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menstruacyjnych oraz bólu podbrzusza). Po okre-
sie dobrej tolerancji DTA pacjentka zaczęła się 
skarżyć na bóle głowy oraz piersi, ponadto przy-
tyła 5 kg, a jej wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 
27 kg/m2. Ze względu na powyższe objawy kobieta 
chciałaby zmienić stosowany preparat na inny, 
przy czym jest przyzwyczajona do przyjmowania 
DTA i nie akceptuje innej formy antykoncepcji 
(w tym wkładek wewnątrzmacicznych), jednak 
zależałoby jej, żeby dawka hormonów zawarta 
w  tabletce była możliwie najmniejsza. Zapro-
ponowano jej zatem ultraniskodawkową DTA 
zawierającą 15 μg EE i 60 μg gestodenu (GTD) 
w schemacie podawania 24/4.

 ▹     Pytanie 1. Jaka jest skuteczność antykoncepcyjna 
ultraniskodawkowej DTA i czy ma na nią wpływ 
zwiększona masa ciała pacjentki?

Skuteczność antykoncepcyjną ocenia się na pod-
stawie wskaźnika Pearla, odpowiadającego licz-
bie ciąż na 100 kobiet stosujących daną metodę 
przez  rok. Największą zawodność DTA odno-
towuje się w pierwszym roku stosowania, zaś 
najsilniejszy niekorzystny wpływ na jej skutecz-
ność ma nieprawidłowe przyjmowanie tabletek. 
Wskaźnik Pearla ogółem dla DTA przy właści-
wym stosowaniu wynosi 1,26, natomiast przy 
stosowaniu typowym – 2,18. Dla DTA zawierają-
cej 20 μg EE wskaźniki te wynoszą odpowiednio 

Opis przypadku

Na wizytę kontrolną do ginekologa zgłosiła się 
38-letnia kobieta. Jak ustalono na  podstawie 
przeprowadzonego wywiadu, pacjentka miesiącz-
kuje od 12. roku życia, menstruacje występowały 
u niej zazwyczaj regularnie co 28–29 dni, trwały 
do tygodnia i były obfi te.

Z  przedstawionej dokumentacji medycznej 
wynika, że ze względu na pojawiające się dole-
gliwości bólowe w podbrzuszu oraz niemożność 
zajścia w ciążę wykonano u pacjentki w wieku 
25 lat laparoskopię diagnostyczną, na której pod-
stawie rozpoznano endometriozę II stopnia według 
klasy fi kacji American Fertility Society (obecnie 
American Society for Reproductive Medicine) 
z 1985 roku. Po terapii w specjalistycznej poradni 
leczenia niepłodności pacjentka 2-krotnie zaszła 
w ciążę i w 28. oraz 30. ro ku życia przebyła porody 
drogami natury. 

W czasie 2. ciąży u pacjentki rozpoznano choro-
bę Hashimoto, która wymagała podawania lewo-
tyroksyny. Obecnie kobieta przyjmuje 75 μg tego 
leku na dobę i pozostaje w stanie eutyreozy. 

Po zakończeniu karmienia piersią 2. dziecka 
kobieta zdecydowała się na  stosowanie dwu-
składnikowej tabletki antykoncepcyjnej (DTA) 
i od kilku lat przyjmuje preparat o zawartości 
30 μg etynylo estradiolu (EE), uzyskując korzyst-
ny wpływ na  dolegliwości związane z  cyklem 
miesiączkowym (zmniejszenie obfi tych krwawień 
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 ▹     Pytanie 2. Jaką kontrolę cyklu zapewnia 
stosowanie ultraniskodawkowych DTA 
i czy zależy ona od schematu podawania 24/4? 
Czy zmniejszona dawka hormonów w DTA 
przekłada się na częstość występowania działań 
niepożądanych?

