoncepcji
hormonalnej u kobiet, które nie
karmią piersią, przeważają nad ryzykiem (kategoria 1 według UKMEC,
brak ograniczeń stosowania). Biorąc
pod uwagę ryzyko VTE, stosowanie
metod polegających na podawaniu
tylko progestagenu można rozpo-
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U kobiet w wieku powyżej 35 lat, które palą tytoń lub przestały palić
przed upływem mniej niż roku, nie
zaleca się stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej. [C]
Większość danych na temat związku palenia tytoniu z zakrzepicą odnosi się do zakrzepicy tętniczej,
a nie żylnej, i dotyczy ryzyka zawału mięśnia sercowego. W porównaniu z niepalącymi kobietami ryzyko
zawału mięśnia sercowego wśród
kobiet palących niewiele (mniej
niż 15 papierosów dziennie) jest
niemal dwukrotnie zwiększone,
a wśród palących dużo (więcej
niż 15 papierosów dziennie) zwiększone czterokrotnie (ryzyko względne [RR] 4,3, 95% PU 2,6-6,9). 44
Wydaje się, że stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej przez kobiety palące dużo
powoduje 20-krotny wzrost ryzyka
(RR 20,8, 95% PU 5,2-83,1). Inne
badania potwierdzają zwiększanie
się ryzyka VTE wraz ze wzrostem
liczby wypalanych papierosów. 45,46
Ryzyko udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego i VTE zwiększa się
z wiekiem, a umieralność z powodu palenia tytoniu zwiększa już, począwszy od wieku 35 lat. Kobietom
palącym tytoń w wieku powyżej 35 lat należy odradzać stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji
hormonalnej (kategoria 3 według
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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UKMEC u wypalających mniej niż
15 papierosów dziennie oraz kategoria 4 według UKMEC u wypalających 15 lub więcej papierosów
dziennie). U kobiet palących tytoń
nie ma ograniczeń stosowania samych progestagenów.4 [Poziom dowodów 2++]
5.6. Otyłość
U kobiet ze wskaźnikiem masy ciała
wynoszącym 35 kg/m2 lub więcej
ryzyko związane ze stosowaniem
dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej może przeważać nad korzyściami. [B]
Otyłość jest niezależnym czynnikiem
ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i VTE. Z badań kliniczno-kontrolnych wynika, że u otyłych
kobiet stosujących dwuskładnikowe
doustne środki antykoncepcyjne
VTE jest bardziej prawdopodobna
niż u stosujących taką antykoncepcję szczupłych.16,30,47-49 U otyłych
kobiet stosujących dwuskładnikowe
doustne środki antykoncepcyjne ryzyko VTE jest zwiększone 5-8 razy
w porównaniu z niestosującymi takiej antykoncepcji oraz nawet 10 razy w porównaniu z niestosującymi
takiej antykoncepcji i nieotyłymi.
Bezwzględne ryzyko VTE wśród kobiet ze zwiększonym wskaźnikiem
masy ciała (BMI) jest wciąż małe.
Podział otyłości na stopnie I, II
i III według klasyfikacji brytyjskiego National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE) zależy
od BMI.50 U kobiet z otyłością I stopnia (BMI 30,0-4,9 kg/m2) korzyści
ze stosowania dwuskładnikowej
antykoncepcji hormonalnej zwykle
przeważają nad ryzykiem (kategoria 2 według UKMEC).4 U kobiet
z otyłością II (BMI 35,0-39,9 kg/m2)
oraz III stopnia (BMI 40,0 kg/m2 lub
więcej) ryzyko związane ze stosowaniem dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej może przeważać
nad korzyściami (kategoria 3 według UKMEC). Można jednak rozważać stosowanie takich metod
po dokonaniu oceny klinicznej przez
eksperta lub skierowaniu do specjawww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

