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Niewydolność hormonalna jajnika wprowadza organizm
kobiety w nowy etap jej życia biologicznego.
Zdecydowana większość kobiet doświadczy w tym okresie
uciążliwych, związanych z niedoborem estrogenów dolegliwo
ści – zarówno wczesnych, głównie neurowegetatywnych, jak
też późnych, związanych z zagrożeniami, jakie niosą mniej lub
bardziej odległe następstwa hypoestrogenizmu: zmianami za
nikowymi w obrębie układu moczowo-płciowego, zaburzeniami
statyki narządu płciowego, nietrzymaniem moczu czy nawraca
jącymi infekcjami dróg moczowych.
O ile uciążliwe dolegliwości naczynioruchowe i psycho
emocjonalne związane z okresem menopauzy ustępują lub
zmniejszają się po upływie kilku lat, o tyle dolegliwości związa
ne z atrofią urogenitalną wykazują tendencję do stopniowego
nasilania się w miarę starzenia [82]. (Tabela I).
Dolegliwości na tle atrofii urogenitalnej mogą również zgła
szać pacjentki z endometriozą leczoną długotrwale farmako
logicznie (leki antygonadotropowe, gestageny, analogi GnRH),
z zaburzeniami endokrynologicznymi (I, III, V,VI i VII grupa wg
klasyfikacji WHO), długotrwale karmiące piersią jak też leczone
chirurgicznie, energią promienistą, chemio- lub hormonoterapią
(SERM, SEEM, agoniści/antagoniści GnRH, inhibitory aroma
tazy) z powodu nowotworów złośliwych narządów płciowych
i gruczołu piersiowego [82].

Symptomatologia dolegliwości
urogenitalnych na tle niedoboru
estrogenów
U pacjentek z niedoborami estrogenów nabłonek pokry
wający tarczę części pochwowej szyjki macicy staje się deli
katny i podatny na urazy. Śluzówka pochwy staje się cienka.
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Wysokość przedniego i tylnego słupa marszczek pochwowych
zmniejsza się, co prowadzi do wygładzenia jej ścian. Wzrasta
zasadowość wydzieliny pochwowej. U kobiet po menopauzie
odczyn wydzieliny pochwowej o wartości pH powyżej 5 korelu
je z podwyższonym stężeniem FSH w surowicy krwi. Zmniejsza
się produkcja wydzieliny pochwowej i śluzu szyjkowego. Może
to być przyczyną krwawień podczas współżycia płciowego czy
próby wprowadzenia wziernika podczas badania ginekologicz
nego [10, 69, 71, 82].
Suchość pochwy, wzrost pH wydzieliny pochwowej, zmia
ny jakościowe i ilościowe dotyczące flory zasiedlającej pochwę
odpowiadają za zwiększoną podatność tego narządu na infek
cje [14, 73, 91, 93]. Ze względu na bliskie sąsiedztwo dróg
wyprowadzających mocz, przewlekłym infekcjom w pochwie
towarzyszą zwykle stany zapalne cewki i pęcherza moczowego
[71]. Zmianom zanikowym w pochwie towarzyszą świąd i pie
czenie – objawy typowe dla podrażnienia tkanek [82, 90].
W nabłonku pochwy pojawiają się mikroszczeliny a u pa
cjentek aktywnych seksualnie drobne mechaniczne uszkodze
nia. Są one przyczyną podrażnienia i/lub dyskomfortu bólowe
go. Ubytki śluzówki są bezpośrednią przyczyną zanikowego
zarostowego zapalenia pochwy. Stan ten doprowadza do po
wstawania zlepów, przewężeń a nawet całkowitej obliteracji po
chwy, głównie u niewspółżyjących płciowo kobiet [54, 66, 67].
Pacjentki zgłaszają istotne pogorszenie jakości życia płcio
wego lub nasilenie już istniejących zaburzeń związanych z od
powiedzią seksualną kobiety na etapie pożądania, podniecenia,
orgazmu czy satysfakcji z kontaktów intymnych [70]. Zmiany
w obrębie układu moczowego mogą odpowiadać za dysfunk
cję związaną z zaburzeniami percepcji czuciowej przy odda
waniu moczu, zwiększeniem częstości mikcji, dyzurią, nokturią
oraz zaburzeniami trzymania moczu na tle parć naglących, wy
siłkowej lub mieszanej postaci tej choroby [30, 77].
Niedobór estrogenów odpowiada za zmiany zanikowe
w obrębie trójkąta pęcherza moczowego, obniżenie napięcia
mięśniowego w obrębie struktur mięśniowo-łącznotkankowych
przepony moczowo-płciowej, zaburzenia metabolizmu kolage
nu oraz zmniejszenie aktywności układu α-adrenergicznego
unerwiającego szyję pęcherza i zwieracz cewki moczowej [35,
63, 66].
