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1. Вступ
Попри опубліковані нещодавно
оптимістичні результати дослідD
жень щодо безпечності традиційD
ної замісної гормональної тераD
пії (ЗГТ), жінки та їх лікарі, як і раD
ніше, стурбовані її можливими риD
зиками, особливо стосовно молочD
них залоз і серцевоDсудинної сисD
теми. Така занепокоєність посиD
лює зацікавленість альтернативD
ними методами ЗГТ вазомоторних
симптомів менопаузи. Вибір метоD
ду терапії залишається непроD
стим, а докази ефективності та
безпечності багатьох препараD
тів — обмеженими. Втім, є й кільD
ка винятків, що стосуються преD
паратів, стосовно яких останніми
роками було проведено суворіші
рандомізовані дослідження. Це
керівництво, розроблене НаукоD
воDконсультативним комітетом і
оновлене після першої публікаD
ції (2006 р.), покликано ознайомиD
ти читача із сучасним станом
знань щодо альтернативних метоD
дів ЗГТ для лікування симптомів
менопаузи.
2. Поради щодо стилю життя
Існують докази того, що активD
ні жінки, як правило, менше
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страждають від симптомів меноD
паузи [1]. На жаль, дані рандомізоD
ваних контрольованих дослідD
жень щодо впливу аеробних вправ
на вазомоторні та інші симптоми
менопаузи є обмеженими [2]. РеD
зультати досліджень свідчать, що
аеробні вправи можуть поліпшити
психологічне здоров'я та якість
життя жінок із вазомоторними
симптомами. Крім того, кілька
рандомізованих контрольованих
досліджень у жінок середньоD
го/менопаузального віку виявили,
що аеробні вправи сприяють ісD
тотному поліпшенню кількох заD
гальних симптомів, пов'язаних з
менопаузою (наприклад, самопоD
чуття, якість життя, пов'язана зі
здоров'ям, безсоння), порівняно із
жінками контрольної групи, які не
робили такі вправи. Фізичне наD
вантаження низької інтенсивносD
ті (наприклад, йога) корисне у
зменшенні проявів вазомоторних
симптомів і поліпшенні психоD
логічного стану жінок у менопаузі.
Не всі види фізичної активності
полегшують симптоми менопаузи.
Нерегулярні вправи з високим наD
вантаженням можуть, навпаки,
погіршити їх. Найкращою є регуD
лярна фізична активність зі стаD
лим навантаженням (плавання чи
біг) [1]. Повне виключення або ісD

тотне обмеження споживання алD
коголю та кофеїну зменшує тяжD
кість і частоту вазомоторних симпD
томів [3].
3. Нефармакологічні альтер
нативні засоби, що застосову
ються при сухості піхви
Хоча значна кількість лубриD
кантів та препаратів для вагінальD
ного зволоження доступна без реD
цепта, у Великобританії можуть
призначатися лише два з них:
ReplensMD™ (Anglian Pharma,
Overton, Hants) і Sylk (SYLK Ltd,
Hemel Hempstead, Herts). До склаD
ду цих засобів входить комбінація
захисних та загущуючих речовин
на водорозчинній основі. Вони заD
стосовуються для зменшення суD
хості піхви під час статевого акту і
діють тривалий час, можуть місD
тити біоадгезивний полікарбоD
нільний полімер, який приєднуD
ється до муцину та епітеліальних
клітин на стінках піхви і зберігає
воду.
Зволожувачі позиціонуються як
засоби тривалої дії для зняття
симптомів вагінальної сухості і заD
стосовуються рідше [4]. Звертаємо
увагу, що доказів їх ефективності
недостатньо.
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4. Фармакологічні альтерна
тивні засоби, що застосовують
ся при менопаузальних симпто
мах
4.1. Прогестагени
Прогестагени були популярною
альтернативою комбінованій ЗГТ
у жінок із вазомоторними симптоD
мами і протипоказаннями до заD
стосування естрогенів (рак молочD
ної залози чи матки, венозний
тромбоз). Рандомізовані дослідD
ження показали ефективність меD
гестролу ацетату порівняно з плаD
цебо в лікуванні вазомоторних
симптомів менопаузи [5]. Проте
деякі дослідження, такі як WoD
men's Health Initiative (Ініціатива
жіночого здоров'я), кинули тінь на
безпечність прогестагенів, довівD
ши збільшення ризику виникненD
ня раку молочної залози при ЗГТ у
комбінації естрогенів і гестагеD
нів (а не лише естрогенів) [6, 7].