listy zajmującego się antykoncepcją,
jeżeli inne metody są niedostępne
lub niemożliwe do zaakceptowania.
Podawanie tylko progestagenów
może być stosowane bezpiecznie
niezależnie od masy ciała.4 [Poziom
dowodów 2++]
5.7. Operacje i inne stany
prowadzące do unieruchomienia
Na co najmniej cztery tygodnie przed
planową dużą operacją, z którą związane jest unieruchomienie, należy
przerywać stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej i stosować zamiast niej alternatywną
metodę niewymagającą podawania
estrogenów, ale nie trzeba przerywać
takiej antykoncepcji przed drobnymi
zabiegami, które nie wiążą się z unieruchomieniem. [B]
Korzyści ze stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej
przeważają nad ryzykiem u kobiet
poddawanych drobnym zabiegom,
niezwiązanym z unieruchomieniem, a także dużym operacjom
bez długotrwałego unieruchomienia. U kobiet poddawanych planowym dużym operacjom, które wiążą
się z długotrwałym unieruchomieniem, stosowanie dwuskładnikowej
antykoncepcji hormonalnej stwarza
niemożliwe do zaakceptowania ryzyko dla zdrowia (kategoria 4 według UKMEC).4 [Poziom dowodów
2++]
Należy zachęcać kobiety do stosowania takich metod antykoncepcji
(na przykład polegających na podawaniu tylko progestagenów), które
nie zwiększają ryzyka VTE i ich stosowania nie trzeba przerywać przed operacją. Jeżeli przed operacją nie
przerwano stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej (na
przykład w przypadku operacji wykonywanej w trybie nagłym), należy postępować zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi proﬁlaktyki przeciwzakrzepowej. Ta proﬁlaktyka w takich
przypadkach polega na stosowaniu
metody mechanicznej lub farmakologicznej.

5.8. Inne stany mogące sprzyjać
występowaniu żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej
U kobiet ze stanami medycznymi, które mogą sprzyjać występowaniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
należy dokonać bilansu ryzyka oraz
korzyści związanych ze stosowaniem
dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej, w tym możliwości uniknięcia ciąży. []
U kobiet z zapalnymi chorobami jelit sama choroba nie zwiększa ryzyka VTE i dlatego należy oferować
im taki sam wybór metod antykoncepcji jak innym kobietom.45,51 [Poziom dowodów 2++]
U kobiet, które są unieruchomione
z powodu zaostrzenia choroby lub dużej operacji, zaleca się przerwanie
dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej i zastosowanie alternatywnej metody antykoncepcji.
U kobiet z żylakami i zakrzepowym
zapaleniem żył powierzchownych ryzyko VTE nie jest zwiększone, można
zatem stosować dowolną metodę antykoncepcji.4 U kobiet z żylakami można stosować wszystkie metody
hormonalne (kategoria 1 według
UKMEC, brak ograniczeń stosowania). U kobiet z zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych nie ma
ograniczeń stosowania metod polegających na podawaniu tylko progestagenu (kategoria 1 według UKMEC),
a korzyści związane ze stosowaniem
dwuskładnikowych metod hormonalnych przeważają nad ewentualnym
ryzykiem (kategoria 2 według
UKMEC).
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa jest przewlekłą, dziedziczną
chorobą hematologiczną, która może być powikłana zamknięciem naczyń przez słabo odkształcające się
krwinki czerwone. W badaniu obserwacyjnym, w którym porównywano antykoncepcję hormonalną
(dwuskładnikową i progestagenową) i mechaniczną u kobiet z niedokrwistością sierpowatokrwinkową
nie stwierdzono istotnych różnic pa-
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rametrów hemostatycznych.52 [Poziom dowodów 2+]
W badaniu kliniczno-kontrolnym
stwierdzono rzadsze występowanie
przełomów bólowych w przebiegu
niedokrwistości sierpowatokrwinkowej w przypadku stosowania
progestagenu we wstrzyknięciach (octan medroksyprogesteronu w postaci o przedłużonym
uwalnianiu [depot]).53 [Poziom dowodów 2++]
Korzyści ze stosowania wszystkich
typów antykoncepcji hormonalnej
u kobiet chorych na niedokrwistość
sierpowatokrwinkową przeważają
nad ryzykiem.4 U tych kobiet istnieje duże ryzyko nadciśnienia płucnego54 i w przypadku jego wystąpienia
nie zaleca się dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej. [Poziom
dowodów 2+]
U kobiet chorych na toczeń rumieniowaty układowy (SLE) istnieje
zwiększone ryzyko chorób serca,
udaru mózgu i VTE. Mimo to VTE
występuje u bardzo niewielu kobiet ze SLE. 4,55,56 Stosowanie
dwuskładnikowej antykoncepcji
hormonalnej przez kobiety chore
na SLE, u których wykryto przeciwciała antyfosfolipidowe lub nie
przeprowadzono badań w tym
kierunku, stwarza niemożliwe
do zaakceptowania ryzyko dla
zdrowia (kategoria 4 według
UKMEC).36 Stosowanie metod antykoncepcji polegających na podawaniu tylko progestagenu u kobiet
chorych na SLE, u których wykryto przeciwciała antyfosfolipidowe
lub nie przeprowadzono badań
w tym kierunku, uzyskało katego rię 3 w do ku men cie UKMEC,
co oznacza, że ryzyko może przeważać nad korzyściami. W takiej
sy tuacji stosowanie tylko progestagenu jest jednak możliwe w zależności od indywidualnego ryzyka
oraz pod warunkiem współpracy między specjalistami zajmującymi się antykoncepcją i leczeniem SLE.4 [Poziom dowodów
2++]
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6. Czy zaleca się przesiewowe
wykrywanie tromboﬁlii przed
przepisaniem antykoncepcji
hormonalnej?