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Tylko 25% kobiet cierpiących z powodu atrofii sromu i po
chwy zgłasza ten problem swojemu lekarzowi. Kobiety po me
nopauzie, pomimo istotnego pogorszenia jakości życia, uznają
problemy zdrowotne na tle zaników w układzie moczowo-płcio
wym za naturalne, traktując swoje dolegliwości jako nieuchron
nie związane z okresem starzenia.
Z drugiej strony, personel medyczny nie zawsze wyka
zuje aktywność w kierunku informowania pacjentek o możli
wościach terapeutycznych leczenia dolegliwości związanych
z atrofią urogenitalną.

Miejscowa estrogenoterapia (ET)
w schorzeniach uroginekologicznych

Błona śluzowa cewki moczowej staje się cieńsza. Docho
dzi do zmian wstecznych w obrębie podśluzówkowych splotów
naczyniowych. Odpowiada to za obniżenie ciśnienia śródcew
kowego, elementu wspomagającego mechanizm zwieraczowy
cewki moczowej [19].
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Estrogeny, podawane miejscowo lub systemowo, są od
dawna wykorzystywane w leczeniu wymienionych powyżej
stanów. Empiryczną podstawą do zastosowania estrogeno
wej terapii substytucyjnej w leczeniu dolegliwości uroginekolo
gicznych jest obecność receptorów dla sterydów jajnikowych
w tkankach narządu płciowego i miednicy mniejszej kobiety,
zwłaszcza w obrębie ścian i przedsionka pochwy, cewki mo
czowej oraz sromu [5, 31, 56, 79, 92].
Głównym celem leczenia opartego na dopochwowym
podawaniu estrogenów jest zniesienie lub złagodzenie uciąż
liwych dolegliwości urogenitalnych na tle ich niedoboru oraz
odtworzenie i utrzymanie prawidłowych relacji anatomicznofizjologicznych w obrębie układu moczowo-płciowego przy bra
ku lub jedynie minimalnym efekcie ogólnoustrojowym terapii.
Leczenie jest przeznaczone dla kobiet nie tolerujących lub
nie mogących stosować estrogenów w terapii systemowej,
zwłaszcza długotrwałej, a uskarżających się na dolegliwości
związane z atrofią urogenitalną, bez dolegliwości neurowegeta
tywnych i czynników ryzyka schorzeń związanych z niedoborem
estrogenów np. osteoporozą. Dotyczy to również aktywnych
seksualnie kobiet po menopauzie niezadowolonych z uprzed
nio zalecanych im metod niehormonalnych. Jest to również
opcja leczenia dla zdrowych kobiet stosujących hormonalną
terapię systemową, ale zgłaszających brak poprawy w zakre
sie dolegliwości urogenitalnych i/lub dodatkowo obciążonych
wywiadem w kierunku nowotworów estrogenoniezależnych.
W przypadku kobiet leczonych uprzednio z powodu no
wotworów estrogenozależnych decyzja o zastosowaniu miej
scowym estrogenoterapii powinna być podejmowana indywi
dualnie, po wyczerpującym omówieniu z pacjentką wszystkich
aspektów dotyczących korzyści/ryzyka wynikających z takiego
leczenia. Minimalna absorpcja systemowa niskich dawek es
trogenów podawanych dopochwowo pozwala na rozważenie
w tej grupie kobiet lokalnej terapii hormonalnej.
Wybór postaci farmakologicznej leku (estradiol, estriol,
skoniugowane estrogeny), forma aplikacji dopochwowej (ta
bletka, globulka, insert, krem), zależny jest od indywidualnych
preferencji pacjentki, nasilenia i typu dolegliwości urogenital
nych, szybkości ich ustępowania w trakcie leczenia oraz wie
dzy i doświadczenia klinicznego lekarza. Jedynie w przypadku
zmian zarostowych w pochwie, preferowana jest w pierwszym
etapie ET w postaci kremu [82].
Nie opublikowano wiarygodnych danych dotyczących ograniczeń czasowych stosowania lokalnej ET.
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Korzystny efekt terapeutyczny miejscowego podawania
estrogenów zgłaszany jest przez 80-90% kobiet już po 4-6
tygodniach leczenia. Roczna terapia miejscowo podawanymi
estrogenami uznawana jest za bezpieczną. Systemowe poda
wanie gestagenów w przedziałach sześciomiesięcznych u pa
cjentek leczonych dopochwowo niskodawkowanymi estroge
nami w schemacie ciągłym nie jest aktualnie postępowaniem
zalecanym ze względu na znikome ryzyko powstania rozrostów
endometrium po miejscowej ET. Tego typu działanie było za
lecane w przypadku stosowania wysokich dawek estradiolu
(>0,5mg E2/dobę).
