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Wstêp
Zespół objawów towarzyszących menopauzie w zakresie zewnętrznych narządów płciowych i dolnego odcinka układu moczowego występuje we współczesnej
literaturze przedmiotu pod nazwą atrofii urogenitalnej
(urogenital atrophy – UGA) lub atrofii pochwy/sromu
(vulvovaginal atrophy – VVA) [1]. W 2014 r. zespół ekspertów dwóch stowarzyszeń naukowych – The North
American Menopause Society (NAMS) oraz International Society for the Study of Women’s Sexual Health
(ISSWSH) – zaproponował nową terminologię pomenopauzalnych zmian atroficznych, wprowadzając w miejsce VVA i UGA pojęcie: zespół urogenitalny okresu menopauzy (genitourinary syndrome of menopause – GSM)
[2]. Głównym motywem tej zmiany było przekonanie,
że ów zespół wymaga bardziej holistycznego podejścia
terapeutycznego wykraczającego poza zakres zainteresowania wyłącznie ginekologów i urologów. W tabeli 1
zestawiono zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe
objawy GSM.
Rozpoznanie GSM opiera się głównie na wywiadzie lekarskim i badaniu fizykalnym, w ramach którego
najważniejsze jest ginekologiczne badanie we wziernikach. Za wyniki badań dodatkowych potwierdzających
rozpoznanie GSM uznaje się:
• pH treści pochwowej > 5,
• wzrost liczby komórek przypodstawnych,

Tabela 1. Zespół urogenitalny okresu menopauzy (GSM) –
objawy przedmiotowe i podmiotowe
Objawy podmiotowe
suchość pochwy/sromu
niewystarczająca lubrykacja podczas aktywności
seksualnej
dyskomfort lub ból podczas aktywności seksualnej
krwawienie po stosunku
zmniejszenie podniecenia, pożądania seksualnego
i orgazmu
podrażnienie/pieczenie/świąd pochwy lub sromu
objawy dyzuryczne
częstomocz/parcia naglące
Objawy przedmiotowe
zmniejszenie nawilżenia pochwy
zmniejszenie elastyczności pochwy
zanik warg sromowych mniejszych
rumień/bladość
zanik fałdów pochwy
podatność na urazy/pęknięcia/szczeliny
wynicowanie lub wypadanie cewki moczowej
zanik resztek błony dziewiczej
wyniosłość ujścia zewnętrznego cewki moczowej
stenoza/retrakcja wejścia do pochwy
nawracające infekcje dróg moczowych
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• zmniejszenie liczby komórek powierzchownych w MI
(maturation index).
Wspólną cechą objawów składających się na GSM
jest ich związek przyczynowo-skutkowy z zależnym od
wieku zmniejszeniem zarówno obwodowego, jak i miejscowego stężenia steroidów płciowych, szczególnie estrogenów i androgenów [3–5].
Androgeny i estrogeny wywierają osobny, jak również synergistyczny wpływ na morfologię i funkcję
pochwy. Najważniejsze kierunki oddziaływania estrogenów w obrębie pochwy dotyczą ich wpływu na jej elastyczność oraz pH. Wpływ androgenów dotyczy głównie
takich elementów fizjologii pochwy, jak jej unerwienie
oraz kurczliwość jej ścian. Wspólny androgenowy i estrogenowy obszar działania dotyczy budowy i funkcji
blaszki właściwej i mięśniówki ścian pochwy, a także jej
perfuzji naczyniowej [3, 4, 6].
Szerokie spektrum objawów towarzyszących GSM
wynika ze szczególnie dużej gęstości receptorów estrogenowych i androgenowych w obrębie zewnętrznych narządów płciowych i dolnego odcinka dróg moczowych.
Zmianom spowodowanym niedoborami hormonalnymi
towarzyszą: obniżenie zawartości kolagenu i elastyny
w tkankach, ścieńczenie nabłonka w rezultacie zaniku
warstwy powierzchownej, dysfunkcja komórek mięśni
gładkich, a także wzrost gęstości tkanki łącznej. Konsekwencją powyższych zmian jest zwiększona podatność
na urazy i dyskomfort podczas współżycia płciowego
oraz zmiany flory bakteryjnej pochwy, z których najważniejszą jest niedobór bakterii pałeczek kwasu mlekowego. Opisany łańcuch etiopatogenetyczny skutkuje
zespołem objawów, których doświadcza ok. 50% kobiet
w okresie około- i pomenopauzalnym – z czego wynika,
że problemem tym dotkniętych jest od 2 do 3 milionów
kobiet w Polsce [2, 5].
Częstość występowania objawów suchości pochwy
zwiększa się w relacji do statusu menopauzalnego –
we wczesnej perimenopauzie wynosi średnio 4%, rok
po menopauzie zwiększa się do 25% i osiąga 47% trzy
lata po menopauzie. U ok. 64% kobiet po menopauzie
występuje dyspareunia, której towarzyszy spadek libido prowadzący w konsekwencji do unikania współżycia płciowego. Rezultatem pomenopauzalnych zmian
atroficznych są również objawy dotyczące układu moczowego: nietrzymanie moczu (15–35%), nawracające
infekcje dróg moczowych (17%) oraz nieznamienna
bakteriuria (20%) [5, 7].
W porównaniu z kobietami bez GSM u pacjentek
z objawami urogenitalnego zespołu okresu menopauzy
jakość życia (quality of life – QoL) ulega znacznemu obniżeniu w takich aspektach, jak: mobilność, dobrostan
emocjonalny, funkcjonowanie seksualne oraz samoocena. Stopień pogorszenia QoL przez objawy GSM jest
porównywalny z wpływem na QoL takich chorób przewlekłych, jak zapalenie stawów, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, astma czy zespół jelita drażliwego [5, 7].
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Pomimo ogromnego rozpowszechnienia objawów
urogenitalnej atrofii pomenopauzalnej oraz ich dewastującego wpływu na jakość życia zaskakująco rzadko
problem ten jest przedmiotem interwencji lekarskiej.
Na ten fenomen składa się wiele czynników: tylko
4% pacjentek wie, że te objawy są usuwalne, zaledwie
co czwarta kobieta cierpiąca z ich powodu zgłasza ten
problem swojemu lekarzowi, a tylko 13% lekarzy podejmuje w rozmowie z pacjentką po menopauzie temat
atrofii urogenitalnej [5, 7].
Leczenie GSM oparte wyłącznie na miejscowym
podawaniu estrogenów lub substancji nawilżających/
lubrykujących w wielu przypadkach nie przynosi zadowalającego rezultatu. Ponad 65% kobiet jest niezadowolonych z zastosowanej terapii miejscowej GSM
[8]. Od wielu lat poszukuje się zatem nowych metod
leczenia GSM uwzględniających zarówno skuteczność,
jak i profil bezpieczeństwa terapii. W tym kontekście
znaczącym przełomem było wprowadzenie na rynek
pierwszego preparatu dopochwowego zawierającego
dehydroepiandrosteron (DHEA, prasteron) – produktu
leczniczego Intrarosa. Głównym wyróżnikiem zastosowania prasteronu w terapii miejscowej GSM jest intrakrynne działanie DHEA.
W przeciwieństwie do estrogenów, które są wydzielane do krwi jako aktywne hormony, endogenny DHEA
jest produkowany przez nadnercza (a także gonady
i mózg) i wydzielany jako nieaktywny prekursor. Nieaktywny DHEA jest przekształcany wewnątrzkomórkowo
do aktywnych hormonów, które wywierają komórkowo
specyficzne działanie. Ilość aktywnych hormonów
wytwarzanych w komórce odpowiada specyficznym
potrzebom danej komórki. Endokrynny mechanizm
działania estrogenów i androgenów polega na ich systemowym oddziaływaniu oraz na tym, że interakcja
hormon–receptor nie jest limitowana. W przypadku
intrakrynnego mechanizmu działania każda komórka
kontroluje swoją ekspozycję na estrogeny i androgeny
za pomocą ponad 30 enzymów, które katalizują syntezę
i inaktywację estrogenów oraz androgenów w stopniu
zależnym od potrzeb danej komórki. W terapeutycznym
zastosowaniu DHEA komórki obwodowe kontrolują
ekspozycję na aktywne estrogeny i androgeny. W rezultacie intrakrynnego działania DHEA bardzo mała
ilość (bez znaczenia klinicznego) aktywnych hormonów
płciowych dyfunduje do krwi, w związku z czym nie wywierają one systemowych efektów na inne tkanki [9].