Nie zaleca się rutynowych badań
przesiewowych w kierunku tromboﬁlii przed zastosowaniem antykoncepcji hormonalnej. [C]
Większość epizodów VTE występuje u kobiet bez mutacji trombogennej. Nie zaleca się rutynowych
populacyjnych badań przesiewowych w kierunku tromboﬁlii.57
W analizie efektywności kosztowej
opublikowanej w 2005 roku, opartej
na hipotetycznym modelu odnoszącym się do warunków brytyjskich,
stwierdzono, że wybiórcze badania
przesiewowe (wynikające z osobistego lub rodzinnego wywiadu VTE)
byłyby bardziej efektywne kosztowo niż powszechne badania przesiewowe.58 Biorąc natomiast pod
uwagę kliniczne zdarzenia niepożądane, których można by uniknąć,
wybiórcze badania przesiewowe
przed przepisaniem antykoncepcji hormonalnej zapobiegłyby
mniejszej liczbie takich zdarzeń
(1/10 000) niż powszechne badania
przesiewowe (3/10 000).58 [Poziom
dowodów 1-]
Autorzy niedawnego systematycznego przeglądu piśmiennictwa doszli do wniosku, że ze względu na
to, że nie można określić ryzyka
bezwzględnego związanego z poszczególnymi tromboﬁliami, identyﬁkacja krewnych pierwszego
stopnia bez objawów może nie
być możliwa, a udział genetycznie
uwarunkowanych tromboﬁlii w rozwoju VTE nie został jednoznacznie
wykazany, badania przesiewowe
nie przynoszą żadnych korzyści klinicznych.59 [Poziom dowodów
2++]
© 2010 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Tłumaczenie i publikowanie artykułu Venous Thromboembolism and Hormonal Contraception, Green-top Guideline No. 40
przez Medical Tribune Polska za zgodą RCOG. Jakiekolwiek kopiowanie w którymkolwiek języku w części lub w całości bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy całkowicie zabronione.
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Dodatek

Wytyczne kliniczne są „systematycznie opracowanymi stanowiskami, które ułatwiają klinicystom i pacjentom podejmowanie decyzji dotyczących właściwego leczenia określonych stanów”. Wszystkie wytyczne są opracowywane systematycznie z wykorzystaniem standaryzowanej metodologii. Szczegóły
tego procesu przedstawiono w dokumencie Clinical Governance Advice No. 1: Development of RCOG Green-top Guidelines (dostępnym na stronie internetowej RCOG pod adresem: www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/development-rcog-green-top-guidelines-policies-and-processes).
Tych wytycznych nie opracowano z zamiarem dyktowania jedynego sposobu postępowania lub leczenia. Muszą one być oceniane w odniesieniu do potrzeb poszczególnych pacjentek, zasobów i ograniczeń swoistych dla danego ośrodka, a także charakterystyki lokalnych populacji. Można mieć nadzieję, że ten proces lokalnych adaptacji ułatwi wykorzystywanie tych wytycznych w rutynowej praktyce. Należy zwrócić uwagę na obszary wymagające
głębszej analizy klinicznej, w których mogą się okazać potrzebne dalsze badania prowadzone w odpowiednich ośrodkach opieki zdrowotnej.
Dowody wykorzystane w niniejszych wytycznych zostały usystematyzowane za pomocą schematu przedstawionego poniżej, a zalecenia sformułowano podobnie, posługując się standaryzowanym schematem stopni zaleceń. W sytuacji przystosowania ich do lokalnej praktyki RCOG odstępuje
od ich autoryzacji.

