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W badaniu wziê³o udzia³ 245 kobiet, u których stwierdzano dolegliwoœci uroginekologiczne oraz niedobory estrogenów. Oceniano skutecznoœæ zastosowanej terapii oraz jej tolerancjê. Wnioski. 1. Dopochwowa terapia 17β-estradiolem w dawce 25 µg jest skuteczna
w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy oraz dyspareunii u kobiet po menopauzie. 2. Terapia dopochwowa 17β-estradiolem w dawce 25 µg powoduje poprawê w zakresie objawów
nietrzymania moczu u kobiet z niedoborem estrogenów. 3. Jest ona dobrze tolerowana przez
pacjentki. 4. Tabletka dopochwowa zawieraj¹ca 25 µg 17β-estradiolu zak³adana za pomoc¹
aplikatora przez wiêkszoœæ pacjentek postrzegana jest jako postaæ zdecydowanie wygodniejsza w porównaniu z innymi sposobami aplikacji dopochwowych estrogenów.
S³owa kluczowe: dopochwowa terapia estrogenowa, zanikowe zapalenie pochwy, dyspareunia, nietrzymanie moczu, menopauza
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 5: 24–31)

W krajach uprzemys³owionych obserwuje siê postêpuj¹cy, stopniowy wzrost œredniej d³ugoœci ¿ycia. Obecnie w wysoko uprzemys³owionych krajach Europy najwy¿szy odsetek kobiet znajduje siê w 2 grupach wiekowych: 30–40 oraz 55–65 lat [1]. Ocenia siê, ¿e ponad
30% kobiet zamieszkuj¹cych kraje wysoko rozwiniête
jest w wieku pomenopauzalnym. U wiêkszoœci z nich
okres przekwitania stanowi 1/3 d³ugoœci ich ¿ycia [2].
Szacuje siê, ¿e podczas kolejnych 50 lat dojdzie do dalszego wyd³u¿ania siê œredniej ¿ycia cz³owieka i wzrostu
odsetka osób po 55. roku ¿ycia. W nastêpstwie tych
zmian okres pre-, oko³o- i pomenopauzalny bêdzie zajmowaæ ponad po³owê ¿ycia wielu kobiet [1]. Dolegliwo-

œci zwi¹zane z przekwitaniem s¹ przedmiotem zainteresowañ powiêkszaj¹cej siê grupy specjalistów, poniewa¿
wywieraj¹ one coraz wiêkszy wp³yw na jakoœæ ¿ycia
spo³eczeñstw. Klimakterium mo¿e stanowiæ powa¿ny
problem cywilizacyjny XXI wieku. Jako nastêpstwa wieloletniego niedoboru hormonów p³ciowych u kobiet wymienia siê przede wszystkim osteoporozê, choroby sercowo-naczyniowe oraz uroginekologiczne. Wœród kobiet
po menopauzie dolegliwoœci w obrêbie uk³adu moczowo-p³ciowego wystêpuj¹ na sta³e u co 10. kobiety (ok.
11%), a u co 2. okresowo [2, 3]. Wœród najczêstszych objawów wymienia siê: dyskomfort, œwi¹d, pieczenie oraz
uczucie suchoœci w obrêbie pochwy i sromu. Nawracaj¹-

I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej, I Katedra Ginekologii i Po³o¿nictwa Uniwersytetu
Medycznego w £odzi; kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Suzin

24

PRZEGL¥D MENOPAUZALNY 5/2004

Tab. I. Ocena stanu hormonalnego kobiety w obrêbie pochwy za pomoc¹ Vaginal Health Index [6]
Elastycznoœæ

