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Problemy zdrowotne kobiet w okresie 

pomenopauzalnym 

Health problems of postmenopausal women 
 

Abstrakt: Okres pomenopauzalny jest ostatnim etapem przejścia od okresu prokreacyjnego do okresu 
senium. Jest zarazem czasem wielu skomplikowanych przemian biologicznych. Zachodzące zmiany, 
związane ze stopniowym wygasaniem funkcji endokrynnej jajników, mogą wpływać na pojawienie 
się wielu dolegliwości psychofizycznych. Niskie wartości estrogenów, jakie fizjologicznie obserwuje 
się w okresie pomenopauzalnym, skutkują pojawieniem się różnych problemów zdrowotnych. 
Objawy kliniczne dzieli się na wczesne (krótkoterminowe) i późne (długoterminowe). W niniejszej 
pracy omówiono definicję i przebieg postmenopauzy oraz problemy zdrowotne i konsekwencje 
niedoborów hormonów płciowych na poszczególne układy organizmu. Świadomość zmian 
zachodzących w tym okresie życia kobiet, może pomóc w poprawie lub /i tworzeniu nowych 
programów profikatycznych. Wiedza ta wydaje się niezbędna w codziennej praktyce pracowników 
ochrony zdrowia, w szczególności lekarzy ginekologów i położnych.  
Słowa kluczowe: menopauza, postmenopauza, zespół klimakteryczny  
 
Abstract: The postmenopausal period is the final stage of the transition from the procreative period to 
the senium period. It is also a time of many complex biological transformations. The changes that 
occur, associated with the gradual expiration of the endocrine function of the ovaries, can affect the 
appearance of many psychophysical ailments. Low estrogen values, which are physiologically 
observed in the postmenopausal period, result in the appearance of various health problems. Clinical 
signs are divided into early (short-term) and late (long-term). This work discusses the definition and 
course of postmenopause and the health problems and consequences of sex hormone deficiencies on a 
woman's body systems. Being aware of the changes taking place during this period of women's lives 
can help improve and/or create new prophylactic programs. This knowledge seems essential in the 
daily practice of health professionals, in particular gynaecologists and midwives. 
Key words: menopause, postmenopause, climacteric syndrome 

 

Wprowadzenie 

 

Okres pomenopauzalny jest ostatnim etapem przejścia od okresu 

prokreacyjnego do okresu senium. Jest zarazem czasem wielu skomplikowanych 
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przemian biologicznych. Zachodzące zmiany, związane ze stopniowym wygasaniem 

funkcji endokrynnej jajników, mogą wpływać na pojawienie się wielu dolegliwości 

psychofizycznych. Wzrasta również w tym czasie ryzyko pojawienia się chorób 

metabolicznych i nowotworowych (Kózka i in., 2013; Woods i in., 2016), które często 

mają związek z biologicznie uwarunkowaną predyspozycją do przyrostu tkanki 

tłuszczowej (Davis i in., 2012). Od wielu lat obserwuje się również duży odsetek 

zachorowalności i wysoką śmiertelność polskich kobiet z powodu nowotworów 

narządu rodnego i piersi (Kołłątaj i in., 2016).  

 

1. Postmenopauza – definicja i przebieg 

 

Postmenopauza rozpoczyna się 12 miesięcy od ostatniej w życiu miesiączki. 

W literaturze dość często używa się podziału tego okresu na wczesną (do 5 lat od ostatniej 

miesiączki) i późną (powyżej 5 lat) postmenopauzę. Według niektórych doniesień okres 

pomenopauzalny trwa do końca życia kobiety (Męczekalski i Katulski, 2016). Umownie 

jednak kobieta po 65. roku życia wkracza już w okres senium (Dmoch-Gajzlerska i Rabiej, 

2007).  

Okres pomenopauzalny jest kontynuacją, zapoczątkowanych już w okresie 

premenopauzy intensywnych przemian hormonalnych. Jest czasem po bezpowrotnym 

wygaśnięciu funkcji endokrynnej jajników. Kobieta nie doświadcza już cykli 

miesiączkowych, co skutkuje zakończeniem jej funkcji prokreacyjnej (Kaczmarek, 2014). 