Klasyﬁkacja poziomu dowodów

Stopnie zaleceń

[1++] Wysokiej jakości metaanalizy, systematyczne przeglądy rando-

[A]

mizowanych kontrolowanych prób klinicznych lub randomizowane kontrolowane próby kliniczne, w których ryzyko błędu
było bardzo małe
[1+] Właściwie przeprowadzone metaanalizy, systematyczne przeglądy randomizowanych kontrolowanych prób klinicznych lub
randomizowane kontrolowane próby kliniczne, w których ryzyko błędu było małe
[1–]
Metaanalizy, systematyczne przeglądy randomizowanych kontrolowanych prób klinicznych lub randomizowane kontrolowane próby kliniczne, w których ryzyko błędu było duże
[2++] Wysokiej jakości systematyczne przeglądy badań kliniczno-kontrolnych lub kohortowych, bądź wysokiej jakości badania
kliniczno-kontrolne, lub kohortowe z bardzo małym ryzykiem
wpływu czynników zakłócających, błędów lub przypadkowości
wyników oraz dużym prawdopodobieństwem, że dana zależność ma charakter przyczynowy
[2+] Właściwie przeprowadzone badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe z małym ryzykiem wpływu czynników zakłócających,
błędów lub przypadkowości wyników oraz umiarkowanym
prawdopodobieństwem, że dana zależność ma charakter przyczynowy
[2–]
Badania kliniczno-kontrolne lub kohortowe z dużym ryzykiem
wpływu czynników zakłócających, błędów lub przypadkowości
wyników oraz istotnym ryzykiem, iż dana zależność nie ma charakteru przyczynowego
[3]
Badania nieanalityczne, np. opisy przypadków, serie przypadków
[4]
Opinia ekspertów

[B]

[C]

[D]

Co najmniej jedna metaanaliza, przeglądy systematyczne lub randomizowana, kontrolowana próba kliniczna, sklasyﬁkowane jako
źródło dowodów kategorii 1++ i odnoszące się bezpośrednio
do docelowej populacji; albo
Systematyczny przegląd randomizowanych kontrolowanych prób
klinicznych lub ogół dowodów pochodzących głównie z badań
sklasyﬁkowanych jako źródło dowodów kategorii 1+, odnoszące się bezpośrednio do docelowej populacji i dowodzące ogólnej
zgodności wyników
Ogół dowodów pochodzących również z badań sklasyﬁkowanych
jako źródło dowodów kategorii 2++, odnoszący się bezpośrednio do docelowej populacji i dowodzący ogólnej zgodności wyników; albo
Ekstrapolacja dowodów z badań sklasyﬁkowanych jako źródło
dowodów kategorii 1++ lub 1+
Ogół dowodów pochodzących również z badań sklasyﬁkowanych
jako źródło dowodów kategorii 2+, odnoszący się bezpośrednio
do docelowej populacji i dowodzący ogólnej zgodności wyników;
albo
Ekstrapolacja dowodów z badań sklasyﬁkowanych jako źródło
dowodów kategorii 2++
Dowody kategorii 3 lub 4; albo
Ekstrapolacja dowodów z badań sklasyﬁkowanych jako źródło
dowodów kategorii 2+

Zasady dobrej praktyki
[]

Zalecana najlepsza praktyka oparta na doświadczeniu klinicznym
grupy opracowującej wytyczne

Uwaga. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) opracowuje wytyczne jako pomoc edukacyjną dla celów dobrej praktyki
klinicznej. W wytycznych przedstawione są znane metody i techniki stosowane w postępowaniu klinicznym zgodnie z opublikowanymi danymi
mające pomagać położnikom, ginekologom oraz innym specjalistom w podejmowaniu decyzji. Ostatecznego rozstrzygnięcia o wdrożeniu
konkretnej procedury medycznej lub planu leczenia dokonuje lekarz lub osoba sprawująca opiekę medyczną, opierając się na danych klinicznych
konkretnego pacjenta oraz dostępnych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych. Oznacza to, że wytyczne RCOG, w przeciwieństwie
do rekomendacji i protokołów opracowanych przez ośrodki, nie są pomyślane jako dokument, w którym zaleca się jedyny sposób postępowania.
Odstępstwo od lokalnych normatywnych protokołów lub wytycznych powinno być szczegółowo odnotowane w dokumentacji pacjenta w chwili
podejmowania takiej decyzji
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