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Wiedza, dotycz¹ca unikalnych cech farmakologicznych leków stosowanych w terapii substytucyjnej okresu przekwitania, zarówno tych klasycznych, jak i najnowoczeœniejszych, pozwala praktykuj¹cemu lekarzowi na indywidualizacjê hormonalnej terapii zastêpczej. Po
opublikowaniu rezultatów badañ HERS, WHI oraz Million Women Study szczególn¹ uwagê
zwrócono na identyfikacjê zagro¿eñ zdrowotnych u pacjentek stosuj¹cych d³ugotrwa³¹ terapiê hormonaln¹ – zw³aszcza dotycz¹cych uk³adu sercowo-naczyniowego oraz przypadków
nowotworzenia w sutku. W podsumowaniu rezultatów badania WHI autorzy zastrzegli jednak, ¿e rezultaty ich analizy nie odnosz¹ siê do krótkoterminowej terapii substytucyjnej, maj¹cej na celu zniwelowanie uci¹¿liwych objawów neurowegetatywnych.
S³owa kluczowe: menopauza, hormonalna terapia zastêpcza, tibolon
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 5: 6–13)

Zaburzenia neurowegetatywne zwi¹zane z przekwitaniem mog¹ pogarszaæ jakoœæ ¿ycia pacjentek na
kilka lat przed i przez wiele lat po menopauzie. Ponad
po³owa kobiet w okresie perimenopauzy uskar¿a siê na
uderzenia gor¹ca, których pocz¹tek ma miejsce nawet
do 2 lat przed definitywnym ustaniem miesi¹czkowania. Problem ten dotyczy ponad 80% populacji kobiet
po menopauzie, ¿yj¹cych w krajach wysoko uprzemys³owionych. A¿ 75% pacjentek uznaje dolegliwoœci
zwi¹zane z uderzeniami gor¹ca za uci¹¿liwe, zw³aszcza w ci¹gu pierwszych 2–4 lat ich trwania. U kolejnych 25% kobiet dolegliwoœci bêd¹ utrzymywa³y siê
przez kolejne 5–10 lat klimakterium [1–3].
Uderzenia gor¹ca, zaczerwienienie skóry, zlewne poty, a nawet dreszcze s¹ czêsto poprzedzone zwiastunami
w postaci dokuczliwych bólów g³owy, nudnoœci, ko³atania serca, fenomenów s³uchowych czy uczuciem mrowienia skóry. Powy¿sze symptomy, o ró¿nym stopniu nasilenia, wystêpuj¹ przewa¿nie spontanicznie, w sytu-

acjach najmniej przez kobiety oczekiwanych. Czêsto s¹
potêgowane przez spo¿ywanie gor¹cych pokarmów,
u¿ywki (kawê, alkohol, przyprawy), pobyt w zamkniêtych, ciasnych pomieszczeniach, stres emocjonalny, a nawet upaln¹ i wilgotn¹ pogodê. Zaburzenia termoregulacji, trwaj¹ce zwykle kilkanaœcie sekund, u niektórych kobiet mog¹ przybieraæ formê ciê¿kich, kilkuminutowych
napadów, dezorganizuj¹cych ca³kowicie ich aktywnoœæ
¿yciow¹. Uderzenia gor¹ca czêsto pojawiaj¹ siê w godzinach nocnych, podczas snu, doprowadzaj¹c do zaburzeñ
wzorca snu i czuwania. Zmiany dotycz¹ce jakoœci snu s¹
czêsto pierwszymi zwiastunami klimakterium.
Mechanizmy, które doprowadzaj¹ do utraty ciep³a
pod postaci¹ uderzeñ gor¹ca nie s¹ do koñca poznane.
Zgodnie z teori¹ dysregulacji, za powstawanie uderzeñ
gor¹ca u kobiet po menopauzie odpowiedzialne s¹ nieprawid³owoœci dotycz¹ce dystrybucji estrogenów, endorfin i norepinefryny na poziomie oœrodka termoregulacji w podwzgórzu [4].
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Estrogeny (–)!

Stress: psychogenny,
przyprawy, alkohol (–)

Estrogeny (+)

Testosteron i androgeny (+)

Katecholoestrogeny (–)*

Serotonina (+)

Endorfiny (–)

Receptor 2a dla serotoniny (+)

Norepinefryna (+)

J¹dro przedwzrokowe: obni¿enie punktu
nastawienia oœrodka termoregulacji
prowadzi do uwalniania ciep³a (+)

Uwalnianie GnRH (+)

Receptor 2c dla serotoniny (–)

Subtelny wzrost
podstawowej temperatury cia³a (+)

Uwalnianie LH#

Mechanizm utraty ciep³a:
rozszerzenie naczyñ, pocenie

Uderzenia gor¹ca

# – uwalnianie LH w przysadce mózgowej
! – estrogeny obni¿aj¹ stê¿enie receptora 2a dla serotoniny
* – katecholoestrogeny hamuj¹ konwersjê tyrozyny do norepinefryny
przez blokowanie hydroksykinazy tyrozynowej
(+) – stymulacja
(–) – hamowanie

Ryc. 1. Czynniki hormonalne i ogólnoustrojowe inicjuj¹ce uderzenia gor¹ca u kobiet po menopauzie

We krwi pobranej od kobiet w czasie trwania napadów uderzeñ gor¹ca odnotowano wysokie stê¿enie norepinefryny. Uwalnianie norepinefryny w OUN jest hamowane przez endorfiny oraz katecholoestrogeny. Estrogeny i androgeny stymuluj¹ powstawanie endorfin
i przez to reguluj¹ wp³yw norepinefryny na oœrodek
termoregulacji [5, 6].
Niedobór estrogenów prowadzi do zmniejszenia
poziomu serotoniny oraz zwiêkszenie gêstoœci jej receptora w podwzgórzu. Aktywacja receptorów serotoninowych doprowadza do utraty ciep³a w postaci napadów naczynioruchowych i pocenia siê [7–10].
Wszystkie dzia³ania terapeutyczne, maj¹c na celu
podwy¿szenie stê¿enia estrogenów oraz endorfin lub
obni¿enie uwalniania norepinefryny w mózgowiu prowadz¹ do zredukowania czêstoœci epizodów uderzeñ
gor¹ca. Leki, które wykazywa³yby dzia³anie odwrotne,
mog³yby nasilaæ ich powstawanie [1].
Estrogenowa terapia zastêpcza zmniejsza u kobiet
po menopauzie dolegliwoœci zwi¹zane z uderzeniami
gor¹ca o 80–90% i jest powszechnie uznawana za z³oty standard w leczeniu tych stanów [1, 2, 11, 12].
Progestageny, stosowane doustnie lub parenteralnie, obni¿aj¹ liczbê uderzeñ gor¹ca, nawet u 75–90%
pacjentek. Efekt ten zale¿y od dawki i odstêpu pomiê-
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dzy kolejnymi dawkami, zw³aszcza w postaci iniekcji
domiêœniowych [1, 2, 11, 12].
Opublikowane dane, dotycz¹ce efektu skojarzonego podawania estrogenów skoniugowanych (0,625
CEE) i metylotestosteronu (1,25 i 2,5 mg) w leczeniu
dolegliwoœci naczynioruchowych s¹ zachêcaj¹ce. Korzystne opinie pacjentek stosuj¹cych tego typu leczenie
wymagaj¹ jednak potwierdzenia w dalszych badaniach
klinicznych [1, 2, 11, 12].