Największe zmiany w profilu hormonalnym dotyczą stężenia estrogenów. Hormony te 

regulują szeroki zakres funkcji fizjologicznych. Są zatem podstawowym regulatorem 

systemu metabolicznego organizmu kobiety. Mechanizm ich działania polega głównie na 

wiązaniu do receptorów estrogenowych α (ER-α) i β (ER-β) (Rettberg i in., 2014). Receptory 

te obecne są w większości układów organizmu. Hormony działają genomowo (poprzez 

regulację transkrypcji genów) i niegenomowo (poprzez bezpośredni wpływ na kanały 

wapniowe i potasowe) (Pinkas i in., 2016; Zielniok i in., 2014). Po menopauzie w znacznym 

stopniu ulegają obniżeniu wartości estradiolu, które zazwyczaj są niższe niż 80 pmol/l. 

Głównym estrogenem staje się estron, który produkowany jest zwłaszcza poprzez 

aromatyzację androgenów nadnerczowych w tkance tłuszczowej, osiągając stężenie około 

100 pmol/l. Wyższe wartości tego hormonu obserwuje się u kobiet otyłych (Męczekalski i 

Katulski, 2016; WHO, 1996).     

Wydzielanie FSH po menopauzie zwiększa się u kobiet 10-15 krotnie, a LH 3-krotnie, 

w porównaniu z ich profilem dla okresu prokreacyjnego (WHO, 1996). Hormon 

folikulotropowy ma dłuższy okres półtrwania, stąd występowanie znacznych różnic w ich 

stężeniach (Petkowicz i in., 2013). Nieznacznie ulega również obniżeniu wydzielanie 

prolaktyny (Męczekalski i Katulski., 2016). Po około 3-4 latach od menopauzy stężenie 
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estrogenów osiąga swe najniższe wartości, a wartość FSH maksymalnie się podwyższa 

(WHO, 1996).  

Biosynteza androgenów w organizmie kobiety realizowana jest w jajnikach, korze 

nadnerczy oraz pod wpływem obwodowej konwersji. W okresie pomenopauzalnym ich 

produkcja odbywa się w większości na poziomie pozajajnikowym. Jajniki odpowiadają za 

produkcję 20% androstendionu i 40% testosteronu. Stężenie testosteronu całkowitego może 

nieznacznie wzrosnąć, a poziom wolnego testosteronu pozostaje na tym samym poziomie. 

Związane jest to ze wzrostem SHBG (globuliny wiążącej hormony płciowe). Stężenie 

androstendionu ulega obniżeniu. Wraz z postępującym procesem starzenia dochodzi do 

redukcji wydzielania DHEA (dehydroepiandrosteronu) i DHEAS (siarczanu 

dehydroepiandrosteronu). Ponadto w okresie pomenopauzalnym zmniejsza się stężenie 

hormonu wzrostu oraz wzrasta insulinooporność (Petkowicz i in., 2013; Pinkas i in., 2016). 

Stężenie TSH (hormonu tyreotropowego) i ACTH (hormonu adrenekortykotropowego) 

pozostaje na takim samym poziomie (Męczekalski i Katulski., 2016). 

 

2. Zespół klimakteryczny 

 

Niskie wartości estrogenów, jakie fizjologicznie obserwuje się w okresie 

pomenopauzalnym, skutkują pojawieniem się różnych problemów zdrowotnych (Pinkas i 

in., 2016). Objawy kliniczne dzieli się na wczesne (krótkoterminowe) i późne 

(długoterminowe). Symptomy wczesne tworzą zespół klimakteryczny, naprzemiennie 

nazywany w literaturze objawami wypadowymi, to zespół dolegliwości, pojawiających się w 

okresie okołomenopauzalnym, bezpośrednio związanych z zaburzeniami endokrynnymi. 