Nie dysponujemy aktualnie wystarczającymi dowodami
medycznymi potwierdzającymi korzyści wynikające z systema
tycznego nadzoru ultrasonograficznego dotyczącego pomiaru
wysokości błony śluzowej macicy u asymptomatycznych ko
biet stosujących lokalnie estrogeny. Jedynie u pacjentek oty
łych, z nadciśnieniem, długotrwale stosujących miejscową ET
w wysokich dawkach, z plamieniami w wywiadzie, zaleca się
przeprowadzenie dodatkowych testów weryfikujących bezpie
czeństwo terapii.
Brak jest wiarygodnych danych dotyczących bezpieczeń
stwa lokalnej ET u pacjentek z obciążonym wywiadem w kie
runku chorób zakrzepowo-zatorowych [15, 58, 76, 82].
Nie dysponujemy obecnie odpowiednio zweryfikowanymi
dowodami, że estrogeny podawane miejscowo mają korzyst
ny wpływ na poprawę komfortu życia u kobiet z nietrzymaniem
moczu czy zaburzeniami statyki narządu płciowego. Jednak
wiele danych wskazuje na to, że dopochwowe podawanie es
trogenów w okresie przed i pooperacyjnym optymalizuje proces
gojenia rany oraz zapobiega niektórym powikłaniom wynikają
cym z zastosowania implantów polipropylenowych.

Vagifem w terapii zmian zanikowych
w obrębie układu moczowo-płciowego
Dopochwowa postać estradiolu jest efektywną opcją te
rapeutyczną w leczeniu zmian na tle atrofii urogenitalnej [51,
52]. Estradiol jest dobrze wchłaniany przez błonę śluzową po
chwy, jednak mechanizm absorpcji estradiolu przez śluzówkę
pochwy nie został dokładnie wyjaśniony [58].
Dopochwowa droga podawania estradiolu umożliwia
zmniejszenie dawki terapeutycznej sterydu do wartości mini
malnych (7,5-25μg) dzięki wyeliminowaniu efektu pierwszego
przejścia na poziomie komórki wątrobowej [86]. Doskonałe
wchłanianie estradiolu przez śluzówkę pochwy może odpowia
dać za przejściową fluktuację jego poziomu w surowicy krwi
w pierwszych tygodniach terapii, zwłaszcza u pacjentek ze
średnio-ciężką i ciężką postacią atrofii urogenitalnej. Z tego po
wodu zastosowanie dawek większych niż 100μg może powo
dować wzrost stężenia estradiolu w surowicy krwi do wartości
obserwowanych po przezskórnej aplikacji równoważnej dawki
17-beta estradiolu.
Wzrost grubości nabłonka pochwy po leczeniu niskimi daw
kami estradiolu paradoksalnie zmniejsza po 3-4 tygodniach te
rapii wchłanianie hormonu i stabilizuje jego poziom w surowicy
krwi w zakresie wartości typowych dla menopauzy. Dopochwo
we podanie estradiolu w dawce mniejszej niż 10μg dziennie nie
powoduje zauważalnego wzrostu stężenia sterydu w surowicy
krwi. Dawka ta jest powszechnie uznawana za optymalną dla
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schematu miejscowej terapii ciągłej [58]. Już po 3 tygodniach
miejscowego leczenia estradiolem odnotowano poprawę do
brostanu nabłonka pochwy ocenianą zmniejszeniem odczynu
pH wydzieliny pochwowej oraz technikami cytologii eksfolia
tywnej. Dla komórek nabłonka cewki moczowej efekt ten był
zaobserwowany dopiero po 12 tygodniach przyjmowania leku.
Ustąpienie lub złagodzenie dolegliwości urogenitalnych po
twierdziło 82% kobiet przyjmujących lek.
Stężenie estradiolu w surowicy krwi mieściło się w zakresie
wartości typowych dla okresu menopauzy (pomiędzy 3 a 10
pg/ml). Wysokość endometrium w analizowanych grupach była
zbliżona i nie przekraczała wartości 5mm, zarówno na począt
ku jak i po 12 tygodniach badania. W grupie pacjentek stosu
jących dopochwowo 10μg estradiolu bioptaty błony śluzowej
macicy wykazały jej atrofię [73].

Vagifem
Tabletka Vagifem zawiera 25,8μg półwodzianu estradio
lu (estra-1,3,5 [10)trenie-3,17 diol), co odpowiada ilości 25μg
czystego hormonu. Vagifem podawany dwukrotnie w okresie
tygodnia jest lekiem bezpiecznym. Stężenie estradiolu w suro
wicy kobiet (n=42) stosujących Vagifem przez okres 12 tygodni
mieściło się w zakresie wartości typowych dla okresu przekwi
tania. Stężenie estronu we krwi, mierzone na początku, w trak
cie oraz po zakończeniu dopochwowej terapii estradiolem, nie
zmieniało się. Świadczy to o braku ogólnoustrojowego działa
nia niskich dawek estradiolu podawanych miejscowo [51].
