Menopauza chirurgiczna
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Wyciêcie macicy z obustronn¹ salpingo-ooforektomi¹ (TAH&BSO) stosunkowo czêsto
wykonywane jest u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Menopauza chirurgiczna wywo³ana obustronn¹ ooforektomi¹ u kobiet w wieku przedmenopauzalnym prowadzi zawsze do nag³ego i krytycznego spadku stê¿enia hormonów p³ciowych w surowicy. Obni¿enie poziomu
estrogenemii po usuniêciu jajników u kobiet przed menopauz¹, w efekcie krótkoterminowym
prowadzi do pojawienia siê ostrych objawów wypadowych oraz ogólnoustrojowych konsekwencji zdrowotnych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu
wiedzy na temat korzyœci wczeœnie wdro¿onej estrogenowej terapii zastêpczej.
S³owa kluczowe: estrogenowa terapia zastêpcza, menopauza chirurgiczna
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 6: 33–39)

Wyciêcie macicy z obustronn¹ salpingo-ooforektomi¹ (TAH&BSO) jest wykonywane stosunkowo czêsto u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Wed³ug
danych Center for Disease Control and Prevention
w latach 1988–93 u 50–60% pacjentek w 5. dekadzie
¿ycia w trakcie histerektomii wykonywanej z powodu
³agodnych zmian, usuwano jednoczeœnie obustronnie
jajniki [1]. Usuniêcie jajników u kobiet przed menopauz¹, bez w³¹czenia estrogenowej terapii zastêpczej, nara¿a je na powa¿ne konsekwencje zdrowotne niedoboru
estrogenów w mechanizmie menopauzy chirurgicznej.
W ró¿nych oœrodkach obowi¹zuj¹ ró¿ne zasady postêpowania z jajnikami podczas histerektomii, wykonywanej
z powodu ³agodnych zmian u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Aktualnie przewa¿aj¹ opinie, by u wszystkich
kobiet powy¿ej 45. roku ¿ycia rozwa¿yæ rozszerzenie histerektomii o obustronn¹ salpingo-ooforektomiê [2, 3].
Decyzja o ewentualnym usuniêciu jajników powinna byæ podjêta przed operacj¹, w czasie rozmowy leka-

rza z pacjentk¹, bior¹c pod uwagê jej indywidualne pogl¹dy dotycz¹ce postrzegania w³asnego cia³a i seksualnoœci, po dok³adnym przedstawieniu korzyœci p³yn¹cych z funkcjonowania jajników, zagro¿enia nowotworami jajnika oraz ryzyka ponownej operacji z powodu
³agodnych zmian przydatków [3].
Ryzyko rozwoju raka jajnika jest podstawow¹ przes³ank¹ usuwania jajników podczas histerektomii wykonywanej u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Wed³ug DiSaia, na podstawie analizy danych dotycz¹cych
zachorowalnoœci na raka jajnika, mo¿na by³oby zapobiec co najmniej 1 000 przypadków raka jajnika, gdyby u kobiet po 40. roku ¿ycia podczas histerektomii
usuwane by³y obustronnie jajniki [2].
Menopauza chirurgiczna wywo³ana obustronn¹ ooforektomi¹ u kobiet w wieku przedmenopauzalnym prowadzi zawsze do nag³ego i krytycznego spadku stê¿enia estrogenów i androgenów w surowicy [4–8]. W 2. dobie po
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TAH&BSO wykonanej u kobiet przed menopauz¹
stwierdzono spadek poziomu 17β-estradiolu (E2) do poziomu charakterystycznego dla menopauzy naturalnej,
stanowi¹cego ok. 10% wartoœci przedoperacyjnej [7].
Marianowski i wsp. wykazali w surowicy kobiet przedmenopauzalnych po usuniêciu jajników gwa³towny spadek poziomu E2 ju¿ w 1. dobie po operacji, a najni¿szy
poziom w 3. dobie, ³¹cznie z pojawieniem siê objawów
wypadowych [8]. Dramatyczny spadek poziomu estrogenemii po TAH&BSO potwierdza tak¿e ocena stê¿enia
17β-estradiolu w 9. dobie po operacji – wartoœci by³y
zbli¿one do wartoœci stwierdzanych u kobiet z naturaln¹
menopauz¹ [6]. Jak podaje literatura, u kobiet po menopauzie chirurgicznej wystêpuje równie¿ rzeczywisty niedobór androgenów [4, 5, 9]. W ci¹gu 24–48 godz. po
operacji poziom testosteronu obni¿a siê do ok. 5,0 ng/dl
i jest podobny do poziomu wystêpuj¹cego kilka lat po
menopauzie naturalnej [5].