Od  kilkudziesięciu lat zaznacza się tendencja 
do zmniejszania dawek estrogenu i progestagenu 
w DTA. W ubiegłym stuleciu za niskodawkowe 
tabletki antykoncepcyjne uważano preparaty za-
wierające mniej niż 50 μg EE, natomiast w DTA 
II generacji znajdowało się co najwyżej 35 μg EE, 
a w DTA III generacji – 30 μg EE. Obecnie za ta-
bletki niskodawkowe uważa się preparaty zawie-
rające 20 μg EE, a na rynku pojawiły się tabletki 
z 15 μg EE (i dawką GTD obniżoną do 60 μg). Ce-
lem wprowadzania tych preparatów było ograni-
czenie działań niepożądanych przy zachowaniu 
prawidłowej kontroli cyklu i skuteczności anty-
koncepcyjnej.

W 2 badaniach Gestodene Study Group ocenio-
no działania niepożądane ultraniskodawkowej 
DTA oraz uzyskiwaną dzięki niej kontrolę cyk lu2,3. 
Po  analizie 17 051  cykli w  pierwszym badaniu 
Gesto dene Study Group 322 stwierdzono, że 72% 
cyk li było prawidłowe, a częstość nieprawidłowych 
krwawień i  plamień wynosiła 21%, przy czym 
wykazywała wyraźną tendencję spadkową wraz 
z czasem przyjmowania tabletek2. W kolejnej ana-
lizie tej grupy badawczej odsetek nieprawidłowych 
krwawień i plamień u kobiet stosujących ultra-
niskodawkową DTA był nieznamiennie większy 
w porównaniu z kobietami przyjmującymi tabletki 
zawierające 20 μg EE i 150 μg dezogestrelu i rów-
nież zmniejszał się wraz z czasem trwania badania 

(cykle prawidłowe: 65% vs 78%, krwawienia prze-
łomowe: 29% vs 20%, brak krwawień: 6% vs 1%)3. 
W grupie ultraniskodawkowej DTA odnotowano 
ponadto znamiennie krótsze (4 vs 5 dni; p <0,001) 
i mniej obfi te krwawienia z odstawienia (p <0,01). 

Dobrą kontrolę cyklu oraz zmniejszenie obfi to-
ści i długości krwawień cyklicznych może zapew-
niać bezpośrednio wykorzystanie przedłużonej 
formuły 24/4. 

W  przypadku tabletki ultraniskodawkowej 
w porów naniu z tabletkami zawierającymi 20 μg EE 
i 150 μg dezogestrelu stwierdzono także zmniejsze-

1,26 i 1,82, natomiast dla zawierającej 30 μg – 
0,62 i 1,191.

Za działanie antykoncepcyjne DTA odpowiada 
głównie progestagen; w  przypadku ultranisko-
dawkowej DTA jest to GTD, który charaktery-
zuje się bardzo silnym działaniem antygonado-
tropowym oraz bardzo dobrą farmakokinetyką 
(prawie 100-procentowa dostępność biologiczna), 
co pozwoliło na zmniejszenie jego dawki do 60 μg. 
Na skuteczność antykoncepcyjną DTA wpływa 
również w pewnym stopniu EE; zmniejszenie daw-
ki do 15 μg skompensowano wydłużeniem czasu 
podawania do 24 dni. Schemat podawania 24/4 
zapewnia dużą skuteczność ultra niskodawkowej 
DTA – w obejmujących 1496 i 539 kobiet badaniach 
Gestodene Study Group wskaźnik Pearla dla tego 
preparatu wahał się w zakresie 0,21–0,442,3.

Skuteczność antykoncepcyjna DTA powinna 
teoretycznie zależeć od masy ciała pacjentek – 
można się spodziewać, że będzie niższa w grupie 
kobiet z otyłością (BMI >30 kg/m2). Na efekt ten 
mogą wpływać odmienna absorpcja, dystrybu-
cja, meta bolizm i eliminacja4. W piśmiennictwie 
nie ma jednak jednoznacznych doniesień na ten 
temat. Dane ocenione w przeglądzie Cochrane 
z 2016 roku nie wskazywały na istnienie związku 
między zwiększoną masą ciała a nieskutecznością 
DTA5. W przeglądzie systematycznym z 2017 roku 
w 10 z 14 badań nie wykryto różnic w skuteczności 
DTA zależnych od BMI6. W pozostałych 4 bada-
niach wskaźniki zmniejszonej skuteczności były 
bardzo małe, nie udało się też wykryć różnic po-
między poszczególnymi preparatami. Większość 
badań objętych metaanalizą, w których stwier-
dzono związek pomiędzy BMI a  nieskuteczno-
ścią DTA, miała ograniczenia metodologiczne. 
W 2 z nich ustalono, że u kobiet ze zwiększonym 
BMI nieskuteczność DTA jest 2-krotnie większa7,8.  