Tylko w jednym badaniu z udziałem pacjentek leczonych
z powodu raka sutka lekami z grupy inhibitorów aromatazy od
notowano wyższe stężenie estradiolu w surowicy krwi po 14
dniach podawania Vagifemu (średnio 72pmol/l; wartość przed
rozpoczęciem terapii: 5pmol/l). Stężenie estradiolu uległo nor
malizacji w 4 tygodniu leczenia i nie przekraczało poziomu 35
pmol/l (średnio 16pmol/l) [38]. Nie odnotowano wpływu dopo
chwowej terapii niską dawką estradiolu na wysokość endometrium, objętość macicy czy jej wymiar strzałkowy, ocenianych
ultrasonograficznie [7].
W celu optymalizacji pożądanego efektu urogenitalnego
jak też zminimalizowania ryzyka rozrostu błony śluzowej macicy
tabletka Vagifemu powinna być umieszczana w 1/3 dolnej czę
ści pochwy. W przypadku głębokiej insercji Vagifemu w okolice
sklepień pochwy odnotowano w ultrasonografii dopplerowskiej
zmiany unaczynienia narządu płciowego polegające na zwięk
szeniu przepływu krwi w tętnicach macicznych (zmniejszenie
wskaźników pulsacji i oporu). Tabletka Vagifemu umieszczona
w dolnej 1/3 części pochwy nie wpływała na parametry prze
pływu w tętnicach macicznych, natomiast odnotowano korzyst
ną poprawę hemodynamiki krążenia w naczyniach okołocew
kowych [16].
Po 14 dniach miejscowej terapii estradiolem w dawce
25μg odsetek komórek warstwy przypodstawnej pochwy, oce
nianych w rozmazie cytohormonalnym, zmalał o blisko połowę
podczas gdy komórek warstwy pośredniej i powierzchownej
wzrósł odpowiednio o 25% i 26%. Zbliżone rezultaty odnoto
wano także dla komórek nabłonka cewki moczowej. Świadczy
to o korzystnym efekcie cytomorfologicznym niskiej dawki es
tradiolu na pochwę i dolny odcinek dróg wyprowadzających
mocz [49, 50].
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Porównując dwa systemy terapeutyczne stosowane w lo
kalnej estrogenoterapii: skoniugowane estrogeny (CEE) oraz
estradiol, w grupie kobiet stosujących CEE odnotowano wyż
sze stężenia estradiolu oraz niższą koncentrację FSH w suro
wicy krwi w porównaniu do pacjentek stosujących dopochwo
wo estradiol. W grupie leczonej estradiolem stwierdzono tylko 1
przypadek proliferacji błony śluzowej macicy w porównaniu do
7 odnotowanych u pacjentek stosujących CEE.
W grupie kobiet otrzymujących estradiol akceptacja terapii
była wyższa, a pacjentki częściej deklarowały chęć dalszego
leczenia [65]. W grupie kobiet stosujących miejscowo estradiol
rzadziej obserwowano krwawienia z macicy w porównaniu do
kobiet leczonych CEE w postaci kremu. Pacjentki zdecydo
wanie preferowały miejscową ET w postaci tabletek lub pier
ścieni z estradiolem. Nie dysponujemy wiarygodnymi danymi
dotyczącymi bezpieczeństwa długoterminowej miejscowej te
rapii estrogenami. Najlepiej udokumentowane badanie dotyczy
dopochwowej postaci estradiolu stosowanej przez okres roku
[18, 58]. Histopatologiczna analiza fragmentów endometrium
uzyskanych od pacjentek leczonych miejscowo estradiolem nie
wykazała przypadków rozrostu tej tkanki w okresie 2 lat od roz
poczęcia terapii [45].

Vagifem w leczeniu nietrzymania moczu
u kobiet
Istnieje wiele prac dotyczących zastosowania estrogenów
w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet, ale tylko nieliczne po
zwalają na wyciągnięcie wiążących wniosków. W świetle reguł
medycyny opartej na faktach aktualna wiedza dotycząca roli
estrogenów w leczeniu innych niż atrofia dolegliwości urogi
nekologicznych dostarcza nam niejednoznacznych lub wręcz
sprzecznych informacji [76].
Znikoma ilość dobrze zaprogramowanych badań nie po
zwala w chwili obecnej na jednoznaczne potwierdzenie lub
zanegowanie ich rzeczywistej użyteczności klinicznej. Kontro
wersyjne wydają się być zwłaszcza dane dotyczące wpływu
systemowej terapii substytucyjnej i/lub lokalnie stosowanych
hormonów estrogenowych na poprawę funkcjonowania me
chanizmów kontrolujących trzymanie moczu.