T i bol on w l e c z e n i u z a b u r z e ñ
neurowegetaty wny ch okresu przekwitania
Tibolon jest zwi¹zkiem ³¹cz¹cym w sobie aktywnoœæ estrogenow¹ (3α i 3β pochodne), progestagenow¹ oraz androgenow¹ (izomer ∆4) [13, 14]. U pacjentek przyjmuj¹cych tibolon stê¿enie 7α-metylo-etynyloestradiolu w surowicy krwi wynosi 125 pg/ml i jest
zbli¿one do wartoœci odnotowanych u pacjentek
przyjmuj¹cych 2-sk³adnikow¹ tabletkê antykoncepcyjn¹, zawieraj¹c¹ 30 µg EE2 [15]. Si³a dzia³ania progestagenowego jest porównywalna do 1/8 aktywnoœci
reprezentowanej przez noretisteron [16]. Potencja³
androgenowy tibolonu odpowiada sile dzia³ania 1/20
metylotestosteronu [17].
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Bior¹c pod uwagê unikalny profil farmakologiczny
tibolonu nale¿y przypuszczaæ, ¿e korzystny efekt jego
dzia³ania polega na kontroli dystrybucji norepinefryny,
endorfin i serotoniny na poziomie oœrodka termoregulacji w OUN.
Wysoka skutecznoœæ tibolonu w ³agodzeniu objawów menopauzalnych jest dobrze udokumentowana.
W wiêkszoœci randomizowanych badañ klinicznych
z zastosowaniem podwójnie œlepej próby, w których
porównywano dzia³anie tibolonu do placebo, odnotowano zmniejszenie czêstoœci wystêpowania oraz nasilenia objawów naczynioruchowych u kobiet przyjmuj¹cych lek [18–25]. Tibolon ³agodzi objawy naczynioruchowe równie skutecznie, jak walerianian estradiolu
[26], skoniugowane estrogeny [27], ci¹g³a terapia oparta na 17β-estradiolu i octanie norethisteronu [28] oraz
terapia sekwencyjna estrogenami skoniugowanymi
i octanem medroksyprogesteronu [25].
Landgren i wsp. [24] wykazali, ¿e redukcja uci¹¿liwych objawów menopauzalnych u kobiet zale¿y od zastosowanej dawki leku. Po 12 tyg. terapii a¿ 86% kobiet
przyjmuj¹cych tibolon nie zg³asza³o dolegliwoœci zwi¹zanych z uderzeniami gor¹ca albo by³y one ³agodnie
wyra¿one. W grupie kobiet stosuj¹cych skoniugowane
estrogeny lub przyjmuj¹cych placebo poprawê zg³asza³o jedynie 56% z nich. Tibolon w dawce 1,25 ng powodowa³ ca³kowite ust¹pienie objawów lub wystêpowanie
tylko jednego ³agodnego epizodu warów u 51,2% pacjentek, podczas gdy dla dawek 2,5 mg i 5 mg odpowiednio u 62,9 oraz 76,6% kobiet. W grupie pacjentek
stosuj¹cych skoniugowane estrogeny lub placebo odsetek kobiet zg³aszaj¹cych poprawê by³ ni¿szy i wynosi³
odpowiednio 27,9 i 28,6%. Zbli¿one rezultaty odnotowa³ Ginnsburg i wsp. [29], którzy wykazali, ¿e po
6 mies. terapii tibolonem odsetek kobiet zg³aszaj¹cych
objawy naczynioruchowe zmniejszy³ siê z 38,6 do 2,6%.
Udokumentowano korzystne dzia³anie tibolonu
u pacjentek po menopauzie, skar¿¹cych siê na naczynioruchowe bóle i zawroty g³owy [18–20, 25–27], bóle
krêgos³upa [27], parestezje [25], suchoœæ skóry [25],
bezsennoœæ [18–20, 25–27], uczucie znu¿enia [18–20,
26], dusznoœæ [20, 26], ko³atania serca [18, 25, 26, 30]
oraz zg³aszaj¹cych problemy z koncentracj¹ [27] i dra¿liwoœci [20, 26]. Skutecznoœæ tibolonu w ³agodzeniu
tych dolegliwoœci by³a porównywalna z efektem terapeutycznym uzyskanym po zastosowaniu walerianianu
estradiolu [26, 27], estrogenów skoniugowanych [27]
oraz po terapii sekwencyjnej estrogenami skoniugowanymi i octanem medroksyprogesteronu [25].
W przypadku dolegliwoœci bólowych g³owy tibolon
by³ przez pacjentki oceniany jako bardziej efektywny
w porównaniu do walerianianu estradiolu [27]. Podobnie u kobiet, które skar¿y³y siê na uci¹¿liwe zawroty g³owy, zastosowanie tibolonu da³o korzystniejszy rezultat
terapeutyczny ni¿ sekwencyjna terapia skoniugowanymi
estrogenami i octanem medroksyprogesteronu [25].
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Jedynie Cittadini i wsp. [30] oraz Trevoux i wsp.
[31] nie potwierdzili korzystnego efektu leczniczego tibolonu na istotn¹ redukcjê objawów naczynioruchowych u kobiet po menopauzie.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze dane, tibolon, pomimo
braku publikacji o tzw. du¿ej sile statystycznego obrazowania, wydaje siê byæ atrakcyjn¹ opcj¹ terapeutyczn¹ dla kobiet w okresie klimakterium, cierpi¹cych
z powodu objawów wypadowych.

