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STRESZCZENIE

Klimakterium to okres w życiu kobiety, który stawia przed nią sze-
reg wyzwań związanych z dolegliwościami czy chorobami, które 
są konsekwencją zaburzeń hormonalnych, wynikających ze zło-
żonego, długofalowego procesu starzenia się organizmu. Jakość 
życia kobiet borykających się  z klimakterium stanowi obecnie te-
mat wielu badań naukowych, a położenie nacisku na coraz wyż-
sze kwalifi kacje i wiedzę personelu zajmującego się tym okresem 
w życiu kobiety stało się wyzwaniem chwili. 
Celem pracy jest próba przybliżenia istoty najważniejszych pro-
blemów, dotykających kobiety w okresie klimakterium. Obecnie 
szacuje się ich liczbę na około 50 mln na świecie, w Polsce około 
7 mln. Jako metodę przyjęto analizę dostępnego piśmiennictwa 
fachowego.

SŁOWA KLUCZOWE: klimakterium, zaburzenia hormonalne, pro-
blemy okołomenopauzalne.

ABSTRACT

Menopause is the time in a woman’s life, which puts before her a 
number of challenges related with ailments or diseases, which are 
the consequence of hormonal disorders resulting from a complex, 
long-term process of aging. The quality of life of women struggling 
with menopause is currently the subject of many studies, therefore 
placing emphasis on getting higher qualifi cations and knowledge of 
staff involved in this period in a woman’s life has become a chal-
lenge now. The aim of this study was to determine the essence of 
the most important problems affecting women during menopause. 
Currently, it is estimated their number at about 50 million in the 
world, in Poland about 7 million. As the method adopted the analy-
sis of available professional literature.

KEYWORDS: menopause, hormonal disorders, problems of peri-
menopause.

Przekwitanie
Przekwitanie jest okresem biologicznym w życiu każdej 
kobiety, rozpoczyna się średnio między 42. a 55. rokiem 
życia, między prokreacją a ostatnim etapem jakim jest 
starzenie się. Jedną z cech charakterystycznych prze-
kwitania jest zatrzymanie się cyklu miesięcznego. Przy-
czyny zostały określone jako zanikanie uruchamiania 
się regularnych bodźców przez ośrodki ponadwzgórzo-
we dla podwzgórza, czego wynikiem jest zmiana czyn-
ności osi podwzgórze-przysadka-jajnik. Rezultatem jest 
niedoczynność jajników i obniżenie produkcji estrogenu 
i progesteronu [1]. 

Według defi nicji opracowanej przez Światową Or-
ganizację Zdrowia, menopauza to ostatnia miesiączka 
w życiu kobiety, po której następuje co najmniej 6 mie-
sięcy przerwy, natomiast rozpoznana zostaje po upływie 
12 miesięcy, w czasie których nie pojawiło się krwawie-
nie miesięczne. Lata poprzedzające ostatnią miesiącz-
kę nazwano premenopauzą, dochodzi w tym czasie do 
zmian metabolicznych i hormonalnych prowadzących 
do wygasania funkcji jajników. Perimenopauza to kilka 
lat przed ostatnią miesiączką i rok po niej, a postmeno-

pauza trwa około 10 lat i wiąże się z życiem kobiety po 
ostatniej miesiączce [2].

Objawy menopauzy mają przyczynę w niedoborze es-
trogenów, a konkretnie w zmniejszeniu stężenia estriolu 
i estronu aż o połowę dotychczasowych wartości, a stę-
żenie estradiolu spada o 1/3. Zjawisko to ma zdecydowa-
nie niekorzystny wpływ nie tylko na narządy rozrodcze, 
ale procesy wsteczne dotykają tkanek i organów, mózgu, 
kości, układu krwionośnego, moczowego, wątroby i skó-
ry. W badaniach laboratoryjnych menopauzę rozpoznaje-
my, kiedy wartość Folikulotropiny w surowicy krwi wynosi 
> 30 pg/ml, a estradiolu < 30 pg/ml [3].