Таким чином, гестагени не покаD
зані для лікування жінок, які маD
ють підвищений ризик виникненD
ня раку молочної залози, особливо
з пухлинами, що мають рецептори
до прогестерону. Крім того, гестаD
гени у терапевтичних дозах, які
застосовують для лікування вазоD
моторних симптомів, можуть
збільшити ризик розвитку венозD
ної тромбоемболії [8].
4.2. Альфа22 агоністи
Клонідин — агоніст альфаD2
центральної дії — був одним з найD
популярніших альтернативних
препаратів для лікування вазомоD
торних симптомів. На жаль, ефекD
тивність цього препарату досі не
підтверджено. У найкращому разі,
дані досліджень є суперечливими.
Подвійне сліпе рандомізоване
контрольоване дослідження клоD
нідину з пероральним шляхом
введення не показало скорочення
частоти приливів [9]. Виникла
думка, що уникнення метаболізму
збільшить його ефективність: осD
таннє випробування з викорисD
танням клонідину з трансдерD
мальним шляхом введення продеD
монструвало його ефективність у
скороченні частоти приливів [10].
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Систематичний огляд і метаDанаD
ліз підтвердили незначну переваD
гу клонідину над плацебо, проте
ефект був значно нижчим, ніж
ефект естрогену, а побічні ефекти
можуть обмежити використання
клонідину для багатьох жінок [11].
4.3. Бета2блокатори
БетаDблокатори розглядались як
можливий варіант лікування вазоD
моторних симптомів, проте невеD
ликі дослідження їх ефективності
розчарували.
4.4. Селективні інгібітори зво2
ротного захоплення серотоніну і
норадреналіну
Цей клас препаратів є одним з
тих, що найчастіше використовуD
ються в клінічній практиці як альD
тернатива ЗГТ для полегшення
симптомів менопаузи.
Існує значна кількість доказів
ефективності селективних інгібіD
торів зворотного захоплення сероD
тоніну (СІЗЗС) і селективних інгіD
біторів зворотного захоплення
норадреналіну (СІЗЗН) у лікуванні
вазомоторних симптомів. Є дані
щодо ефективності СІЗЗС (флуокD
сетин [12] і пароксетин [13]), проте
найбільш переконливими є дані
для венлафаксину (СІЗЗН) у дозуD
ванні 37,5 мг двічі на день [14].
Дослідження були короткими,
тривали всього кілька тижнів. 9D
місячне плацебоDконтрольоване
дослідження циталопраму та флуD
оксетину не довели їх ефективD
ності [15].
Основним недоліком цих преD
паратів (особливо СІЗЗН) є вираD
жена нудота, що часто призвоD
дить до передчасного закінчення
лікування, коли максимальної
ефективності полегшення симпD
томів менопаузи ще не досягнуто.
Ці препарати можуть також негаD
тивно впливати на лібідо і сексуD
альну реакцію [16]. Дослідження
аналога венлафаксину довели, що
ефективність препарату залишаD
ється високою, тоді як побічні
ефекти зменшуються [17]. Для ліD
цензування цього продукту в більD
шості країн необхідні подальші
дослідження.

4.5. Габапентин
Антиепілептичний препарат гаD
бапентин показав ефективність у
скороченні частоти приливів поD
рівняно з плацебо. В дослідженні з
використанням габапентину в дозі
900 мг/день було продемонстроваD
но 45% зменшення частоти приD
ливів і 54% зниження їх інтенсивD
ності [18]. В одному з останніх ранD
домізованих досліджень габапенD
тин у дозі 600 мг порівнювали з
низькодозовим трансдермальним
естрадіолом (25 мкг) при застосуD
ванні у жінок, які мали інтенD
сивність приливів від помірної до
дуже тяжкої. Дослідження показаD
ло полегшення симптомів в обох
групах, проте естроген був ефекD
тивнішим [19]. Загалом, несприятD
ливий профіль побічних ефекD
тів (сонливість, запаморочення,
втома) може обмежити викорисD
тання препарату [11, 19].