Krytyczne obni¿enie poziomu estrogenemii po usuniêciu jajników u kobiet przed menopauz¹ w efekcie
krótkoterminowym prowadzi do pojawienia siê ostrych
objawów wypadowych. Pacjentki cierpi¹ z powodu nasilonych uderzeñ gor¹ca, nocnych potów, zaburzeñ snu
oraz wahañ nastroju [5, 10]. Utrzymuj¹ca siê hipoestrogenemia prowadzi do przyspieszonej utraty kolagenu
i starzenia siê skóry oraz nasilonej atrofii tkanek uk³adu moczowo-p³ciowego i zaburzeñ seksualnych. Ograniczeniu ulegaj¹ zdolnoœci poznawcze i pogarsza siê
pamiêæ. Wszystkie te elementy powoduj¹ pogorszenie
jakoœci ¿ycia. Przewlek³y niedobór estrogenów wywiera niekorzystny wp³yw na uk³ad kr¹¿enia oraz koœci,
jest przyczyn¹ wzrostu ryzyka rozwoju chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego i osteoporozy. Nie bez znaczenia wydaje siê pozostawaæ poziom estrogenemii w kontekœcie zaburzeñ nastroju oraz choroby Alzheimera.
Niedobór androgenów jest przyczyn¹ stopniowej
utraty masy kostnej, zmniejszenia napiêcia miêœniowego, niekorzystnej zmiany wskaŸnika talia-biodra,
a w szczególnoœci utraty popêdu p³ciowego i pogorszenia ogólnego samopoczucia [4, 5, 9].
Hormonalna terapia zastêpcza jest rekomendowana
u wiêkszoœci kobiet po menopauzie chirurgicznej z powodu obustronnej salpingo-ooforektomii [11]. U kobiet
bez jajnikowego Ÿród³a hormonów p³ciowych nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie terapii estrogenowej lub estrogenowo-androgenowej [5, 12]. Langenberg i wsp. stwierdzili,
¿e w grupie 1 299 kobiet poddanych histerektomii a¿
40% stanowi³y kobiety poddane obustronnej salpingo-ooforektomii przed naturaln¹ menopauz¹. Wœród tych
pacjentek hormonaln¹ terapiê zastêpcz¹ po 3 mies. od
operacji stosowa³o a¿ 89% kobiet, a po 24 mies. odsetek
pacjentek stosuj¹cych HTZ obni¿y³ siê nieznacznie do
85% [11]. Khastagir i wsp. w grupie 200 pacjentek
stwierdzili, ¿e a¿ 87,1% wyrazi³o zgodê na proponowany
zabieg usuniêcia macicy wraz z przydatkami, zaœ 76,3%
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przyjê³o propozycjê rozpoczêcia hormonalnej terapii zastêpczej po zabiegu. W efekcie 2-letniej obserwacji tych
pacjentek ustalono, ¿e 94,8% pacjentek kontynuowa³o terapiê hormonaln¹ rozpoczêt¹ po zabiegu [13].
Menopauza wywo³ana interwencj¹ chirurgiczn¹,
podobnie jak naturalna, prowadzi do wzrostu zagro¿enia chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego [14–16].
Wiêksza zachorowalnoœæ na chorobê wieñcow¹ wœród
kobiet po menopauzie wydaje siê czêœciowo wynikaæ
z utraty ochronnego dzia³ania endogennych estrogenów. Hipotezê tê potwierdza gwa³towny wzrost czêstoœci wystêpowania choroby wieñcowej u kobiet po menopauzie spowodowanej chirurgicznie – ryzyko wzrasta u nich prawie 2-krotnie [17]. Lobo podaje, ¿e ryzyko zawa³u serca po ooforektomii u kobiet premenopauzalnych przed 35. rokiem ¿ycia mo¿e wzrastaæ nawet
7-krotnie [18]. W du¿ym badaniu Nurses’s Health Study stwierdzono znaczny wzrost ryzyka chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego u kobiet po menopauzie chirurgicznej, nie zaobserwowano wzrostu tego ryzyka u pacjentek po TAH&BSO, które stosowa³y estrogenow¹
terapiê zastêpcz¹ [19]. Liczne badania podkreœlaj¹ kardioprotekcyjne dzia³ania egzogennych estrogenów,
szczególnie u kobiet zdrowych [15–17].
