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1. Wstęp
Kobiety zawsze doceniały możliwość
wyboru między hormonalną terapią
zastępczą (HTZ) a alternatywnymi
metodami leczenia objawów menopauzy. Z uwagi na doniesienia
o znacznej liczbie działań niepożądanych, takich jak rak piersi, choroby
serca czy udary, wiele opublikowanych ostatnio wyników badań wywołało znaczne obawy zarówno
uzasadnione, jak i podsycane szumem
medialnym. Te obawy doprowadziły
do zwiększenia zapotrzebowania
na alternatywne dla HTZ metody leczenia objawów menopauzy. Istnieje
niewiele dowodów naukowych wskazujących, że terapie uzupełniające lub
alternatywne mogą pomóc w postępowaniu z objawami menopauzy lub też
przynosić te same korzyści, co terapie
konwencjonalne. Wiele kobiet stosuje
je jednak w przekonaniu, że są bezpieczniejsze i „bardziej naturalne”,
szczególnie w świetle aktualnych kontrowersji wokół HTZ. Wybór odpowiedniej terapii nie jest oczywisty
i – w przeciwieństwie do metod konwencjonalnych – niewiele wiadomo
o jej aktywnych składnikach, bezpieczeństwie i działaniach niepożądanych oraz interakcjach z innymi
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metodami leczenia. Taka terapia może
wchodzić w interakcję z warfaryną, lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwpadaczkowymi, a w konsekwencji
może być potencjalnie śmiertelna.
Niektóre preparaty ziołowe mogą zawierać składniki estrogenowe, co niepokoi kobiety cierpiące na choroby
hormonozależne, takie jak rak piersi.
Istnieją także obawy o substancje zanieczyszczające, takie jak rtęć, ołów
i pestycydy. Niniejsza praca ocenia
dowody na skuteczność i bezpieczeństwo niektórych z najczęściej stosowanych rodzajów terapii.

2. Ocena ryzyka
Istnieje wiele przyczyn, dla których
należałoby poszukiwać metod alternatywnych dla HTZ. Główną przyczynę może stanowić fakt, że
pacjentka nie chce stosować terapii
hormonalnej, ponieważ obawia się
potencjalnych działań niepożądanych i ryzyka z nią związanego. Mogą tu też odgrywać rolę przesłanki
natury klinicznej związane z własnym lub rodzinnym wywiadem chorobowym, w tym zwłaszcza
z chorobami układu krążenia, żylną
chorobą zakrzepowo-zatorową czy
rakiem piersi. Można sądzić, że alternatywny preparat jest wówczas rzeczywiście lepszym wyborem niż
tradycyjna HTZ. Ponieważ dostępnych jest bardzo wiele preparatów
(ponad 200), postanowiliśmy skupić
się na tych, na temat których istnieje już jakiś materiał badawczy.

3. Styl życia
Niektóre dowody wskazują, że u kobiet prowadzących bardziej aktywny
tryb życia objawy menopauzy zazwyczaj mają nieco lżejszy przebieg. Nie
wszystkie formy aktywności sprzyjają
jednak mniej dotkliwemu odczuwaniu
skutków menopauzy.1 Intensywne, ale
nieregularne ćwiczenia ﬁzyczne mogą
w rzeczywistości pogarszać sytuację.
Najlepszą formą aktywności jest aerobik, systematyczne, regularne ćwiczenia, takie jak na przykład pływanie lub
bieganie.1 Unikanie lub redukcja spożycia alkoholu i kofeiny mogą prowadzić do złagodzenia i rzadszego
występowania objawów naczynioruchowych.2
4. Alternatywne
niefarmakologiczne metody
leczenia
Żele, takie jak Replens®, dopochwowa substancja nawilżająca o właściwościach adhezyjnych, są bardziej
ﬁzjologicznym sposobem na zastąpienie wydzieliny pochwowej niż dopochwowe żele nawilżające, takie jak
galaretka KY®. Żel ten rzeczywiście
nawilża tkankę i jest rozsądną alternatywą dla ogólnoustrojowej lub dopochwowej HTZ.3