Informacje na temat preparatu Intrarosa 
zawarte w charakterystyce produktu
leczniczego [10]
Intrarosa to produkt leczniczy w postaci globulek
dopochwowych. Substancją czynną leku jest prasteron
– każda globulka zawiera 6,5 mg prasteronu. Produkt
leczniczy Intrarosa jest wskazany do stosowania w le-
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czeniu atrofii sromu i pochwy u kobiet po menopauzie
z objawami o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Zalecana dawka to 6,5 mg prasteronu (jedna globulka)
podawana raz na dobę przed snem.
W³aœciwoœci farmakodynamiczne
i farmakokinetyczne
Produkt leczniczy Intrarosa zawiera prasteron, czyli dehydroepiandrosteron (DHEA), który pod względem
biochemicznym i biologicznym jest identyczny z endogennym ludzkim DHEA, nieaktywnym prekursorem
hormonów steroidowych przekształcanym w estrogeny i androgeny. Prasteron podawany dopochwowo jest
nieaktywnym prekursorem, który wnika do komórek
pochwy, gdzie jest przekształcany w swoiste dla komórek niewielkie ilości estrogenów i androgenów w zależności od aktywności enzymów w komórkach każdego
rodzaju. Jego korzystny wpływ na przedmiotowe i podmiotowe objawy atrofii sromu i pochwy jest skutkiem
aktywacji receptorów estrogenowych i androgenowych
w pochwie.
W badaniu z udziałem kobiet po menopauzie w wyniku leczenia globulkami Intrarosa podawanymi raz na
dobę przez 7 dni uzyskano średnią wartość Cmax prasteronu 4,4 ng/ml oraz średnią wartość pola pod krzywą prasteronu w okresie od 0 do 24 godzin (AUC0-24)
56,2 ng h/ml w 7. dniu i były to wartości istotnie większe niż w grupie otrzymującej placebo. Wartości Cmax
i AUC0-24 metabolitów testosteronu i estradiolu także
były nieznacznie większe u kobiet leczonych globulkami Intrarosa w porównaniu z kobietami otrzymującymi placebo, ale utrzymywały się w zakresie wartości
prawidłowych dla kobiet po menopauzie (< 10 pg estradiolu/ml; < 0,26 ng testosteronu/ml), co ustalono
na podstawie wyników oznaczeń wykonywanych przy
użyciu walidowanych testów opartych na spektrometrii
masowej zarówno dla próbek badanych, jak i wartości
referencyjnych.
Przeciwskazania
Przeciwwskazaniami do stosowania produktu leczniczego Intrarosa są:
• nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
• niezdiagnozowane krwawienie z narządów płciowych,
• rozpoznanie lub podejrzenie raka piersi albo rak piersi w wywiadzie,
• rozpoznanie lub podejrzenie estrogenozależnych nowotworów złośliwych (np. raka endometrium),
• nieleczony rozrost endometrium,
• ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, dopóki wyniki badań czynnościowych wątroby nie powrócą do normy,

• stwierdzona obecnie lub w przeszłości żylna choroba
zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zator
płucny),
• potwierdzona skłonność do zakrzepów żylnych (np.
niedobór białka C, białka S lub antytrombiny),
• aktywna lub przebyta niedawno tętnicza choroba
zakrzepowo-zatorowa (np. dławica piersiowa, zawał
mięśnia sercowego),
• porfiria.
Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Intrarosa należy zebrać pełny wywiad lekarski
i rodzinny. Konieczne jest przeprowadzenie badania
przedmiotowego (włącznie z badaniem piersi i badaniem ginekologicznym) ukierunkowanego na podstawie
danych z wywiadu i przeciwwskazań oraz uwzględniającego specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania produktu.
Działania niepożądane zanotowane podczas badań
klinicznych leku Intrarosa miały charakter łagodny
i występowały rzadko. Dotyczyły one zwiększonej wydzieliny z pochwy (5,7–14,2% pacjentek) oraz zmian
w cytologii eksfoliatywnej głównie o typie ASCUS
(2,1% pacjentek).

Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa
produktu leczniczego Intrarosa 
na podstawie przegl¹du literatury
Skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego
Intrarosa oceniano w sześciu badaniach klinicznych,
którymi objęto łącznie 1571 kobiet leczonych dopochwowo prasteronem (tab. 2). Badania te przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Agencji Żywności i Leków
(Food and Drug Administration – FDA) dotyczącymi badań leków wskazanych w terapii atrofii menopauzalnej
pochwy/sromu [11]. Ich wyniki zostały opublikowane
w recenzowanych czasopismach.
Skuteczność zarejestrowanej dawki podawanego
dopochwowo prasteronu (6,5 mg raz dziennie) u kobiet
po menopauzie z objawami GSM określono początkowo w badaniu ERC-210, w którym porównywano różne
dawki prasteronu (3,25 mg, 6,5 mg oraz 13 mg) z placebo [12], a następnie potwierdzono w dwóch większych,
12-tygodniowych randomizowanych kontrolowanych
badaniach klinicznych III fazy: ERC-231 [13] i ERC-238
[14] oraz 52-tygodniowym otwartym badaniu ERC-230
[15], które pierwotnie zostało zaplanowane do oceny
bezpieczeństwa stosowania prasteronu. W badaniach
wzięły udział kobiety po menopauzie w wieku 40–80 lat,
z prawidłowym wynikiem badania mammograficznego
i cytologicznego, u których nie wykonywano wcześniej
histerektomii (ERC-230) lub niezależnie od tego, czy taki
zabieg przeprowadzono (ERC-231, ERC-238). Do grupy
badanej nie włączono kobiet z wcześniejszym rozpoznaniem chorób nowotworowych, chorobą zakrzepowo-zatorową oraz innymi schorzeniami ginekologicznymi.
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Tabela 2. Charakterystyka badań klinicznych dotyczących dopochwowego stosowania prastreonu
Kod badania