Wp³ y w tibolonu na nastrój
W okresie oko³omenopauzalnym wiele kobiet doœwiadcza zaburzeñ nastroju, g³ównie stanów depresyjnych. Dotychczas nie uda³o siê jednoznacznie rozstrzygn¹æ, czy objawy te s¹ wynikiem niedoboru estrogenów
jajnikowych i/lub deficytu androgenów, czy te¿ pojawiaj¹ siê wtórnie do objawów naczynioruchowych [32].
Pomimo ¿e bezpoœredni zwi¹zek przyczynowy dotycz¹cy zale¿noœci pomiêdzy depresj¹ a wejœciem kobiety w okres menopauzy jest kwestionowany [33], estrogenowa terapia zastêpcza wydaje siê korzystnie wp³ywaæ na nastrój [34, 35]. Poprawê nastroju u kobiet bêd¹cych w okresie menopauzy zaobserwowano równie¿
po zastosowaniu preparatów zawieraj¹cych androgeny
[34, 35]. Z drugiej strony progestageny mog¹ inicjowaæ
zaburzenia depresyjne [36]. Wiêkszoœæ randomizowanych badañ klinicznych wykaza³a poprawê nastroju
u kobiet przyjmuj¹cych tibolon [20, 25–27, 37–39]. Lek
by³ równie skuteczny w przeciwdzia³aniu stanom depresyjnym, jak walerianian estradiolu [22, 27], a nawet
dawa³ lepszy efekt terapeutyczny ni¿ estrogeny skoniugowane z sekwencyjn¹ wstawk¹ octanu progesteronu
[25]. Istniej¹ hipotezy, ¿e poprawa nastroju u kobiet
przyjmuj¹cych tibolon mo¿e byæ zwi¹zana z podwy¿szeniem koncentracji β-endorfiny w OUN [37, 38] i/lub
jest wynikiem androgennego dzia³ania jego izomeru ∆4.

Wp³y w tibolonu na funkcje seksualne
Wiele kobiet zg³asza problemy sfery intymnej jako
jedn¹ z g³ównych dolegliwoœci okresu menopauzy [32,
40]. W œwietle wspó³czesnych badañ u pod³o¿a dysfunkcji seksualnych okresu przekwitania du¿e znaczenie odgrywaj¹ zmiany w gospodarce androgenowej:
zmniejszenie syntezy testosteronu oraz siarczanu dehydroepiandrosteronu [32, 40]. Zgodnie z tymi obserwacjami zastosowanie testosteronu u kobiet po menopauzie ma poprawiaæ jakoœæ ¿ycia seksualnego nie tylko
w porównaniu do placebo, ale równie¿ w stosunku do
estrogenowej terapii zastêpczej [41–43].
Rezultaty wiêkszoœci opublikowanych badañ wykaza³y, ¿e tibolon korzystnie wp³ywa na funkcje seksualne
kobiet [18, 23, 44–47]. Uwa¿a siê, ¿e korzystne dzia³anie na popêd seksualny tibolon zawdziêcza swoim uni-
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kalnym w³aœciwoœciom estrogenowym i androgenowym. Co wiêcej, u kobiet przyjmuj¹cych tibolon odnotowano wy¿sze stê¿enia wolnego testosteronu oraz ni¿sze stê¿enia SHBG w porównaniu do pacjentek stosuj¹cych estradiol z octanem noretisteronu [48].
Laan i wsp. [23] poddali ocenie stopieñ ukrwienia
œcian pochwy w przebiegu 3-miesiêcznej terapii tibolonem. W grupie kobiet przyjmuj¹cych lek obserwowali
istotne zwiêkszenie przep³ywu krwi przez naczynia
œciany pochwy w porównaniu do grupy placebo. Tibolon potencjalizowa³ odpowiedŸ seksualn¹ kobiety,
zw³aszcza dotycz¹c¹ podniecenia w wyniku dzia³ania
bodŸców wewnêtrznych (fantazji erotycznych), ale nie
bodŸców zewnêtrznych (filmów o tematyce erotycznej). Pacjentki stosuj¹ce tibolon czêœciej zg³asza³y fantazje erotyczne, wiêksz¹ wra¿liwoœæ na bodŸce seksualne oraz poprawê w nawil¿aniu pochwy w odpowiedzi
na pobudzenie seksualne.
Nathorst-Boos i Hammar [45] porównali wp³yw
przyjmowania tibolonu lub 17β-estradiolu w po³¹czeniu z octanem noretisteronu na funkcje seksualne kobiet po menopauzie. Oba rodzaje terapii istotnie zwiêkszy³y libido, jednak¿e po 24 i 48 tyg. leczenia stwierdzono korzystniejsze dzia³anie tibolonu w zakresie czêstoœci oraz zadowolenia ze wspó³¿ycia.

Wp³ y w tibolonu na b³ onê œluzow¹ macicy
– krw aw i e n i a w prz e bi e gu t e rapi i
W b³onie œluzowej macicy tibolon jest przekszta³cany
do izomeru ∆4, który nie posiada w³aœciwoœci estrogenowych, lecz wykazuje aktywnoœæ progestagenow¹ i androgenow¹ [49]. W zwi¹zku z tym d³ugotrwa³a terapia tibolonem nie wymaga dodatkowego stosowania progestagenów [50]. Potwierdzaj¹ to obrazy histologiczne skrawków b³ony œluzowej macicy pobranych od kobiet przyjmuj¹cych tibolon. U zdecydowanej wiêkszoœci pacjentek
nie zaobserwowano stymulacji endometrium. Genazzani
i wsp. [50], analizuj¹c obrazy histologiczne endometrium
uzyskanego od 168 kobiet leczonych tibolonem (2,5
mg/dobê) przez okres od 3 mies. do 5 lat nie stwierdzili
zmian w wygl¹dzie tej tkanki u 90% pacjentek. W 15
przypadkach (8,9%) wykazano zmiany proliferacyjne, typowe dla wczesnej fazy wzrostowej endometrium. Punnonen i wsp. [51], oceniaj¹c histopatologicznie skrawki
b³ony œluzowej macicy u 69 kobiet przyjmuj¹cych tibolon przez 90 dni nie odnotowali cytologicznych wyk³adników stymulacji tej tkanki (83,5% pacjentek). Jedynie
u 11 z nich (16,4%) stwierdzili pobudzenie endometrium
o charakterze wczesnych zmian proliferacyjnych. Po zastosowaniu progestagenu (lynesterolu w dawce 1 mg/dobê) w 91. dniu badania krwawienie z odstawienia wyst¹pi³o jedynie u 5 z tych pacjentek.
Meuwissen i wsp. [52] porównali czêstoœæ wystêpowania krwawieñ z odstawienia po 12-dniowym przyj-