5. Alternatywne farmakologiczne
metody leczenia
5.1. Progestageny

Progestageny są popularną alternatywą dla złożonej HTZ u kobiet z trud-
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nymi do leczenia objawami naczynioruchowymi, u których dodatkowo
występują przeciwwskazania do przyjmowania estrogenów, takie jak rak
piersi czy żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Badania randomizowane
wykazują niewielką przewagę octanu
megestrolu nad placebo w leczeniu
objawów naczynioruchowych.4 Niektóre badania, takie jak Women’s Health Initiative, rzucają cień na
bezpieczeństwo progestagenów ze
względu na zwiększone ryzyko raka
piersi związane z HTZ, wynikające
z połączenia estrogenu i progestagenów (a nie samego estrogenu).5,6 Stosowanie u kobiet ze zwiększonym
ryzykiem raka piersi terapii progestagenowej prawdopodobnie jest
nieprawidłowe. Gdy przyjmuje się progestageny należy brać pod uwagę potencjalny wzrost ryzyka rozwoju raka
piersi. Ponadto dawki progestagenów,
które pozwalają na osiągnięcie kontroli nad objawami naczynioruchowymi,
prowadzą do wzrostu ryzyka żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej.
5.2. Agoniści receptorów
α-2-adrenergicznych

Klonidyna, agonista receptorów α-2
o działaniu ośrodkowym, jest jednym
z najpopularniejszych preparatów
w leczeniu objawów naczynioruchowych. Niestety, jest to też jeden
z preparatów, których skuteczność
udowodniona jest w najmniejszym
stopniu – dane badawcze są w najlepszym razie sprzeczne. Randomizowane badanie kontrolowane z podwójnie
ślepą próbą, w którym pacjentkom podawano doustnie klonidynę, nie wykazało, aby prowadziła ona do redukcji
uderzeń gorąca.8 Brak metabolizmu
pierwszego przejścia może prowadzić
do wzrostu skuteczności. Przeprowadzone później badanie klonidyny stosowanej przezskórnie wykazało jej
skuteczność w przypadku uderzeń gorąca.9
5.3. �β-adrenolityki

Sugerowano, aby �β-adrenolityki stosować w terapii objawów naczynioruchowych, ale wyniki przeprowadzonych
dotychczas małych badań były rozczarowujące.10
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5.4. Selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny
i noradrenaliny

Skuteczność selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny
(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) i inhibitorów wychwytu
zwrotnego noradrenaliny (selective
noradrenaline reuptake inhibitors,
SNRI) została udowodniona w leczeniu objawów naczynioruchowych.
Chociaż istnieją dane przemawiające
za SSRI, np. ﬂuoksetyną11 i paroksetyną,12 najbardziej przekonujące dane
dotyczą SNRI, wenlafaksyny w dawce 37,5 mg podawanej dwa razy
na dobę.13 Badania prowadzono jednak krótko, tylko kilka tygodni. Trwające 9 miesięcy badanie porównujące
cytalopram i ﬂuoksetynę z placebo
w grupie kontrolnej nie wykazało korzyści.14 Główną wadą tych preparatów (szczególnie SNRI) jest częste
występowanie nudności, co zazwyczaj
prowadzi do przerwania terapii jeszcze przed osiągnięciem najwyższej
skuteczności leku w przeciwdziałaniu
objawom. Oczekuje się na wyniki kolejnych badań, które potwierdziłyby
skuteczność SSRI i SNRI.
5.5. Gabapentyna

Ostatnia praca dotycząca leku przeciwpadaczkowego, gabapentyny, wykazała jej skuteczność w redukcji
uderzeń gorąca w porównaniu do placebo. W jednym z badań wykazano, że
gabapentyna w dawce 900 mg/24 h
redukuje częstotliwość uderzeń gorąca o 45%, a ich intensywność o 54%.15
Aktualnie prowadzi się kolejne badania mające na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa preparatu,
ale jego stosowanie jest obecnie ograniczone wyłącznie do ośrodków specjalistycznych.
5.6. Dehydroepiandrosteron