Na kilka lat przed ostatnią miesiączką wiele kobiet 
jest w stanie zauważyć u siebie objawy menopauzal-
ne, za które odpowiedzialne jest stężenie hormonów, 
a dokładnie ich różne wartości. Estrogeny i progeste-
ron – hormony żeńskie produkowane przez jajniki – są 
odpowiedzialne za rozwój pęcherzyków jajowych, sty-
mulują owulację jak też wzrost i redukcję błony śluzowej 
macicy. Znacząco rzadziej występują cykle miesiączko-
we, stają się nieregularne i różnie obfi te. Do najbardziej 
uciążliwych objawów kobiety zaliczają tzw. objawy wy-
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padowe, za których pojawienie się odpowiadają gwał-
towne wahania poziomów estrogenu i progesteronu. Do 
objawów wypadowych zaliczamy:

Objawy naczynioruchowe:• 
bóle głowy ○
zlewne, nocne poty ○
uderzenia gorąca ○
kołatanie serca; ○

Objawy psychiczne:• 
zaburzenia snu ○
uczucie zmęczenia ○
zaburzenia koncentracji ○
zmienność nastroju ○
drażliwość ○
osłabienie pamięci ○
zawroty głowy ○
zmniejszenie libido ○
zaburzenia seksualne. ○

Wszystkie te objawy, zdecydowanie naturalne biolo-
gicznie, w olbrzymim stopniu negatywnie wpływają na 
codzienne funkcjonowanie kobiety, na jej koncentrację, 
psychikę i komfort codziennego życia.

Wśród najbardziej uciążliwych znalazły się:
Objawy ze strony narządów płciowych:• 

zanikowe zapalenie pochwy ○
dyspareunia ○
suchość pochwy ○
nawracające zapalenia dróg moczowych ○
świąd ○
krwawienia z pochwy ○
wodnista wydzielina ○
zaburzenia statyki narządu rodnego ○
nietrzymanie moczu; ○

Ze strony narządu kostnego:• 
bolesność kości i stawów ○
osteoporoza ○
bóle krzyża; ○

Objawy ze strony układu krążenia;• 
Objawy skórne:• 

cienka skóra ○
zmniejszona jej elastyczność ○
uczucie mrowienia ○
zanik gruczołu piersiowego ○
zmniejszona aktywność gruczołów łojo- ○
wych i potowych [4].

Intymne problemy kobiet w okresie 
klimakterium

Ponadto zdecydowana większość kobiet, bo ok. 85%,
w okresie okołomenopauzalnym, to kobiety deklarujące 
aktywność seksualną. Nie chcą rezygnować z tej ak-
tywności, ale wskazują często na przeszkody, takie jak: 
obniżenie libido 60% czy brak satysfakcji ze współżycia 

– 20,7%. Za przyczyny tych negatywnych zjawisk uwa-
ża się między innymi:

czynniki biologiczne – wygasanie czynności • 
hormonalnej jajników oraz choroby towarzyszą-
ce zarówno kobiecie, jak i jej partnerowi;
czynniki psychiczne – poziom wykształcenia, • 
psychika, zadowolenie z życia rodzinnego, sto-
sunek kobiety do samej siebie, płci, wieku i wię-
zi z partnerem;
czynniki społeczne – kulturowe i emocjonalne • 
– poczucie niskiej wartości i atrakcyjności, ob-
niżone libido i często depresja [5].

Brak potrzeb seksualnych, zaburzenia podniecenia 
seksualnego, zaburzenia orgazmu, bolesne stosun-
ki – to najczęściej wskazywane zaburzenia seksualne 
kobiet w okresie klimakterium. Odpowiedzialne za ten 
fakt jest zmniejszenie stężenia estrogenów i androge-
nów, obniżony poziom estrogenów wpływa na spadek 
aktywności seksualnej, a zmiana wartości testosteronu 
powoduje brak zainteresowania seksem. Zaburzenia 
w przepływie krwi przez srom i pochwę decydują 
o mniejszym dopływie hormonów.