Rodzaj badania

Faza

Czas badania

Placebo – liczba
badanych

Dawki prasteronu –
liczba badanych

ERC-213

farmakokinetyka;
RCT, podwójnie ślepa próba,
jednoośrodkowe

1–2

1 tydzień

10

6,5 mg: 10
13 mg: 10
23,4 mg: 10

ERC-210

skuteczność;
RCT, podwójnie ślepa próba,
wieloośrodkowe

3

12 tygodni

53

3,25 mg: 53
6,5 mg: 56
13 mg: 54

ERC-231

skuteczność;
RCT, podwójnie ślepa próba,
wieloośrodkowe

3

12 tygodni

81

3,25 mg: 87
6,5 mg: 87

ERC-234

skuteczność;
RCT, podwójnie ślepa próba,
wieloośrodkowe

3

12 tygodni

152

3,25 mg:148
6,5 mg: 150

ERC-230

bezpieczeństwo;
otwarte, wieloośrodkowe

3

52 tygodnie

0

6.5 mg: 530

ERC-238

skuteczność;
RCT, podwójnie ślepa próba,
wieloośrodkowe

3

12 tygodni

182

6,5 mg: 376

1571

1571

Razem
RCT – badanie kliniczne z randomizacją (randomized controlled trial)

Wyniki badañ klinicznych
z 12-tygodniowym horyzontem czasowym
Do badań ERC-231 i ERC-238 zakwalifikowano kobiety spełniające kryteria: wyjściowe pH pochwy > 5,
≤ 5% komórek powierzchniowych stwierdzonych w rozmazie z pochwy, dyspareunia o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego jako najbardziej dokuczliwy
objaw GSM. Oprócz umiarkowanej lub ciężkiej dyspareunii u, odpowiednio, 81% i 84% w badaniu ERC-231
i ERC-238 występowała suchość pochwy o nasileniu od
umiarkowanego do ciężkiego, a u 20% i 39% – świąd
lub podrażnienie pochwy [13, 14].
Pierwszorzędowymi punktami końcowymi w badaniach ERC-231 i ERC-238 były zaobserwowane po 12 tygodniach zmiany w porównaniu z wartościami wyjściowymi pH pochwy, odsetka komórek przypodstawnych
i powierzchniowych w wymazie z pochwy oraz nasilenia
dyspareunii. Jeśli zmiana w punktacji dotyczącej nasilenia dyspareunii vs placebo była statystycznie istotna,
oceniano inne objawy kliniczne GSM, jak suchość pochwy czy świąd/podrażnienie pochwy (drugorzędowe
punkty końcowe). Do pozostałych drugorzędowych
punktów końcowych należały: wydzielina z pochwy
oraz integralność, grubość i zabarwienie nabłonka pochwy oceniane w skali od 0 (brak atrofii) do 4 (ciężka
atrofia) na podstawie badania fizykalnego.
W porównaniu z placebo 12-tygodniowa terapia
prasteronem podawanym dopochwowo spowodowała
istotną poprawę w zakresie wszystkich pierwszorzędowych punktów końcowych, tj. zmniejszenie odsetka
komórek przypodstawnych (ERC-231: –45,8%, ERC-238:
–29,5%), zwiększenie odsetka komórek powierzchnio-
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wych (ERC-231: +4,7%, ERC-238: +8,5%), obniżenie
pH pochwy (ERC-231: –0,8, ERC-238: –0,7 jednostek pH),
zmniejszenie punktacji nasilenia dyspareunii (ERC-231:
–0,4, ERC-238: –0,4) [13, 14]. Podobne wyniki uzyskano po skumulowaniu danych z ramienia z prasteronem
w dawce 6,5 mg i placebo w badaniach ERC-231, ERC-238
i ERC-210 (tylko w subpopulacji, w której najbardziej dokuczliwym objawem GSM była dyspareunia) [16].
U leczonych prasteronem stwierdzono również
znaczną poprawę w zakresie drugorzędowych punktów
końcowych (suchość pochwy, wydzielina pochwowa,
integralność, grubość i zabarwienie nabłonka pochwy)
w porównaniu z grupą placebo.

D³ugoterminowa skutecznoœæ dopochwowej
terapii prasteronem
Kliniczne korzyści wynikające ze stosowania prasteronu, które wykazano w trwających 12 tygodni
randomizowanych, kontrolowanych za pomocą placebo badaniach III fazy, potwierdzono w badaniu
ERC-230 z 52-tygodniowym horyzontem czasowym.
Pierwszorzędowymi punktami końcowym były w nim
parametry dotyczące bezpieczeństwa, a drugorzędowymi punktami końcowymi – parametry skuteczności [15]. Wszystkie kobiety, które otrzymały prasteron, zostały włączone do analizy bezpieczeństwa
(n = 454), natomiast podgrupa pacjentek, u których
najbardziej dokuczliwym objawem była dyspareunia,
suchość pochwy lub podrażnienie/świąd pochwy,
była analizowana jako grupa z atrofią menopauzalną (n = 292). W obu tych grupach po 52 tygodniach
stosowania zaobserwowano istotną poprawę w po-
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równaniu z wartościami wyjściowymi takich parametrów skuteczności, jak: zmniejszenie odsetka komórek przypodstawnych, zwiększenie odsetka komórek
powierzchniowych i obniżenie pH pochwy, a także
obfitość wydzieliny pochwowej, integralność nabłonka pochwy, jego grubość i barwa. U kobiet, u których
najbardziej dokuczliwym objawem GSM była dyspareunia o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego i które spełniały kryteria atrofii menopauzalnej pochwy
(≤ 5% komórek powierzchniowych w wymazie z pochwy, pH pochwy > 5) (n = 183), punktacja ciężkości
bólu zmniejszyła się o 46,7% w ciągu 12 tygodni i o dalsze 19,4% pomiędzy 12. a 52. tygodniem, osiągając
w 52. tygodniu 33,9% wartości wyjściowej (2,57 ±0.04
wyjściowo vs 0,87 ±0.07 w 52. tygodniu; p < 0,0001).
U kobiet, u których występowała dyspareunia o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, ale które uznały suchość pochwy lub podrażnienie/świąd pochwy za
najbardziej dokuczliwy objaw atrofii (n = 57), punktacja ciężkości bólu zmniejszyła się z 2,42 ±0,07 wyjściowo do 0,77 ±0,12 w 52. tygodniu (p < 0,0001). U kobiet, u których występowała umiarkowana do ciężkiej
suchość pochwy (n = 251) lub podrażnienie/świąd pochwy (n = 86), nasilenie każdego z tych objawów po
52 tygodniach stosowania prasteronu również istotnie się zmniejszyło (od –1,5 do –1,7; p < 0,001). Dane
te wskazują, że prasteron wywiera korzystny wpływ
na trzy wymienione objawy GSM niezależnie od tego,
czy są one uważane za najbardziej uciążliwy symptom czy nie [15].