Jakkolwiek mogą na nie wpływać również czynniki psychospołeczne i środowiskowe (Sarri i 

in., 2015). Objawy zespołu dotykają sfery somatycznej, psychicznej i seksualnej (Gartoulla i 

in., 2014). Do najważniejszych symptomów zalicza się: uderzenia gorąca, nocne pocenie, 

drażliwość, uczucie zmęczenia, obniżenie nastroju, pogorszenie funkcji poznawczych, 

zaburzenia snu (Męczekalsi i Katulski, 2016). Za najbardziej uciążliwe uważa się objawy 

wazomotoryczne, tj. uderzenia gorąca i poty nocne (Woods i in., 2014). Aktualne doniesienia 

pokazują, że objawy wypadowe mogą dotyczyć ponad 80% kobiet. Czas odczuwania 

dolegliwości klimakterycznych może mieć charakter osobniczy, najsilniej jednak wyrażone 

są w okresie pomenopauzalnym (Stachoń i in., 2013). Intensywność zespołu 

klimakterycznego ocenia się za pomocą Skali Greena i Indeksu Kuppermana (Bojar i in., 

2016). 
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3. Zespół metaboliczny  

 

Objawy późne dotyczą problemów powstałych na skutek długotrwałej ekspozycji na 

niskie stężenia hormonów płciowych (Sarri i in., 2015). Jednym z nich jest zespół 

metaboliczny, nazywany też zespołem insulinooporności,  zespołem X, czy zespołem 

dysmetabolicznym, jest zaburzeniem, które doprowadza do rozwoju cukrzycy typu 2 

i chorób układu krążenia. Polega na kombinacji cech tj. otyłość centralna, dyslipidemia, 

nadciśnienie tętnicze, hipertriglicerydemia, insulinooporność (Coyoy i in., 2016). Częstość 

występowania zespołu u kobiet pomenopauzalnych waha się od 31% do 60% w różnych 

częściach świata (Sharma i in., 2016). 

Niedobory estrogenów wydają się mieć negatywny wpływ na wewnętrzną warstwę 

ściany tętnicy, co przyczynia się do spadku elastyczności naczyń krwionośnych. Obserwuje 

się wpływ zmiany proporcji stężeń estrogenów w stosunku do androgenów na 

podwyższenie poziomu LDL (lipoproteiny niskiej gęstości) i obniżenie HDL (lipoproteiny 

wysokiej gęstości), co jest charakterystyczne dla profilu miażdżycowego. Uważa się, że okres 

pomenopauzalny przyczynia się również do zmiany w układzie renina-angiotensyna, 

doprowadzając do podwyższonego ciśnienia tętniczego (De Marchi i in., 2017). 

W okresie pomenopauzalnym często dochodzi do wzrostu łaknienia. Niedobory 

estrogenów i progesteronu przyspieszają motorykę żołądka. Niskie wartości serotoniny 

prowadzą do pobudzenia ośrodka głodu i sytości, zlokalizowanego w podwzgórzu. 

Niedobory melatoniny zaś, współistniejące z zaburzeniami snu, sprzyjają rozwoju zespołowi 

hiperalimentacji i występowania uczucia głodu w porach nocnych. Wyżej wymienione 

zaburzenia doprowadzają do rozwoju nadwagi i otyłości (Coyoy i in., 2016; Jałocha i in., 

2014).  

Wzrost ciężaru ciała w okresie pomenopauzalnym obserwuje się u około 60% 

polskich kobiet (Pinkas i in., 2016). Charakteryzuje się on niekorzystną redystrybucją tkanki 

tłuszczowej. Dotyczy to głównie proporcji między tkanką tłuszczową i beztłuszczową, gdzie 

tej ostatniej jest zdecydowanie mniej. Zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej trzewnej o 40% 

i tkanki tłuszczowej podskórnej, zlokalizowanej w obrębie brzucha o około 20%. Wzrost 

ilości tkanki tłuszczowej trzewnej prowadzi do pojawienia się otyłości centralnej, która 

z kolei przyczynia się do rozwoju zespołu metabolicznego (Janiszewska i in., 2015 B). Za 

główna przyczynę uważa się spadek stężeń estradiolu, progesteronu, hormonu wzrostu, 

leptyny, galaniny i neuropeptydu Y. Przyczyn nieprawidłowych proporcji ciężarowo-

wzrostowych należy również szukać w niekorzystnym stylu życia, w tym niskiej aktywności 

fizycznej i w nieprawidłowych nawykach żywieniowych (Pinkas i in., 2016).  
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4. Następstwa niedoboru estrogenów w poszczególnych układach ustroju 