Większość badań dotyczących działania estrogenów na
struktury miednicy mniejszej należy do grupy analiz obserwa
cyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że w badaniach
oceniano różne typy estrogenów, podawane odmiennymi dro
gami, w różnych postaciach, dawkach i schematach leczni
czych o różnym czasie trwania. O ile podawanie estrogenów
prowadzi do złagodzenia lub ustąpienia dolegliwości związa
nych ze zmianami zanikowymi w obrębie pochwy i sromu, to
w większości badań nie wykazano istotnych różnic po zasto
sowaniu lokalnej lub systemowej ET na poprawę jakości życia
pacjentek z wysiłkową lub naglącą formą nietrzymania moczu.
Nie potwierdzono w sposób obiektywny wpływu ET na ilość
i objętość niekontrolowanych ucieczek moczu. Odnotowano,
co prawda wzrost wartości ciśnienia zamykającego cewkę mo
czową, ale istotne podwyższenie tego parametru potwierdzono
tylko w jednym badaniu.
Warto jednak odnotować fakt, że w kilku analizach wy
kazano korzyści wynikające ze skojarzonego podawania es
trogenów i agonistów receptora α-adrenergicznego, który to
schemat terapeutyczny poprawiał odczucia kobiet związane
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z kontrolą nad trzymaniem moczu. Lokalna ET i systematycz
ne ćwiczenia mięśni dna miednicy mniejszej, w subiektywnej
ocenie leczonych, przynoszą zauważalną poprawę w zakresie
redukcji epizodów ucieczek moczu u pacjentek z łagodną po
stacią wysiłkowego nietrzymania moczu. W przypadku kobiet
leczonych z powodu parć naglących odczucia chorych, co do
efektywności terapii hormonalnej nie były jednoznaczne.
Wykazano, co prawda subiektywną poprawę w redukcji
dolegliwości związanych z nieprawidłową funkcją wypieracza
pęcherza moczowego i zmniejszenie liczby mikcji, ale różnice
te nie były statystycznie istotne w porównaniu do kobiet otrzy
mujących placebo. Co więcej, niekiedy wręcz odnotowano
zwiększenie odsetka chorych, u których doszło do nasilenia
dolegliwości związanych z nietrzymaniem moczu. Dotyczyło to
zwłaszcza kobiet starszych, przyjmujących sterydy jajnikowe
systemowo. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak reko
mendacji dla leczenia estrogenami objawów zespołu pęcherza
nadreaktywnego [66, 67, 68, 83].
Z teoretycznego punktu widzenia zastosowanie estroge
nów w terapii wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u ko
biet polega na wykorzystaniu ich pożądanego efektu na struk
tury układu moczowo-płciowego, zwłaszcza na okołocewkową
produkcję kolagenu oraz poprawę wartości ciśnienia zamykają
cego cewkę moczową.
U kobiet cierpiących z powodu wysiłkowej formy nietrzy
mania moczu odnotowano zaburzenia dotyczące syntezy i cał
kowitej zawartości kolagenu włókienkowego w skórze, więza
dle obłym, nabłonku pochwy i powięzi łonowo-cewkowej [22,
36, 47, 48, 60, 61, 62, 85].
Liczne obserwacje wskazują na istotną rolę estrogenów
w regulacji aktywności proteaz odpowiedzialnych za degrada
cję kolagenu. Estrogeny poprzez wpływ na aktywność kolage
nolityczną komórek tkanki łącznej regulują fazę „remodelingu”
procesu gojenia rany [11, 12, 13].
Estrogeny stymulują aktywność metaloproteinaz i zwięk
szają obrót metaboliczny kolagenu w obrębie miednicy mniej
szej [36, 48]. Estradiol zwiększa ekspresję cystatyny C w fi
broblastach oraz komórkach mięśniowych gładkich pochwy
- białka będącego inhibitorem proteinazy cysteinowej, enzymu
odgrywającego istotna rolę w przebudowie macierzy pozako
mórkowej. Wysoka zawartość cystatyny C zwiększa wytrzyma
łość biomechaniczną pochwy i może opóźniać wystąpienie lub
łagodzić stopień nasilenia zaburzeń statyki pochwy i podparcia
cewki moczowej [78].
Wykazano korelację pomiędzy całkowitą zawartością ko
lagenu w skórze a wartościami ciśnienia zamykającego cewkę
moczową: w spoczynku i podczas wykonywania próby kaszlo
wej [87]. Jackson i wsp. [35] zaobserwowali niejednoznaczny
wpływ doustnej estrogenowej terapii zastępczej na aktywność
metaboliczną tkanki łącznej pochwy u kobiet z WNM. Dopie
ro po sześciu miesiącach przyjmowania estradiolu odnotowa
no wzrost stężenia biochemicznych markerów świadczących
o pobudzeniu procesów związanych z produkcją kolagenu de
novo. Jednak całkowita zawartość kolagenu w pochwie u ko
biet z WNM zmniejszyła się [36].