Sekrecja i i charakter
wydzieliny pochwowej

pH

Œluzówka pochwy

Nawil¿enie

1. brak

brak

6,1

wybroczyny przed badaniem

brak, zapalenie

2. z³a

sk¹pa, ¿ó³tawa

5,6–6,0

krwawienie przy delikatnym badaniu

brak, brak cech zapalenia

3. dostateczna

powierzchniowo, sk¹pa, bia³a

5,1–5,5

krwawienie przy zadrapaniu

minimalne

4. dobra

mierna, bia³awa

4,7–5,0

nie krwawi, œluzówka cienka

mierne

5. doskona³a

prawid³owa, k³aczkowanie

nie krwawi, œluzówka prawid³owa

prawid³owe

≤4,6

cy ból narz¹dów p³ciowych przed, w trakcie lub po stosunku (dyspareunia) dotyczy 39% kobiet po menopauzie.
Bolesne wspó³¿ycie oraz krwawienie po penetracji czêsto
doprowadzaj¹ u kobiet z niedoborem estrogenów do
spadku libido, a nawet do zaniechania kontaktów seksualnych [2, 4]. Czêstoœæ wystêpowania infekcji w uk³adzie
moczowo-p³ciowym u pacjentek po menopauzie wynosi
wg ró¿nych autorów od 20 do 50%. Dotycz¹ one nawrotowego zapalenia pochwy i sromu, pêcherza i cewki moczowej [2, 4]. Kobiety po menopauzie czêsto skar¿¹ siê
na os³abiony strumieñ moczu, parcia, czêstomocz, nykturiê, pieczenia w cewce moczowej oraz bolesn¹ mikcjê.
W okresie przekwitania roœnie czêstoœæ wystêpowania nietrzymania moczu oraz zaburzeñ statyki przepony moczowo-p³ciowej. Estrogenowa terapia zastosowana dopochwowo u kobiet po menopauzie wp³ywa korzystnie na tkanki sromu i pochwy. Powoduje poprawê kr¹¿enia krwi oraz lepsze nawil¿anie. Doprowadza do obni¿enia pH, przywrócenia prawid³owej flory
bakteryjnej (Lactobacillus sp.) oraz zmniejszenia czêstoœci wystêpowania infekcji w pochwie. W wielu dotychczas opublikowanych pracach wykazano skutecznoœæ dzia³ania estrogenowej terapii dopochwowej na
liczne dolegliwoœci uroginekologiczne, wystêpuj¹ce
u kobiet po menopauzie. Jest ona przez wielu specjalistów postrzegana jako podstawowy sposób leczenia
przewlek³ego zanikowego zapalenia pochwy [1–4].
Zdaniem Eriksena i Rasmussena [5] z teoretycznego
punktu widzenia racjonalne jest stosowanie naturalnego ludzkiego estradiolu do leczenia atrofii w obrêbie
uk³adu moczowo-p³ciowego. W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano, ¿e 25 µg 17β-estradiolu podanego dopochwowo nie ma ogólnego dzia³ania oraz nie stymuluje endometrium [5].
W ka¿dym przypadku pojawienia siê dolegliwoœci
w zakresie uk³adu moczowo-p³ciowego u kobiet
w okresie oko³o- i pomenopauzalnym, podstawowe
znaczenie ma okreœlenie stanu hormonalnego pacjentki. Do tego celu zwykle wystarczaj¹ce jest badanie ginekologiczne okreœlaj¹ce elastycznoœæ œcian pochwy,
nawil¿enie, sk³onnoœæ do wybroczyn i krwawieñ œluzówki oraz pomiar pH. Taka kompleksowa ocena stanu
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Tab. II. Czêstoœæ wystêpowania objawów w obrêbie dolnego odcinka uk³adu moczowo-p³ciowego przed rozpoczêciem
terapii
Zanikowe zapalenie
pochwy % (n)

Dyspareunia
% (n)

Nietrzymanie
moczu % (n)

81% (192)

56% (131)

76% (180)

zdrowotnego pochwy znana jest pod nazw¹ Vaginal
Health Index (tab. I) [6].
pH pochwy mierzy siê za pomoc¹ specjalnych pasków. Za nieprawid³owy wynik, œwiadcz¹cy o niedoborze
estrogenów, uznaje siê pH równe lub wy¿sze ni¿ 5 [6].
W pracy ocenie poddano skutecznoœæ leczenia wybranych dolegliwoœci uroginekologicznych (zanikowego zapalenia pochwy, dyspareunii oraz nietrzymania
moczu) u kobiet z niedoborem estrogenów za pomoc¹
dopochwowej terapii 17β-estradiolem w dawce 25 µg.