 

Ośrodkowy układ nerwowy 

Neuroprotekcyjne działanie estrogenów jest szczególnie ważne w obszarach mózgu, 

takich jak hipokamp. W hipokampie brzusznym,  przez połączenia z podwzgórzem i ciałem 

migdałowatym, modulują procesy afektywne, tj. reakcje na stres i emocje, podczas gdy 

hipokamp grzbietowy wpływa na funkcje poznawcze (Mott i in., 2014). Estrogeny pobudzają 

spinogenezę (rozwój kolców dendrytycznych w neuronach) i synaptogenezę (proces 

tworzenia się synaps). Badania na zwierzętach wykazały, że niskie stężenie 17β-estradiolu 

prowadzi do utraty synaps i pogorszenia łączności między neuronami (Au i in., 2016). 

Uznaje się również ich neuroendokrynne działanie na układ cholinergiczny,  

serotoninergiczny i GABA-ergiczny (Bojar i in., 2011; Wang i in., 2016). W efekcie zmian w 

funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, w okresie pomenopauzalnym, dochodzi 

do pogorszenia się procesów poznawczych. Obserwuje się osłabienie percepcji dotyku, 

węchu, słuchu i wzroku, zaburzenia pamięci i równowagi, podzielności uwagi, wyobraźni 

przestrzennej oraz zdolności uczenia się (Bojar i in., 2013; Janicka, 2014). U kobiet 

pomenopauzalnych  stwierdza się gorsze wyniki testów na szybkość psychomotoryczną, 

testy wzrokowo-przestrzenne i czas reakcji (Bojar i in., 2014).  

Wiek pomenopauzalny jest czasem podwyższonego ryzyka wystąpienia depresji, na 

którą cierpi około 20-30% kobiet (Lewicka i in., 2013). Podatność na zaburzenia depresyjne 

związana  jest nie tylko ze zmianami w obszarze centralnego układu nerwowego, jak 

również z subiektywną percepcją objawów somatycznych zespołu klimakterycznego i 

problemów psychospołecznych (Jagtab i in., 2016).  

 

Układ sercowo-naczyniowy 

Choroby sercowo–naczyniowe należą do grupy schorzeń, które dzielą się na trzy 

podstawowe jednostki chorobowe, tj. chorobę tętnic obwodowych, niedokrwienny udar 

mózgu i chorobę niedokrwienną serca. Przez wiele lat uważano, że problem ten dotyczy 

głównie mężczyzn, stąd zachorowalność wśród kobiet nie była rozpatrywana na tak dużą 

skalę. Pomimo, że symptomy choroby pojawiają się o około 10 lat później niż u mężczyzn, to 

u kobiet jest więcej niekorzystnych powikłań (Sobieszczańska, 2011). Szacuje się, że 

w Europie z powodu samej choroby wieńcowej umiera około 22 % kobiet. Natomiast u 52% 

Europejek zgon następuje z powodu innych chorób układu krążenia (Schierbeck i in., 2015).  

Czynniki ryzyka, jak i częstość ich występowania, wzrasta znacznie w okresie 

pomenopauzalnym. Poprzez utratę kardioprotekcyjnego działania estrogenów dochodzi do 

znacznych zmian metabolicznych w organizmie kobiety. Obserwuje się zaburzenia profilu 

lipidowego, zmiany zakrzepowe w naczyniach i otyłość centralną (Pinkas i in., 2016; Van 
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Dijk i in., 2015).  U kobiet identyfikuje się liczne, modyfikowalne czynniki ryzyka miażdżycy 

i chorób serca, przy czym najwyższe ich nasilenie obserwuje się w okresie 

pomenopauzalnym (Piskorz i in., 2015). Wymienia się również dość typowe dla kobiet 

pomenopauzalnych niekorzystne zmiany w stylu życia,  tj. nieprawidłowy sposób 

odżywiania, spadek aktywności fizycznej oraz zaburzenia snu, jako predyktory 

powstawania chorób sercowo-naczyniowych (Van Dijk i in. 2015). 

