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The following Consensus Statement is endorsed by The American Society for Reproductive
Medicine, The Asia Pacific Menopause Federation, The Endocrine Society, The European
Menopause and Andropause Society, The International Menopause Society, The International
Osteoporosis Federation and The North American Menopause Society.

V posledních 10 letech došlo k mnoha zmatkům, ohledně užívání menopauzální hormonální
terapie (MHT). Nové důkazy mění dříve přijaté klinické doporučení, zejména s ohledem na
bezpečnost a prevenci nemocí. To vedlo u mnohých žen ke zbytečnému odporu k používání
MHT. Podrobná revidovaná doporučení byla zveřejňována a jsou pravidelně aktualizována
regionálními menopauzálními společnostmi. Zmatky byly zpočátku posíleny rozdíly v
publikovaných odborných doporučeních. V poslední revizi je rozdílů mnohem méně.
Vzhledem k tomu, Mezinárodní menopauzální společnost (International Menopause Society,
IMS) převzala iniciativu uspořádat diskusi u kulatého stolu a podařilo se v listopadu 2012
dosáhnout konsensus mezi zástupci z hlavních regionálních menopauzálních společností
ohledně základních doporučení týkajících se MHT. Cílem bylo vytvořit krátký dokument,
který obsahuje konsensus v základních bodech. Jsme si vědomi, že s ohledem na celosvětový
problém onemocnění spojených s menopauzou a rozdílnost regulačního omezení
v jednotlivých zemích, toto základní doporučení nenahrazuje podrobnější doporučení, která

jsou vydána v jednotlivých regionálních společnostech. Tento dokument slouží pro
zdůraznění mezinárodního konsensu, pokud jde o MHT a je zaměřen na posílení postavení
žen a zdravotníků při užívání MHT.
•

MHT je nejúčinnější léčba vazomotorických příznaků spojené s menopauzou v každém
věku, ale výhody převažují rizika pro symptomatické ženy před dosažením věku 60 let
nebo do 10 let po menopauze.

•

MHT je efektivní a vhodná pro prevenci zlomenin spojených s osteoporózou u rizikových
žen před dosažením věku 60 let nebo do 10 let po menopauze.

•

Randomizované klinické studie a observační výsledky, jakož i meta-analýzy poskytují
důkaz, že standardní dávka estrogenů sama o sobě MHT může snížit riziko ischemické
choroby srdeční a celková mortalita u žen mladších než 60 let věku a do 10 let od
menopauzy. Údaje o užívání kombinované terapie estrogen a progestinové MHT v této
populaci ukazují podobný trend ohledně mortality, ale ve většině randomizovaných studií
nebylo zjištěné výrazně zvýšení nebo snížení rizika srdečního onemocnění.

•

Lokální aplikace nízké dávky estrogenů se dá s výhodou použít u žen, jejichž příznaky
jsou omezeny pouze suchost v pochvě nebo související potíže s pohlavním styku.

•

Estrogenní léčba jako jediná účinná látka je vhodná u žen po hysterektomii, ale pokud má
žena dělohu je nutné i podávání progestagenů.

•

Možnost MHT je individuální rozhodnutí, pokud jde o kvalitu života a zdravotní priority,
jakož i osobní rizikové faktory, jako je věk, doba od počátku menopauzy a riziko žilního
trombo-embolismu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční a rakoviny prsu.

•

Riziko žilní trombózy a ischemické cévní mozkové příhody se zvyšuje u perorální MHT,
ale absolutní riziko je vzácné u žen mladších než 60 let. Pozorovací studie poukazují na
nižší riziko u transdermální terapie.

•

Riziko rakoviny prsu u žen starších než 50 let, spojených s MHT je složitá otázka.
Zvýšené riziko rakovina prsu je primárně spojena s přidáním progestagenu k estrogenové
terapii a má vztah k délce užívání. Riziko rakoviny prsu pouze ve vztahu k užívání MHT
je malé a toto riziko se snižuje po ukončení léčby.

•

Dávka a trvání MHT musí být v souladu s důvody léčby a s ohledem na její bezpečnost a
měla by být individuální.

•

U žen s předčasným ovariálním selháním, se doporučuje podávání celkové MHT
minimálně do průměrného věku přirozené menopauzy.

•

Používání na zakázku vyrobených bioidentických hormonů se nedoporučuje.

•

Aktuální údaje o bezpečnosti nepodporují používání MHT u žen, které měly rakovinu
prsu.

Toto základní doporučení bude v budoucnu revidováno na základě nových důkazů, které
budou k dispozici.
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