Materia³ i metodyka
Prospektywnym, wielooœrodkowym, otwartym badaniem objêto 245 kobiet w wieku od 28 do 79 lat (œrednio 58,2), po uzyskaniu ich zgody na udzia³ w badaniu.
Leczeniem objêto 236 pacjentek, u których stwierdzano
dolegliwoœci uroginekologiczne oraz niedobór estrogenów potwierdzony badaniem pH (≥5). Ponad 80% pacjentek uskar¿a³o siê na suchoœæ, œwi¹d, pieczenie. Co 2.
podawa³a dyspareuniê. Wiêkszoœæ kobiet (76%) doœwiadcza³a objawów nietrzymania moczu (tab. II).
Na wizytê kontroln¹ po 6 tyg. zg³osi³y siê wszystkie
kobiety, które otrzyma³y lek (n=236). Na ostatni¹ wizytê po 3 mies. terapii przysz³o 221 pacjentek. Efekty terapii i jej dzia³ania uboczne poddano analizie na podstawie wystandaryzowanych ankiet, wype³nianych przez
lekarzy zaproszonych do wziêcia udzia³u w badaniu.
Rozmazy cytohormonalne oceniane by³y przez histopatologa wspó³pracuj¹cego z danym oœrodkiem. Pacjentki
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Tab. III. Rozk³ad procentowy kobiet stosuj¹cych HTZ przed w³¹czeniem do badania (n=245)
Czas stosowania
HTZ – % (n)

Nie przyjmuje

Poni¿ej roku

1–2 lata

3–5 lat

Powy¿ej 5 lat

Brak danych

72,6% (178)

6,5% (16)

8,6% (21)

6,5% (16)

4,1% (10)

1,6% (4)

Tab. IV. Zmiana BMI kobiet podczas dopochwowej ETZ
(NS)
Wartoœci BMI

Przed
leczeniem

Po 6 tyg.

Po 12 tyg.

minimalna

17,3

17,3

18,1

maksymalna

39,1

38,5

38,3

œrednia

26,4

26,4

26,5

odchylenie standardowe

3,9

4,1

4,0

9

8

13

brak danych (n)

leczone by³y tabletk¹ dopochwow¹ w aplikatorze zawieraj¹c¹ 17β-estradiol w dawce 25 µg (Vagifem, Novo
Nordisk). Przez pierwsze 2 tyg. tabletka zak³adana by³a
codziennie, nastêpnie 2 razy w tyg. – co 3–4 dni. Ostateczn¹ analiz¹ objêto chore, które zg³osi³y siê na obie
wizyty kontrolne (n=221). Co 4. pacjentka stosowa³a
HTZ przed przyst¹pieniem do badania (tab. III).
40 kobiet (17%) stosowa³o w przesz³oœci estrogeny
dopochwowe w postaci ga³ek lub kremów zawieraj¹cych estriol. Po 6 i 12 tyg. wszystkie pacjentki informowa³y, ¿e stosowa³y lek zgodnie z zaleceniem lekarza.
Okres obserwacji ka¿dej z kobiet obejmowa³ pierwsze 3 mies. leczenia. Wizyty kontrolne odbywa³y siê po
6 i 12 tyg. terapii. Analiz¹ objêto nastêpuj¹ce parametry:
nasilenie objawów uroginekologicznych pod postaci¹ suchoœci, œwi¹du oraz pieczenia pochwy, nietrzymania moczu oraz dyspareunii,