Niedobór estrogenów wp³ywa niekorzystnie na profil lipidowy [20]. Okres menopauzy wi¹¿e siê ze wzrostem ca³kowitego stê¿enia cholesterolu we krwi o 15%,
o 25% wzrasta stê¿enie cholesterolu frakcji lipoprotein
o niskiej gêstoœci (LDL). Stê¿enie trójglicerydów
zwiêksza siê o 10% [21]. Kritz-Silvestein i wsp. stwierdzili u kobiet po TAH&BSO wyraŸnie wy¿sze wartoœci
cholesterolu ca³kowitego, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów w porównaniu do grupy kobiet, u których
wykonano histerektomiê bez usuwania jajników [22].
Po menopauzie zarówno naturalnej, jak i chirurgicznej
o ok. 25% zmniejsza siê stê¿enie cholesterolu, zwi¹zanego z frakcj¹ lipoprotein o wysokiej gêstoœci (HDL).
Charakterystyczne jest zwiêkszenie stê¿enia lipoproteiny (a) [LP(a)], której podwy¿szony poziom w surowicy wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ryzykiem incydentów
sercowo-naczyniowych u kobiet [21, 23].
Na podstawie szeregu badañ obserwacyjnych stwierdzono, ¿e substytucja estrogenowa po menopauzie poprawia aterogenny profil lipidów [24]. Bruschi i wsp. wykazali u pacjentek premenopauzalnych po TAH&BSO
znaczny wzrost stê¿enia Lp(a) po 3 mies. od zabiegu,
a cholesterolu ca³kowitego i LDL ju¿ po 2 mies. Poziom
cholesterolu HDL obni¿y³ siê znacznie po 3 mies. Po
6 mies. estrogenowej terapii zastêpczej poziom Lp(a),
cholesterolu ca³kowitego i LDL uleg³ istotnemu obni¿eniu, a poziom cholesterolu HDL wzrós³ o 24% [25]. Wed³ug Aygena i wsp. w grupie kobiet po usuniêciu jajników wprowadzenie HTZ w ci¹gu 10–16 mies. po zabie-
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gu doprowadzi³o do istotnego obni¿enia stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i jego frakcji LDL, natomiast u kobiet, u których leczenie to rozpoczêto 55–-65 mies. po zabiegu uzyskano jedynie obni¿enie stê¿enia trójglicerydów [26]. Wyniki badañ w³asnych wskazuj¹ na korzystny wp³yw HTZ pod postaci¹ 40 µg estradiolu transdermalnie i 2 razy 50 mg progesteronu dopochwowo na profil lipidowy pacjentek po 3 i 6 mies. terapii. Szczególnie
istotne jest znamienne statystycznie obni¿enie wskaŸnika
aterogenezy (stosunek cholesterolu ca³kowitego do cholesterolu frakcji HDL), który jest najbardziej wiarygodnym wskaŸnikiem klinicznym statusu lipidowego [27].
Wyniki badañ u kobiet po menopauzie wykaza³y,
¿e korzystny wp³yw estrogenoterapii na uk³ad sercowo-naczyniowy obejmuje wielokierunkowe oddzia³ywania,
polegaj¹ce na neutralizacji reaktywnych form tlenu, regulacji aktywnoœci enzymów oksydacyjnych, a tak¿e indukcji produkcji tlenku azotu. Zaobserwowano znamienny wzrost zawartoœci produktów nadtleniania lipidów
oraz spadek ca³kowitej pojemnoœci antyoksydacyjnej
w surowicy krwi w 48 godz. po wyciêciu macicy z przydatkami. U pacjentek, u których zastosowano estrogenow¹ terapiê zastêpcz¹, 24 godz. po jej wdro¿eniu stwierdzono znamienny spadek intensywnoœci peroksydacji lipidów oraz wzrost potencja³u przeciwutleniaj¹cego [28].