 

Układ moczowo-płciowy 

Fizjologiczne niedobory estradiolu prowadzą do atrofii (zaniku) w układzie 

moczowo-płciowym. Ich objawy mogą w znaczący sposób wpływać na komfort i jakość 

życia kobiet pomenopauzalnych. Jednakże jak pokazują niektóre doniesienia, tylko niewiele 

z nich zgłasza objawy lekarzowi, stad problem wydaje się być niewystarczająco 

diagnozowany (Gandhi i in., 2016; Parnan Emamverdikhani in., 2016; Varella i in., 2016). 

 W obrębie narządu rodnego dochodzi do wielu zmian degeneracyjnych. Macica, 

jajniki i jajowody stopniowo zmniejszają swoje rozmiary. Srom zmniejsza swoją grubość 

i unaczynienie, a atrofia dotyczy skóry wokół sromu, co skutkuje jej ścieńczeniem, 

wiotkością i obwisaniem warg sromowych. Obserwuje się procesy inwolucyjne w obrębie 

łechtaczki i warg sromowych mniejszych oraz lipoatrofię (zanik tkanki tłuszczowej) w 

obrębie warg sromowych większych. Srom traci pigmentację i typowe owłosienie łonowe. 

Występuje również ścieńczenie śluzówki w okolicy wejścia do pochwy (Gardziejewska i in., 

2014; Skrzypulec-Plinta i in., 2013). 

Atrofa pochwy dotyka nawet około 75% kobiet. Skutkuje pojawieniem się wielu 

objawów, tj. obniżenie napięcia i elastyczności, suchość i/lub stany zapalne pochwy. 

Ponadto dyspareunię oraz krwawienie po stosunku płciowym Stopniowe zmniejszenie 

elastyczności ścian pochwy związane jest z zanikiem liczby włókien kolagenowych 

i elastynowych (Parnan Emamverdikhan i in., 2016). Obserwuje się ponadto osłabienie 

proliferacji keratynocytów, inicjowanie zmian zwyrodnieniowych w tkankach oraz 

zahamowanie procesów regeneracyjnych. Dochodzi w efekcie do atrofii nabłonka, 

uszkodzenia zmarszczek pochwowych i zmniejszenia przedsionka pochwy (Gardziejewska i 

in., 2014; Skrzypulec-Plinta i in., 2013).  

Suchość pochwy natomiast spowodowana jest zmniejszeniem sekrecji śluzu 

szyjkowego i wydzieliny gruczołu Bartholina. Obserwuje się również zmiany flory 

bakteryjnej pochwy, która staje się uboga w pałeczki kwasu mlekowego. Jednocześnie 

wzrasta jej pH, w porównaniu z okresem prokreacyjnym. Prowadzi to do występowania 

świądu, pieczenia, zaczerwienienia oraz częstszych stanów zapalnych narządu rodnego, w 

szczególności bakteryjnego zapalenia pochwy (Magon i in., 2012; Skrzypulec – Plinta i in., 

2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parnan%20Emamverdikhan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27904630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parnan%20Emamverdikhan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27904630
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Wyżej wymienione zmiany w obrębie narządu rodnego prowadzą do wystąpienia 

dyspareunii, czyli bólu i pieczenia podczas stosunku płciowego. Na podstawie aktualnych 

doniesień nawet 25-50 % kobiet pomenopauzalnych zgłasza dyskomfort podczas aktywności 

seksualnej. Ból może być zlokalizowany w różnych obszarach narządu rodnego. Może być 

on zarówno odczuwany w obrębie sromu, w pochwie lub w obrębie miednicy małej. 

Większość kobiet jednak doświadcza dolegliwości bólowych w przedsionku pochwy, ze 

względu na jego bogate unerwienie. Na jego występowanie, oprócz zaburzeń endokrynnych, 

mogą mieć wpływ czynniki psychospołeczne i współwystępowanie chorób przewlekłych 

(Parnan Emamverdikhan i in., 2016; Stec i in., 2014). 