indeks dojrzewania komórek w badaniu cytohormonalnym pochwy,
pH w pochwie,
wystêpowanie objawów niepo¿¹danych,
zadowolenie z postaci leku,
chêæ kontynuowania terapii w postaci tabletki dopochwowej w aplikatorze zawieraj¹cej 17β-estradiol,
subiektywn¹ ocenê stanu zdrowia,
w przypadku wczeœniejszego stosowania ga³ek i kremów zawieraj¹cych estriol porównanie tolerancji
z obecnie stosowan¹ terapi¹ w postaci tabletki dopochwowej w aplikatorze zawieraj¹cej 17β-estradiol.
Badane parametry opisano przy pomocy standardowych narzêdzi statystycznych: œrednie i odchylenia
standardowe, mediany i kwartyle dla parametrów
o charakterze ci¹g³ym i tabele czêstoœci dla parametrów o charakterze dyskretnym. Porównanie subiektywnej oceny stanu zdrowia kobiet pomiêdzy 1. i 3.
wizyt¹ dokonano za pomoc¹ testu na zgodnoœæ rozk³adów brzegowych. Zmiany parametrów na 3 kolejnych wizytach oceniano przy u¿yciu jednoczynnikowego modelu ANOVA [7] lub testu Friedmana [8].
W przypadku wyniku istotnego statystycznie dokonano porównañ parowych za pomoc¹ testu t-Studenta
[7] dla obserwacji powi¹zanych lub testu Wilcoxona
znakowanych rang [9]. Wykonano test na trend liniowy [10] dla parametrów ocenianych na 3 wizytach.
Wszystkie testy by³y dwustronne, a jako poziom istotnoœci statystycznej przyjêto 5%. Do obliczeñ wykorzystano program Stata 7.0 [11].

Wyniki
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Ryc. 1. Porównanie zadowolenia pacjentek z ró¿nych sposobów wprowadzania estrogenów do pochwy: estradiolu za
pomoc¹ aplikatora oraz estriolu w postaci ga³ek i kremu
stopieñ 0 – aplikator znacznie mniej wygodny od ga³ek i kremu
stopieñ 6 – aplikator znacznie bardziej wygodny od ga³ek i kremu
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1. Podczas hormonoterapii nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian w zakresie wartoœci BMI (tab. IV)
oraz ciœnienia têtniczego krwi.
2. Ponad 90% pacjentek oceni³o aplikator jako du¿o
wygodniejszy do podawaniu tabletki dopochwowej
w porównaniu z ga³kami i kremami zawieraj¹cymi
estriol (ryc. 1.). Tylko 0,4% kobiet na wizycie po
6 tyg. informowa³o o problemach z aplikacj¹ leku.
3. Po 12 tyg. 93% kobiet by³o zadowolonych z terapii
tabletkami dopochwowymi w aplikatorze zawieraj¹cymi 17β-estradiol w dawce 25 µg (ryc. 2.).
4. 98% pacjentek odpowiada³ sposób aplikacji leku
(ryc. 3.).
5. Czêste wypadanie tabletki z pochwy podawa³o ok.
8% pacjentek (ryc. 4.).
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Ryc. 2. Zadowolenie kobiet ze sposobu leczenia

Ryc. 4. Czêstoœæ wypadania tabletki z pochwy

stopieñ 0 – bardzo niezadowolona
stopieñ 6 – bardzo zadowolona

stopieñ 0 – nie wypada
stopieñ 6 – bardzo czêsto wypada

60,00%

70,00%

50,00%

60,00%
50,00%

40,00%

40,00%

wyciekanie z pochwy

30,00%
wygoda aplikacji

30,00%

20,00%
20,00%
10,00%

10,00%

0,00%
skala: 0

2

4

6 stopieñ

0,00%
skala: 0

2
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Ryc. 3. Zadowolenie pacjentek ze sposobu aplikacji