Wyniki badañ poœwiêconych kardioprotekcyjnemu
dzia³aniu hormonalnej terapii zastêpczej s¹ jednak niejednoznaczne. Wyniki badañ HERS II oraz WHI (ramiê
estrogenowo-progestagenowe) wskazuj¹ na zwiêkszone ryzyko chorób uk³adu sercowo-naczyniowego u pacjentek stosuj¹cych hormonaln¹ terapiê zastêpcz¹ [29,
30]. Warto przypomnieæ zaskakuj¹cy wniosek z ramienia estrogenowego badania WHI, dotycz¹cego pacjentek po ooforektomii, donosz¹cy o spadku ryzyka
ostrych epizodów choroby niedokrwiennej serca [31].
Po menopauzie, w zwi¹zku z obni¿eniem poziomu
estrogenemii obserwuje siê zmiany poziomu bia³ek
uk³adu krzepniêcia i fibrynolizy [24, 32].
Gebara i wsp. na podstawie Framingham Offspring
Study stwierdzili, ¿e niedobór estrogenów w grupie pacjentek po menopauzie chirurgicznej i naturalnej, które
nie przyjmuj¹ hormonalnej terapii zastêpczej jest zwi¹zany ze znacznym wzrostem poziomu PAI-1 i TPA,
w porównaniu do tych, które stosuj¹ HTZ [33]. Inni autorzy porównali wp³yw doustnej i przezskórnej estrogenowej terapii zastêpczej (ETZ), stosowanej u pacjentek po histerektomii z przydatkami na parametry uk³adu krzepniêcia i fibrynolizy. Wœród parametrów fibrynolizy doustna ETZ powodowa³a skrócenie czasu lizy
skrzepu w euglobulinach oraz spadek poziomu TPA
oraz aktywnoœci PAI-1. Zaobserwowano obni¿enie poziomu fibrynogenu zarówno w przypadku doustnej, jak
i przezskórnej ETZ [34].
Wiele badañ wskazuje, ¿e wzrost stê¿enia homocysteiny (HCY) po menopauzie jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego
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[35, 36]. Trombogenne i aterogenne dzia³ania HCY s¹
wielokierunkowe [37–39].
Wyniki badañ w³asnych wskazuj¹, ¿e we wczesnym okresie pooperacyjnym po TAH&BSO, wykonanym u kobiet w wieku przedmenopauzalnym dochodzi
do wzrostu stê¿enia homocysteiny w surowicy krwi
¿ylnej. Zaobserwowany wzrost mo¿e mieæ zwi¹zek
z g³êbok¹ hipoestrogenemi¹ stwierdzan¹ po zabiegu.
W 24 godz. po wdro¿eniu w 2. dobie estrogenowej
przezskórnej terapii zastêpczej w dawce 100 µg/24
godz. stê¿enie homocysteiny istotnie obni¿y³o siê, do
poziomu nieró¿ni¹cego siê od wartoœci przedoperacyjnych. ETZ mo¿e byæ czynnikiem normalizuj¹cym stê¿enie homocysteiny ju¿ w 3. dobie po zabiegu [40].
Nies³uchowska-Frydrych i wsp. u pacjentek, u których zastosowano HTZ od 3. doby po histerektomii
z przydatkami nie obserwowali w okresie oko³ooperacyjnym objawów i wzrostu ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jednoczeœnie stwierdzili, ¿e w³¹czenie HTZ w zwi¹zku ze zniesieniem uci¹¿liwych objawów zwi¹zanych z niedoborem estrogenów u³atwia
prowadzenie profilaktyki przeciwzakrzepowej [41].
Ramiê estrogenowe badania WHI wskazuje na
wzrost ryzyka ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
u pacjentek po ooforektomii, przyjmuj¹cych skoniugowane koñskie estrogeny. Wzrost ryzyka by³ statystycznie istotny tylko w przypadku zakrzepicy ¿y³ g³êbokich
[31]. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e populacjê badan¹ stanowi³y kobiety o œredniej wieku powy¿ej 60. roku ¿ycia, u których w du¿ym odsetku obserwowano czynniki ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej.
Niezwykle wa¿nym czynnikiem ryzyka stosowania
hormonalnej terapii zastêpczej u pacjentek po histerektomii z przydatkami jest rak sutka. Li i wsp. stwierdzili
1,8 razy wiêksze ryzyko rozwoju raka piersi u pacjentek stosuj¹cych terapiê estrogenowo-progestagenow¹
w porównaniu z grup¹ przyjmuj¹ca estrogenow¹ terapiê
zastêpcz¹. Nie stwierdzono zwiêkszonego ryzyka rozwoju tego nowotworu u pacjentek przyjmuj¹cych tylko
estrogeny [42]. Wyniki niedawno zakoñczonego ramienia estrogenowego badania WHI równie¿ wskazuj¹ na
spadek ryzyka zapadalnoœci na raka sutka u pacjentek
przyjmuj¹cych same estrogeny [31]. Wa¿ny wydaje siê
tak¿e wp³yw HTZ na gêstoœæ mammograficzn¹ sutka
w aspekcie diagnostyki zmian patologicznych w sutku.