Interesującą opcją terapeutyczną w leczeniu nietrzymania
moczu może być jednoczesne miejscowe zastosowanie estro
genów np. estradiolu, ze środkami działającymi na receptory
cholinergiczne oraz α-adrenergiczne.
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Stymulacja tych receptorów w komórkach mięśniowych
gładkich cewki oraz pęcherza moczowego odpowiada za ich
skurcz. Powoduje to podwyższenie napięcia w komórkach mię
śniowych gładkich cewki moczowej i splotów okołocewkowych
a przez to podwyższenie wartości ciśnienia zamykającego
cewkę. Wykazano, że miejscowe podanie estrogenu w połą
czeniu z fenylopropanolaminą daje efekt zdecydowanie lepszy
zarówno w ocenie subiektywnej jak i obiektywnej poprawy trzy
mania moczu, w porównaniu do zastosowania tylko samego
estrogenu lub fenylopropanolaminy [3, 32].
Inną alternatywną metodą leczenia WNM jest dopochwo
we stosowanie estradiolu z jednoczesnym wdrożeniem progra
mu ćwiczeń mięśni dna miednicy. Wykazano bowiem, że tego
typu postępowanie lecznicze, w odczuciu pacjentek było bar
dziej efektywne klinicznie w porównaniu z samymi ćwiczeniami
Kegla [34].
Z teoretycznego punktu widzenia dopochwowa postać es
tradiolu w połączeniu z preparatami antycholinergicznymi może
być użyteczna w leczeniu naglącej postaci nietrzymania moczu.
Dzięki podwyższeniu progu wrażliwości pęcherza na rozciąga
nie estrogeny zwiększają funkcjonalną pojemność pęcherza
moczowego. Podobnie jak w przypadku wysiłkowej i mieszanej
formy nietrzymania moczu jedynie kilka dobrze zaprogramowa
nych badań pozwala na rzeczywistą ocenę efektywności sto
sowania estrogenów w naglącej formie nietrzymania moczu.
W grupie 110 kobiet stosujących miejscowo estradiol
w postaci tabletek dopochwowych odnotowano istotną reduk
cję parć naglących, najprawdopodobniej poprzez odwrócenie
zmian atroficznych dotyczących dolnego odcinka dróg moczo
wych [4].

Vagifem w leczeniu nawracających
zapaleń dróg moczowych
Nawracające infekcje dróg moczowych u kobiet w okresie
menopauzy dotyczą niemal co piątej pacjentki [6, 72]. Niepra
widłowe opróżnianie pęcherza moczowego, zaleganie moczu
po mikcji, nietrzymanie moczu i stolca przy nieprawidłowych
nawykach higienicznych starszych kobiet – to najczęstsze
przyczyny sprawcze tej patologii.
Istotnym czynnikiem predestynującym do podwyższenia
ryzyka stanów zapalnych cewki moczowej i pęcherza moczo
wego są zmiany w ekosystemie pochwy wynikające ze zmniej
szenia liczby pałeczek kwasu mlekowego oraz wzrostu pH
wydzieliny pochwowej. Zmniejszenie liczby pałeczek kwasu
mlekowego umożliwia niekontrolowane namnażanie bakterii
Gram dodatnich – drobnoustrojów powszechnie uznawanych
za silne uropatogeny.
U kobiet po menopauzie z nawracającymi zakażeniami
układu moczowego w wywiadzie zalecanym leczeniem uzupeł
niającym postępowanie chemioterapeutyczne jest miejscowa
estrogenoterapia, o ile nie ma przeciwwskazań do jej zastoso
wania. Komitet nadzorujący badania nad stosowaniem hormo
nalnej terapii zastępczej w leczeniu zaburzeń uroginekologicz
nych (HUT - Hormones and Urogenital Therapy Committee)
rekomenduje dopochwowe stosowanie estrogenów w leczeniu
nawracających infekcji dróg moczowych w okresie menopauzy
jako efektywne klinicznie i w pełni uzasadnione naukowo [18,
40, 53, 66, 67, 68, 80, 82].
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Estrogeny prowadzą do przywrócenia prawidłowego eko
systemu pochwy, co jest teoretyczną podstawą ich stosowania
w prewencji nawracających stanów zapalnych dróg moczo
wych w okresie menopauzy. Do dzisiaj w literaturze przedmiotu
opublikowano pięć randomizowanych badań dotyczących tego
problemu. W największym ze wspomnianych badań, po 36 ty
godniach od zastosowania dopochwowego systemu uwalnia
jącego estradiol odnotowano dwukrotne zmniejszenie ryzyka
infekcji w grupie stosującej estrogeny w porównaniu do kobiet
przyjmujących placebo [8, 29, 30, 31, 39, 59].