Dehydroepiandrosteron (DHEA) jest
coraz częściej stosowany w Stanach
Zjednoczonych, gdzie został zaklasyﬁkowany jako suplement diety z uwagi
na przypisywane mu właściwości
opóźniające starzenie. Niektóre badania wykazują, że działa on korzystnie
na układ kostny, funkcje poznawcze,
dobre samopoczucie, libido i stan po-
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chwy. Nie udowodniono, aby DHEA
miał jakikolwiek wpływ na uderzenia
gorąca. Krótkotrwały efekt działania
DHEA wciąż jest kontrowersyjny,
a ewentualne odległe działania niepożądane nie są jeszcze znane.
5.7. Przezskórne kremy
z progesteronem

Wytwarzane syntetycznie w laboratoriach kremy z progesteronem są ostatnio przedmiotem badań klinicznych.
Niektóre kobiety stosujące tego rodzaju krem zgłaszały łagodniejszy przebieg objawów naczynioruchowych.
Taki słaby wpływ tych kremów na objawy naczynioruchowe wykazało małe
badanie randomizowane kontrolowane placebo,16 choć jedno z późniejszych badań nie potwierdziło tych
wniosków.17 Mimo wcześniejszych doniesień o wpływie kremów z progesteronem na gęstość mineralną kości nie
wykazano go w badaniu.16 Twierdzono także, że steroidy (diosgenina) zawarte w dzikim ignamie (Dioscorea
villosa) mogą zostać w organizmie
przekształcone w progesteron, ale
u ludzi jest to niemożliwe biochemicznie. Dlatego też minimalny wpływ
krótkotrwałej terapii wyciągiem z dzikiego ignamu na objawy menopauzalne nie jest zaskakujący.18
Aby uniknąć działań niepożądanych
progestagenów, kobiety przyjmujące
estrogeny ogólnoustrojowo mogą
przezskórnie stosować kremy progesteronowe w celu ochrony błony śluzowej macicy. Dane mówiące, że
kremy z progesteronem mogą zapobiegać aktywności mitotycznej lub
wywoływać zmiany wydzielnicze
w endometrium u kobiet, które wcześniej przyjmowały estrogeny, nie są
jednak spójne.19

6. Terapie uzupełniające
Kobiety często stosują terapie uzupełniające, ponieważ uważa się, że są one
bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych terapii hormonalnych. Skuteczność i bezpieczeństwo niektórych
preparatów uzupełniających kwestionuje się, a kontrowersje wokół nich
będą omówione w dalszej części tej
pracy. Zgodnie z zaleceniami House of
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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Lords Committee akupunktura i ziołolecznictwo powinny być regulowane
prawnie, aby chronić pacjentów
przed znachorstwem. Terapie uzupełniające i medycyna alternatywna są
obecnie uregulowane niewłaściwie
i niewystarczająco – tylko osteopaci
i kręgarze zostali uznani prawem
za osoby wykonujące legalny zawód.
Podczas gdy dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca tradycyjnych produktów ziołoleczniczych została przyjęta
w Wielkiej Brytanii w październiku 2005 roku, nie dotyczy ona produktów nabywanych przez kobiety poza
granicami Wielkiej Brytanii.20
6.1. Fitoestrogeny

Rola ﬁtoestrogenów wywołuje znaczne zainteresowanie od czasu, kiedy zauważono w takich populacjach, jak
japońska, gdzie dieta jest bogata w izoﬂawony, że mniejszy odsetek kobiet
cierpi na menopauzalne objawy naczynioruchowe, choroby układu krążenia,
osteoporozę oraz raka piersi, okrężnicy,
endometrium czy jajnika.21 Konieczne
jest jednak poparcie wyników badań
epidemiologicznych analizami zawartości izoﬂawonów w żywności oraz pomiarami ich biodostępności. Wyniki
uzyskane w badaniach randomizowanych kontrolowanych placebo, przeprowadzonych w populacjach zachodnich,
były sprzeczne zarówno w przypadku
soi, jak i pochodnych czerwonej koniczyny. Obecnie prowadzone są badania,
włącznie z badaniem Phytos w ramach
Unii Europejskiej, które powinny pomóc
w ustaleniu względnej ważności i optymalnych dawek ﬁtoestrogenów, które
pozwoliłyby na złagodzenie objawów
menopauzy przy jednoczesnej ochronie
kości.
6.1.1. Soja
Metaanaliza 178 badań opublikowana
w 2005 roku dowiodła, że nie ma
spójnych wniosków dla wszystkich badań na temat wpływu produktów sojowych na objawy menopauzy.21 Dość
silne dowody na istnienie korzyści wykazano w randomizowanym badaniu,
obejmującym kobiety po menopauzie,
którym podawano suplementy z izoﬂawonami soi, ale nie inne produkty
sojowe. Korzyści tych nie wykazało
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

