
Prawdopodobny wzrost ryzyka rozwoju raka piersi pod wpływem terapii estrogenowo-progestagenowej jest niewielki (< 1 przypadek/1000 kobiet/rok)  
i jest porównywalny z ryzykiem wywołanym przyrostem masy ciała po menopauzie o 5 kg czy regularnym spożywaniem wysokoprocentowych napojów 
alkoholowych. Bardzo istotna wydaje się rola progestagenu i schematu jego podawania2. W celu oceny ryzyka raka sutka przy stosowaniu hormonalnej terapii 
menopauzalnej dokonano metaanalizy badań z zastosowaniem zarówno monoterapii estrogenowej jak i terapii złożonej estrogenowo-progestagenowej1.  
W ocenie ryzyka przy stosowaniu terapii złożonej estrogenowo-progestagenowej uwzględniono dziewięć badań obserwacyjnych oceniających związek między 
terapią z zastosowaniem estradiolu i progestagenu a ryzykiem raka piersi. Dane zostały przyporządkowane do odpowiednich podgrup w zależności od rodzaju 
stosowanego progestagenu. Włączono badania z zastosowaniem octanu medroksyprogesteronu (MPA), octanu noretysteronu (NETA), lewonorgestrelu (LNG), 
dydrogesteronu, progesteronu i podgrupę mieszaną stosującą rożne rodzaje progestagenów – (zawierającą badania bez konkretnej klasyfikacji progestagenu 
oraz badania gdzie pacjentki stosowały więcej niż jeden rodzaj progestagenu). 

Analiza podgrup pod kątem ryzyka raka sutka wskazuje statystycznie znamienny wzrost ryzyka w podgrupie LNG (OR = 1,47; 95% CI (1,17,1,85), 
2,0; 0%), podgrupie MPA (OR: 1,19; 95% CI (1,07; 1,33), podgrupie NETA (OR = 1,44; 95% CI (1,26; 1,65) i w podgrupie mieszanej (OR = 1,99; 95% CI 
(1,57; 2,52), ale nie wykazuje znamienności statystycznej wzrostu ryzyka w podgrupie dydrogesteronu (OR = 1,10; 95% CI (0,89; 1,36), i progesteronu  
(OR = 1.00; 95% CI (0,83; 1,20).

Poniższy wykres przedstawia zależność wzrostu ryzyka raka sutka od rodzaju stosowanego w terapii progestagenu.

Opis metaanalizy: Przeprowadzono komputerowe przeszukanie baz Medline, Embase i Cochrane Library zawierających badania opublikowane do paź-
dziernika 2015 roku, pod kątem raportów dotyczących stosowania terapii hormonalnej u kobiet po menopauzie i w okresie perimenopauzy oraz dotyczących 
występowania raka sutka i innych nowotworów piersi. Znaleziono 2482 artykuły, z których 14 zostało włączonych do metaanalizy. W badaniach wzięło udział 
od 152 do 39 824 pacjentek z łączną liczbą 14 475 incydentów raka sutka odnotowaną w publikacjach. 12 badań opisywało ryzyko raka sutka w monoterapii 
estradiolowej; w 9 badaniach opisywano ryzyko terapii złożonej estradiolowo-progestagenowej. Dokonano analizy jakościowej badań pod kątem ryzyka błędu 
za pomocą narzędzia do oceny błędu Cochrane Collaboration’s Risk następnie badania poddano analizie statystycznej. 
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Wpływ rodzaju progestagenu w hormonalnej terapii menopauzalnej na ryzyko raka sutka

Study OR (95% CI) % 
ID Weight

MPA
Jernstrom H. 2003 1.69 (0.39, 7.27) 0.73
Lyytinen H. 2010 1.19 (1.07, 1.33) 7.51
Subtotal (I-squared = 0.0%, p = 0.637) 1.19 (1.07, 1.33) 8.23
.
LNG

Jernstrom H. 2003 2.45 (0.84, 7.15) 1.25
Lyytinen H. 2010 1.43 (1.13, 1.82) 6.30
Subtotal (I-squared = 0.0%, p = 0.341) 1.47 (1.17, 1.85) 7.54
.
NETA

Jernstrom H. 2003 2.17 (1.31, 3.59) 3.63
Lyytinen H. 2010 1.46 (1.34, 1.59) 7.68
Persson I. 1997 1.50 (0.96, 2.33) 4.14
Schneider C. 2009 1.26 (1.02, 1.55) 6.62
Subtotal (I-squared = 30.2%, p = 0.231) 1.44 (1.26, 1.65) 22.08
.
Dydrogesterone

Lyytinen H. 2010 1.25 (1.05, 1.48) 6.97
Schneider C. 2009 0.83 (0.62, 1.11) 5.62
Fournier A. 2008 1.18 (0.97, 1.45) 6.66
Subtotal (I-squared = 64.6%, p = 0.060) 1.10 (0.89, 1.36) 19.26
.
Progesterone

Espie M. 2007 0.57 (0.19, 1.74) 1.17
Fournier A. 2008 1.02 (0.84, 1.23) 6.82
Subtotal (I-squared = 0.0%, p = 0.318) 1.00 (0.83, 1.20) 7.99
.
Mixed progestin

Olsson H L. 2003 3.34 (2.57, 4.33) 6.02
Stahlberg C. 2004 2.52 (1.87, 3.39) 5.61
Espie M. 2007 1.01 (0.49, 2.07) 2.32
Bakken K. 2004 2.07 (1.61, 2.66) 6.12
Fournier A. 2008 1.62 (1.45, 1.81) 7.50
Lyytinen H. 2010 1.62 (1.42, 1.85) 7.33
Subtotal (I-squared = 86.1%, p = 0.000) 1.99 (1.57, 2.52) 34.90
.
Overall (I-squared = 85.3%, p = 0.000) 1.48 (1.30, 1.68) 100.00

NOTE: Weights are from random effects analysis

0.138 7.271

Analiza związku pomiędzy złożoną – estrogenowo-progestagenową (E+P) hormonalną terapią 
menopauzalną (HTM) a ryzykiem raka sutka w zależności od rodzaju progestagenu.