Sendag i wsp. wykazali znacznie rzadszy wzrost gêstoœci mammograficznej sutka wœród pacjentek przyjmuj¹cych tylko estrogeny (3,9%) w porównaniu do stosuj¹cych terapiê estrogenowo-progestagenow¹ (31,1%)
[43]. Inni badacze podaj¹ wiêksz¹ czêstoœæ wzrostu gêstoœci mammograficznej u pacjentek stosuj¹cych estrogenosubstytucjê (8,7–18%) [44, 45].
Osteoporoza jest powa¿nym problemem zdrowotnym u kobiet po menopauzie. W 1993 r. na konferencji
uzgodnieñ poœwiêconej osteoporozie zdefiniowano j¹
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nastêpuj¹co: uk³adowa choroba szkieletu, charakteryzuj¹ca siê ma³¹ mas¹ kostn¹ oraz zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, co zwiêksza ³amliwoœæ koœci i podatnoœæ na z³amania [46].
Menopauza przyspiesza utratê masy kostnej, zwi¹zan¹ z wiekiem. Kobieta w okresie pomenopauzalnym traci ok. 2% masy kostnej w ci¹gu roku, utrata masy kostnej jest najszybsza w ci¹gu pierwszych 10 lat po menopauzie [47]. Zmniejszenie masy kostnej w ci¹gu ca³ego
¿ycia mo¿e wynosiæ 30–40% szczytowej masy kostnej
[46]. Ma to szczególne znaczenie dla kobiet, u których
menopauza wyst¹pi³a wczeœnie. Kobiety, poddane menopauzie chirurgicznej trac¹ korzystne oddzia³ywanie
endogennych estrogenów œrednio 6–7 lat wczeœniej ni¿
ma to miejsce w przypadku menopauzy naturalnej.
Zgodnie ze stanowiskiem American College of Obstetricians and Gynecologists oraz American College
of Physicians, d³ugi okres niedoboru estrogenów (wiele lat po menopauzie, wczesna menopauza i usuniêcie
jajników) nale¿y do g³ównych klinicznych czynników
ryzyka osteoporozy i jest bezwzglêdnym wskazaniem
do wykonania pomiaru gêstoœci masy kostnej (badania
densytometrycznego) [48].
Niedawno opublikowano wyniki Narodowego Programu Oceny Ryzyka Osteoporozy (National Osteoporosis Rissk Assessement NORA). W próbie NORA
znaczna liczebnoœæ badanej grupy pozwoli³a na potwierdzenie, ¿e liczba lat up³ywaj¹cych od menopauzy
wi¹za³a siê ze znamiennie wiêkszym ryzykiem wyst¹pienia osteoporozy, niezale¿nie od wieku tylko u tych
kobiet, u których od menopauzy up³ynê³o wiêcej ni¿ 30
lat. Ze zmniejszeniem ryzyka wyst¹pienia osteoporozy
wi¹za³o siê wczeœniejsze b¹dŸ aktualne przyjmowanie
estrogenów po okresie menopauzy [49].
Estrogeny reguluj¹ wch³anianie i wydalanie wapnia
z ustroju przez bezpoœredni i poœredni wp³yw na hormony reguluj¹ce gospodarkê wapniow¹: parathormon
(PTH), kalcytoninê, aktywn¹ witaminê D oraz receptory wapniowe w œcianach jelita. Estrogeny odgrywaj¹
równie¿ wa¿n¹ rolê w regulacji produkcji cytokin, hamuj¹ ekspresjê genu interleukiny 6 (IL-6), zwi¹zanej
z hamowaniem rozwoju osteoklastów. Cantatore stwierdzi³, ¿e u pacjentek po histerektomii z ooforektomi¹,
u których nie zastosowano estrogenosubstytucji wzros³a
aktywnoœæ w surowicy fosfatazy alkalicznej, stê¿enie
parathormonu oraz poziomu IL-6 i IL-1. W grupie pacjentek z zastosowan¹ estrogenoterapi¹ poziom powy¿szych markerów nie ró¿ni³ siê istotnie w porównaniu
z populacj¹ pacjentek z zachowanymi jajnikami [50].