Uczucie suchości pochwy i zanik narządów płcio-
wych oraz narażenie na otarcia i zranienia śluzówki po-
chwy powodują u kobiet ogromny dyskomfort w odczu-
waniu zadowolenia ze współżycia płciowego i powodują 
zniechęcenie, a w konsekwencji zupełne zaniechanie 
i rezygnację ze stosunków płciowych [6].

Dobrym rozwiązaniem dla tych kobiet będzie pro-
fesjonalna porada specjalisty, oraz skorzystanie z do-
stępnych w dużej ilości na rynku preparatów farma-
ceutycznych lub ziołowych. Najważniejsze jednak jest 
zrozumienie istoty problemu zarówno przez kobietę 
jak i jej partnera, oraz zaniechanie poszukiwania winy 
w sobie, co często bywa zarzewiem jeszcze bardziej 
dolegliwego konfl iktu [7].

Nietrzymanie moczu

Dolegliwość ta dotyka ok. 25% kobiet w wieku pomeno-
pauzalnym, a przynajmniej u połowy z nich występują 
one okresowo. Za proces ten odpowiadają zmiany zani-
kowe w żeńskich narządach płciowych i zdaniem kobiet 
są bardzo dokuczliwe i uciążliwe, dosłownie jest to (…) 
niekontrolowane przez kobietę oddawanie moczu, które 
zmusza ją do noszenia wkładek higienicznych [8].

W praktyce najczęściej spotykamy naglące nietrzyma-
nie moczu/NNM/, wysiłkowe nietrzymanie moczu/WNM/ 
i postać mieszaną, czyli razem mogą wystąpić NNM i WNM. 
Ustalono do tej pory wiele przyczyn odpowiedzialnych za 
nietrzymanie moczu, oto niektóre z nich:

WNM – wypływanie moczu mimo woli kobiety • 
podczas kichania, kaszlu czy ciężkiej pracy fi -
zycznej jest wynikiem uszkodzenia więzadeł 
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i mięśni podczas trudnych, zabiegowych po-
rodów;
NNM – uczucie niepohamowanego parcia na • 
mocz w konsekwencji nadmiernej pobudliwości 
mięśni w pęcherzu moczowym;
mieszane nietrzymanie moczu;• 
nietrzymanie moczu z powodu przepełnienia • 
pęcherza moczowego [9].

Nietrzymanie moczu stanowi obecnie poważny pro-
blem nie tylko medyczny, ale coraz częściej rozpatruje 
się to schorzenie w aspekcie społecznym i ekonomicz-
nym. Niektóre źródła podają, że od momentu pojawie-
nia się pierwszych objawów choroby do momentu zgło-
szenia ich lekarzowi po raz pierwszy upływa w Polsce 
około 9 lat. To wystarczająco długi czas, żeby postęp 
choroby był na tyle duży, że wyleczenie przysparza pro-
blemów. Kobiety nie mówią o chorobie z wielu przyczyn, 
duża grupa uważa, że jest to normalny proces starzenia 
się organizmu, i poddają się bez próby podjęcia lecze-
nia. Poważną przeszkodą bywa również wstyd, taka 
postawa prowadzi nieuchronnie do postępu choroby 
i zamknięcia drogi do skutecznego leczenia [10].