Ryc. 5. Czêstoœæ wycieku preparatu z pochwy

stopieñ 0 – bardzo niezadowolona
stopieñ 6 – bardzo zadowolona

stopieñ 0 – nie wycieka
stopieñ 6 – bardzo czêsto wycieka

6. O wyciekaniu leku z pochwy w stopniu du¿ym
i miernym informowa³o 5,4% kobiet (ryc. 5.).
Podczas terapii dopochwowej tabletkami zawieraj¹cymi 17β-estradiol w dawce 25 µg wyciek leku by³
znacznie mniejszy u ponad 90% kobiet w porównaniu z poprzednio stosowanymi ga³kami i kremami
zawieraj¹cymi estriol (ryc. 6.).
7. Po zakoñczeniu 3-miesiêcznej obserwacji ponad
95% kobiet wyrazi³o chêæ kontynuacji leczenia dopochwow¹ tabletk¹ zawieraj¹c¹ 17β-estradiol
w dawce 25 µg (ryc. 7.).
8. Po 3-miesiêcznej terapii ponad 98% pacjentek poleci³oby tabletkê dopochwow¹ w aplikatorze zawieraj¹c¹ 17β-estradiol w dawce 25 µg do stosowania innym (ryc. 8.).
9. Po 3 mies. leczenia dopochwow¹ tabletk¹ zawieraj¹c¹ 17β-estradiol w dawce 25 µg stwierdzono istotne
statystycznie zmniejszenie wartoœci pH (ryc. 9.) oraz
zmiany indeksu dojrzewania komórek w badaniu cytohormonalnym pochwy (ryc. 10.).
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Ryc. 6. Czêstoœæ wycieku preparatu z pochwy podczas teβ-estradiol w dawce 25
rapii tabletkami zawieraj¹cymi 17β
µg w porównaniu z innymi wczeœniej stosowanymi preparatami
Podczas stosowania tabletki z estradiolem lek:
– znacznie rzadziej wycieka³ ni¿ podczas stosowania estriolu w postaci ga³ek i kremu (stopieñ 0),
– znacznie czêœciej wycieka³ (stopieñ 6).
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indeks dojrzewania komórek (MI)

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

kontynuowanie
terapii

30,00%
20,00%
10,00%

70%
60%
50%

komórki przypodstawne
p<0,0001

40%

komórki poœrednie NS

30%

komórki powierzchowne
p<0,001

20%
10%
0%
0

0,00%
skala: 0

2

4

6

12 tyg.

6 stopieñ

Ryc. 7. Chêæ kontynuowania leczenia przez pacjentki
stopieñ 0 – zdecydowanie nie chce
stopieñ 6 – bardzo chce

70,00%

Ryc. 10. Zmiany indeksu dojrzewania komórek w badaniu
cytohormonalnym pochwy w ci¹gu 3 mies. terapii dopoβ-estradiol w dawce 25 µg
chwow¹ tabletk¹ zawieraj¹c¹ 17β
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70%
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polecenie terapii
innym

30,00%

zanikowe
zapalenie pochwy
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20,00%

20%
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0,00%
skala: 0

0%
2

4

6 stopieñ

0

Ryc. 8. Polecanie badanego sposobu leczenia innym pacjentkom

6

12 tyg.

Ryc. 11. Odsetek pacjentek z objawami zanikowego zapalenia pochwy w zale¿noœci od czasu stosowania terapii

sstopieñ 0 – bardzo niechêtnie poleci³aby terapiê
stopieñ 6 – zdecydowanie poleci³aby terapiê

5,6
5,4
5,2
5

pH

4,8
4,6
4,4
4,2
0

6

12 tyg.

Ryc. 9. Zmiany wartoœci pH w ci¹gu 3 mies. terapii dopoβ-estradiol w dawce 25 µg
chwow¹ tabletk¹, zawieraj¹c¹ 17β

12. Podczas hormonoterapii dopochwowej 90% pacjentek stwierdzi³o istotn¹ subiektywn¹ poprawê w zakresie objawów nietrzymania moczu (ryc. 13.).
13. Liczba pacjentek oceniaj¹cych swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry wzros³a z 59% na wizycie
1. do przesz³o 78% na wizycie 3. (tab. V, ryc. 14.).
14. U poni¿ej 5% pacjentek wystêpowa³y dzia³ania
niepo¿¹dane (tab. VI). Dotyczy³y przede wszystkim uczulenia oraz odczuwania dyskomfortu w obrêbie pochwy i sromu.