Rabiega i wsp. dokonali oceny zmian biochemicznych
markerów metabolizmu tkanki kostnej u kobiet po wyciêciu macicy z przydatkami w grupie stosuj¹cej estrogenow¹ terapiê zastêpcz¹, w porównaniu z niestosuj¹c¹ ETZ.
Stwierdzili, ¿e wczesny etap nag³ego niedoboru estrogenów po TAH&BSO powoduje zahamowanie metabolizmu kostnego (koœciotworzenia i resorpcji). W 4. dobie po
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zabiegu obserwuje siê niezbilansowan¹ przebudowê tkanki kostnej, wyra¿on¹ wzrostem resorpcji przy supresji koœciotworzenia. PóŸnym efektem niedoboru estrogenów
jest wzrost przebudowy tkanki kostnej, zarówno koœciotworzenia, jak i resorpcji, ale z przewag¹ resorpcji. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e profilaktyka wtórnej osteoporozy u kobiet
po wyciêciu macicy z przydatkami powinna obejmowaæ
jak najszybsze w³¹czenie estrogenoterapii [51].
W literaturze dotycz¹cej menopauzy i hormonalnej
terapii zastêpczej coraz czêœciej pojawia siê temat
wp³ywu estrogenów na funkcje poznawcze i ryzyko
wyst¹pienia zespo³ów otêpiennych.
Rola estrogenów w zapobieganiu i spowalnianiu
choroby Alzheimera jest ci¹gle kwesti¹ kontrowersyjn¹.
Jak podaje Jorm i wsp., na chorobê Alzheimera cierpi
ok. 2 razy wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn [52]. Czêstsze
wystêpowanie tej choroby u kobiet mo¿e byæ zwi¹zane
z wystêpuj¹cym po menopauzie nag³ym spadkiem stê¿enia estrogenów.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e wdro¿enie hormonalnej terapii zastêpczej poprawia funkcje poznawcze u kobiet po
menopauzie oraz zmniejsza ryzyko wyst¹pienia i spowalnia przebieg choroby Alzheimera [53].
Objawy naczynioruchowe, okreœlane jako uderzenia gor¹ca i nocne zlewne poty, s¹ klasycznym sygna³em menopauzy [5, 10]. Marianowski i wsp. stwierdzili pojawienie siê objawów wypadowych u pacjentek po
histerektomii z przydatkami ju¿ w 3. dobie po operacji
[8]. Porównuj¹c grupê kobiet po operacji wyciêcia macicy z przydatkami i bez z grup¹ pacjentek po menopauzie naturalnej Kornaga stwierdzi³a wiêkszy stopieñ
nasilenia objawów zespo³u klimakterycznego, oceniany skalami Kuppermana i Greena w I grupie. Wdro¿ona estrogenowa terapia zastêpcza da³a dobre efekty terapeutyczne w obydwu grupach [54].
Suplementacja hormonalna po menopauzie chirurgicznej zapobiega zaburzeniom wazomotorycznym, co
potwierdza kluczow¹ rolê niedoboru estrogenów w mechanizmie ich powstawania. Khastgir i wsp. w badaniu
obserwacyjnym, obejmuj¹cym 200 kobiet po histerektomii z lub bez usuniêcia jajników, stwierdzili pozytywny wp³yw hormonalnej terapii zastêpczej na objawy wypadowe [13]. W badaniu Langenberga i wsp. pacjentki po ooforektomii przyjmuj¹ce HRT rzadziej
uskar¿a³y siê na uderzenia gor¹ca [11]. Wœród korzystnych skutków wczeœnie wdro¿onej estrogenowej terapii zastêpczej, Marianowski i wsp. sugeruj¹ poprawê
stanu psychicznego operowanych pacjentek, spadek
koniecznoœci stosowania u nich antybiotyków i leków
uspokajaj¹cych w okresie pooperacyjnym, oraz skrócenie œredniego czasu hospitalizacji [8].