PRZEGL¥D MENOPAUZALNY 5/2004

mowaniu octanu noretisterionu (NETA), octanu medroksyprogesteronu (MPA) oraz tibolonu u kobiet leczonych
uprzednio estrogenami. U kobiet, u których pocz¹tkowa
gruboœæ endometrium nie przekracza³a 9 mm krwawienia mia³y miejsce u wszystkich pacjentek przyjmuj¹cych
NETA, 80% przyjmuj¹cych MPA oraz jedynie u 34%
kobiet leczonych tibolonem. W przypadku, gdy wyjœciowa gruboœæ b³ony œluzowej macicy by³a wy¿sza ni¿
9 mm, krwawienia obserwowano u wszystkich stosuj¹cych MPA, niemal wszystkich przyjmuj¹cych NETA,
ale tylko u 56% otrzymuj¹cych tibolon. Jednoczeœnie
w wyniku terapii tibolonem dochodzi³o do regresji endometrium, co pozwala s¹dziæ, ¿e lek ten zastosowany jako progestagen powoduje zmiany atroficzne b³ony œluzowej bez wywo³ywania krwawieñ z odstawienia.
Hänggi i wsp. [53] wykazali, ¿e 12-miesiêczna terapia tibolonem nie mia³a istotnego wp³ywu na gruboœæ
endometrium, ani na objêtoœci macicy.
Pomimo ograniczonego oddzia³ywania tibolonu na
endometrium u pewnego odsetka kobiet (11 do 51%)
przyjmuj¹cych lek obserwuje siê krwawienia z jamy
macicy, przy czym czêstoœæ wystêpowania epizodów
krwawieñ uzale¿niona jest od okresu, jaki up³yn¹³ pomiêdzy ostatni¹ miesi¹czk¹ a rozpoczêciem terapii oraz
od dawki leku (tab. I).
Odsetek pacjentek zg³aszaj¹cych epizody krwawieñ
by³ ponaddwukrotnie wiêkszy w grupie stosuj¹cej tibolon w dawce 2,5 mg w porównaniu do grupy placebo.
Œredni czas trwania menopauzy u badanych kobiet nie
przekoczy³ 2 lat [54–57].
W badaniu Rymera i wsp. [54] u po³owy kobiet
zg³aszaj¹cych krwawienia z jamy macicy w trakcie terapii tibolonem okres, jaki up³yn¹³ od ostatniej miesi¹czki waha³ siê w przedziale 6–12 mies. Pacjentki,
u których wyst¹pi³y krwawienia charakteryzowa³
wczeœniejszy wiek wyst¹pienia menopauzy, a 83%
z nich by³o m³odsze ni¿ œrednia wieku wyst¹pienia menopauzy. U blisko 70% kobiet krwawi¹cych wykrywano estradiol w surowicy krwi. W ¿adnym przypadku
nie stwierdzono stymulacji endometrium.
Berning i wsp. [57] odnotowali krwawienia z macicy
u ponad po³owy kobiet przyjmuj¹cych 2,5 mg tibolonu
na dobê. Liczba epizodów krwawieñ by³a wy¿sza u pacjentek przyjmuj¹cy tibolon (42 dla dawki 2,5 mg oraz
20 dla dawki 1,25 mg) w porównaniu do grupy placebo
(8 epizodów). W grupie placebo pacjentki zg³aszaj¹ce
krwawienia w porównaniu do kobiet, u których nie obserwowano krwawieñ by³y m³odsze, wczeœniej odnotowa³y ostatnie krwawienie miesiêczne, a tak¿e charakteryzowa³y siê krótszym czasem trwania menopauzy
i wy¿szym œrednim stê¿eniem estradiolu w surowicy
krwi. Odwrotne zale¿noœci w zakresie wieku oraz czasu
wyst¹pienia menopauzy odnotowano w grupie przyjmuj¹cej 2,5 mg tibolonu. U pacjentek stosuj¹cych tibolon
nie obserwowano zale¿noœci pomiêdzy okresem, jaki
up³yn¹³ od ostatniej miesi¹czki i stê¿eniem estradiolu
a czêstoœci¹ wystêpowania krwawieñ.
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Tab. I. Przegl¹d badañ oceniaj¹cych czêstoœæ krwawieñ z macicy podczas przyjmowania tibolonu
Badanie

Liczba
pacjentek

Rymer i wsp. (1994)
Tibolon 2,5 mg
Placebo

46
45

Ginsburg i wsp. (1995)
Tibolon 2,5 mg

301

Ginsburg i wsp. (1996)
Tibolon 2,5 mg

434

Bjarnason i wsp. (1996)
Tibolon 2,5 mg
Tibolon 1,25 mg
Placebo

35
36
20

Berning i wsp. (2000)
Tibolon 2,5 mg
Tibolon 1,25 mg
placebo

35
36
23

Czas trwania
badania

Wiek pacjentek
(lata)

Okres jaki up³yn¹³
od menopauzy

24 mies.

49,5±4,2

21 mies. (6–36 mies.)
20
9,4

1–8 lat

35,2±1,3 mies.

63,3±4,2

14,9±9,3 lat

12,7

61,2±1,2

12,4±1,1 lat (1–34 lat)

12

65,5
66,4
68,4

17,5 lat
19,6 lat
68,4 lat

20
11
5

52,7±2,9

20 mies. (12–30 mies.)

24 mies.

24 mies.