Inne wyniki badañ
Wpływ dopochwowego stosowania prasteronu na
jakość życia seksualnego u kobiet po menopauzie oceniano przy użyciu kwestionariusza oceny funkcji seksualnych kobiet (FSFI) w dwóch badaniach klinicznych:
ERC-238 [17] i ERC-239 [18]. W badaniu ERC-238 wykazano, że u kobiet po menopauzie z objawami dyspareunii o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w porównaniu z placebo po 12 tygodniach stosowania prasteronu
nastąpiła statystycznie istotna poprawa w każdej z domen kwestionariusza FSFI (od +33% do +56,8%) oraz
w całkowitej punktacji FSFI (+41,3% vs placebo). Leczenie prasteronem miało także pozytywny wpływ na
partnerów seksualnych kobiet: 36% mężczyzn, których
partnerki były leczone prasteronem, pod koniec terapii nie odczuwało suchości pochwy podczas stosunku
w porównaniu z 7,8 % w grupie placebo [19]. Pozytywne
działanie prasteronu na jakość życia seksualnego wykazano również w badaniu ERC-230, w którym kwestionariusz FSFI wypełniły 154 kobiety: po 52 tygodniach
istotna statystycznie poprawa w porównaniu ze stanem
wyjściowym nastąpiła w każdej z domen kwestionariusza oraz w punktacji całkowitej FSFI [18].

Profil tolerancji i bezpieczeñstwo
stosowania dopochwowego prasteronu
Na podstawie skumulowanych wyników sześciu badań I–III fazy (w tym ERC-210, ERC-230, ERC-231 i ERC-238)
stwierdzono, że profil bezpieczeństwa prasteronu był
podobny do placebo w horyzoncie czasowym do 16 tygodni [16]. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych u kobiet otrzymujących 6,5 mg prasteronu/dobę
(n = 1196) wynosiła 52,4% vs 47,7% w grupie placebo
(n = 474). Najczęstszym działaniem niepożądanym występującym u > 5% kobiet, z częstością większą w grupie otrzymującej prasteron w porównaniu z placebo,
była zwiększona ilość wydzieliny pochwowej (8,3% vs
3,4%). Mniej niż 1% kobiet przyjmujących prasteron
w dawce 3,25–13 mg odstawiło prasteron z powodu
wystąpienia działań niepożądanych. Do innych działań
niepożądanych występujących częściej u przyjmujących
prasteron niż w grupie placebo należały: zakażenia dróg
moczowych (4,8% vs 4,4%), wahania masy ciała (zwiększenie masy ciała u 2,5% vs 1,3%, zmniejszenie masy
ciała u 2,6% vs 1,3%), dysplazja szyjki macicy (1,8% vs
1,3%), zapalenie zatok (1,6% vs 1,5%) [16].
W czasie długotrwałego stosowania (do 52 tygodni)
w badaniu ERC-230 prasteron był dobrze tolerowany
[15]. Z 530 kobiet włączonych do badania 82% ukończyło 52-tygodniowe leczenie, a najczęstszym działaniem niepożądanym była zwiększona ilość wydzieliny
pochwowej (14%) – 4 kobiety przerwały terapię z tego
powodu. Nieprawidłowe wyniki cytologii odpowiadające zmianom typu ASCUS HPV (–) wystąpiły u 1.6% kobiet leczonych produktem Intrarosa przez 52 tygodnie
[3]. Zgłoszono jeden przypadek raka jajnika w grupie
1196 kobiet przyjmujących prasteron w dawce 6,5 mg,
co odpowiada wskaźnikowi zachorowalności przekraczającemu wartość obserwowaną w populacji kobiet
w tym samym wieku, przypadek ten stwierdzono jednak przed rozpoczęciem leczenia, a u pacjentki występowała mutacja BRCA1 [3].
Zarówno w badaniach z 12-tygodniowym horyzontem czasowym, jak i w badaniu 52-tygodniowym
stężenie w osoczu estrogenowych i androgenowych
metabolitów DHEA u przyjmujących prasteron było
podwyższone w porównaniu z wartościami wyjściowymi, ale mieściło się w zakresie normy dla kobiet po
menopauzie [20, 21]. Zintegrowana analiza wyników
oznaczeń stężenia steroidowych hormonów płciowych
wykonywanych przy użyciu walidowanych testów opartych na spektrometrii masowej u leczonych prasteronem (n = 723) i w grupie placebo (n = 266) (dane z badań ERC-210, ERC-230, ERC-231 i ERC-238) wykazała, że
w 12. tygodniu stężenie testosteronu w surowicy kobiet
przyjmujących prasteron było istotnie wyższe w porównaniu z wartościami wyjściowymi oraz w porównaniu
ze stężeniami w grupie placebo [21]. U leczonych prasteronem zwiększyło się także stężenie estradiolu, ale
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wzrost ten był istotny w porównaniu z wartościami
wyjściowymi i wynikami grupy placebo po wykluczeniu
z analizowanej populacji kobiet uprzednio przyjmujących estrogeny [21]. Po ≤ 52 tygodniach stosowania
prasteronu w badaniu ERC-230 [20] stężenia estradiolu
(tylko u kobiet nieotrzymujących wcześniej estrogenów)
i testosteronu pozostały znamiennie statystycznie wyższe niż wartości wyjściowe, jednak mieściły się w zakresie wartości prawidłowych dla stężeń steroidów w surowicy kobiet po menopauzie – estradiol: < 10 pg/ml;
testosteron: < 260 pg/ml [20, 21].
Ocena bezpieczeństwa prasteronu dla endometrium, którą objęto populację 668 kobiet (wśród nich
389 otrzymywało prasteron przez 52 tygodnie), nie
wykazała żadnych nieprawidłowych zmian histologicznych [22]. Brak wpływu dopochwowej terapii prasteronem na śluzówkę jamy macicy wynika z intrakrynnego
mechanizmu działania DHEA oraz niewystępowania
w endometrium enzymów przekształcających DHEA
w estrogeny, przede wszystkim aromatazy. W rezultacie
podczas terapii dopochwowej prasteronem nie zwiększa się systemowa ekspozycja endometrium na hormonalne czynniki o działaniu proliferującym.
Badaniem akceptacji metody dopochwowego podawania globulek za pomocą aplikatora objęto grupę
kobiet stosujących prasteron (n = 254) lub placebo
(n = 110). Podawanie globulek za pomocą aplikatora pozytywnie oceniło 94,1% kobiet w grupie placebo
i 91,7% kobiet przyjmujących prasteron. Instrukcja stosowania aplikatora była zrozumiała dla 100% kobiet
w grupie placebo i 98,8% kobiet w grupie leczonej prasteronem, prawie wszystkie badane nie zgłaszały trudności z zastosowaniem aplikatora (odpowiednio 95%
i 94,1% w grupie placebo i prasteronu) [23].