Dowiedziono, że tak jak w przypadku wszystkich 
chorób najbardziej wskazana jest profi laktyka, której 
nie powinno zabraknąć również w zapobieganiu nie-
trzymania moczu. We wstępnym okresie leczenia rów-
nież przyjęto jego charakter zachowawczy z elementa-
mi profi laktyki, poleca się zatem kobietom, m.in.:

Ćwiczenia mięśni przepony miednicy/kinezyte-• 
rapia, ćwiczenia metodą Kegla/nauka panowa-
nia i kontroli nad mikcją.
Terapia behawioralna, polegająca na prowa-• 
dzeniu dzienniczka, w którym zapisywane są 
liczba i pora oddania moczu. Dane te mają słu-
żyć ustaleniu zależności oddawania moczu od 
pory dnia czy wykonywanych obowiązków, np. 
zawodowych czy spożywania posiłków.
Fizykoterapia – biofeedback, czyli nauka świa-• 
domego rozpoznawania procesów fi zjologicz-
nych oraz elektrostymulacja, czyli stymulowanie 
mięśni elektrycznym bodźcem lub drażnienie 
nerwu sromowego.
Działanie pola magnetycznego powoduje efekt po-• 
dobny jak przy zastosowaniu elektrostymulacji.
Stożki dopochwowe pomagające wyćwiczyć • 
i utrzymać skurcz mięśni przepony miednicy.
Leczenie farmakologiczne.• 
Propagowanie zdrowego stylu życia, wyelimino-• 
wanie używek, zaprzestanie dźwigania cięża-
rów, zachowanie aktywności ruchowej, leczenie 
nawracających infekcji dróg moczowych.
Rzadziej stosowana jako metoda wspomagają-• 
ca – psychoterapia. 

Dzisiaj coraz częściej sięga się po metody operacyj-
ne, mające zastosowanie w leczeniu niektórych rodza-
jów nietrzymania moczu. Dobiera się je ściśle indywi-
dualnie, i przed podjęciem ostatecznej decyzji kobieta 
musi wykonać szereg badań urodynamicznych, których 
wyniki pozwalają na precyzyjny dobór metody operacyj-
nej. W trakcie operacji dokonywane jest wierne odtwo-
rzenie anatomii układu moczowo-płciowego, a przede 
wszystkim przywrócenie funkcji biologicznych. Nie bez 
przyczyny operacje takie zostały nazwane naprawczy-
mi bądź poprawiającymi jakość życia, co w przypadku 
zdiagnozowanego nietrzymania moczu jest cechą nie-
zwykle pożądaną i cenną ze względu na dalszy komfort 
życia operowanych kobiet [11].

Zaburzenia snu i emocji

Klimakterium jest okresem w życiu kobiety bardzo trud-
nym do zaakceptowania. Mnogość problemów natury 
fi zycznej i psychicznej, świadomość upływającego cza-
su, rozliczenie się z życiem oraz dokuczliwe objawy, 
takie jak: zlewne, nocne poty, spadek libido, uderzenia 
gorąca, negatywnie wpływają na jakość snu i pogar-
szają kondycję psychiczną kobiety [12].

Permanentny brak snu, problem z zasypianiem lub 
wielokrotne budzenie się w ciągu nocy powodują, że 
kobiety zmagają się z nasilającym się zmęczeniem, roz-
drażnieniem, a nawet objawami depresji i nawracającymi 
myślami samobójczymi. To ewidentny sygnał o koniecz-
ności specjalistycznej pomocy psychiatry dla kobiet [13]. 

W badaniach przedstawionych przez V. Skrzypulec, 
A. Drosdzol, J. Ferensowicza i K. Nowosielskiego wyni-
ka, że około 1/3 kobiet w okresie okołomenopauzalnym 
przyznaje się do występowania objawów depresji i zabu-
rzeń stanu psychicznego trwającego różnie długo [14].

W licznych publikacjach coraz częściej zwraca się 
uwagę na rangę diety kobiet, na dobór odpowiednich 
produktów spożywczych i utrzymanie prawidłowego 
stężenia glukozy we krwi. W przypadkach zaburzeń snu 
i koncentracji o łagodnym przebiegu kobieta może sama 
wpłynąć na zniwelowanie dolegliwości przez zmianę 
dotychczasowego stylu życia, diety oraz wykorzystania 
działania ziół.