4.6. Дегідроепіандростерон
Дегідроепіандростерон (ДГEA)
спочатку використовували у США
як харчову добавку для сповільненD
ня процесу старіння жінок у постD
менопаузі. Кілька досліджень покаD
зали його позитивний вплив на
скелет, когнітивні функції, самопоD
чуття, лібідо і стан піхви [20]. ОсD
таннім часом зросла зацікавлеD
ність його впливом на поліпшення
фертильності. Лише в деяких доD
слідженнях вивчали вплив ДГЕА
на приливи. Неконтрольоване ексD
периментальне дослідження покаD
зало незначне скорочення частоти
приливів при його застосуванD
ні [21]. Втім, щоб довести ефекD
тивність, необхідний плацебоDконD
троль, а також подальші дослідD
ження.
4.7. Трансдермальні прогесте2
ронові креми
Пролунала низка заяв, буцімто
стероїди (діосгенін) у складі ямD
су (Dioscorea villosa) перетворюD
ються в організмі на прогестерон,
хоча в людському організмі це неD
можливо. Таким чином, не виклиD
кає здивування те, що короткоD
термінове лікування екстрактом
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дикого ямсу мало впливає на симпD
томи менопаузи, що було доведено
в одному з досліджень [22]. Рівні
прогестерону в сироватці крові і
слині в цьому дослідженні не
змінилися. Слабкий вплив "приD
родного" прогестерону на вазомоD
торні симптоми було продемонстD
ровано в одному невеликому ранD
домізованому плацебоDконтрольоD
ваному дослідженні [23], хоча поD
дальші дослідження не підтвердD
жують цей висновок [24].
Щоб уникнути побічних ефектів
прогестагенів, деякі жінки, які отD
римують естрогени системного
впливу, для захисту ендометрію заD
стосовують крем прогестерону
трансдермально. Проте дані щодо
здатності цих кремів запобігати
мітотичній активності чи стимуD
лювати секреторні зміни в ендоD
метрії, який перебуває під дією естD
рогенів, суперечливі [25]. В зв'язку
з цим, не рекомендується викорисD
товувати прогестероновий крем.
Жінки повинні бути попереджені
про потенційне збільшення ризику
розвитку раку ендометрію при
такій комбінації лікарських заD
собів.
5. Допоміжні методи лікування
Жінки сприймають допоміжні
засоби терапії як більш безпечні та
природні альтернативні методи
традиційній ЗГТ, хоча ефективність
і безпечність цих препаратів ще
треба належним чином оцінити.
Рослинні засоби
Застосовуються різноманітні
засоби рослинного походження.
Результати клінічних випробувань
їх ефективності в лікуванні симпD
томів менопаузи обмежені і супеD
речливі. Часто дизайн клінічного
дослідження альтернативних меD
тодів лікування не відповідає міжD
народним критеріям, які застосоD
вують при дослідженні лікарських
засобів та медичного обладнання,
а також методології оцінки кінцеD
вих точок лікування та безпечD
ності. Досліджуються різні продукD
ти, які не є хімічно сумісними, що
робить порівняння складним. Крім
того, стійкість окремих хімічних
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речовин може варіювати і залеD
жить від типу упаковки. Трави моD
жуть містити багато хімічних споD
лук, індивідуальні та комбіновані
ефекти яких невідомі.
Однією з основних проблем є
фармакологічна дія ліків на основі
трав, що може викликати небажані
ефекти і потенційно небезпечно
взаємодіяти з іншими ліками (як на
основі трав, так і звичайниD
ми) [26—28]. Крім того, більшість
цих препаратів виготовляють без
ліцензії, що означає необов'язкоD
вість дотримання стандартів якості
GMP. Це призводить до потраплянD
ня на ринок неякісних фітопрепаD
ратів (наприклад, деякі продукти
рослинного походження китайсьD
кої народної медицини чи аюрвеD
дичні) із заміною трав, що іноді
містять токсичні домішки (чуD
жорідні фармацевтичні інгредієнти
чи солі важких металів). Хоча ДиD
ректива ЄС про реєстрацію траD
диційних лікарських засобів на осD
нові трав набрала чинності у ВелиD
кобританії в жовтні 2005 р., вона не
поширюється на товари, які можна
придбати за межами Європи [29].
5.1.1. Фітоестрогени: соя
і червона конюшина
Фітоестрогени — це рослинні
речовини, що справляють ефекти,
аналогічні до таких естрогенів. Їх
найважливішими групами є ізоD
флавони та лігнани. Основними
ізофлавонами є геністеїн і даїдзеїн.
Основні лігнани — це ентеролакD
тон і ентеродіол. Ізофлавони місD
тяться в сої, горосі, червоній конюD
шині і, ймовірно, в інших бобових.