Wnioski
• Intrarosa to pierwszy dopochowowy lek zawierający
prasteron, wskazany w leczeniu atrofii sromu i pochwy o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
u kobiet po menopauzie. Dopochwowa terapia prasteronem polega na dostarczaniu do komórek pochwy zarówno estrogenów, jak i androgenów.
• Badania kliniczne o wysokim poziomie wiarygodności wyników wykazały, że Intrarosa w porównaniu
z placebo w istotnym stopniu łagodzi objawy atrofii
pomenopauzalnej pochwy u kobiet po menopauzie.
• Intrarosa jest lekiem dobrze tolerowanym i bezpiecznym. Nawet jego długotrwałe stosowanie nie
zwiększa stężenia steroidowych hormonów płciowych w surowicy krwi powyżej zakresu normy dla
kobiet po menopauzie.

Oœwiadczenie
Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.
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ZáyNQLDNLPDFLF\ OXEHQGRPHWULR]\F]\QQLNyZU\]\ND]DEXU]HĔ]DNU]HSRZR]DWRURZ\FK SDWU]QLĪHM F]\QQLNyZU\]\NDUR]ZRMXQRZRWZRUyZHVWURJHQR]DOHĪQ\FKQSUDNDSLHUVLXNUHZQ\FK,VWRSQLDQDGFLĞQLHQLD]DEXU]HĔZąWURE\ QS
JUXF]RODNDZąWURE\ FXNU]\F\]WRZDU]\V]ąFąDQJLRSDWLąOXEEH]DQJLRSDWLLNDPLF\ĪyáFLRZHMPLJUHQ\OXE VLOQ\FK EyOyZJáRZ\WRF]QLDUXPLHQLRZDWHJRXNáDGRZHJRVWZLHUG]RQHJRZSU]HV]áRĞFLUR]URVWXHQGRPHWULXP SDWU]QLĪHM SDGDF]NLDVWP\RWRVNOHUR]\3RZRG\QDW\FKPLDVWRZHJRSU]HUZDQLDOHF]HQLD/HF]HQLHQDOHĪ\]DNRĔF]\üZSU]\SDGNXZ\NU\FLDSU]HFLZZVND]DĔRUD]ZQDVWĊSXMąF\FKV\WXDFMDFKĪyáWDF]NDOXESRJRUV]HQLHF]\QQRĞFLZąWURE\LVWRWQ\
Z]URVWFLĞQLHQLDNUZLZ\VWąSLHQLHSRUD]SLHUZV]\PLJUHQRZ\FKEyOyZJáRZ\FLąĪDRozrost endometrium i rak endometrium:(VWURJHQMHVWPHWDEROLWHPSUDVWHURQX8NRELHW]SUDZLGáRZąPDFLFąU\]\NRUR]URVWXHQGRPHWULXPLUDND
HQGRPHWULXPMHVW]ZLĊNV]RQHZSU]\SDGNXSRGDZDQLDHJ]RJHQQ\FKHVWURJHQyZSU]H]GáXĪV]\F]DV8NRELHWOHF]RQ\FKSU]H]W\JRGQLHSRGF]DVEDGDĔNOLQLF]Q\FKQLHVWZLHUG]RQRĪDGQ\FKSU]\SDGNyZUR]URVWXHQGRPHWULXP1LH
SU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]UR]URVWHPHQGRPHWULXP1LH]DOHFDVLĊGRGDZDQLDSURJHVWDJHQyZGRSURGXNWyZ]DZLHUDMąF\FKHVWURJHQ\SU]H]QDF]RQ\FKGRSRGDQLDGRSRFKZRZHJRZSU]\SDGNXNWyU\FKHNVSR]\FMDRJyOQRXVWURMRZDQDHVWURJHQ\XWU]\PXMHVLĊZ]DNUHVLHSUDZLGáRZ\FKZDUWRĞFLSRPHQRSDX]DOQ\FK1LHSU]HSURZDG]RQRWUZDMąF\FKGáXĪHMQLĪURNEDGDĔGRW\F]ąF\FKEH]SLHF]HĔVWZDGáXJRWUZDáHJRVWRVRZDQLDSUDVWHURQX
SRGDZDQHJRGRSRFKZRZRGODHQGRPHWULXP'ODWHJRZUD]LHSRZWDU]DQLDNXUDFMLQDOHĪ\SU]\QDMPQLHMUD]ZURNXDQDOL]RZDü]DVDGQRĞüOHF]HQLD-HĞOLNLHG\NROZLHNZWUDNFLHOHF]HQLDZ\VWąSLNUZDZLHQLHOXESODPLHQLHQDOHĪ\]EDGDü
ZGLDJQRVW\FHPRĪQDXZ]JOĊGQLüELRSVMĊHQGRPHWULXP DE\Z\NOXF]\üUDNDHQGRPHWULXP1LHSU]HUZDQDVW\PXODFMDHVWURJHQRZDPRĪHSURZDG]LüGRWUDQVIRUPDFMLSU]HGQRZRWZRURZHMOXEQRZRWZRURZHMZREUĊELHUHV]WNRZ\FKRJQLVN
HQGRPHWULR]\=WHJRZ]JOĊGX]DOHFDVLĊRVWURĪQRĞüSRGF]DVVWRVRZDQLDWHJRSURGXNWXXNRELHWSRRSHUDFMLXVXQLĊFLDPDFLF\]SRZRGXHQGRPHWULR]\]ZáDV]F]DMHĞOLVWZLHUG]DVLĊXQLFKUHV]WNRZąHQGRPHWULR]ĊSRQLHZDĪQLHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSUDVWHURQXSRGDZDQHJRGRSRFKZRZRXNRELHW]HQGRPHWULR]ą3UDVWHURQMHVWPHWDEROL]RZDQ\GR]ZLą]NyZHVWURJHQRZ\FK2SLVDQHQLĪHM]DJURĪHQLDPDMą]ZLą]HN]RJyOQRXVWURMRZąKRUPRQDOQąWHUDSLą]DVWĊSF]ą +7= 