W oparciu o badania obserwacyjne Ginsburg i wsp.
[29] stwierdzili mniejszy, w porównaniu do powy¿szych doniesieñ, odsetek (ok. 12%) kobiet zg³aszaj¹cych krwawienia z jamy macicy w przebiegu terapii tibolonem. Podsumowuj¹c 8-letnie doœwiadczenia z zastosowaniem tibolonu (n=301 kobiet) krwawienia z jamy macicy odnotowano u 33 pacjentek, przy czym
u 17 mog³y wi¹zaæ siê one z wczeœniejsz¹ terapi¹ estrogenow¹. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e œredni wiek
uczestniczek badania (ponad 63 lata) by³ wy¿szy ni¿
typowy wiek rozpoczêcia leczenia substytucyjnego
w okresie menopauzy, chocia¿, jak podkreœlaj¹ autorzy, u wiêkszoœci kobiet objêtych obserwacj¹ od czasu
ostatniej miesi¹czki up³ynê³o od 3 do 5 lat.
W kolejnym doniesieniu Ginsburg i wsp. [55] analiz¹ objêli 434 kobiety przyjmuj¹ce tibolon w dawce 2,5
mg. Podobnie jak w poprzednim badaniu, œredni wiek
kobiet w momencie rozpoczêcia terapii przekracza³ 60
lat, a u wiêkszoœci z nich od ostatniego krwawienia miesiêcznego up³ynê³o przynajmniej 3 lata. U 52 uczestniczek wyst¹pi³y krwawienia z jamy macicy, przy czym
u 43 odnotowano tylko 1 epizod. Autorzy zwrócili uwagê na fakt, ¿e u 30 pacjentek krwawienia pojawi³y siê
podczas pierwszych 4 mies. leczenia, przy czym 17 kobiet stosowa³o estrogeny w przeci¹gu 6 mies. przed rozpoczêciem przyjmowania tibolonu. 17 pacjentek zg³osi³o krwawienia z dróg rodnych po roku trwania terapii.
W tej grupie kobiet u niemal po³owy stwierdzono patologiczne zmiany w zakresie endometrium lub macicy:
polipy endometrialne, miêœniaki, prosty rozrost b³ony
œluzowej, przedinwazyjn¹ postaæ gruczolakoraka endometrium. 5 kobiet, u których krwawienia wyst¹pi³y pod-
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Odsetek pacjentek
zg³aszaj¹cych
krwawienia (%)

51
44
22

czas pierwszych miesiêcy leczenia i mog³y byæ zwi¹zane z wczeœniejszym stosowaniem estrogenów, nie poddano analizie ze wzglêdu na niekompletnoœæ danych.
Pomimo ¿e krwawienia z macicy zwi¹zane z przyjmowaniem tibolonu wystêpuj¹ czêœciej podczas pierwszych miesiêcy terapii, lek ten wykazuje korzystniejszy
profil krwawieñ w porównaniu z ci¹g³¹ terapi¹ estrogenowo-progestagenow¹. Hammar i wsp. [28] oraz Winkler i wsp. [58] zauwa¿yli, ¿e krwawienia z macicy s¹
2-krotnie rzadziej zg³aszane przez kobiety przyjmuj¹ce
tibolon ni¿ w przypadku stosuj¹cych walerianian estradiolu z octanem noretisteronu. Jednak¿e, opieraj¹c siê
na rezultatach uzyskanych przez Al-Azzawi i wsp.
[59], tylko podczas pierwszych 3 mies. leczenia epizody krwawieñ wystêpowa³y czêœciej u pacjentek stosuj¹cych walerianian estradiolu z octanem noretisteronu,
w porównaniu do grupy przyjmuj¹cej tibolon. Podobne
wyniki uzyskano w badaniu porównuj¹cym krwawienia u kobiet przyjmuj¹cych tibolon oraz ci¹g³¹ terapiê
estrogenowo-progestagenow¹ opart¹ na skoniugowanych estrogenach i octanie medroksyprogesteronu
[60]. O ile podczas pierwszych 6 cykli leczenia krwawienia rzadziej wystêpowa³y u kobiet przyjmuj¹cych
tibolon, to w dalszym przebiegu terapii nie odnotowano istotnych ró¿nic pomiêdzy badanymi grupami.
Czêst¹ przyczyn¹ krwawieñ z macicy u kobiet
przyjmuj¹cych tibolon s¹ zmiany organiczne: polipy
endometrialne oraz miêœniaki macicy. Habiba i wsp.
[61] w grupie 37 krwawi¹cych pacjentek w 10 przypadkach wykry³ polipy endometrialne, u 5 kobiet miêœniaki, a u 2 wrodzone wady macicy. Podobnie Ginsburg
i wsp. [55] poœród 47 kobiet krwawi¹cych podczas le-

PRZEGL¥D MENOPAUZALNY 5/2004

czenia tibolonem a¿ u 11 stwierdzili polipy endometrialne, a u 7 pacjentek miêœniaki macicy. W 2 przypadkach
badanie histologiczne wykaza³o prosty rozrost b³ony
œluzowej, a w 2 kolejnych przedinwazyjnego raka endometrium. W po³owie przypadków nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny krwawieñ. Pewien wp³yw na wyniki badania móg³ mieæ wiek uczestnicz¹cych w nim
kobiet (œrednio 61,2±1,2 lata).
Inn¹ przyczynê krwawieñ u kobiet podczas przyjmowania tibolonu przedstawili Berning i wsp. [57].
W grupie 34 kobiet (œrednia wieku 52,7±2,9) stwierdzono endometrium atroficzne lub nie uzyskano materia³u przy pomocy biopsji aspiracyjnej. Jedynie u 2 pacjentek przyjmuj¹cych tibolon w dawce dobowej 1,25
mg obserwowano zmiany proliferacyjne b³ony œluzowej. Autorzy opisali równie¿ przypadek pacjentki,
u której wyst¹pi³o 8 epizodów krwawieñ, a przyczyn¹
by³y miêœniaki macicy.
Podsumowuj¹c wyniki powy¿szych badañ nale¿y
stwierdziæ, ¿e d³ugotrwa³e stosowanie tibolonu wi¹¿e siê
z wystêpowaniem krwawieñ z jamy macicy u pewnej
liczby pacjentek. Epizodów krwawieñ czêœciej mo¿na
spodziewaæ siê u kobiet, u których rozpoczêto leczenie
w kilka lub kilkanaœcie miesiêcy od ostatniej miesi¹czki
oraz u tych, które wczeœniej przyjmowa³y preparaty estrogenowe. W pierwszych kilku cyklach terapii tibolon
wywo³uje krwawienia rzadziej ni¿ preparaty estrogenowo-progestagenowe przyjmowane w sposób ci¹g³y, co
mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na kontynuacjê leczenia.
U niektórych kobiet u pod³o¿a krwawieñ mog¹ le¿eæ patologie macicy, zw³aszcza polipy endometrialne i miêœniaki, jednak¿e zwi¹zek etiologiczny pomiêdzy tibolonem i wystêpowaniem polipów ze wzglêdu na stosunkowo nieliczne badane grupy pacjentek jest niejasny.

