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Progesteron wykazuje wielokierunkowe dzia³ania zarówno ogólnoustrojowe, jak i lokalne. Na poziomie ogólnoustrojowym hormon ten zwiêksza diurezê, wzmaga katabolizm tkanek, pobudza oddychanie, zmniejsza napiêcie miêœni g³adkich, zwiêksza wydalanie wapnia i fosforu, podwy¿sza temperaturê cia³a, obni¿a nastrój, dzia³a
anestetycznie i analgetycznie, wzmacnia pamiêæ wzrokow¹, pobudza proliferacjê i ró¿nicowanie osteoblastów
oraz dzia³a immunosupresyjnie [19, 24, 32, 36, 39].
Najwa¿niejsze kierunki dzia³añ progesteronu wykorzystywane w medycynie dotycz¹ jego oddzia³ywañ
w obrêbie ¿eñskiego uk³adu rozrodczego, gdzie wywo³uje on przemianê wydzielnicz¹ w endometrium, wzmaga przekrwienie miometrium, znosi dzia³anie estrogenów na gruczo³y szyjki macicy, indukuje przerost
warstw poœrednich w nab³onku pochwy, zwiêksza czynnoœæ wydzielnicz¹ endosalpinx i zwalnia perystaltykê
jajowodów, powoduje wzrost pêcherzyków gruczo³owych i nab³onka przewodów w obrêbie sutka [24].
Podstawowym kierunkiem dzia³ania progesteronu
(zgodnym z nazw¹ tego steroidu) jest jego dzia³anie
proci¹¿owe. Sk³adaj¹ siê na nie takie w³aœciwoœci progesteronu, jak u³atwianie zagnie¿d¿enia, dzia³anie placentotropowe, dzia³anie relaksuj¹ce na miometrium poprzez zwiêkszenie liczby receptorów beta-adrenergicznych oraz zmniejszenie wra¿liwoœci miometrium na
dzia³anie oksytocyny, dzia³anie kurcz¹ce na okolicê ujœcia wewnêtrznego szyjki, zmniejszanie syntezy prostaglandyn, poprawa ukrwienia i rozpulchnienia macicy oraz dzia³anie immunosupresyjne [7].
Szczególnie ten ostatni kierunek dzia³ania proci¹¿owego progesteronu jest w ostatnich latach przedmiotem
wielu analiz naukowych [7, 19, 24]. Okazuje siê, ¿e
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progesteron ma tu dzia³anie dwukierunkowe. Powoduje on bezpoœrednie hamowanie proporonnej odpowiedzi komórkowej typu Th1 poprzez indukcjê syntezy
PIBF (progesterone-induced blocking factor) we krwi
kr¹¿¹cej i na poziomie trofoblastu, supresjê cytokin antyci¹¿owych, a tak¿e na drodze blokowania aktywnoœci
i proliferacji cytotoksycznych komórek T i komórek
naturalnych zabójców. Poza dzia³aniem bezpoœrednim,
progesteron odpowiedzialny jest równie¿ za poœrednie
hamowanie odpowiedzi komórkowej typu Th1.
Coraz wiêcej doniesieñ z ostatnich lat wskazuje na
dobr¹ tolerancjê d³ugoterminowego leczenia mikronizowanym progesteronem w porównaniu z syntetycznymi
progestagenami [9, 19]. Literatura przedmiotu zawiera
ponadto coraz wiêcej dowodów na to, ¿e korzystn¹ drog¹ podawania progesteronu jest droga przezpochwowa.
Podawany doustnie krystaliczny progesteron charakteryzuje siê bardzo nisk¹ biodostêpnoœci¹ (<10%)
z powodu natychmiastowego jego metabolizowania
w jelitach i w¹trobie [24, 36]. Niski poziom progesteronemii po podaniu doustnym progesteronu w formie
krystalicznej wi¹¿e siê jednoczeœnie z relatywnie wysokim stê¿eniem w surowicy produktów redukcji tego
steroidu w pozycji 5-alfa, które odpowiedzialne s¹ za
neuropsychologiczne dzia³ania niepo¿¹dane progestagenoterapii [2]. Podanie progesteronu domiêœniowo
wi¹¿e siê ze znacznym dyskomfortem tej drogi podania, ze wzglêdu na bolesnoœæ wstrzykniêæ olejowej
postaci tego leku.
Dopochwowe podawanie mikronizowanego progesteronu ma przewagê nad drog¹ doustn¹ czy domiêœniow¹ ze wzglêdu na korzystniejszy profil bezpieczeñstwa i tolerancji. Dziêki unikalnej charakterystyce farmakodynamicznej terapia progesteronem w tabletkach
dopochwowych mo¿liwa jest w oparciu o dwie dawki
na dobê [3, 4, 5, 6, 8, 15, 20, 33].
Podanie dopochwowe progesteronu w tabletce skutkuje ponad 10-krotnie wy¿szym stê¿eniem P w endometrium przy 7-krotnie ni¿szym stê¿eniu w surowicy
w porównaniu z podaniem domiêœniowym [21]. Jest to
mo¿liwe dziêki mechanizmowi opisywanemu w literaturze jako pochwowo-maciczny uk³ad wrotny [4, 5, 6].
W rezultacie tego mechanizmu progesteronoterapia dopochwowa wi¹¿e siê z minimalnym, w porównaniu
z innymi drogami podawania, obci¹¿eniem ogólnoustrojowym tym hormonem i jego metabolitami [30].
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D³ugotrwa³e stosowanie progesteronu w tabletkach
dopochwowych nie wp³ywa na parametry funkcji w¹troby i profil lipidowy surowicy krwi ani te¿ na poziomy FSH, LH, kortyzolu i aldosteronu [15, 16].
Uzyskanie zadowalaj¹cego klinicznie efektu przy
relatywnie niskiej ekspozycji tkanek poza narz¹dami
p³ciowymi na dzia³anie progestagenu jest korzyœci¹ bardzo istotn¹ klinicznie, szczególnie w œwietle doniesieñ
z ostatnich miesiêcy dotycz¹cych ogólnoustrojowych
konsekwencji przewlek³ej progestagenoterapii [13, 36].
Literatura przedmiotu zawiera szereg doniesieñ wykazuj¹cych skutecznoœæ progesteronu w takich sytuacjach klinicznych, jak:

Nie domoga lute alna
po zap³ odnieniu pozaustrojowy m
Skuteczne stosowanie progesteronu jako wsparcia
lutealnego ci¹¿y powsta³ej w wyniku technik wspomaganego rozrodu posiada bardzo bogat¹ bibliografiê [7,
11, 12, 14, 16, 18, 26, 29, 31, 35, 37]. W opublikowanej w roku 2002 pracy na temat wsparcia fazy lutealnej
cyklu i wczesnej ci¹¿y po IVF-ET, Penzias [26] podsumowa³ dostêpn¹ literaturê przedmiotu konkluduj¹c, ¿e
droga dopochwowa podawania progesteronu jest skuteczniejsza ani¿eli doustna i równie skuteczna, jak domiêœniowa, przy czym terapia dopochwowa jest preferowana przez pacjentki.
W niedawno opracowanych rekomendacjach Zespo³u Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ci¹¿y oraz postêpowania w ci¹¿y po zap³odnieniu in vitro
[28] zaleca siê, by opieka po³o¿nicza nad ciê¿arnymi
po programach zap³odnienia pozaustrojowego obejmowa³a suplementacjê do 11.–12. tyg. ci¹¿y w postaci dobowej dawki 200 mg mikronizowanego progesteronu
dopochwowo lub 30 mg dydrogesteronu doustnie.

P oronienie nawracaj¹ce/ nawy kowe
Niewydolnoœæ cia³ka ¿ó³tego i defekt fazy lutealnej
dotyczy od 23 do 50% kobiet z poronieniami nawracaj¹cymi. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje, by w kolejnej ci¹¿y u pacjentek z niedomog¹
lutealn¹ jako prawdopodobn¹ przyczyn¹ straty poprzedniej ci¹¿y zastosowaæ zapobiegawczo substytucjê
progesteronem lub jego pochodnymi natychmiast po
zajœciu w nastêpn¹ ci¹¿ê [28].