Tkanki uk³adu moczowo-p³ciowego pozbawione
oddzia³ywania estrogenów stopniowo ulegaj¹ atrofii,
prowadz¹cej do upoœledzenia ich funkcji. Niedobór estrogenów powoduje atrofiê nab³onka pokrywaj¹cego
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b³onê œluzow¹ pochwy, zmniejsza siê zawartoœæ glikogenu w komórkach nab³onka, zanika fizjologiczna flora bakteryjna, wzrasta pH. Stan ten sprzyja rozwojowi
stanu zapalnego pochwy. Zmiany zanikowe pochwy
polegaj¹ na œcieñczeniu oraz zwiêkszeniu wra¿liwoœci
jej œcian i zwi¹zanym z tym œwi¹dem, pieczeniem oraz
dyspareuni¹. Zmniejszenie produkcji œluzu przez gruczo³y b³ony œluzowej powoduje utratê wilgotnoœci pochwy i uczucie suchoœci, objawy te uniemo¿liwiaj¹ satysfakcjonuj¹ce ¿ycie p³ciowe [55, 56].
Podobnie jak w pochwie, równie¿ w uk³adzie moczowym hipoestrogenemia powoduje zmiany zanikowo-zapalne. Pacjentki zg³aszaj¹ czêstomocz, parcie na mocz,
nawracaj¹ce zaka¿enia oraz nietrzymanie moczu [55, 56].
Cardozo i wsp. na podstawie metaanalizy badañ
oceniaj¹cych wp³yw preparatów estrogenowych na
zmiany zanikowe pochwy i dolnego odcinka dróg moczowych stwierdzili, ¿e estrogeny, bez wzglêdu na rodzaj preparatu i drogê podania, skutecznie znosz¹ objawy zwi¹zane z zanikiem b³ony œluzowej pochwy i pêcherza moczowego u kobiet po menopauzie [55].
Szczególn¹ uwagê zwraca siê w literaturze na zaburzenia procesu gojenia ran skóry u kobiet po menopauzie oraz korzystny wp³yw suplementacji estrogenami na
gojenie ran we wczesnym okresie po histerektomii
z ooforektomi¹. Ashcroft i wsp. stwierdzili, ¿e zastosowanie estradiolu drog¹ przezskórn¹ powodowa³o u operowanych kobiet przyspieszenie gojenia rany, zmniejszenie jej wielkoœci oraz wzrost poziomu kolagenu i fibronektyny w goj¹cej siê tkance. Jednoczeœnie estrogenoterapia wywo³ywa³a spadek poziomu elastazy w goj¹cej siê tkance i mniejsz¹ degradacjê fibronektyny [57].
Wœród mechanizmów pozytywnego wp³ywu estrogenów na gojenie ran wymieniane jest dzia³anie przeciwzapalne, u³atwienie rewaskularyzacji oraz przyspieszenie obkurczania rany. Kvasnicka i wsp. zaobserwowali hamowanie przez estrogeny reakcji zapalnej ostrej
fazy oraz redukcjê uwalniania cytokin prozapalnych,
takich jak IL-1β czy TNF-α [58]. Koh i wsp. stwierdzili przeciwzapalne dzia³anie 17β-estradiolu w mechanizmie obni¿ania poziomu rozpuszczalnych cz¹stek adhezyjnych, takich jak E-selektyna, ICAM-1 oraz
VCAM-1 [59]. Zdaniem Krasinskiego i wsp. substytucja estrogenowa po kastracji chirurgicznej powoduje
przyspieszenie regeneracji œródb³onka w obrêbie eksperymentalnie uszkodzonych naczyñ. Reendotelizacja
po wdro¿eniu estrogenoterapii manifestowa³a siê m.in.
wzrostem produkcji tlenku azotu [60].
Zaburzenia seksualne u kobiet po zabiegach operacyjnych w obrêbie narz¹du rodnego wynikaj¹ ze
wspó³oddzia³ywania czynników somatycznych i psychicznych. Z badañ przeprowadzonych przez Raboch
i wsp. na populacji 164 operowanych kobiet wynika, ¿e
przyczyn¹ zaburzeñ seksualnych s¹ zmiany hormonalne oraz lêk o przedwczesne starzenie siê [61]. Hertz
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i Molinski stwierdzili, ¿e operacje ginekologiczne
zmieniaj¹ obraz cia³a kobiety, prowokuj¹ irracjonalne
fantazje i pogl¹dy, co w nastêpstwie prowadzi do zaburzeñ w relacjach partnerskich [62]. Wed³ug Sherwina
i wsp. u kobiet po menopauzie chirurgicznej ³¹cznie
stosowane estrogeny i androgeny zwiêkszaj¹ subiektywn¹ reaktywnoœæ seksualn¹, czego nie obserwuje siê
przy stosowaniu samych estrogenów [63]. Rola testosteronu w seksualnoœci kobiet jest ró¿nie oceniana.