Jednym z najważniejszych elementów dobrego sa-
mopoczucia kobiet i zaakceptowania siebie w różnym 
wieku oraz przeciwdziałania niepożądanym skutkom kli-
makterium jest uzyskanie wsparcia rodziny i najbliższe-
go partnera. Dobre zdrowie i samopoczucie psychiczne 
kobiety będzie na pewno sukcesem całej rodziny [15].

Zmiany w obrębie narządów płciowych 

Zmiany charakterystyczne dla okresu okołomenopau-
zalnego dotyczą także narządów płciowych, są one 
bardzo wrażliwe na wpływ estrogenów. Zmiany dotyka-
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ją: macicy, pochwy, jajowodów, piersi, pęcherza moczo-
wego i cewki moczowej. Ścieńczeniu ulega nabłonek 
pochwy i przedsionka, a co za tym idzie staje się bar-
dziej podatny na urazy, traci bowiem swoją elastyczność 
i jest zdecydowanie słabiej ukrwiony. Dodatkową przy-
krą dolegliwością jest zmniejszone wydzielanie śluzu 
szyjkowego, co powoduje krwawienia podczas współ-
życia płciowego. W tym okresie częstym problemem 
są infekcje dróg moczowych, za co odpowiada m.in., 
bliskość anatomiczna pochwy i cewki moczowej [16].

Liczne międzynarodowe towarzystwa medyczne 
opublikowały standardy postępowania w przypadkach 
atrofi i urogenitalnej, w zaleceniach znalazło się:

Regularne współżycie płciowe prowadzące do • 
poprawy ukrwienia pochwy.
Informowanie kobiet o korzyściach wynikają-• 
cych ze stosowania ekstraktów borówki lub żu-
rawiny zapobiegających infekcji pęcherza mo-
czowego i cewki moczowej.
Zastosowanie miejscowej estrogenoterapii do-• 
pochwowej.
U kobiet bez przeciwwskazań stosowanie do-• 
pochwowych kremów nawilżających/pierście-
nie, globulki, tabletki, kremy [17].

Pozostaje jeszcze niezwykle ważna, ale zarazem 
delikatna kwestia przekonania kobiet do poddania się 
leczeniu i zaakceptowania terapii, która w efekcie wpły-
nie korzystnie na stan zdrowia i komfort życia pacjentki 
w klimakterium [18].

Menopauza i choroby układu krążenia

Wśród przyczyn zgonów kobiet w okresie okołomeno-
pauzalnym, jako jedną z głównych przyczyn podaje się 
choroby nowotworowe, jednak ostatnio uważa się, że 
zgony spowodowane chorobami układu krążenia, za-
wałami serca znajdują się w niechlubnej czołówce tej 
statystyki. Czynniki ryzyka wystąpienia chorób serca 
u mężczyzn i kobiet są podobne, jednak na stan serca 
kobiecego udowodniony wpływ ma niedobór estroge-
nu, który zmniejsza się w okresie przekwitania lub po 
operacjach ginekologicznych, podczas których usuwa 
się jajniki. Prowadzi to do zwiększenia ryzyka wystąpie-
nia choroby niedokrwiennej serca, chorób o podłożu 
naczyniowym, udarów mózgu czy zawałów serca [19].

Z danych statystycznych wynika, że każdego dnia 
w Polsce odnotowuje się 226 zgonów wśród mężczyzn 
i 250 zgonów wśród kobiet, których przyczyną są choro-
by układu krążenia. Wśród przyczyn wymienia się, m.in. 
otyłość, cukrzycę, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze.