Олійні культури, такі як льон, баD
гаті на лігнани, які також є у виD
сівках, крупах, овочах та фруктах.
Роль фітоестрогенів викликає
значну зацікавленість через те, що
населення, яке дотримується дієти
з високим вмістом ізофлавонів, наD
приклад, японці, має нижчі показD
ники вазомоторних симптомів меD
нопаузи, серцевоDсудинних захвоD
рювань, остеопорозу, раку молочD
них залоз, товстої кишки, ендоD
метрію та яєчників [30]. Проте
епідеміологічні дослідження поD
винні підтверджуватися даними
щодо вмісту ізофлавонів у харчових
продуктах та їх біодоступності. Дані

рандомізованих плацебоDконтрольD
ованих клінічних випробувань сеD
ред населення країн Заходу супеD
речливі щодо продуктів сої та похідD
них червоної конюшини. В ЄС триD
вають дослідження PHYTOS, ISOD
HEART і PHYTOPREVENT, які вивчаD
ють роль фітоестрогенів у запобіD
ганні остеопорозу, серцевоDсудинD
ним захворюванням і раку [31—33].
У систематичному огляді 30
рандомізованих досліджень (триD
валістю не менше 12 тижнів за
участі, загалом, 2730 осіб) здійснеD
но оцінку ефективності, безпечD
ності та переносності продуктів і
харчових добавок, в тому числі й з
високим рівнем фітоестрогенів (екD
стракт червоної конюшини, дієD
тичної сої, соєвий екстракт, інші
фітоестрогени) для зниження приD
ливів і нічної пітливості у жінок у
периD чи постменопаузі [34]. У сеD
ми випробовуваннях використовуD
вали екстракт червоної конюшиD
ни (у дозах від 40 до 160 мг на доD
бу), п'ять з них (400 учасників) були
об'єднані в метаDаналіз, з інших
двох досліджень не було одержано
даних, придатних для включення
до метаDаналізу. Дослідження не
виявили відмінностей у загальній
частоті приливів між екстрактом
червоної конюшини і плацебо (зваD
жена середня різниця D0,57, 95%
ДІ: D1,76—0,62). Два інші дослідD
ження засвідчили зменшення часD
тоти приливів у результаті застосуD
вання дієтичної сої (одне — порівD
няно з плацебо, друге — зі звичайD
ною дієтою), п'ять — з екстрактом
сої (порівняно з плацебо), і одне — з
ізофлавонами геністеїну (порівняD
но з плацебо). В інших випробуванD
нях не було виявлено відмінностей
між фітоестрогенами і плацебо.
Два позитивні дослідження дієтичD
ної сої мали дуже високі показники
відсіву (21 і 24%). Дослідники дійD
шли висновку, що не існує жодних
доказів того, що лікування фітоестD
рогенами допомагає полегшити
симптоми менопаузи.
Проте на основі іншого огляду
було зроблено висновок, що спожиD
вання ізофлавонів може спричиD
нити незначне скорочення кільD
кості щоденних приливів у менопаD
узі в жінок, особливо з численними
приливами [35].
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Препарат DT56a, отриманий з
підготовленої сої, сприяв скороD
ченню кількості приливів [36], плаD
нується рандомізоване плацебоD
контрольоване дослідження. КліD
нічні та доклінічні дослідження поD
казують, що DT56a має властиD
вості селективного модулятора естD
рогенових рецепторів (СМЕР) з
агоністичним впливом на естрогеD
нові рецептори центральної нервоD
вої системи і кісток [37] і антаD
гоністичним — на естрогенові реD
цептори молочної залози і матки.
Через естрогеноподібний вплив
фітоестрогенів існує стурбованість
з приводу їх безпечності для гормоD
нальноDчутливих тканин, таких як
молочна залоза і матка, та взаєD
модії із селективними модулятораD
ми естрогенових рецепторів, таких
як тамоксифен і інгібітори аромаD
тази (наприклад, летрозол) [38—
43]. У масштабному дослідженні
ізофлавонів червоної конюшини не
було встановлено їх впливу на риD
зик виникнення раку грудей [38].
5.1.2. Циміцифуга
Cimicifuga racemosa (Вlack coD
hosh, Actaea racemosa) — багаторічD
на трав'яниста рослина, що росте
переважно у Північній Америці і
широко використовується для поD
легшення симптомів менопаузи.
