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Vybrané charakteristiky nezlepšených pacientok po aplikácii

transdermálneho estradiolu

K. Jandová, M. Borovský

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika FN a LFUK, Bratislava, Slovensko

Cieľom štúdie bolo sledovanie zmien frekvencie a inten-
zity niektorých faktorov kvality života pred aplikáciou, po
3 a 6 mesiacoch terapie transdermálnym estradiolom. Zaují-
malo nás subjektívne hodnotenie zmien z aspektu liečených
žien.

Súbor

Vyšetrili sme 616 pacientok zo 60 gynekologických ambulan-
cií z celej SR. Priemerný vek pacientok bol 50,9 roka (25–76
rokov), z toho 90,2% bolo vo veku 40–60 rokov. Pacientky
boli prevažne obyvateľkami mesta (63,9%), prevažne stre-
doškolsky vzdelané (47,8%), vydaté (86,5%) a zamestnané
(69,4%).

Metódy

Na sledovanie sme použili anamnestický dotazník, ktorý vy-
plnil ošetrujúci lekár, a Dotazník kvality života (37 polo-
žiek), ktorý vypĺňali sledované ženy pred nastavením na
liečbu a po 3. a 6. cykle liečby. Dotazník zisťoval Likerto-
vou stupnicou 6 indexov:

1. celkovú spokojnosť (práca, zdravie,
”
body-imidž“,

”
selfkompetencia“),

2. psychosomatické ťažkosti,

3. depresívnu náladu,

4. nervozitu,

5. životné udalosti,

6. potrebu psychickej podpory.

Výsledky sme spracovali štatistickým programom SPSS.

Výsledky

Zo súboru bolo 73% pacientok s operačne indukovanou me-
nopauzou, 17% bolo v postmenopauze a 10% v perime-
nopauze. Z pridružených ochorení sa najčastejšie vyskytla
hypertenzia (30%), dyspeptický syndróm (18%), hypertria-
cylglycerolémia (11%), cholecystolitiáza (10%) a diabetes
(4%).
Úroveň celkovej spokojnosti po 6. cykle aplikácie liečby

oproti stavu pred jej aplikáciou sa signifikantne zlepšila

u 63,8% pacientok. Zhoršenie nastalo u 12% pacientok.
Psychosomatické ťažkosti sa signifikantne zredukovali po 6.
cykle aplikácie u 85,3% pacientok, zhoršenie nastalo u 8,3%.
Depresívna nálada sa signifikantne zredukovala u 57% pa-
cientok, zhoršenie nastalo u 12%. Úroveň nervozity sa po
6. cykle liečby významne zredukovala u 80% žien, zhoršenie
nastalo u 14,2%.
Pri kvantitatívnej analýze výsledkov sme zistili tri väčšie

kritické skupiny žien.

1. U žien, ktorých BMD (body mass index) je >30, sa
v sledovanom období významne znížila úroveň celko-
vej spokojnosti v 14,8% a významne vzrástla frek-
vencia aj intenzita psychosomatických ťažkostí. Dá sa
to vysvetliť potrebou zmeny terapeutických dávok,
ale aj vedomím zvýšeného zdravotného rizika obe-
zity a negatívnym sebaobrazom, čo sa môže odraziť
v anxiózne-depresívnej symptomatike. Vyžaduje si to
však ďalšie podrobnejšie sledovanie.

2. U žien s dyspeptickým syndrómom významne vzrást-
la frekvencia aj intenzita psychosomatických ťažkostí
u 12,2% a významne sa zvýšilo skóre depresívnej ná-
lady u 23,7%. Tento fakt nevysvetľujeme vplyvom te-
rapie na GIT, pretože ten sa transdermálnou cestou
aplikácie obchádza. Pravdepodobnejšie sa zdá byť aty-
pická forma depresie, čo si však tiež vyžaduje ďalšie
sledovanie.

3. U žien s diabetes mellitus sa významne znížila úroveň
celkovej spokojnosti u 23,8% a u 28,6% sa zvýšila ich
percepcia životných udalostí. Pretože diabetes zahŕňa
početné bio-psycho-sociálne aspekty, ďalšie zdravotné
riziká aj vyššiu reaktivitu na stres, dá sa predpokladať
vyššia adherencia k depresii.

Záver

Keďže sledovanie sa realizovalo na reprezentatívnej vzorke
žien, zistenia poukazujú na potrebu zlepšenia edukácie vo
všetkých sférach prevencie, prípadne intervenčné programy
pre kritické skupiny pacientok. Riešenie problematiky si vy-
žaduje interdisciplinárny prístup formou kooperácie gyneko-
lógov, psychológov a psychiatrov. Sledovaná problematika si
vyžaduje ďalšie podrobnejšie sledovanie.

Do redakcie došlo 18.9.2003.