Mikkelsen i wsp. [46] wykazali korzystny efekt dopochwo
wej terapii estradiolem przed planowanym zabiegiem operacyj
nym na zmniejszenie odsetka zakażeń dolnego odcinka dróg
wyprowadzających mocz w okresie rehabilitacji pooperacyjnej.
U młodych kobiet stosujących długotrwale tabletkę antykon
cepcyjną, z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg moczo
wych, miejscowa terapia estrogenami poprawiając ukrwienie
okolicy szyi pęcherza moczowego, stan nabłonka pęcherza
moczowego i cewki moczowej oraz zmniejsza ryzyko nawro
tów infekcji urogenitalnych [57].

Vagifem w miejscowej terapii pacjentek
zakwalifikowanych do zabiegów
uroginekologicznych
Wytyczne towarzystw ICS (International Continence Society), ICI (International Consultation on Incontinence) oraz
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rekomendują miej
scowe zastosowanie estrogenów u kobiet w przypadku zmian
atroficznych w obrębie pochwy jako postępowanie obligato
ryjne zarówno w okresie przed jak i po zabiegu operacyjnym,
szczególnie w przypadku użycia syntetycznych materiałów chi
rurgicznych [52, 81].
Z punktu widzenia uroginekologii operacyjnej ewidentną
korzyścią z miejscowej terapii estrogenami w okresie przed
i pooperacyjnym jest zwiększenie grubości błony śluzowej po
chwy oraz korzystny efekt dotyczący ukrwienia ścian narządu.
Normalizacja odczynu pH poniżej wartości 5,0, odtworze
nie/utrzymanie prawidłowej biocenozy pochwy, zapobieganie
infekcjom w obrębie układu moczowo-płciowego oraz lepsza
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waskularyzacja struktur miednicy mniejszej optymalizuje proces
gojenia rany pooperacyjnej i poprawia krótko oraz długotermi
nowe wyniki leczenia uroginekologicznego [24, 26, 27, 42, 46].
Oceny stopnia estrogenizacji pochwy (cytologiczne wy
kładniki atrofii, ocena odczynu pH wydzieliny pochwowej) na
leży dokonać już na etapie wizyty inicjującej, jeszcze przed
kwalifikacją chorej do postępowania zabiegowego. Po potwier
dzeniu cytologicznych wykładników atrofii i/lub związanych
z nią dolegliwości zaleca się rozpoczęcie miejscowej terapii
estrogenowej oraz ponowną ocenę stopnia nasilenia atrofii po
chwy po upływie 6 tygodni. W przypadku potrzeby szybkiego
przygotowania pacjentki do zabiegu operacyjnego należy za
stosować miejscową hormonoterapię opartą na dopochwowej
postaci estradiolu przez okres co najmniej 14 dni [81].
Rola estrogenów w mechanizmach warunkujących od
powiedź organizmu na uraz i gojenie rany w okresie poope
racyjnym nie została wyjaśniona. Prawdopodobnie hormony
te odgrywają rolę immunomodulatorów optymalizujących zja
wiska naprawy tkankowej. Wykazano zależne od stężenia es
trogenów obniżenie całkowitej puli limfocytów T w okolicy rany
pooperacyjnej. Prawdopodobnie efekt ten jest związany z su
presją uwalniania białka JE/MCP-1 przez monocyty krwi ob
wodowej i ograniczeniem rekrutacji oraz aktywacji makrofagów
w uszkodzonych tkankach, a więc zmniejszeniem odczynu za
palnego wokół rany [37].
U kobiet w miarę ich starzenia biologicznego obserwuje się
trend wydłu żenia czasu i/lub częstości powikłań dotyczących
gojenia rany pooperacyjnej. Efekt ten może być zmniejszony
lub odwrócony przez miejscową ET. Ashcroft i wsp. [2] wyka
zali, że miejscowe podanie estrogenów prowadziło do intensy
fikacji procesów regeneracyjnych i poprawy dobrostanu rany
pooperacyjnej. Odnotowano zwiększenie wytrzymałości bio
mechanicznej rany po terapii estrogenami [11, 74]
Miejscowe podawanie estrogenów w okresie okołoopera
cyjnym ma istotne znaczenie pod kątem profilaktyki odrzucenia
implantu we wczesnym lub odległym okresie pooperacyjnym.
Jak wykazały badania, wczesne powikłania infekcyjne (14-21
dzień od zabiegu), prowadzące często do erozji/ekstruzji im
plantu, są rzadką, ale wielce niepożądaną komplikacją operacji
z użyciem materiałów protezujących. Prawidłowa estrogeniza
cja nabłonka pochwy, zasiedlenie tego narządu bakteriami fa
kultatywnymi produkującymi kwas mlekowy i nadtlenek wodoru
jeszcze przed postępowaniem zabiegowym to klucz do sukce
su klinicznego [55, 64, 84].