Серед дослідників відсутня єдина
думка щодо механізму, за допомоD
гою якого вона знімає приливи.
Можливість естрогеноподібного
впливу циміцифуги точно не встаD
новлено, оскільки більшість даних є
результатами досліджень in vitro або
на тваринах, які не обов'язково моD
жуть бути екстрапольовані на люD
дей. Це викликає певні сумніви щоD
до застосування рослини в жінок з
гормонально чутливими станами.
Результати плацебоDконтрольоваD
них клінічних досліджень або
порівняння з іншими агентами, таD
кими як тиболон або естроген, коли
препарати циміцифуги використоD
вували окремо або в комбінації з
іншими рослинними препаратами,
суперечать один одному [44—51].
Мало відомо і про довгострокову
безпечність циміцифуги. Були повіD
домлення про її гепатотоксичність,
через що існують рекомендації регуD
люючих органів, в тому числі й у ВеD
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ликобританії, про застосування цих
препаратів із застереженнями [52].
5.1.3. Олія примули вечірньої
Олія примули вечірньої містить
багато гаммаDліноленової та ліноD
ленової кислоти. Хоча вона й шиD
роко використовується жінками в
менопаузі, жодних доказів її ефекD
тивності немає. В одному невелиD
кому рандомізованому плацебоD
контрольованому дослідженні поD
казано її неефективність у лікуD
ванні приливів [53].
5.1.4. Трави китайської меди
цини
Dong Quai (Angelica sinensis) — баD
гаторічна рослина родом з південноD
го заходу Китаю, яка зазвичай викоD
ристовується у традиційній киD
тайській медицині. У рандомізоваD
ному дослідженні її ефективність
порівняно з плацебо не було доведеD
но, хоча вона може бути ефективD
ною в комбінації з іншими травами.
Були повідомлення про взаємодію з
варфарином, що підвищує ризик
кровотечі і фотосенсибілізації [54—
56]. Нещодавно закінчилося дослідD
ження впливу іншої китайської траD
ви — Danggui Buxue Tang на вазомоD
торні симптоми. Порівняно з плацеD
бо перевагу було доведено лише для
м'яких приливів [57].
5.1.5. Женьшень
Женьшень — багаторічна рослиD
на родом з Кореї і Китаю, яка широD
ко використовується у Східній Азії.
Загальна назва "женьшень" викориD
стовується для рослин різних видів
Panax (наприклад, P. Ginseng, P. qin2
quefolium), тож про це необхідно
пам'ятати при інтерпретації назви
конкретного виду. Проведені дослідD
ження були спрямовані на з'ясуванD
ня впливу рослини на якість життя
жінок у менопаузі. Не було встановD
лено переваги над плацебо у зменD
шенні вазомоторних симптомів.
Кілька доповідей пов'язували женьD
шень з постменопаузальною кровоD
течею і масталгією; спостерігалася
взаємодія з варфарином, фенелзиD
ном і алкоголем [58—59].

ванні легкої або помірної депресії в
жінок у периD і пременопаузі завдяD
ки його СІЗЗСDподібному ефекту,
проте ефективність для лікування
вазомоторних симптомів ще налеD
жить довести. Звіробій взаємодіє з
багатьма іншими ліками, наприD
клад, він зменшує концентрацію в
крові циклоспорину, мідазоламу, таD
кролімусу, амітриптиліну, дигоксиD
ну, індинавіру, варфарину, фенпроD
комону і теофіліну. Це може виклиD
кати кровотечу і неефективність
оральних контрацептивів. В останD
ньому рандомізованому плацебоD
контрольованому дослідженні вплиD
ву звіробою повідомлялося про
поліпшення якості життя в менопауD
зі і незначне полегшення прилиD
вів [60]. Була спроба підвищити
ефективність терапії шляхом об'єдD
нання звіробою з Вітексом священD
ним (Vitex Agnus2castus), та в ранD
домізованому дослідженні ця комD
бінація не виявилися ефективнішою
за плацебо при лікуванні симптомів
менопаузи [61].
5.1.7. Вербняк звичайний (Ag
nus Castus)
Є обмежені дані щодо впливу
вербняку звичайного на симптоми
менопаузи. Як показало рандомізоD
ване контрольоване дослідження, у
комбінації рослинних продуктів,
яка включала препарати вербняку,
циміцифуги, Dong Quai, червоної
конюшини та американського
женьшеню, вазомоторні симптоми
менопаузи знизилися [62]. Для цьоD
го препарату необхідні подальші
дослідження.