Tibolon a miêœniaki macicy
Wzrastanie miêœniaków macicy uzale¿nione jest
od dzia³ania hormonów jajnikowych-estrogenów
i progesteronu. Z tego powodu decyzja o rozpoczêciu
hormonalnej terapii zastêpczej u kobiet z miêœniakami czêsto stanowi dylemat kliniczny. Wyniki nielicznych dotychczas opublikowanych badañ wykazuj¹,
¿e zastosowanie tibolonu u kobiet po menopuazie nie
stymuluje wzrastania tych guzów. Ultrasonograficzne
pomiary miêœniaków w trakcie rocznej terapii tibolonem nie wykaza³y zmiany ich wielkosci u 70% pacjentek [62]. W pozosta³ej grupie pacjentek u po³owy
z nich zaobserwowano niewielki wzrost, a u po³owy
zmniejszenie rozmiarów miêœniaków. W grupie
przyjmuj¹cej placebo odnotowano niemal identyczne
wyniki. Podobnie po 3 latach obserwacji nie wykazano istotnego wp³ywu tibolonu na miêœniaki macicy
[63]. Niewielki wzrost miêœniaków uwidoczniono jedynie u kilku procent pacjentek, ale jedynie w pierwszych 2 latach terapii [64].
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Palomba i wsp. [65] wykazali, ¿e zastosowanie tibolonu wraz z analogami GhRH (add-back therapy) nie
zmniejsza efektywnoœci terapii zwi¹zanej z obecnoœci¹
miêœniaków, a znacznie ³agodzi objawy naczynioruchowe oraz przeciwdzia³a utracie masy kostnej u leczonych w ten sposób kobiet.

T i bol on w l e c z e n i u e n d o m e t r i o z y
Leczenie analogami GnRH wi¹¿e siê z wyst¹pieniem uci¹¿liwych objawów wynikaj¹cych z hipoestrogenizmu. Pomimo sk¹pych danych, dotycz¹cych mo¿liwoœci uzupe³nienia tibolonem farmakoterapii z zastosowaniem analogów GnRH (add-back therapy) wydaje
siê, ¿e lek ten skutecznie przeciwdzia³a objawom naczynioruchowym, zmniejsza utratê masy kostnej, a jednoczeœnie nie wykazuje stymuluj¹cego wp³ywu na endometrium [66, 67]. Badania przeprowadzone na stosunkowo niewielkiej grupie pacjentek pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e
tibolon mo¿e byæ bezpiecznie wykorzystywany w terapii substytucyjnej u kobiet po usuniêciu jajników z powodu g³êboko naciekaj¹cej endometriozy [68].

O b j a w y u b o c z n e z w i ¹ z a n e z t i bol on e m.
Przyczyny rezygnacji z terapii
Tibolon jest lekiem dobrze tolerowanym. Po roku
terapiê tym lekiem kontynuuje ponad 80% stosuj¹cych
go kobiet [29].
Obok krwawieñ z macicy, niepo¿¹dane objawy
zwi¹zane z terapi¹ tibolonem najczêœciej zg³aszane
przez pacjentki (ok. 5% pacjentek) dotyczy³y: wzrostu
masy cia³a, wzdêæ, uczucia napiêcia piersi, dolegliwoœci bólowych g³owy i segmentu lêdŸwiowo-krzy¿owego krêgos³upa, objawów dyspeptycznych oraz pojawienia siê ow³osienia na twarzy [25, 29, 60].
W najd³u¿szym z dotychczas przeprowadzonych
badañ [29], spoœród 301 uczestniczek jedynie 8 (2,6%)
zrezygnowa³o z terapii z powodu objawów ubocznych
(wzrost masy cia³a, tendencji do obrzêków i wzdêæ).
Podobnie w badaniu Egartera i wsp. [25] wzrost masy
cia³a by³ przyczyn¹ rezygnacji z leczenia tibolonem
u 2 z grupy 77 pacjentek.
Ginsburg i wsp. [29] w przebiegu 8-letniej obserwacji kobiet przyjmuj¹cych tibolon, wzmo¿one napiêcie
piersi odnotowali u 7,5% uczestniczek. W grupie 70
kobiet, które podjê³y terapiê tibolonem ze wzglêdu na
z³¹ tolerancjê estrogenów (20%) objaw ten wyst¹pi³ jedynie u 1 pacjentki (1,4%), w porównaniu do okresu,
gdy przyjmowa³a ona tylko estrogeny. W badaniu Hubera i wsp. [60] napiêcie piersi wystêpowa³o znacznie
rzadziej u pacjentek przyjmuj¹cych tibolon (2,4%)
w porównaniu do estrogenów skoniugowanych z octanem medroksyprogesteronu (17,1%).
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Summary
Since over 40 years hormone replacement therapy (HRT) is a standard treatment for
menopausal symptoms. Quality of life improvement caused by the use of HRT was regarded to
be beneficial for bone and cardiovascular system. However, recent studies showed that the
prolonged use of HRT may be associated with increased risk of breast cancer. Moreover, HERS
and WHI trials changed accepted opinion on use of hormone therapy in the primary and
secondary prevention of cardiovascular diseases. Tibolone, a drug acting by a unique
mechanism, since 1988 has been widely usded in over 70 countries. This review presents
contemporary data on the effect of tibolone on the hot flushes, mood, sexual function and uterus.
Key words: menopause, hormone replacement therapy, tibolone