kilka badań przeprowadzonych wśród
kobiet przed menopauzą oraz poddawanych leczeniu raka piersi.
Preparaty soi nie wydają się wpływać
na gęstość mammograﬁczną piersi, będącą markerem ryzyka w odniesieniu
do raka piersi, nawet po 2 latach ich
stosowania.22 Długotrwała terapia
soją zwiększa jednak częstość występowania objawów wynikających
z niewielkiego ryzyka hiperplazji endometrium.23
6.1.2. Czerwona koniczyna
W celu oceny działania izoﬂawonów
czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) w leczeniu objawów naczynioruchowych przeprowadzono pięć
badań kontrolowanych placebo. Mimo
że dawki izoﬂawonów czerwonej koniczyny (40-160 mg) oraz czas leczenia (12-16 tygodni) różniły się
w poszczególnych badaniach, wszystkie wykazały zmniejszenie liczby uderzeń gorąca w porównaniu do placebo.
Różnice były jednak istotne statystycznie tylko w dwóch z pięciu badań.24,25 Mimo że wyniki trzech z tych
badań (łącznie ze stosunkowo dużym
badaniem ponad 100 pacjentek) nie
były istotne statystycznie,26 metaanaliza z 2003 roku wykazała niewielką
redukcję częstotliwości występowania
uderzeń gorąca u kobiet aktywnie leczonych izoﬂawonami czerwonej koniczyny (40-82 mg/24 h) w porównaniu
z otrzymującymi placebo (średnioważona różnica 1,5 uderzenia gorąca/24h, 95% PU -2,94 do 0,03,
p=0,05).27
W żadnym z tych badań nie pojawiły się poważne obawy o bezpieczeństwo
krótkotrwałej terapii izoﬂawonami
czerwonej koniczyny. Czerwona koniczyna nie wydaje się wpływać na gęstość piersi,28 choć nie istnieją
długotrwałe badania randomizowane
dotyczące występowania raka piersi.
Brakuje również danych z biopsji endometrium, choć ultrasonograﬁczne
obrazy grubości endometrium są
uspokajające.
6.2. Ziołolecznictwo