5.1.8. Інші рослини
Гінкго білоба, хміль, листя шавD
лії, солодки і корінь валеріани є поD
пулярними в народній медицині,
проте докази їх впливу на симптоми
менопаузи відсутні [63, 64]. Перець
п'янкий (Piper methysticum), який
раніше широко використовувався
як заспокійливе, в тому числі й при
менопаузі, було заборонено у ВелиD
кобританії через повідомлення про
шкідливий вплив на печінку [65].
Інші допоміжні методи терапії

5.1.6. Звіробій
Звіробій (Hypericum perforatum)
показав свою ефективність у лікуD

Інші допоміжні методи лікуванD
ня включають точковий масаж,
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акупунктуру, техніку Александера,
аюрведичні техніки, остеопатію,
гіпноз, рефлексотерапію, магнітоD
терапію і техніку Рейки. Необхідні
подальші дослідження, щоб зроD
зуміти їх можливі ефекти. РозгляD
немо кілька методів, які використоD
вують найчастіше.
5.2.1. Акупунктура
Дані рандомізованих дослідD
жень щодо ефективності акупункD
тури у терапії симптомів менопауD
зи суперечливі. При їх організації
мають місце складнощі з дизайD
ном [66—75]. У нещодавно провеD
деному метаDаналізі, де шість ранD
домізованих контрольованих кліD
нічних випробувань були вклюD
чені до остаточного аналізу, не доD
ведено позитивного ефекту акуD
пунктури для терапії приливів у
менопаузі, порівняно з "плацебоD
втручаннями" [70].
5.2.2. Рефлексотерапія
Метод рефлексотерапії полягає
у знятті стресу або здійсненні лікуD
вального впливу шляхом застосуD
вання тиску на певні точки в ділянD
ках ніг, рук і вух. Було проведено
кілька досліджень застосування
рефлексотерапії у жінок зі скаргаD
ми на менопаузальні симптоD
ми [76]. В одному рандомізованому
дослідженні 67 жінок віком 45—
60 років із вазомоторними симптоD
мами були рандомізовані для лікуD
вання методами рефлексотерапії
або неспецифічного масажу ніг.
Зменшення частоти симптомів
спостерігалося в обох групах, хоча
істотних відмінностей між групами
не було [77].
5.2.3. Магнітотерапія
Магніти застосовують у різних
формах, наприклад, як браслети й
устілки для взуття. Механізм дії
магнітотерапії для лікування приD
ливів невідомий. На цей час не
існує жодних доказів її ефективD
ності [76].
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добавках. Докази того, що вони
приносять якусь терапевтичну коD
ристь для жінок у постменопаузі є
вкрай обмеженими.
6.1.1. Вітамін Е
Існує кілька досліджень застосуD
вання вітаміну Е для терапії симпD
томів менопаузи. В одному з них
вивчали його вплив на приливи у
жінок, хворих на рак молочної залоD
зи [78]. Статистично значуще зниD
ження частоти приливів спостерігаD
лося в групі вітаміну Е (800 МО/доD
бу) порівняно з плацебо. Однак автоD
ри відмічають, що це зниження було
незначним і не може бути клінічно
значущим. В останньому рандоміD
зованому дослідженні ефективності
габапентину порівняно з вітаміном
Е показано, що габапентин виявивD
ся ефективним для лікування приD
ливів і чинив позитивний вплив на
якість сну, тоді як вітамін Е лише неD
значною мірою позитивно впливав
на вазомоторні симптоми [79].
7. Гомеопатія
Механізми, які лежать в основі
біологічної реакції на ультрамолеD
кулярне розведення речовин, є наD
уково не з'ясованими. Дані історій
хвороб, обсерваційних досліджень
і незначної кількості рандомізоваD
них випробувань обнадіюють,
проте необхідні додаткові дослідD
ження [80—83]. Для підтвердженD
ня цих ефектів необхідні великі
рандомізовані випробування.
8. Блокада
ганглію

шийногрудного

Блокада шийноDгрудного ганD
глію останнім часом розглядається
як нова техніка запобігання прилиD
вам і пітливості у жінок, яким проD
типоказані інші види лікування або
ЗГТ (наприклад, у жінок, хворих на
рак молочної залози). Попередні
дослідження показують ефективD
ність, що вселяє надію, при мініD
мальних ускладненнях [84, 85].