P oronie nie zagra¿aj¹ce
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e niewydolnoœæ cia³ka ¿ó³tego i ma³a produkcja progesteronu mo¿e uniemo¿liwiæ
implantacjê lub zaburzyæ wczesny rozwój ci¹¿y.
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W myœl zaleceñ PTG, w przypadkach ci¹¿y zagro¿onej poronieniem, gdzie podejrzewa siê niedomogê lutealn¹, mo¿na rozwa¿yæ zastosowanie naturalnego progesteronu lub jego pochodnych przynajmniej do 12. tyg. ci¹¿y
[28]. Nie ma dowodów na szkodliwoœæ stosowanych
w dawkach terapeutycznych progestagenów, a szczególnie naturalnego progesteronu, dla zarodka/p³odu [7].

Zapobieganie i leczenie
porodu przedwczesnego
Zastosowanie progesteronu w profilaktyce i wspomaganiu leczenia przedwczesnej czynnoœci skurczowej
miêœnia macicy jest szczególnie powszechne w Stanach
Zjednoczonych. W niedawno opublikowanych wynikach randomizowanych badañ z u¿yciem placebo i podwójnie œlep¹ prób¹ wykazano, ¿e zastosowanie miêdzy
24. a 34. tyg. ci¹¿y progesteronu drog¹ dopochwow¹
w dawce 100 mg prowadzi do obni¿enia ryzyka porodu
przedwczesnego [10]. Wydaje siê jednak, i¿ za wczeœnie
na rozstrzygaj¹ce konkluzje kliniczne w tym zakresie.

Niez³oœliwe rozrosty endometrium
U ponad 90% pacjentek otrzymuj¹cych progesteron
dopochwowo obserwuje siê regresjê zmian hiperplastycznych endometrium. Nawrót przerostu œluzówki
macicy obserwowano jedynie u 1,7% pacjentek po
up³ywie 3 mies. od zaprzestania takiej kuracji [1, 17] co
by³o wynikiem lepszym ani¿eli uzyskany przy u¿yciu
innych progestagenów.

Hormonalna terapia zastêpcza
Doniesienia z ostatnich lat wskazuj¹ na zalety przezpochwowego podawania progesteronu w ramach hormonalnej terapii zastêpczej [22, 23, 25, 34, 40]. Dotyczy do zarówno skutecznoœci protekcji endometrium,
jak i dobrej tolerancji takiego typu hormonosubstytucji.
Dane autorów zagranicznych potwierdzaj¹ wyniki badañ wykonanych w naszym kraju [22, 23, 25, 34] co do
wysokiej skutecznoœci z³o¿onej ci¹g³ej HTZ opartej
o estradiol przezskórny i progesteron w tabletkach dopochwowych, a tak¿e bardzo korzystnego profilu krwawieñ u tych pacjentek. Okazuje siê, ¿e progesteron mikronizowany podawany drog¹ dopochwow¹ skutecznie
zabezpiecza b³onê œluzow¹ macicy przed przerostami.
D³ugotrwa³e stosowanie progesteronu dopochwowego
u kobiet pomenopauzalnych nie wykazuje ujemnego
wp³ywu na gospodarkê wêglowodanow¹, metabolizm
lipidów i parametry uk³adu krzepniêcia [22, 34]. Wyniki badañ eksperymentalnych sugeruj¹ brak proliferacyjnego potencja³u progesteronu w odniesieniu do estrogenozale¿nych linii komórkowych raka sutka [27].
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Podsumowuj¹c przegl¹d dostêpnego piœmiennictwa na temat miejsca progesteronu we wspó³czesnym
armamentarium po³o¿niczo-ginekologicznym wydaje
siê, i¿ po 60 latach historii stosowania tego hormonu
ma on przed sob¹ dziêki nowej drodze podawania, jak¹ jest droga przezpochwowa przysz³oœæ kliniczn¹.
Lek ten znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach klinicznych, w których cechuje siê wysok¹ skutecznoœci¹
i korzystnym profilem bezpieczeñstwa i tolerancji.
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