6.2.1. Pluskwica groniasta
Pluskwica groniasta (black cohosh)
została dopuszczona przez German

Medicines Control Agency do stosowania przez 6 miesięcy w celu kontrolowania objawów menopauzy. Badania
przeprowadzone wcześniej na zwierzętach sugerowały, że ma ona działanie „podobne do estrogenów”.
Według nowszych prac może to być
wynik działania ośrodkowego. Ze
wszystkich randomizowanych badań
kontrolowanych badających działanie
pluskwicy groniastej tylko trzy były
kontrolowane placebo.29-31 Wszystkie,
łącznie z badaniem, w którym porównywano pluskwicę groniastą ze złożonymi estrogenami, wykazały korzyści
z punktu widzenia objawów naczynioruchowych,25 ale w celu potwierdzenia skuteczności terapii konieczne jest
uzyskanie dalszych danych.
Systematyczny przegląd bezpieczeństwa pluskwicy groniastej wykazuje, że jeśli produkt przyjmowany
jest przez pewien czas w zalecanych
dawkach, istnieje nieznaczne ryzyko
słabych, przejściowych działań niepożądanych, takich jak nieżyt żołądkowo-jelitowy czy wysypka.32 Odnotowano przypadki poważniejszych
działań niepożądanych, włącznie z hepatotoksycznością, a w jednym przypadku konieczny był przeszczep
wątroby. Choć z uwagi na ograniczoną
liczbę dostępnych danych nie ma
możliwości potwierdzenia związku
przyczynowo-skutkowego między przyjmowaniem pluskwicy groniastej a tymi
skutkami niepożądanymi, lekarze są
uczulani na tę kwestię przez brytyjskich ustawodawców.33 Badania kliniczne oceniające wpływ pluskwicy
groniastej na piersi nie zostały przeprowadzone. Pogrubienie endometrium zostało ocenione na podstawie
obrazu ultrasonograﬁcznego wykonanego po 3 miesiącach terapii pluskwicą groniastą w dawce 40 mg – nie
wykryto różnicy między grupą poddaną terapii a pacjentkami otrzymującymi placebo.32
6.2.2. Olej z wiesiołka dwuletniego
Olej z wiesiołka dwuletniego jest bogaty w kwas �γ-linolenowy. Mimo że
jest szeroko stosowany przez kobiety,
jego skuteczność w okresie menopauzy nie została udowodniona. Dwie
małe próby randomizowane kontrolo-
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wane placebo wykazały, że nie jest
skuteczny w przeciwdziałaniu uderzeniom gorąca.34
6.2.3. Dzięgiel chiński (Dong quai)
Dzięgiel chiński jest rośliną wieloletnią, pochodzącą z południowo-zachodnich Chin i powszechnie
stosowaną w tradycyjnej medycynie
chińskiej. W jednym badaniu randomizowanym nie udowodniono, aby jego działanie było lepsze niż placebo.35
Z uwagi na obecność kumaryn wiadomo, że lek wchodzi we wzajemne oddziaływanie z warfaryną i powoduje
fotosensytyzację.
6.2.4. Miłorząb japoński (Ginkgo
bilboa)
Mimo że miłorząb japoński jest szeroko stosowany, istnieje mało dowodów
potwierdzających jego wpływ na poprawę objawów menopauzalnych. Według niektórych badań stosowanie go
może przynosić korzyści kobietom
z objawami niepokoju i depresji. Niektóre badania u kobiet po menopauzie
dowodzą, że miłorząb wpływa korzystnie na funkcje poznawcze, ale
wnioski te wymagają jeszcze potwierdzenia w większych badaniach długoterminowych.36
6.2.5. Żeńszeń
Żeńszeń jest rośliną wieloletną pochodzącą z Korei i Chin. Jest szeroko stosowany we wschodniej Azji.
W badaniach randomizowanych nie
dowiedziono, aby był skuteczniejszy
w przeciwdziałaniu objawom naczynioruchowym niż placebo. Wpływa
jednak na poprawę parametrów dobrego samopoczucia i depresji.37 Dla
potwierdzenia tych wniosków konieczne jest uzyskanie dalszych danych. Z opisów przypadków wynika,
że żeńszeń może mieć związek
z krwawieniem oraz bólem piersi
po menopauzie. Wchodzi w interakcje
z warfaryną, fenelzyną i alkoholem.
6.2.6. Dziurawiec
Z uwagi na działanie podobne do działania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
dziurawiec jest skuteczny w leczeniu
łagodnych i umiarkowanych objawów
70

depresji u kobiet przed menopauzą,38
ale nie udowodniono jego skuteczności w przypadku łagodzenia objawów
naczynioruchowych. Wchodzi w interakcję z innymi lekami. Na przykład
obniża stężenie we krwi: cyklosporyny, midazolamu, takrolimusu, amitryptyliny, digoksynu, indinawiru,
warfaryny, fenprokumonu i teoﬁliny.
Odnotowano przypadki, w których obniżone stężenie cyklosporyny doprowadziło do odrzucenia przeszczepu.
Może też powodować krwawienia
przełomowe i zmniejszać skuteczność
antykoncepcji (w sytuacji, gdy stosowany jest jednocześnie z doustną antykoncepcją). W przypadku łączenia
terapii dziurawcem z selektywnymi
inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, takimi jak sertralina i paroksetyna zgłaszano przypadki zespołu
serotoninowego.39
6.2.7. Niepokalanek mnisi (Agnus
castus)
Chociaż istnieją dane mówiące o korzyściach ze stosowania niepokalanka
u kobiet przed menopauzą, te wnioski
nie potwierdzają się w przypadku kobiet z objawami menopauzy. Niekiedy
jest on jednak stosowany w celu przeciwdziałania tym objawom.
6.2.8. Inne zioła
Korzenie lukrecji i waleriany także są
popularne, ale nie istnieją wystarczające dowody wskazujące, że mają jakikolwiek
wpływ
na
objawy
menopauzy.