6. Дієти і харчові добавки

можуть існувати протипоказання.
У будьDякому випадку, лікар повиD
нен знати про існуючі альтернатиD
ви ЗГТ і бути в змозі обговорювати
їх переваги та недоліки на науково
обґрунтованій основі. У жінок зі
специфічними факторами ризику
лікар повинен зважити всі переваD
ги і недоліки використання ЗГТ і
альтернативної терапії, враховуюD
чи тяжкість симптомів, якість житD
тя і ризики застосування.
У жінок з естроген/прогестеD
ронDзалежними пухлинами (рак
молочної залози) лікарям слід униD
кати призначення як терапії перD
шої лінії фітоестрогенів і прогесD
тагенів/прогестерону, тому що ці
препарати можуть чинити негаD
тивний вплив на тканини молочD
ної залози (СІЗЗС тут може бути
препаратом вибору). За можлиD
вості, до уваги слід брати ексD
пресію гормональних рецепторів
пухлини.
Основний
недолік
СІЗЗС — малий діапазон дозуванD
ня. Існують також побоювання,
що пароксетин знижує ефективD
ність тамоксифену шляхом інгібуD
вання біоактивації його цитохроD
мом P450 2D6 (CYP2D6), що підвиD
щує ризик смерті від раку молочD
ної залози [86].
Хоча фітоестрогени можуть не
мати ефекту стимуляції тканин моD
лочної залози завдяки СМЕРDпоD
дібному ефекту, їх використання у
хворих на рак молочної залози (так
само, як і ЗГТ), ймовірно, слід обмеD
жити спеціалізованими центрами і
клінічними дослідженнями, де моD
же здійснюватися суворий конD
троль, оскільки їх безпечність неD
відома. Застосування фітоестроD
генів також повинно бути ретельно
зваженим після операції з приводу
раку ендометрію.
Відсутні доступні дані щодо безD
печності застосування фітоестроD
генів у жінок з порушеннями згорD
тання крові або венозною тромбоD
емболією в анамнезі. Слід уникати
високих доз прогестагенів через їх
вплив на ризик розвитку тромбоD
емболії.

9. Призначення
6.1. Вітаміни і мінерали
Вітаміни, такі як С і Е, і мінераD
ли, такі як селен, присутні у різних
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10. Висновки
Жінка із симптомами менопаузи
може відмовитися від застосування
традиційної ЗГТ, або до останньої

Незважаючи на наукові дослідD
ження у сфері альтернативних
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препаратів, їх ефективність проD
довжує залишатися нижчою, ніж
традиційної ЗГТ (50—60% зменD
шення симптомів порівняно з
80—90% при традиційній ЗГТ).
Кількість досліджень альтернаD
тивних методів терапії менопауD
зальних симптомів залишається
недостатньою, вони нетривалі, тоD
му мають обмежену цінність при
визначенні ефективності та безD
печності. Альтернативні методи
лікування мають свої негативні
наслідки та ризики, про що поD
трібно вказувати у попередженD
нях. У Великобританії регулююD
чим органом з лікарських засобів і
медичних виробів законодавчо
введено обов'язкову реєстрацію
рослинних препаратів (ліцензуD
вання може не бути). Це дозволяє
контролювати продаж безрецепD
турних засобів. Проте нині ця диD
ректива діє лише в країнах ЄС.
За даними літератури, існують
сумнівні і суперечливі дані щодо
ефективності та безпечності сої,
червоної конюшини і циміцифуги;
необхідні подальші випробування в
цій сфері. З'являється все більше
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даних щодо значення СІЗЗС та їх
метаболітів при менопаузальних
симптомах. Мають перспективу
нові методи, такі як блокада шийD
ноDгрудного ганглію. Хоча попеD
редні дані обнадіюють, подальше
вивчення потребує добре продумаD
них, проспективних, рандомізоваD
них контрольованих випробувань з
метою підтвердження ефективносD
ті і довготермінової безпечності.
Існує надія, що деякі з цих проD
дуктів покажуть добрі результати
ефективності і будуть ліцензовані
Європейським агентством лікарсьD
ких засобів та медичних виробів і
FDA США, що забезпечить працівD
ників системи охорони здоров'я і
пацієнтів доступними, безпечниD
ми, ефективними і ліцензованими
альтернативами ЗГТ.
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