LZPQLHMV]\PVWRSQLXGRW\F]ąSURGXNWyZ]DZLHUDMąF\FKHVWURJHQ\SU]H]QDF]RQ\FKGRSRGDQLDGRSRFKZRZHJRZSU]\SDGNXNWyU\FKHNVSR]\FMDRJyOQRXVWURMRZDQDHVWURJHQ\XWU]\PXMHVLĊZ]DNUHVLHSUDZLGáRZ\FKZDUWRĞFLSRPHQRSDX]DOQ\FK1DOHĪ\MHMHGQDNZ]LąüSRGXZDJĊZUD]LHGáXJRWUZDáHJROXEZLHORNURWQHJRVWRVRZDQLDWHJRSURGXNWXRak piersi:2JyOQHGRZRG\ZVND]XMąQD]ZLĊNV]HQLHU\]\NDUDNDSLHUVLXNRELHWVWRVXMąF\FKHVWURJHQ\ZVNRMDU]HQLX
]SURJHVWDJHQDPLDSU]\SXV]F]DOQLHWDNĪHZ\áąF]QLHHVWURJHQ\ZUDPDFKRJyOQRXVWURMRZHM+7=SU]\F]\PU\]\NRWR]DOHĪ\RGF]DVXVWRVRZDQLD+7=:]URVWU\]\NDXZLGDF]QLDVLĊZFLąJXNLONXODWVWRVRZDQLDDOHU\]\NRSRZUDFDGR
Z\MĞFLRZHJRSR]LRPXZRNUHVLHNLONXODW QDMZ\ĪHMSLĊFLX SR]DSU]HVWDQLXOHF]HQLD1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]DNW\ZQ\POXEVWZLHUG]RQ\PZSU]HV]áRĞFLUDNLHPSLHUVL=JáRV]RQRMHGHQSU]\SDGHN
UDNDSLHUVLSRW\JRGQLDFKOHF]HQLDZJUXSLHNRELHWSU]\MPXMąF\FKGDZNĊPJFRRGSRZLDGDZVNDĨQLNRZL]DFKRURZDOQRĞFLSRQLĪHMZDUWRĞFLREVHUZRZDQHMZSUDZLGáRZHMSRSXODFMLNRELHWZW\PVDP\PZLHNXRak jajnika:5DN
MDMQLNDZ\VWĊSXMH]QDF]QLHU]DG]LHMQLĪUDNSLHUVL'DQHHSLGHPLRORJLF]QH]GXĪHMPHWDDQDOL]\ZVND]XMąQDQLH]QDF]QH]ZLĊNV]HQLHU\]\NDXNRELHWSU]\MPXMąF\FKZ\áąF]QLHHVWURJHQ\ZUDPDFKRJyOQRXVWURMRZHM+7=NWyUHXZLGDF]QLDVLĊ
ZFLąJXODWVWRVRZDQLDL]PQLHMV]DVLĊ]XSá\ZHPF]DVXSRLFKRGVWDZLHQLX1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]DNW\ZQ\POXEVWZLHUG]RQ\PZSU]HV]áRĞFLUDNLHPMDMQLND=JáRV]RQRMHGHQSU]\SDGHNUDND
MDMQLNDZJUXSLHNRELHWSU]\MPXMąF\FKGDZNĊPJFRRGSRZLDGDZVNDĨQLNRZL]DFKRURZDOQRĞFLSU]HNUDF]DMąFHPXZDUWRĞüREVHUZRZDQąZSUDZLGáRZHMSRSXODFMLNRELHWZW\PVDP\PZLHNX1DOHĪ\]D]QDF]\üĪHSU]\SDGHNWHQ
VWZLHUG]RQRSU]HGUR]SRF]ĊFLHPOHF]HQLDDXSDFMHQWNLZ\VWĊSRZDáDPXWDFMD%5&$1LHSUDZLGáRZ\Z\QLNF\WRORJLL1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]QLHSUDZLGáRZ\PZ\QLNLHPF\WRORJLL>REHFQRĞü
DW\SRZ\FKNRPyUHNQDEáRQNDZLHORZDUVWZRZHJRSáDVNLHJRRQLHRNUHĞORQ\P]QDF]HQLX DQJDW\SLFDOVTXDPRXVFHOOVRIXQGHWHUPLQHGVLJQLILFDQFH$6&86 OXEZ\QLNJRUV]\@=JáDV]DQRSU]\SDGNLZ\VWĊSRZDQLDQLHSUDZLGáRZ\FKZ\QLNyZ
F\WRORJLLRGSRZLDGDMąF\FK]PLDQRPW\SX$6&86OXEĞUyGQDEáRQNRZH]PLDQ\G\VSODVW\F]QHPDáHJRVWRSQLD DQJORZJUDGHVTXDPRXVLQWUDHSLWKHOLDOOHVLRQ/6,/ XNRELHWOHF]RQ\FKGDZNąPJ F]ĊVWR ĩ\OQDFKRURED]DNU]HSRZR]DWRURZD1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]HVWZLHUG]RQąREHFQLHOXEZSU]HV]áRĞFLĪ\OQąFKRUREą]DNU]HSRZR]DWRURZą6WRVRZDQLHRJyOQRXVWURMRZHM+7=ZLąĪHVLĊ]NURWQ\PZ]URVWHPU\]\ND
UR]ZRMXĪ\OQHMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHM WM]DNU]HSLF\Ī\áJáĊERNLFKOXE]DWRUXSáXFQHJR :\VWąSLHQLHWHJRW\SX]GDU]HQLDMHVWEDUG]LHMSUDZGRSRGREQHZSLHUZV]\PURNXVWRVRZDQLD+7=QLĪSyĨQLHM8SDFMHQWHN]SRWZLHUG]RQą
VNáRQQRĞFLąGR]DNU]HSyZU\]\NRUR]ZRMXĪ\OQHMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHMMHVW]ZLĊNV]RQHD+7=PRĪHMHGRGDWNRZR]ZLĊNV]\ü'ODWHJR+7=MHVWSU]HFLZZVND]DQDXW\FKSDFMHQWHN'RSRZV]HFKQLHX]QDZDQ\FKF]\QQLNyZU\]\ND
UR]ZRMXĪ\OQHMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHM]DOLF]DVLĊVWRVRZDQLHHVWURJHQyZVWDUV]\ZLHNGXĪHRSHUDFMHGáXJRWUZDáHXQLHUXFKRPLHQLHRW\áRĞü %0,!NJP2 RNUHVFLąĪ\SRSRURGRZ\WRF]HĔUXPLHQLRZDW\XNáDGRZ\LFKRURE\
QRZRWZRURZH1LHX]JRGQLRQRVWDQRZLVNDZVSUDZLHSRWHQFMDOQHMUROLĪ\ODNyZZHWLRORJLLĪ\OQHMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHM7DNMDNXZV]\VWNLFKSDFMHQWyZSR]DELHJDFKFKLUXUJLF]Q\FKQDOHĪ\UR]ZDĪ\ü]DVWRVRZDQLHĞURGNyZSURILODNW\F]Q\FKZFHOX]DSRELHĪHQLDUR]ZRMRZLĪ\OQHMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHMSRRSHUDFML-HĞOLSRSODQRZ\P]DELHJXNRQLHF]QHEĊG]LHGáXJRWUZDáHXQLHUXFKRPLHQLH]DOHFDVLĊW\PF]DVRZHZVWU]\PDQLH+7=W\JRGQLZF]HĞQLHM