Jednym z najbardziej groźnych współczesnych 
schorzeń, które odpowiada za wiele chorób jest nad-
ciśnienie tętnicze, wraz ze zmianami wynikającymi 
z okresu przekwitania podlegają wpływom różnych 

czynników ryzyka, jak: cukrzyca typu 2, otyłość i używ-
ki. Nadmierna masa ciała/BMI > 26/ to problem współ-
czesnego społeczeństwa, szczególnie niebezpieczna 
dla kobiet w okresie menopauzy, notuje się jej nieko-
rzystny wpływ na gospodarkę lipidową, wodorowęgla-
nową, na układ kostno-stawowy. Każdy dodatkowy 
kilogram masy podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Kolejne 
niebezpieczeństwo zachorowania na serce wśród ko-
biet niesie cukrzyca, badania wskazują, że ryzyko rośnie 
5–7-krotnie, gdy u mężczyzn tylko 2–3-krotnie. Ponownie 
niedobór estrogenu wpływa na ujawnienie się objawów 
cukrzycy typu 2, choroba doprowadza do zaniku dobro-
czynnego wpływu hormonu na naczynia krwionośne 
i sprzyja rozwojowi miażdżycy. Jako jedno z ważnych 
zadań profi laktycznych należy postawić kontrolę pozio-
mu glikemii, szczególnie po 45. roku życia [20].

Klimakterium sprzyja rozwojowi wielu niebezpiecz-
nych chorób, a problem chorób układu krążenia wśród 
kobiet jest często dyskutowany, ale również dość sze-
roko pojęty, menopauzie przypisuje się niekorzystny 
wpływ na rozwój tych chorób. W dyskusji podnosi się 
także problem charakteru objawów, które u kobiet prze-
biegają dość nietypowo, mogą pojawić się:

nudności• 
zmęczenie• 
duszności• 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.• 

W tym okresie życia kobiety mogą pojawić się rów-
nież zaburzenia w układzie krzepnięcia prowadzące do 
zawałów i udarów mózgu [17].

Wśród innych wymienianych w piśmiennictwie pro-
blemów wskazuje się na styl życia kobiet, szczególnie 
palenie papierosów, nikotyna bowiem wpływa nieko-
rzystnie i zwiększa ryzyko występowania chorób ser-
ca, trwają dyskusje naukowe na temat zwiększonego 
ryzyka występowania chorób serca u kobiet stosują-
cych hormonalną terapię zastępczą. Zaleca się również 
kontrolne badania poziomu cholesterolu, trójglicerydów 
i ciśnienia tętniczego krwi, ale również dużą wagę ko-
biety powinny przywiązywać do zdrowego stylu życia, 
aktywności fi zycznej, odpowiedniej diety i rezygnacji 
z używek.

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn chorób 
układu krążenia, są:

predyspozycje genetyczne• 
otyłość• 
nadciśnienie tętnicze• 
długotrwały proces zapalny uszkadzający śród-• 
błonek naczyń
wiek• 
długotrwały stres• 
wysoki poziom cholesterolu• 
mało aktywny tryb życia• 
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nadmierne stosowanie używek/alkohol, papie-• 
rosy, itp.
dieta wysoko tłuszczowa.• 

Jednym z najbardziej istotnych zadań układu krą-
żenia jest dostarczenie organizmowi składników od-
żywczych: glukozy, aminokwasów, tłuszczy oraz nie-
zbędnego do procesu spalania tych związków tlenu. 
Przekwitanie charakteryzuje się również stopniowym 
obniżaniem się stężenia poziomu hormonów żeńskich: 
estrogenu i progesteronu. Defi cyt estrogenu ma nega-
tywny wpływ na dobrostan serca i zwiększa ryzyko za-
chorowania na chorobę wieńcową/zawał serca/ i jego 
niedokrwienie [17].

Osteoporoza pomenopauzalna

„Cichy złodziej kości”, to miano, którym współcześnie 
określa się osteoporozę, trwa latami nie dając żadnych 
objawów, często złamanie przy stosunkowo niewielkim 
urazie budzi niepokój i jest pierwszym sygnałem po-
ważnej choroby. Kości osiągają swoją masę szczytową 
ok. 30. roku życia, jest to największa w ciągu całego 
życia masa szkieletu. Jednak już po 45. r.ż. powoli roz-
poczyna się obniżenie masy kostnej i dominuje proces 
niszczenia kości nad ich tworzeniem. I w tym przypad-
ku negatywny wpływ ma niedobór estrogenu. Ale także 
wczesna menopauza, wiek, rasa, niski poziom witaminy 
D3 i wapnia, używki, styl życia czy czynniki genetyczne.