P iœmiennictw o
1. Shanafelt TD, Barton DL, Adjei AA, et al. Pathophysiology and
treatment of hot flashes. Mayo Clin Proc 2002; 77: 1207-18.
2. Porter C, Rees M. Menopause, climacteric and premature ovarian failure.
Current Obstet Gyneacol 2002; 12: 212-7.
3. Greendale GA, Lee NP, Arriola ER. The menopasue. Lancet 1999; 353:
571-80.
4. Freedman RR, Norton D, Woodward S, et al. Core body temperature
and circadian rhythm of hot flashes in menopausal women. J Clin
Endocrinol Metab 1995; 80: 2354-8.
5. Kronenberg F, Downey JA. Thermoregulatory physiologyof menopausal
hot flashes: a review. Cam J Physiol Pharmacol 1987; 65: 1312-24.
6. Rosenberg J, Arsen SH. Hypothesis: pathogenesis of postmenopausal hot
flush. Med Hypotheses 1991; 35: 349-50.
7. Gonzales GF, Carrillo C. Blood serotonin levels in postmenopausal women:
effects of age and serum oestradiol levels. Maturitas 1993; 17: 23-9.
8. Blum I, Vered Y, Lifshitz A, et al. The effect of estrogen replacement
therapy on plasma serotonin and catecholamines of postmenopausal women.
Isr J Med Sci 1996; 32: 1158-62.
9. Fink G, Sumner BE. Oestrogen and mental state. Nature 1996; 383: 306.
10. Berendsen HH. The role of serotonin in hot flushes. Maturitas 2000; 36:
155-64.
11. Fitzpatrick LA, Santen RJ. Editorial: Hot Flashes: the Old and the New,
What Is Really true? Mayo Clin Proc 2002; 77: 1115-58.
12. Davis AR. Recent advances in female sexual dysfunction. Curr Psychiatry
Rep 2000, 2: 211-4.
13. de Gooyer ME, Deckers GH, Schoonen WGEJ, et al. Receptor profiling
and endocrine interactions of tibolone. Steroids 2003; 68: 21-30.
14. de Gooyer ME, Kleyn GTOV, Smits KC, et al. Tibolone: w compound
with tissue specific inhibitory effects on sulfatase. Molec Cell Endocrinol
2001; 183: 55-62.
15. Wiegratz I, Sanger N, Kuhl H. Formation of 7 alpha-methyl-ethinyl
estradiol during treatment with tibolone. Menopause 2002; 9: 293-5.
16. Winkler UH, Altkemper R, Kwee B, et al. Effects of tibolone and continous
combnined replacement therapy on parameters in the clotting cascade:
a multicenter, double blind, randomized study. Fertil Steril 2000; 74: 10-9.
17. Jakowicki JA. Struktura i charakterystyka sterydów stosowanych w HRT.
W: red. Jakowicki J. Klimakterium. Hormonalna terapia zastêpcza. Poradnik
Terapeutyczny. Bifolium. Lublin 2001: 171-204.
18. Kicovic PJL, Cortes-Prieto M, Milojeviæ S, et al. Placebo controlled crossover study of effect of Org OD 14 in menopausal women. Reproduction
1982; 6: 81-91.
19. Nevinny-Stickel J. Long-term cross-over study with Org OD 14 and placebo
in postmenopausal patients. Arch Gynecol 1983; 234: 27-34.
20. Bedenek-Jaszmann LJ. Long-term placebo-controlled efficacy and sfety study
of Org OD 14 in climacteric women. Maturitas Suppl 1987; 1: 25-33.
21. De Aloyisio D, Fabiani AG, Mauloni M, et al. Use of Org OD 14 for the
treatment of climacteric complaits. Maturitas Suppl; 1987; 1: 49-65.
22. Lindsay R, Hart DM, Kraszewski A. Prospective double-blind trial of
synthetic steroid (Org OD 14) for preventing postmenopausal osteoporosis.
Br Med J 1980; 280: 1207-9.

12

23. Laan E, van Lunsen RHW, Everaerd W. The effect of tibolone on vaginal
blood flow, sexual desire and arousability in postmenopausal women.
Climacteric 2001; 4: 28-41.
24. Landgren MB, Bennik HJT, Helmond FA, et al. Dose-response analysis
of effects of tibolone on climacteric syndrome. BJOG 2002; 109: 1109-14.
25. Egarter C, Huber J, Leikermoser R, et al. Tibolone versus conjugated
estrogen and sequential progestogen in the treatment of climacteric
complaints. Maturitas 1996; 23: 55-62.
26. Crona N, Samsioe G, Lindberg UB, et al. Treatment of climacteric
complaints with Org OD 14: a comparative study with oestradiol valerate
and placebo. Maturitas 1988; 9: 303-8.
27. Volpe A, Facchinetti F, Grasso A, et al. Benefits and risks of of different
hormonal replacements therapies in postmenopausal women. Maturitas
1986; 8: 327-34.
28. Hammar M, Christau J, Rud T, et al. A double-blind, randomised trial
comparing the effect of tibolone and continuous combined hormone
replacement therapy in postmenopausal women with menopausal symptoms.
Br J Obstet Gynecol 1998; 105: 94-911.
29. Ginsburg J, Prelevic G, Butler D, et al. Clinical experience with tibolone
(Livial®) over 8 years. Maturitas 1995; 21: 71-6.
30. Cittadini JB, Ben AR, Denari HJ, et al. Use of a new steroid (Org OD 14)
in the climacteric syndrome. Reproduction 1982; 6: 69-79.
31. Trevoux R, Dieulanggard P, Blum A. Efficacy and safety of Org OD 14
the treatment of climacteric complaints. Maturitas 1983; 5: 89-96.
32. Davis SR. The effects of tibolone on mood and libido. Menopause 2002;
9: 162-70.
33. Nicol-Smith L. Casualty, menopause and depression: A critical review of the
literature. BMJ 1997; 313: 1229-32.
34. Sherwin BB, Gelfand NM. Sex steroids and affect in the surgical
menopause: A double-blind, crosover-study. Psychoneuroendocrinology
1985; 10: 325-35.
35. Sherwin BB. Affective changes with estrogen and androgen replacement
therapy in surgical menopause. J Affect Disord 1988; 14: 177-87.
36. Sherwin BB. The impact of different doses of estrogen and progestin on
mood and sexual behaviour in postmenopausal women. J Clin Endocrinol
Metab 1991; 72: 336-43.
37. Genazzani AR, Petraglia F, Facchinetti F, et al. Effects of Org OD 14 on
pituitary and peripherial β-endorphin in castrated rats and postmenopausal
women. Maturitas 1997; Supp l: 35-48.
38. Genazzani AR, Petraglia F, Facchinetti F, et al. Steroid replacement
therapy increases β-endorphin and β-lipotropin plasma levels in
postmenopausal women. Gynecol Obstet Invest 1988; 26: 153-9.
39. Tax L, Goorissen E, Kicovic P. Clinical profile of Org OD 14. Maturitas
1987; Suppl 1: 3-13.
40. Palacios S, Tobar AC, Menendez C. Sexuality in the climacteric years.
Maturitas 2002; 43 Suppl. 1: S69-S77.
41. Sherwin BB, Gelfand NM, Brender W. Androgen enhances sexual
motivation in femals: a prospective, crosssover study of sex steroid administration
in surgical menopause. Psychosom Med 1997; 47: 339-51.
42. Laughlin GA, Barrett-Connor E, Kritz-Silverstein D, et al. Hysterectomy,
oophorectomy, and endogenous sex hormone levels in older women: The Rancho
Bernardo Study. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 645-51.