Dyskusja
10. 3-miesiêczne stosowanie dopochwowego estradiolu spowodowa³o znaczn¹ poprawê w zakresie objawów zanikowego zapalenia pochwy pod postaci¹
suchoœci, œwi¹du oraz pieczenia w pochwie u ponad 90% pacjentek (ryc. 11.).
11. Po 3 mies. stosowania dopochwowego estradiolu
79% kobiet zg³osi³o znaczne zmniejszenie nasilenia dyspareunii (ryc. 12.).
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Terapia dopochwowa 17β-estradiolem w dawce 25 µg
jest skuteczna w zakresie zanikowego zapalenia pochwy oraz dyspareunii. Powoduje odczuwaln¹ poprawê
u kobiet cierpi¹cych z powodu nietrzymania moczu [1,
3, 4]. W dotychczasowych obserwacjach podczas stosowania dawki 25 µg nie stwierdzono absorpcji leku do
kr¹¿enia ogólnoustrojowego, ani stymulacji endometrium na istotnym poziomie. Podczas analizy dawek
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Ryc. 12. Odsetek pacjentek z dyspareuni¹ w zale¿noœci od
czasu stosowania terapii

2 razy wiêkszych, to jest 50 µg, uwidoczniono istotny
wzrost poziomu estradiolu w surowicy krwi [5, 12].
Zastosowanie ma³ej, dopochwowej tabletki w aplikatorze, zawieraj¹cej 17β-estradiol spotka³o siê z korzystn¹ ocen¹ naszych pacjentek. Zdecydowanej
wiêkszoœci kobiet odpowiada³ sposób aplikacji. Tabletka rzadko wypada³a i tylko w pojedynczych przypadkach powodowa³a wiêkszy wyciek z pochwy. Sposób dawkowania by³ zrozumia³y i nie przysparza³ k³opotów. Objawy uboczne zwi¹zane z dopochwowym
podawaniem estradiolu wystêpowa³y rzadko. Dotyczy³y przede wszystkim uczulenia oraz dyskomfortu
w miejscu aplikacji. Zdecydowana wiêkszoœæ pacjentek zg³osi³a chêæ kontynuacji leczenia i polecania terapii innym. Wyniki te s¹ zgodne z danymi z piœmiennictwa [1, 5, 12]. Autorzy dotychczas przeprowadzonych analiz zwracaj¹ uwagê, ¿e stosowanie tabletki
zawieraj¹cej estradiol, zak³adanej za pomoc¹ aplikatora charakteryzuje siê wy¿szym odsetkiem zadowolenia kobiet ze sposobu terapii, w porównaniu z estrogenowymi dopochwowymi ga³kami i kremami. Wyni-
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Ryc. 13. Odsetek kobiet podaj¹cych brak pozytywnego
efektu terapii w zakresie objawów nietrzymania moczu
w zale¿noœci od czasu stosowania tabletek dopochwowych
z estradiolem
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Ryc. 14. Subiektywna ocena stanu zdrowia pacjentek po
3 mies. terapii tabletkami dopochwowymi, zawieraj¹cymi
β-estradiol w dawce 25 µg
17β

ka to m.in. z komfortu zak³adania oraz niskiej czêstoœci wyp³ywania leku, co ma wp³yw na czystoœæ bielizny oraz brak koniecznoœci stosowania wk³adek higienicznych. Ogólnie wiêkszoœæ pacjentek ocenia tabletki dopochwowe w aplikatorze jako bardziej higie-

Tab. V. Zmiana oceny stanu zdrowia pomiêdzy 1. i 3. wizyt¹
Wizyta 3. – ocena stanu zdrowia
Wizyta 1.
– ocena stanu zdrowia

bardzo dobry

dobry

dostateczny

z³y

Razem

bardzo dobry

14 (6,7%)

3 (1,4%)

0

0

17 (8,2%)

dobry

3 (1,4%)

99 (47,6%)

3 (1,4%)

0

105 (50,5%)

2 (1%)

39 (18,8%)

30 (14,4%)

1 (0,5%)

72 (34,6%)

0

3 (1,4%)

7 (3,4%)

4 (1,9%)

14 (6,7%)

19 (9,1%)

144 (69,2%)

40 (19,2%)

5 (2,4%)

208 (100%)

dostateczny
z³y
razem:

test na równoœæ rozk³adów brzegowych: p<0,0001

PRZEGL¥D MENOPAUZALNY 5/2004

29

Tab. VI. Objawy niepo¿¹dane, które wyst¹pi³y podczas dopochwowego stosowania estradiolu
Rodzaj dzia³ania niepo¿¹danego