Udowodniono, że u około 50% kobiet po 50. roku ży-
cia może dojść do jednego złamania kości w ciągu życia, 
którego przyczyną jest osteoporoza; odsetek zgonów 
z powodu powikłań po złamaniach biodra szacuje się 
na ok. 20% w ciągu roku. U kobiet powyżej 80. roku życia 
złamanie jest przyczyną trwałej niepełnosprawności. 
Osteoporoza stała się zdrowotnym problemem świato-
wym, a do jej najgroźniejszych przypadków zaliczamy 
złamania kości szyjki udowej. Ryzyko złamania u kobie-
ty 50-letniej wynosi aż 39,7% i jest relatywnie większe 
niż wystąpienie u niej, np. raka macicy, piersi. Nieleczo-
na osteoporoza prowadzi do zmniejszenia wytrzymało-
ści kości i patologicznych, samoistnych złamań i pozo-
stawia widoczne zniekształcenia kośćca w postaci tzw. 
„wdowiego garbu” (pogłębiona kifoza piersiowa) oraz 
powoduje obniżenie wzrostu nawet do 3 cm rocznie (na-
wet do ubytku 29 cm). Deformacja sylwetki w następ-
stwie złamań może spowodować mniejszą pojemność 
płuc, zaburzenia czynności jelit oraz niewydolność krą-
żeniowo-płucną i stanowić o przyczynie zwiększonej 
śmiertelności wśród kobiet [21].

W przypadku osteoporozy należy mówić o szeroko 
pojętej profi laktyce, przede wszystkim polegającej na 
spożywaniu przez kobiety odpowiedniej ilości wapnia, 
tj. 1000 mg dziennie w diecie. W sytuacji gdy kobieta 
nie stosuje hormonalnej terapii zastępczej dawkę wap-

nia należy zwiększyć do 1500 mg. Obecnie można ko-
bietom polecać zamienniki estrogenów, np. bifosfonia-
ny – alendronian, hamujący aktywność komórek tzw. 
kościogubnych. Odnotowano ich dużą skuteczność, 
zwłaszcza u kobiet, które wymagają szybkiego hamo-
wania zmian kostnych.

Należy również wspomnieć o lekach o dużej sku-
teczności, wpływających na gęstość kości i zapobiega-
jących złamaniom, są to: kalcytonina, SERM-y (raloksi-
fen, wybiórcze modulatory receptorów estrogenowych) 
i pochodne estrogenów [22].

Wnioski
Menopauza przypada zwykle na lata między 45. 1. 
a 49. życia kobiety, trwa przeciętnie do około 
65. roku życia. Zgodnie z aktualnymi badania-
mi szacuje się, że ok. 1/3 (26 lat) życia kobiety 
przypada na okres menopauzalny.
Duża część kobiet w okresie przekwitania po-2. 
zostaje aktywna zawodowo i społecznie, dlate-
go nie powinny ulegać stereotypom i traktować 
tego etapu życia jako gorszy.
Mimo, że okresowi temu często towarzyszy 3. 
dyskomfort, a proste czynności mogą okazać 
się coraz trudniejsze do wykonania, kobiety nie 
powinny popadać w bezradność i w żadnym ra-
zie izolować się od otoczenia.
Skutecznym sposobem jest poszukanie pomocy 4. 
w zespole specjalistów i korzystanie z ich wiedzy 
i doświadczenia, aby wspólnie podjąć decyzję 
jaką metodę wsparcia i terapii zastosować.
Zjawisko klimakterium i menopauzy jest stanem 5. 
naturalnym, nie wyklucza to jednak korzystania 
z możliwości współczesnej medycyny w lecze-
niu chorób współistniejących bądź spowodo-
wanych przekwitaniem.
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