1LHQDOHĪ\Z]QDZLDüWHUDSLLGRF]DVXFDáNRZLWHJRXUXFKRPLHQLDNRELHW\.RELHWRPXNWyU\FKZZ\ZLDG]LHQLHVWZLHUG]RQRĪ\OQHMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHMDOHNWyU\FKNUHZQ\SLHUZV]HJRVWRSQLDFKRURZDáQD]DNU]HSLFĊZPáRG\P
ZLHNXPRĪQD]DSURSRQRZDüEDGDQLDSU]HVLHZRZHSRVWDUDQQ\PRPyZLHQLX]ZLą]DQ\FK]QLPLRJUDQLF]HĔ W\ONRF]ĊĞüZDGSUHG\VSRQXMąF\FKGR]DNU]HSyZXMDZQLDQ\FKMHVWZEDGDQLDFKSU]HVLHZRZ\FK -HĞOLXMDZQLRQRZDGĊSUHG\VSRQXMąFąGR]DNU]HSyZNWyUDZLąĪHVLĊ]]DNU]HSLFąXF]áRQNyZURG]LQ\DOERMHĞOLZDGDWDMHVWÄFLĊĪND´ QSQLHGREyUDQW\WURPELQ\ELDáND&OXEELDáND6DOERSRáąF]HQLHZDG +7=MHVWSU]HFLZZVND]DQD8NRELHWVWRVXMąF\FKSU]HZOHNOH
OHF]HQLHSU]HFLZ]DNU]HSRZHQDOHĪ\VWDUDQQLHUR]ZDĪ\üVWRVXQHNNRU]\ĞFLGRU\]\NDVWRVRZDQLD+7=-HĞOLSRUR]SRF]ĊFLXOHF]HQLDUR]ZLQLHVLĊĪ\OQDFKRURED]DNU]HSRZR]DWRURZDOHNQDOHĪ\RGVWDZLü1DOHĪ\]DOHFLüSDFMHQWNRPDE\
]JáRVLá\VLĊGROHNDU]DSURZDG]ąFHJRQDW\FKPLDVWSR]DXZDĪHQLXSRWHQFMDOQ\FKREMDZyZFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHM QSEROHVQHJRREU]ĊNXQRJLQDJáHJREyOXZNODWFHSLHUVLRZHMGXV]QRĞFL :EDGDQLDFKNOLQLF]Q\FK]JáRV]RQR
MHGHQSU]\SDGHN]DWRUXSáXFQHJRZJUXSLHOHF]RQHMGDZNąPJLMHGHQZJUXSLHSODFHER&KRUREDQLHGRNUZLHQQDVHUFDQDGFLĞQLHQLHWĊWQLF]H1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]QLHNRQWURORZDQ\P
QDGFLĞQLHQLHPWĊWQLF]\P FLĞQLHQLHNUZLSU]HNUDF]DMąFHPP+J LFKRUREąVHUFRZRQDF]\QLRZą:EDGDQLDFKNOLQLF]Q\FK]JáDV]DQRSU]\SDGNLQDGFLĞQLHQLDZ\VWĊSXMąFHQLH]E\WF]ĊVWRSU]\F]\PSRGREQąF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLD
RGQRWRZDQRZRE\GZXJUXSDFK OHF]RQHMSUDVWHURQHPZGDZFHPJLRWU]\PXMąFHMSODFHER :F]DVLHEDGDĔNOLQLF]Q\FKQLH]JáRV]RQRĪDGQHJRSU]\SDGNXFKRURE\QLHGRNUZLHQQHMVHUFD8GDUQLHGRNUZLHQQ\2JyOQRXVWURMRZDWHUDSLDHVWURJHQDPLZLąĪHVLĊ]PDNV\PDOQLHNURWQ\P]ZLĊNV]HQLHPU\]\NDZ\VWąSLHQLDQLHGRNUZLHQQHJRXGDUXPy]JX5\]\NRZ]JOĊGQHQLH]PLHQLDVLĊ]ZLHNLHPDQL]XSá\ZHPF]DVXOLF]RQHJRRGPHQRSDX]\-HGQDN]HZ]JOĊGXQD
WRĪHSRGVWDZRZHU\]\NRXGDUXMHVWĞFLĞOH]DOHĪQHRGZLHNXFDáNRZLWHU\]\NRXGDUXXNRELHWVWRVXMąF\FK+7=]ZLĊNV]\VLĊ]ZLHNLHP1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHW]HVWZLHUG]RQąREHFQLHOXE
ZSU]HV]áRĞFLWĊWQLF]ąFKRUREą]DNU]HSRZR]DWRURZą:F]DVLHEDGDĔNOLQLF]Q\FKQLH]JáRV]RQRĪDGQHJRSU]\SDGNXWĊWQLF]HMFKRURE\]DNU]HSRZR]DWRURZHM,QQH]DEXU]HQLDREVHUZRZDQHSRGF]DVVWRVRZDQLD+7=(VWURJHQ\PRJą
SRZRGRZDü]DWU]\PDQLHSá\QyZZRUJDQL]PLH'ODWHJRQDOHĪ\XZDĪQLHREVHUZRZDüSDFMHQWNL]]DEXU]HQLDPLF]\QQRĞFLVHUFDOXEQHUHN.RELHW\]KLSHUWUyMJOLFHU\GHPLąSRZLQQ\E\üĞFLĞOHNRQWURORZDQHZF]DVLHWHUDSLLVXEVW\WXF\MQHM
HVWURJHQDPLOXEKRUPRQDOQHMWHUDSLL]DVWĊSF]HMSRQLHZDĪU]DGNR]JáDV]DQRSU]\SDGNL]QDF]QHJR]ZLĊNV]HQLDVWĊĪHĔWUyMJOLFHU\GyZZRVRF]XSURZDG]ąFHJRXRVyE]W\P]DEXU]HQLHPGR]DSDOHQLDWU]XVWNLZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDHVWURJHQyZ(VWURJHQ\]ZLĊNV]DMąVWĊĪHQLHJOREXOLQ\ZLąĪąFHMKRUPRQ\WDUF]\F\ DQJWK\URLGELQGLQJJOREXOLQ7%* FRSURZDG]LGR]ZLĊNV]HQLDFDáNRZLWHMLORĞFLKRUPRQyZWDUF]\F\NUąĪąF\FKZHNUZLRFHQLDQHJRQDSRGVWDZLHVWĊĪHQLD