7. Terapie uzupełniające
Inne terapie uzupełniające to akupresura, akupunktura, technika Aleksandra, ajurveda, osteopatia, hipnoterapia,
reﬂeksologia i metoda Reiki. Aby ustalić ich możliwe oddziaływanie, konieczne są kolejne badania.
7.1. Akupunktura

Kontrolowane badanie randomizowane, obejmujące 45 kobiet po menopauzie, które poddawano płytkiej
akupunkturze, elektroakupunkturze
lub którym podawano doustnie estrogeny, wykazało znaczne obniżenie częstości występowania uderzeń gorąca
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w każdej z tych trzech grup. Objawy
ustąpiły w największym stopniu u pacjentek przyjmujących estrogeny.40 Mimo że to badanie nie wykazało działań
niepożądanych, akupunkturze przypisuje się takie działania niepożądane,
jak tamponada serca, odma opłucnowa i zapalenie wątroby.
7.1. Reﬂeksologia

Celem reﬂeksologii jest rozładowanie
stresu lub leczenie chorób przez ucisk
konkretnych miejsc lub obszarów
na stopach. Mimo że jest ona stosowana w przypadku wielu schorzeń, takich jak ból, niepokój i objawy
przedmenopzauzalne, niewiele badań
dotyczyło skuteczności reﬂeksologii
w przypadku objawów menopauzy.
Dotychczas opublikowano jedno badanie randomizowane z udziałem 67 kobiet w wieku 45-60 lat z objawami
naczynioruchowymi. Pacjentki randomizowano do grupy reﬂeksologii lub
zwykłego masażu stóp. Objawy ustępowały w obu badanych grupach,
a między grupami nie występowały
istotne różnice.41

8. Dieta i suplementy diety
8.1. Witaminy i minerały

Witaminy, takie jak E i C oraz minerały, takie jak selen występują w różnych suplementach diety. Dowody
na to, że przynoszą one jakiekolwiek
korzyści kobietom po menopauzie, są
niezwykle skąpe.
8.2. Witamina E

Opublikowano tylko dwa kontrolowane badania kliniczne dotyczące wpływu witaminy E na objawy menopauzy.
W jednym z nich badano skuteczność
działania witaminy E w łagodzeniu
uderzeń gorąca u kobiet z rakiem piersi.42 W porównaniu do placebo istotną
statystycznie redukcję częstości występowania uderzeń gorąca zaobserwowano przy dawce witaminy E
rzędu 800 IU/24 h. Autorzy podkreślili, że redukcja ta była jednak niewielka i może nie być istotna
z klinicznego punktu widzenia.
W 2005 roku opublikowano metaanalizę na temat relacji dawka-reakcja
między suplementacją witaminy E
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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a całkowitą śmiertelnością. Ujawniła
on wzrost śmiertelności ogólnej
przy dawkach wyższych lub równych 400 IU/24 h.43

9. Homeopatia
Dane uzyskane na podstawie opisów
przypadków, badań obserwacyjnych
oraz niewielkiej liczby badań randomizowanych są zachęcające, ale do potwierdzenia skuteczności homeopatii
w przeciwdziałaniu objawom menopauzy konieczne są dalsze badania.
Praca z 2003 roku44 dotyczyła działania homeopatii w postępowaniu z objawami wynikającymi z przerwy
w stosowaniu estrogenu u kobiet
z rakiem piersi. W badaniu uczestniczyło czterdzieści pięć kobiet. Najczęstszymi objawami były u nich
uderzenia gorąca (n=38), zaburzenia
nastroju (n=23), bóle stawów (n=12)
i zmęczenie (n=16). Aktywna terapia
polegała na zindywidualizowanej homeopatii. Badanie ukończyło czterdzieści kobiet (89%). W całym okresie
badania widoczne było znaczne złagodzenie średniego nasilenia objawów,
a w pierwszorzędowym punkcie końcowym badania złagodzenie wpływu
objawów na życie codzienne pacjentek. Złagodzone zostały także objawy
inne niż uderzenia gorąca, takie jak
zmęczenie i zaburzenia nastroju.
W celu potwierdzenia tych wyników
konieczne jest przeprowadzenie większych badań randomizowanych.