Dow i wsp., badaj¹c kobiety po ooforektomii z zanikiem zainteresowania ¿yciem seksualnym, stwierdzili
podobn¹ poprawê reaktywnoœci seksualnej zarówno
w grupie otrzymuj¹cej sam estradiol, jak i w grupie
otrzymuj¹cej estradiol i testosteron [64].
Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, obustronna
salpingo-ooforektomia u kobiet w wieku premenopauzalnym prowadzi do powa¿nych ogólnoustrojowych
konsekwencji zdrowotnych. Liczne obserwacje kliniczne potwierdzaj¹ korzystne skutki wczeœnie wdro¿onej estrogenosubstytucji po TAH&BSO u pacjentek
przed menopauz¹. Postêpowanie takie jest powszechnie rekomendowane po rozwa¿eniu korzyœci i ryzyka
dla pacjentki [5, 7, 8, 11, 12, 28, 57].
Zgodnie z Rekomendacjami Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie
stosowania hormonalnej terapii zastêpczej przedwczesna menopauza jest jednym ze wskazañ do rozpoczêcia HTZ. Jednoczeœnie u kobiet po usuniêciu macicy
uzasadnione jest stosowanie samych estrogenów. Zalecana jest indywidualizacja hormonalnej terapii zastêpczej (droga podania, rodzaj stosowanych preparatów oraz dawka) [65, 66]. Przewa¿a opinia, ¿e estrogenosubstytucjê nale¿y wdro¿yæ jak najwczeœniej po
operacji. W naszym oœrodku jest ona rozpoczynana po
pe³nym uruchomieniu pacjentki na prze³omie 1. i 2.
doby pooperacyjnej. Odwlekanie wdro¿enia ETZ nie
ma u wiêkszoœci pacjentek uzasadnienia, szczególnie
wobec faktu, ¿e wczeœnie wdro¿ona estrogenosubstytucja ma udowodnione korzyœci dla przebiegu pooperacyjnego. Ze wzglêdu na objawy ostrej fazy pokastracyjnej pacjentki te wymagaj¹ rozpoczêcia ETZ na stosunkowo wysokim poziomie dawki. W okresie pooperacyjnym najkorzystniejsz¹ drog¹ podawania estrogenów wydaje siê byæ droga przezskórna lub donosowa.
Zastosowanie w tym okresie drogi doustnej ze wzglêdu na ograniczenia przyjmowania pokarmów przez
pacjentki jest utrudnione. Z kolei podawanie estrogenów w postaci preparatów domiêœniowych o przed³u¿onym dzia³aniu nie wydaje siê w okresie pooperacyjnym optymalne, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci natychmiastowego przerwania podawania estrogenów
w przypadku wyst¹pienia objawów niepo¿¹danych.
W naszym oœrodku rozpoczynamy od systemów przezskórnych aplikuj¹cych od 80 do 100 µg estradio-
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lu/dobê. Wyniki badañ w³asnych wykaza³y, ¿e zastosowanie tego poziomu dawki w ostrej fazie pokastracyjnej skutkuje poziomem estrogenemii nieznamiennie
ró¿nym od stwierdzanego przed operacj¹ [7]. W wiêk-

szoœci przypadków uzasadnione jest w póŸniejszym
okresie stopniowe redukowanie dawki estradiolu do
poziomu dawki minimalnie skutecznej w eliminacji
objawów wypadowych.

Summary
Bilateral salpingoophorectomy results in dramatic decreases in estrogen, progesterone
and testosterone blood levels. Surgical menopause in premenopausal women causes important somatic and physiologic changes such as menopause symptoms which can have profound negative effects on normal activities of daily living and quality of life and long-term
chronic disease, particulary cardiovascular disease and osteoporosis. Observational epidemiological studies suggest that a major step after surgical intervention is initiation of estrogen replacement therapy as soon as possibile. Early initiation of estrogen replacement therapy is recomended to prevent the complications. This article presents several beneficial health effects estrogen replacement therapy.
Key words: surgical menopause, early estrogen replacement therapy
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