W przypadku wystąpienia erozji postępowanie zależy od
wielkości i umiejscowienia uszkodzenia, rodzaju zastosowanej
siatki oraz obecności lub braku wykładników infekcji. Leczenie
najczęściej polega na usunięciu wystającej do światła pochwy
siatki i/lub zastosowaniu antybiotyku o szerokim spectrum dzia
łania oraz estrogenów podawanych lokalnie [1, 28, 64, 84].
W przypadku erozji pochwy na powierzchni nie przekra
czającej 0,5cm2 estrogenoterapia miejscowa pozwala uzyskać
całkowite wyleczenie pacjentki bez konieczności interwencji
chirurgicznej. Efekt terapeutyczny powinien być osiągnięty
w ciągu trzech miesięcy leczenia zachowawczego [41]. Po za
stosowaniu implantów multifilamentowych, przy współistnieją
cej infekcji należy zawsze dążyć do usunięcia całego graftu,
ponieważ tylko takie postępowanie uchroni pacjentkę od na
wrotów [25, 64, 84, 88].
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Podsumowanie
Miejscowe podawanie estradiolu jest ważną opcją tera
peutyczną u kobiet z dolegliwościami na tle schorzeń urogine
kologicznych, zwłaszcza w przypadkach atrofii urogenitalnej. Ta
droga podawania estradiolu pozbawiona jest niekorzystnych
efektów długotrwałej terapii systemowej.
Dopochwowe stosowanie estradiolu powinno być postę
powaniem obligatoryjnym u kobiet przed planowymi zabiegami
operacyjnymi z powodu defektów statyki narządu płciowego i/
lub wysiłkowej formy nietrzymania moczu.
Miejscowe zastosowanie estrogenów w okresie przed
i pooperacyjnym, z punktu widzenia chirurga-uroginekologa,
poprawia funkcję tkanek układu moczowo-płciowego w za
kresie mechanizmów warunkujących optymalne przygotowa
nie struktur anatomicznych do procedur zabiegowych, gojenia
rany, biosyntezy kolagenu i białek macierzy pozakomórkowej,
integracji materiałów chirurgicznych z otaczającymi tkankami
oraz zmniejsza ryzyko odrzucenia implantu.
U pacjentek poddanych operacyjnej korekcji narządu
płciowego na tle wad rozwojowych miejscowo podawany es
tradiol optymalizuje efekt rekonstrukcyjny uzyskany po leczeniu
zabiegowym.

Wskazania do leczenia preparatem Vagifem
• Objawy atrofii urogenitalnej (suchość, dyspareunia, po
drażnienia, świąd) u kobiet, które nie chcą stosować lub
nie mają wskazań do systemowej HTZ.
• Jako uzupełnienie systemowej niskodawkowej HTZ
u kobiet z objawami atrofii urogenitalnej.
• Nawracające zakażenia układu moczowego po meno
pauzie.
• Zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet, które nie kwa
lifikują się lub nie wyrażają zgody na leczenie operacyj
ne.
• Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet, które nie kwa
lifikują się lub nie wyrażają zgody na leczenie operacyj
ne.
• Jako przygotowanie przedoperacyjne u chorych zakwa
lifikowanych do leczenia z powodu nietrzymania moczu
lub/i zaburzeń statyki dna miednicy.
• W postępowaniu uzupełniającym po operacjach zabu
rzeń statyki lub/i nietrzymania moczu, szczególnie po
zastosowaniu siatek i taśm.
• W postępowaniu pooperacyjnym po histerektomii u ko
biet po menopauzie.
• U pacjentek po menopauzie z makroskopowo prawi
dłową szyjką macicy i rozpoznaniem ASCUS lub Pap
IIIA w przygotowaniu do powtórnego pobrania rozmazu
(codziennie przez 14 dni).
Dawkowanie
Preparat Vagifem stosuje się codziennie przez 14 dni, a na
stępnie prowadzi się leczenie podtrzymujące aplikując tabletki
dwa razy w tygodniu.
Lek należy zakładać do 1/3 dolnej części pochwy.
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Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania preparatu Vagifem u kobiet z:
• nadwrażliwością na lek,
• krwawieniem z pochwy o nieustalonej etiologii,
• rozpoznanym lub przebytym nowotworem estrogenoza
leżnym,
• rozpoznanym lub przebytym zapaleniem żył,
• rozpoznaną lub przebytą chorobą naczyń wieńcowych
lub CUN,
• ostrą lub przewlekłą niewydolnością wątroby,
• aktualnie widoczną żółtaczką lub żółtaczką przebytą
w ciąży,
• porfirią, zespołem Rotora, Dubin-Johnsona,
• otosklerozą.

Kraków, 1 grudnia 2007 r.
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