10. Wskazówki dotyczące
stosowania terapii
Kobieta, która z własnego wyboru nie
zdecyduje się na tradycyjną HTZ, może oczywiście spróbować innego podejścia prezentowanego w tej pracy.
Lekarze klinicyści powinni pamiętać
o istnieniu różnych dostępnych opcji
leczenia oraz móc dostarczyć pacjentce obiektywnych, popartych dowodami informacji o zaletach i wadach
poszczególnych rozwiązań.
U kobiet z konkretnymi czynnikami
ryzyka lekarze powinni zawsze rozważyć dodatnie i ujemne skutki stosowania HTZ oraz jej zamienników,
kierując się stopniem nasilenia objawww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

wów, ryzykiem, jakie te objawy powodują, oraz jakością życia pacjentki.
U kobiet z nowotworami estrogenolub progestagenozależnymi, takimi jak
rak piersi, lekarze powinni unikać stosowania ﬁtoestrogenów i progestagenów lub progesteronu w ramach
terapii pierwszego rzutu, ponieważ
mogą one wpływać na tkankę piersi
(najlepszym wyborem mogą być
w tym przypadku SNRI). Mimo że ﬁtoestrogeny mogą nie stymulować
tkanki piersi w wyniku działania podobnego do selektywnych modulatorów receptora estrogenowego, ich
stosowanie u pacjentek cierpiących
na raka piersi (podobnie jak HTZ) powinno być prawdopodobnie ograniczone do specjalistycznych ośrodków
medycznych i badań klinicznych.
Z uwagi na brak danych na temat bezpieczeństwa ich stosowania konieczne
jest dokładne monitorowanie.
Nie są dostępne dane na temat bezpieczeństwa stosowania ﬁtoestrogenów
u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia lub
żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
w wywiadzie. Progestagenów należy
unikać z uwagi na ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej.

danych niektóre z lepiej zbadanych
preparatów, takie jak soja i czerwona
koniczyna, mogą przynosić korzyści
polegające nie tylko na łagodzeniu objawów, ale także działać korzystnie
na kościec i układ krwionośny. SNRI
oraz ich metabolity podawane w małych dawkach także dają obiecujące
wyniki. Mimo że początkowe dane są
obiecujące, uzasadnione jest przeprowadzenie dobrze zaprojektowanych
prospektywnych badań randomizowanych kontrolowanych w celu potwierdzenia zarówno skuteczności, jak
i długoterminowego bezpieczeństwa
tych preparatów. Oczekuje się, że
w przypadku niektórych z tych produktów dojdzie do uzyskania wystarczających danych, aby mogły być
licencjonowane przez MHRA, dostarczając tym samym lekarzom i ich pacjentkom opłacalną i rzeczywiście
skuteczną alternatywę dla HTZ.

11. Podsumowanie

PIŚMIENNICTWO

Skuteczność wszystkich preparatów
alternatywnych wydaje się gorsza
od klasycznej HTZ (redukcja objawów
o maksimum 50-60% w porównaniu
do 80-90% w przypadku typowej
HTZ). Ponadto terapie alternatywne
także obarczone są swoistymi działaniami niepożądanymi oraz ryzykiem,
co w przypadku niektórych produktów
zrodziło konieczność wydania odpowiednich ostrzeżeń przez instytucje
regulujące rynek. Wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi w Wielkiej
Brytanii obowiązkowa będzie rejestracja (ale nie licencjonowanie) preparatów ziołowych w Medicines and
Healthcare Products Regulatory Authority (MHRA). Umożliwi to, do pewnego stopnia, kontrolę sprzedaży
preparatów bez recepty. Ta dyrektywa
obowiązuje aktualnie tylko w Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę pozytywne
aspekty badań, według najświeższych

© 2006 Ryoal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Tłumaczenie i publikowanie artykułu Alternatives to HRT for
menagement of symptoms of the menopause, Opinion Paper 6
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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