W układzie moczowym dochodzi do procesów zanikowych, zwłaszcza w obrębie 

pęcherza moczowego i cewki moczowej. Obserwuje się również osłabienie mięśni dna 

miednicy, do którego dochodzi poprzez zmniejszwenie włókien elastyny i kolagenu 

w tkance łączniej. Doprowadza to do rozwoju nietrzymania moczu, które jak wskazują 

niektóre doniesienia naukowe dotyczy nawet 20% kobiet po menopauzie (Gandhi i in., 2016). 

Ponadto obserwuje się problem nadmiernego oddawania moczu i nykturii (wielokrotnego 

oddawania moczu w porach nocnych) Nietrzymanie moczu jest zaburzeniem kontroli 

oddawania moczu, które powoduje liczne problemy higieniczne i społeczne (Stadnicka i in., 

2015). W okresie pomenopauzalnym może pojawić się problem wysiłkowego i naglącego 

nietrzymania moczu. To pierwsze występuje najczęściej. Kobieta dostrzega u siebie 

bezwiedne gubienie niewielkich ilości moczu, bez odczucia parcia, powstałe pod wpływem 

kaszlu lub wysiłku fizycznego. Natomiast naglące nietrzymanie moczu dotyczy sytuacji, 

kiedy mimowolne oddawanie moczu następuje łącznie z parciem oraz towarzyszy mu 

nykturia (Fiodorenko-Dumas i in., 2014; Varella i in., 2016). 

 

Układ kostny 

Osteoporoza należy do grupy pierwszorzędowych patologii inwolucyjnych i jest 

odpowiedzialna za 80% przypadków chorób metabolicznych kości (Von Mach-Szczypiński 

i in., 2016). Dotyczy ona 30% Europejek, powyżej 50 r.ż. (Janiszewska i in., 2015 A). Główną 

przyczyną choroby jest przewaga procesów resorpcji kostnej nad kościotworzeniem. W 

wieku pomenopauzalnym  nazywana jest osteoporozą inwolucyjna typu I. Związana jest 

z niedoborem 17β estradiolu, który wpływa na obniżenie gęstości mineralnej kości (Opala 

i Rabiega-Gmyrek, 2016). Dochodzi wówczas do ubytku masy kostnej i zahamowania 

procesu naprawczego mikrouszkodzeń. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem złamań 

osteoporotycznych (Janiszewska i in., 2015).  

Osteoporoza jest chorobą nie dającą znamiennych symptomów. Objawy kliniczne 

manifestują się już jako następstwo złamań. W okresie pomenopauzalnym dotyczą głównie 

kręgów kręgosłupa i szyjki kości udowej.  Złamania te opisywane są jako niskoenergetyczne, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parnan%20Emamverdikhan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27904630
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ze względu napowstanie ich wskutek drobnego urazu, który w normalnych warunkach nie 

wywołałby tak poważnych konsekwencji (Janiszewska i in., 2015 A; Opala i in., 2016). 

 

Choroby nowotworowe 

Do pełnego rozwoju nowotwory złośliwe zwykle potrzebują długiego okresu latencji, 

który rozpoczyna się od pierwszej eskpozycji na czynnik działający rakotwórczo. Zdrowe 

komórki przekształcają się w komórki nowotworowe w procesie mutacji genetycznej 

(zmiany DNA). Rak pojawia się również poprzez tzw. mutacje spontaniczne, spowodowane 

predyspozycją genetyczną. Zanim jednak wystąpią pierwsze objawy kliniczne, komórka 

patologicznie zmieniona przechodzi przez system genów obronnych, zmierzając finalnie do 

przetrwałych mutacji i do rozwinięcia się pełnego procesu nowotworzenia. W związku z 

tym,  ryzyko zachorowalności na nowotwory wzrasta wraz z wiekiem, ze względu na 

dłuższe oddziaływanie czynników mutagennych na starzejący się organizm (Zatoński i in., 

2015). Wiek pomenopauzalny jest czasem szczególnie podatnym naproces karcinogenezy. 

U Polek najczęściej obserwuje się występowanie raka piersi, raka jelita grubego i raka płuc 

(Ostrowska., 2015 A). Do najczęściej występujących nowotworów ginekologicznych zaliczają 

się: rak endometrium, rak jajnika, rak szyjki macicy, a najrzadziej rak sromu (Singh i in., 

2017). 