MRGX]ZLą]DQHJR]ELDáNDPL DQJSURWHLQERXQGLRGLQH3%, VWĊĪHQLD7 R]QDF]DQHJRPHWRGąFKURPDWRJUDILLNROXPQRZHMOXEUDGLRLPPXQRORJLF]Qą DOERVWĊĪHQLD7 R]QDF]DQHJRPHWRGąUDGLRLPPXQRORJLF]Qą :\FKZ\W7QDĪ\ZLF\
MHVW]PQLHMV]RQ\FRĞZLDGF]\R]ZLĊNV]HQLXVWĊĪHQLD7%*6WĊĪHQLDZROQHM7LZROQHM7VąQLH]PLHQLRQH6WĊĪHQLDLQQ\FKELDáHNZLąĪąF\FKZVXURZLF\PRJąE\ü]ZLĊNV]RQHQSJOREXOLQ\ZLąĪąFHMNRUW\NRVWHURLG\ DQJFRUWLFRLGELQGLQJ
JOREXOLQ&%* JOREXOLQ\ZLąĪąFHMKRUPRQ\SáFLRZH DQJVH[KRUPRQHELQGLQJJOREXOLQ+%* FRSURZDG]LRGSRZLHGQLRGR]ZLĊNV]HQLDLORĞFLNUąĪąF\FKNRUW\NRVWHURLGyZLVWHURLGyZSáFLRZ\FK6WĊĪHQLDZROQ\FKOXEELRORJLF]QLHDNW\ZQ\FK
KRUPRQyZSR]RVWDMąQLH]PLHQLRQH=ZLĊNV]RQHPRJąE\üVWĊĪHQLDLQQ\FKELDáHNRVRF]D VXEVWUDWDQJLRWHQV\QRJHQXUHQLQ\DOIDDQW\WU\SV\QDFHUXORSOD]PLQD 6WRVRZDQLH+7=QLHSRSUDZLDIXQNFMLSR]QDZF]\FK3HZQHGRZRG\
ZVND]XMąQD]ZLĊNV]HQLHU\]\NDSUDZGRSRGREQHJRRWĊSLHQLDXNRELHWNWyUHUR]SRF]Ċá\ZUDPDFK+7=QLHSU]HUZDQHVWRVRZDQLHOHNyZ]áRĪRQ\FKOXEZ\áąF]QLHHVWURJHQyZSRURNXĪ\FLDĩDGQHJR]W\FK]DEXU]HĔQLHREVHUZRZDQR
ZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDSRGF]DVEDGDĔNOLQLF]Q\FK8NRELHW]]DNDĪHQLHPSRFKZ\QDOHĪ\]DVWRVRZDüRGSRZLHGQLHOHF]HQLHSU]HFLZEDNWHU\MQHSU]HGUR]SRF]ĊFLHPWHUDSLLSURGXNWHPOHF]QLF]\P,QWUDURVD
=HZ]JOĊGXQDSU]HZLG\ZDQH]ZLĊNV]HQLHLORĞFLZ\G]LHOLQ\SRFKZRZHMZZ\QLNXOHF]HQLDRUD]WRSQLHQLHSRGáRĪDJOREXONL]XWZDUG]RQHJRWáXV]F]XPRĪHSRMDZLüVLĊZ\G]LHOLQD]SRFKZ\MHGQDNQLHZ\PDJDWRSU]HUZDQLDVWRVRZDQLDOHNX
1DOHĪ\XQLNDüXĪ\ZDQLDSUH]HUZDW\ZEáRQGRSRFKZRZ\FKOXENDSWXUNyZQDV]\MNRZ\FKZ\NRQDQ\FK]ODWHNVXMHGQRF]HĞQLH]SURGXNWHPOHF]QLF]\P,QWUDURVDSRQLHZDĪSUHSDUDWPRĪHXV]NRG]LüJXPĊ1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔSURGXNWXOHF]QLF]HJR,QWUDURVDXNRELHWVWRVXMąF\FKDNWXDOQLHKRUPRQRWHUDSLĊKRUPRQDOQąWHUDSLĊ]DVWĊSF]ą W\ONRHVWURJHQ\OXEHVWURJHQ\ZVNRMDU]HQLX]SURJHVWDJHQDPL DOEROHF]HQLHDQGURJHQDPL'=,$à$1,$1,(32ĩĄ'$1(PodsuPRZDQLHSURILOXEH]SLHF]HĔVWZD1DMF]ĊĞFLHMREVHUZRZDQ\PG]LDáDQLHPQLHSRĪąGDQ\PE\áDZ\G]LHOLQD]SRFKZ\-HMREHFQRĞüZLąĪHVLĊ]SU]HZLG\ZDQ\P]ZLĊNV]HQLHPLORĞFLZ\G]LHOLQ\SRFKZRZHMZZ\QLNXOHF]HQLDRUD]WRSQLHQLHP
SRGáRĪD JOREXONL ] XWZDUG]RQHJR WáXV]F]X 3RMDZLHQLH VLĊ Z\G]LHOLQ\ ] SRFKZ\ QLH Z\PDJD SU]HUZDQLD VWRVRZDQLD SURGXNWX OHF]QLF]HJR ,QWUDURVD 3RQLĪHM Z\PLHQLRQR G]LDáDQLD QLHSRĪąGDQH REVHUZRZDQH Z EDGDQLDFK NOLQLF]Q\FK
ZSU]\SDGNXVWRVRZDQLDJOREXOHN]DZLHUDMąF\FKSUDVWHURQZGDZFHPJ&]ĊVWR R]QDF]DGR QLH]E\WF]ĊVWR R]QDF]DGR =DEXU]HQLDRJyOQHLVWDQ\ZPLHMVFXSRGDQLD:\G]LHOLQDZPLHMVFXDSOLNDFML F]ĊVWR =DEXU]HQLDXNáDGXUR]URGF]HJRLSLHUVL1LHSUDZLGáRZ\Z\QLNF\WRORJLL JáyZQLH$6&86OXE/*6,/  F]ĊVWR SROLS\EáRQ\ĞOX]RZHMPDFLF\V]\MNLPDFLF\ QLH]E\WF]ĊVWR JX]HNZSLHUVL áDJRGQ\  QLH]E\WF]ĊVWR %DGDQLDGLDgnostyczne::DKDQLDPDV\FLDáD F]ĊVWR 5\]\NRUDNDSLHUVL8NRELHWVWRVXMąF\FKVNRMDU]RQąWHUDSLĊHVWURJHQRZRSURJHVWDJHQRZąSU]H]SRQDGODW]JáDV]DQRPDNV\PDOQLHGZXNURWQH]ZLĊNV]HQLHU\]\NDUDNDSLHUVL8RVyEOHF]RQ\FK
Z\áąF]QLHHVWURJHQDPLU\]\NRMHVW]ZLĊNV]RQHZ]QDF]QLHPQLHMV]\PVWRSQLXQLĪXRVyEVWRVXMąF\FKHVWURJHQ\ZVNRMDU]HQLX]SURJHVWDJHQDPL3R]LRPU\]\ND]DOHĪ\RGF]DVXVWRVRZDQLDW\FKKRUPRQyZ3U]HGVWDZLRQRZ\QLNLQDMZLĊNV]HJRUDQGRPL]RZDQHJREDGDQLD]JUXSąNRQWUROQąSODFHER EDGDQLH:+, LQDMZLĊNV]HJREDGDQLDHSLGHPLRORJLF]QHJR 0:6 %DGDQLH0:6 0LOOLRQ:RPHQ6WXG\ ±V]DFXQNRZHGRGDWNRZHU\]\NRUR]ZRMXUDNDSLHUVLSRODWDFK
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