Liczba przypadków
po 6 tyg. terapii

Liczba przypadków
po 12 tyg. leczenia

11 (4,7%)

9 (4%)

brak danych

3

8

wzrost ciœnienia têtniczego krwi do 195/110 mmHg – odstawiono lek

1

nasilone dusznoœci, podwy¿szone ciœnienie têtnicze krwi – rezygnacja z terapii

1

pieczenie, œwi¹d w pochwie

3

pieczenie, œwi¹d w pochwie, bóle w podbrzuszu

1

nasilenie objawów nietrzymania moczu

1

obrzêk powiek

1

ogó³em

1
(w wywiadzie uczulenie
na estriol dopochwowy)

1

czêstomocz

1

uderzenia gor¹ca, problemy z zasypianiem

1

wzrost masy cia³a o 3 kg – rezygnacja z terapii

1

nadmierna wilgotnoœæ w pochwie

1

brak informacji o rodzaju dzia³ania niepo¿¹danego

niczne i ³atwiejsze w stosowaniu, ni¿ ga³ki i kremy
dopochwowe zawieraj¹ce estrogeny [1, 5, 13].
W Poradni Uroginekologicznej I Katedry Ginekologii i Po³o¿nictwa Uniwersytetu Medycznego w £odzi, w Szpitalu im. M. Madurowicza estrogenowa terapia dopochwowa jest czêsto stosowana u kobiet z niedoborami estrogenów. W celu potwierdzenia klinicznego rozpoznania braku hormonów wykonuje siê ocenê
pH pochwy za pomoc¹ specjalnych pasków. Wynik
wiêkszy lub równy 5, przy braku cech infekcji, œwiadczy o miejscowym niedoborze estrogenów. Ocena pH
w pochwie jest przydatna równie¿ u pacjentek stosuj¹cych systemow¹ hormonaln¹ terapiê zastêpcz¹. W tej
grupie kobiet, pomimo leczenia, a¿ w 30% przypadków stwierdza siê niedobór estrogenów w obrêbie pochwy, sromu i cewki moczowej. W takich przypadkach
istniej¹ wskazania do ³¹czenia systemowej hormonalnej terapii zastêpczej i estrogenowej terapii dopochwowej. Nie ma powodu, aby unikaæ szerokiego stosowania ³¹czonej systemowej terapii zastêpczej i dopochwowej terapii estrogenowej [1–4].
W naszej poradni estrogeny dopochwowe zalecane
s¹ najczêœciej pacjentkom z dolegliwoœciami w zakresie dolnego odcinka uk³adu moczowego. Czêsto zg³aszaj¹ siê do nas kobiety po menopauzie z objawami
czêstomoczu, paræ, pieczenia w cewce moczowej oraz
bolesnej mikcji. Nierzadko dolegliwoœci te s¹ mylnie
rozpoznawane jako objawy zapalenia cewki i pêcherza