 

Rak piersi jest poważnym problemem zdrowia publicznego na całym świecie, 

szczególnie w krajach zamożnych. Chorobę tę diagnozuje się najczęściej w grupie wiekowej 

50.-69.lat (Szkiela i in., 2014). Do głównych czynników ryzyka należy wczesna menarche 

i późna menopauza, co potwierdza hormonozależny typ nowotworu. Uważa się, że 

wieloletnia hormonalna terapia zastępcza może również, chociaż w niewielkim stopniu, 

przyczynić się do rozwoju choroby. Dodatkowo zachowania antyzdrowotne, tj. spożywanie 

wysokoprocentowego alkoholu i niska aktywność fizyczna są uznane za ważne czynniki 

chorobotwórcze. Dobrze poznany jest również wpływ mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 

(Szkiela i in., 2014). Ponadto kobiety wysokie i otyłe lub te, które doświadczyły znacznego 

wzrostu masy ciała mogą znaleźć się w grupie ryzyka (Jaworski i in., 2015). Najważniejszym 

objawem klinicznym nowotworu jest guz, o nieregularnym obrysie, twardy, odgraniczony 

od pobliskich tkanek i zwykle bezbolesny. Chorobie mogą towarzyszyć również zmiany 

dermatologiczne, tj. zaczerwienienie, objaw tzw. skórki pomarańczy, wciągnięcie skóry, 

obrzęk (Piaszczyk i in., 2015). Rokowanie zależy od różnych czynników, tj. typ histologiczny, 

stopień zaawansowania, wielkość nowotworu, istniejące przerzuty do węzłów chłonnych i 

status hormonalny guza (Bobek-Billewicz i in., 2014). Wysoka śmiertelność w raku piersi 

wynika głównie z nawrotu choroby po interwencjach terapeutycznych. Wznowienie 

nowotworu powstaje w wyniku rozprzestrzeniania się resztkowych komórek rakowych 
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miejscowych i/lub rozsianych, które przetrwały leczenie i są na ogół określane jako 

minimalna choroba resztkowa (Havas i in., 2017). 

Epizody krwawień z narządu rodnego w okresie postmenopauzy wywołują 

podejrzenie zmian nowotworowych, toczących się w obrębie błony śluzowej jamy macicy 

(Inal i in., 2017; Munro i in., 2014). Etiopatogeneza tego nowotworu nie jest do końca 

poznana. Uważa się, że przyczyną zmian onkologicznych w obrębie endometrium może być 

hiperestrogenizm. Częściej chorują osoby obarczone mutacjami genetycznymi. Rak 

endometrium może wiązać się z zespołem Lyncha, dziedzicznym zespołem raka jelita 

grubego nie będącego polipowatością (Colombo i in., 2015). Zachorowalność dotyczy 

głównie kobiet, zamieszkujących kraje wysoko rozwinięte, gdzie menopauza pojawia się 

później. Obserwuje się u nich zatem dłuższy wpływ estrogenów na narządy płciowe. Rak 

endometrium diagnozuje się najczęściej około 60. roku życia. Do głównych czynników 

ryzyka, oprócz wczesnej menarche, późnej menopauzy i czynników genetycznych, należą 

również cukrzyca i otyłość (Szubert i in., 2014; Tang i in., 2017; Wilczyński i in., 2015).  

Wyróżnia się dwa typy raka endometrium, a mianowicie rak endometrialny 

estrogenozależny typu 1 oraz typ 2 nieestrogenozależny. Typ 1 występuje najczęściej 

i zazwyczaj charakteryzuje się łagodnym przebiegiem i dobrym rokowaniem (Markowska 

i in., 2015). Wczesne stadium nowotworu, ograniczone tylko do błony śluzowej jamy macicy, 

stanowi blisko 80% wszystkich przypadków zachorowań, a 5-letnia przeżywalność jest 

bardzo wysoka (Bendifallah i in., 2015). 