PRZEGL¥D MENOPAUZALNY 5/2004

43. Burger HG, Hailes J, Nelson J, et al. Effect of combined implants of estradiol
and testosterone on libido in postmenopausal women. BMJ 1987; 294: 936-7.
44. Palacios S, Menendez C, Jurado R, et al. Changes in sex behaviour after
menopause; effect of tibolone. Maturitas 1995; 22: 155-61.
45. Nathorst-Boos J, Hammar M. Effect on sexual life – a comparison between
tibolone and a continuous estradiol-norethisterona acetate regimen. Maturitas
1997; 26: 15-20.
46. Castelo-Branco C, Vincente J, Figueras F, et al. Comparative effects of
estrogens plus androgens and tibolone on bone, lipid pattern, and sexuality in
postmenopausal women. Maturitas 2000; 34: 161-8.
47. Egarter C, Topcuoglu A, Vogl S, et al. Hormone replacemant therapy with
tibolone; effect on sexual functionig in postmenopausal women. Acta Obstet
Gynecol Scand 2002; 81: 649-53.
48. Dören M, Ruebig A, Holzgreve W. Differenitial effects on the androgen
status of postmenopausal women treated with tibolone and continuous
combined estradiol and norethindrone acetate replacement therapy. Fertil
Steril 2001; 75: 554-8.
49. Tang B, Markiewicz L, Kloosterboer HJ, et al. Human endometrial 3βhydroxysteroid dehydrogenase/isomerase can locally reduce intrinsic
estrogenic/progestagenic activity ratios of a steroidal drug (Org OD 14). J
Steroid Biochem Mol Biol 1993; 45: 245-351.
50. Genazzani AR, Benedek-Jaszman DM, Andolsek L, et al. Org OD 14
and the endometrium. Maturitas 1991; 13: 234-251.
51. Punnonen R, Liukko P, Cortes-Prieto J, et al. Multicentre study of effects
of Org OD 14 on endometrium, vaginal cytology and cervical mucus in
post-menopausal and oophorectomized women. Maturitas 1984; 5: 281-6.
52. Meuwissen JHJM, Wiegerinck MAHM, Haverkorn MJ. Regression of
endometrial thickness in combination with reduced withdrawal bleeding as
a progestational effect of tibolone in postmenopausal women on oestrogen
replacement therapy. Maturitas 1995; 21: 121-5.
53. Hänggi W, Bersinger N, Altermatt HJ, et al. Comparison of transvaginal
ultrasonography and endmoetrial biopsy in endometrial surveillance in
postmenopausal HRT users. Maturitas 1997; 27: 133-43.
54. Rymer J, Fogelman I, Chapman MG. The incidence of vaginal bleeding
with tibolone treatment. Br J Obstet Gynecol 1994; 101: 53-6.
55. Ginsburg J, Prelevic GM. Cause of vaginal bleeding in postmenopausal
women taking tibolone. Maturitas 1996; 24: 107-10.
56. Bjarnason NH, Bjarnason K, Haarbo J, et al. Tibolone: prevention of
bone loss in late postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 1996;
81: 2419-22.
57. Berning B, van Kuijk CV, Bennink HJT, et al. Absent correlation between
vaginal bleeding and oestradiol levels or endoetrial morphology during
tibolone use in early postmenopausal women. Maturitas 200; 35: 81-8.

PRZEGL¥D MENOPAUZALNY 5/2004

58. Winkler UH, Altkemper R, Kwee B, et al. Effect of tibolone and
continuous combined hormone replacement therapy on parameters in the
clotting cascade: a multicenter, double-blind, randomized study. Fertil
Steril 2000; 74: 10-9.
59. Al-Azzawi F, Wahab M, Habiba M, et al. Continuous combined hormone
replacement therapy compared with tiblone. Obstst Gynecol 1999; 93:
258-64.
60. Huber J, Palacios S, Berglund L, et al. Effects of tibolone and continuous
combined hormone replacement therapy on bleeding rates, quality of life and
tolerability in postmenopausal women. BJOG 2002; 109: 886-93.
61. Habiba M, Ramsay J, Akad A, et al. Immunohistochemical and hysteroscopic
assessement of postmenopausal women with uterine bleeding whilst taking
tibolone. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996; 66: 45-9.
62. Gregoriou O, Vitoratos N, Papadias C, et al. Effect of tibolone on
postmenopausal women with myomas. Maturitas 1997; 27: 197-1.
63. Gregoriou O, Conidaris S, Botsis D, et al. Long effect of tibolone on
postmenopausal women with uterine leiomyomas. Maturitas 2001; 40:
95-9.
64. Fedele L, Bianchi S, Rafaelli S, et al. A randomized study of the effects of
tibolone and transdermal estrogen replacement therapy in postmenopausal
women with uterine myomas. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;
88: 91-4.
65. Palomba S, Affinito P, Tommaselli GA, et al. A clinical trial of the effects
of tibolone administered with gonadotropin-releasing hormone analogues for
the treatment of uterine leiomyomas. Fertil Steril 1998; 70: 111-8.
66. Uryan II, Taskin O Erden F, et al. Effectiveness and long-term safety of
prolonged gosereline and tibolone in women with endometriosis. J Am Assoc
Gynecol Laparosc 1996; 3 (4 Supp): S51-S52.
67. Taskin O, Yalcinoglu AI, Kucuk S. Effectiveness of tibolone on
hypoestrogenic symptoms induced by goserelin treatment in patients with
endometiosis. Fertil Steril 1997; 67: 40-5.
68. Fedele L, Bianchi S, Reffaelli R, et al. Comparison of transdermal estradiol
and tibolone for the teatment of oophorectomized women with deep residual
endometriosis. Maturitas 1999; 32: 189-93.

Adres do korespondencji
II Katedra i Klinika Ginekologii
Akademii Medycznej w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

13