30

3

3

moczowego. U tych chorych stosowana jest wielokrotnie antybiotykoterapia bez potwierdzenia cech infekcji
w badaniu moczu [1]. Natomiast najczêœciej objawy
wynikaj¹ z niedoboru estrogenów. Zastosowanie estrogenów dopochwowo, bez podawania antybiotyków,
zwykle ju¿ po kilku tygodniach przynosi znaczn¹ ulgê
[1, 2, 4]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku infekcji
w dolnym odcinku dróg moczowych u pacjentek po
menopauzie ³¹czenie estrogenowej terapii dopochwowej z antybiotykoterapi¹ pozwala na znaczne skrócenie
okresu stosowania antybiotyku [1]. Czêst¹ dolegliwoœci¹ pacjentek z Poradni Uroginekologicznej Szpitala
im. M. Madurowicza jest nykturia. Znaczn¹ poprawê
w wielu przypadkach przynosi zmiana sposobu leczenia chorób uk³adu sercowo-naczyniowego oraz ograniczenie iloœci wypijanych p³ynów wieczorem. Niejednokrotnie estrogenowa terapia dopochwowa równie¿
³agodzi objawy nykturii [2, 3, 4].
Gdy do Poradni Uroginekologicznej zg³asza siê pacjentka po menopauzie z objawami wysi³kowego nietrzymania moczu (wnm) I stopnia stosuje siê dopochwow¹ ETZ (estrogenow¹ terapiê zastêpcz¹) oraz
æwiczenia Kegela. U pacjentek z II i III stopniem wnm
na 3 mies. przed wykonaniem zabiegu operacyjnego
w³¹cza siê dopochwow¹ ETZ i æwiczenia Kegela jako
próbê unikniêcia zabiegu. Efektywnoœæ leczenia zachowawczego jest wg wielu autorów niska [2, 4]. Ze
wzglêdu na brak operacji daj¹cych 100% skutecznoœci
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uwa¿amy, ¿e warto zastosowaæ próbê leczenia nieoperacyjnego. 6–8-tygodniowa terapia estrogenami dopochwowymi zastosowana przed operacj¹ u³atwia preparowanie tkanek podczas zabiegów koryguj¹cych zaburzenia statyki dna miednicy mniejszej [1, 2, 4]. Po zabiegach uroginekologicznych zachêca siê pacjentki do
wieloletniego stosowania estrogenów dopochwowych
w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby [2, 4].
Osobn¹ grup¹ dolegliwoœci, z którymi zg³aszaj¹ siê
pacjentki Poradni Uroginekologicznej, s¹ objawy œwi¹du i pieczenia sromu oraz pochwy. Zwykle dolegliwoœci wynikaj¹ z przewlek³ego zanikowego zapalenia pochwy i sromu. Po koniecznym w tych przypadkach wykluczeniu raka sromu i potwierdzeniu niedoboru estrogenów, stosuje siê dopochwow¹ ETZ. Suchoœæ pochwy
i bolesne wspó³¿ycie zaliczane s¹ do podstawowych
przyczyn zaniechania stosunków seksualnych. W razie
stwierdzenia niedoboru estrogenów zaleca siê estrogenoterapiê dopochwow¹ [2, 3, 4].
Wiele dolegliwoœci uroginekologicznych nawraca
po zaprzestaniu leczenia dopochwowymi estrogenami.
Dlatego istotne jest podczas wizyty w Poradni Urogine-

kologicznej uœwiadomienie pacjentce korzyœci wynikaj¹cych z wieloletniego stosowania estrogenowej terapii
dopochwowej. Jednym z podstawowych elementów
wp³ywaj¹cych na czas terapii jest zadowolenie kobiety
z postaci leku [5].

Wnioski
1. Dopochwowa terapia 17β-estradiolem w dawce 25
µg jest skuteczna w leczeniu zanikowego zapalenia
pochwy oraz dyspareunii u kobiet po menopauzie.
2. Terapia dopochwowa 17β-estradiolem w dawce 25 µg
powoduje poprawê w zakresie objawów nietrzymania
moczu u wiêkszoœci kobiet z niedoborem estrogenów.
3. Dopochwowa terapia 17β-estradiolem w dawce 25 µg
jest dobrze tolerowana przez pacjentki.
4. Tabletka dopochwowa zawieraj¹ca 25 µg 17β-estradiolu zak³adana za pomoc¹ aplikatora przez wiêkszoœæ pacjentek postrzegana jest jako postaæ zdecydowanie wygodniejsza w porównaniu z innymi sposobami aplikacji dopochwowych estrogenów.

Summary
In the study 245 women with urogynecologic complaints and estrogen deficiency took
part. There was evaluated the eficiency and tolerance of therapy. Conclusions. 1. Vaginal
therapy with 25 µg 17β-estradiol tablets is efficient in treatment of atrophic vaginitis and
dyspareunia in postmenopausal women. 2. Vaginal therapy with 25 µg 17β-estradiol tablets
gives improvement in urinary incontinence complaints in women with estrogen deficiency. 3.
Therapy is well tolerated by patients. 4. Vaginal therapy with estradiol tablets in aplicator
is noticed by most of the patients as more comfortable than other ways of aplications.
Key words: vaginal estrogen therapy, atrophic vaginitis, dyspareunia, urinary incontinence, menopause
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