Rak jajnika cechuje największa śmiertelność spośród wszystkich nowotworów 

ginekologicznych (Jayson in., 2014; Niemi i in., 2017). Dotyka szczególnie mieszkanek krajów 

rozwiniętych [Siegel i in., 2015]. Największy wzrost zachorowalności obserwuje się po 50. 

roku życia. Obecnie nie prowadzi się badań przesiewowych dla tego nowotworu, ze 

względu na brak znanych stadiów przedrakowych oraz brak wystarczająco czułych 

i swoistych biomarkerów. Postępy w leczeniu dają jedynie marginalne różnice w ogólnej 

przeżywalności (McAlpine i in., 2014). Nowotwór wykazuje wysoką inwazyjność (Li i in., 

2017). Jego agresywny rozwój i niecharakterystyczne objawy powodują, że najczęściej 

diagnoza stawiana jest na zaawansowanym etapie choroby-III-IV stadium według 

klasyfikacji  FIGO. Na takim etapie całkowite wyleczenie jest bardzo trudne (Schüler-Toprak 

i in., 2017). Zdecydowana większość przypadków raka ma charakter nabłonkowy, a ich 

początek zazwyczaj zlokalizowany jest w strzępkach jajowodów. Do czynników ryzyka 

należą: zespoły dziedziczenia raka jajnika i piersi, mutacje w genach BRCA1 i BRCA2, zespół 

Lyncha, bezdzietność, hiperstymulacja jajników i nieudane próby IVF (zapłodnienie in 

vitro). Diagnoza może być poprzedzona niespecyficznymi, kilkumesięcznymi objawami 

dyspeptycznymi, tj. bóle i wzdęcia brzucha (Jayson i in., 2014). 

Rak szyjki macicy jest wciąż wiodącą przyczyną śmiertelności kobiet, z powodów 

nowotworowych,na świecie. Ze względu na odsetek zachorowalności i kilkuletniej 
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przeżywalności Polska, na tle krajów wysoko rozwiniętych,znajduje się w czołówce. 

Choroba dotyczy średnio kobiet w wieku 45.- 64. lata (Stanisławska i in., 2016). Główną 

przyczyną tego nowotworu jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV (wirus brodawczaka 

ludzkiego). Do czynników ryzyka należą m.in. wczesna inicjacja seksualna, wielodzietność, 

promiskuityzm (kontakty seksualne podejmowane z przypadkowymi, często zmienianymi 

partnerami), palenie tytoniu oraz niski status socjoekonomiczny (Nowak-Markwitz, 2016) 

Rak we wczesnych stadiach jest bezobjawowy (Ashtarian i in., 2017). W zaawansowanym 

stadium mogą pojawić się krwawienia z narządu rodnego i wydzielina pochwowa o 

nieprzyjemnym zapachu. Nowotwór szyjki macicy jest jednym z niewielu, któremu 

skutecznie można przeciwdziałać dzięki badaniom skriningowym. Jego rozwój jest 

długoletni i posiada dobrze opisane stany przedrakowe (Pałucka i in., 2017).  

Rak sromu należy do najrzadziej występujących nowotworów narządu rodnego. 

Jednak częstość zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Średnia wieku zachorowań to 52. 

lata (Singh i in., 2017). Wyróżnia się kilka jego rodzajów histologicznych, przy czym 

najczęstszy jest rak płaskonabłonkowy (Alkatout i in., 2015). Natomiast miejscem 

zmienionym nowotworowo są wargi sromowe większe (Singh i in., 2016). Prognoza 

wyleczenia jest dobra, jeśli rak jest rozpoznany we wczesnym stadium, zmniejsza to w 

znacznym stopniu rozwój choroby. Dodatkowo ważnym aspektem opieki medycznej, w 

kontekście raka sromu, jest ustalenie możliwie jak najbardziej zachowawczego sposobu 

leczenia. W procesie rekonwalescencji kobiety często wymagają wsparcia psychoseksualnego 

(Alkatout i in., 2015). 

 

Podsumowanie 

 

Omówione zagadnienia wskazują na złożoność okresu postmenopauzy oraz jego 

poważne konsekwencje dla zdrowia psychoficznego kobiet. Wiedza na temat jego  

mechanizmów biologicznych oraz środowiskowych powinna przyczynić się do zwiększenia 

troski o zdrowie kobiet w okresie przejścia menopauzalego przez personel medyczny.  
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