Chociaż nie badano tej kwestii, dzięki silnemu 
działaniu antygonadotropowemu i farmakokinety-
ce GTD oraz przedłużonemu podawaniu do 24 dni 
skuteczność antykoncepcyjna ultraniskodawkowej 
DTA powinna być zachowana również w grupie 
pacjentek z nadwagą lub otyłością.
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 ▹     Pytanie 4. Czy zasadne jest stosowanie 
ultraniskodawkowych DTA u pacjentek chorych 
na endometriozę?

Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne są po-
wszechnie stosowane u chorych na endo metriozę – 
zarówno u niekwalifi kujących się do leczenia ope-
racyjnego kobiet w wieku rozrodczym, u których 
rozpoznano torbiele endometrialne, jak i u pacjen-
tek z bólem towarzyszącym endo metriozie11. 

Zgodnie z danymi z piśmiennictwa dwuskład-
nikowe środki antykoncepcyjne podawane w spo-
sób ciągły należą do metod pierwszego wyboru 
w  leczeniu bólu towarzyszącego endometriozie 
i wpływają pozytywnie na jakość życia. Pozwala-
ją uzyskać supresję czynności dokrewnej jajnika, 
stan pseudociąży, wtórny brak miesiączki oraz 
zanik endometrium, a ponadto wykazują działa-
nie przeciw zapalne. Znajdujące się w implantach 
endo metrialnych oraz w endometrium receptory 
estro genowe i progesteronowe pośredniczą w za-
hamowaniu proliferacji tych implantów oraz w in-
dukcji apoptozy. 

Biorąc pod uwagę patomechanizm endometrio-
zy, a  przede wszystkim znaczenie estro genów 
w rozwoju choroby, u dotkniętych nią pacjentek 
należy rozważyć stosowanie ultra niskodawkowej 
DTA zawierającej 15 μg EE. Niższa dawka estro-
genu przekłada się na skąpsze krwawienie z od-
stawienia, a tym samym na potencjalnie mniejsze 

„miesiączkowanie wsteczne”. Supresja produkcji 
estrogenów jajnikowych zmienia środowisko 
hormonalne gonady i redukuje liczbę receptorów 
estro genowych, poprzez które inicjowana jest 
proliferacja implantów endometrialnych. Zasto-
sowanie nisko- i ultraniskodawkowych DTA nie 
osłabia skuteczności leczenia, wiąże się natomiast 
z mniejszym potencjalnym wpływem na ognis ka 
endometriozy przy jednoczesnym możliwym ogra-
niczeniu wynikających z podawania estrogenów 
działań niepożądanych, takich jak zakrzepica na-
czyń żylnych i tętniczych. Za stosowaniem nisko- 
i ultra niskodawkowych DTA przemawiają ponadto 
małe koszty takiej terapii w porównaniu z lecze-
niem analogami gonadoliberyny czy dieno gestem.

nie częstości występowania działań niepożąda-
nych estrogenu, takich jak bóle głowy, nudności 
i tkliwość piersi3.

 ▹     Pytanie 3. Jakie jest ryzyko wystąpienia żylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie 
stosowania ultraniskodawkowej DTA?

Powikłania zakrzepowo-zatorowe, obejmujące za-
krzepicę żył głębokich, zatorowość płucną oraz 
zakrzepicę zatok żylnych mózgu, występują sto-
sunkowo rzadko, jednak stanowią jedno z  naj-
poważniejszych działań niepożądanych złożonej 
antykoncepcji hormonalnej. Ryzyko zachorowania 
na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową u kobiety 
przed 40. rokiem życia wynosi 1/10 000 i zwiększa 
się wraz z wiekiem i masą ciała (3-krotny wzrost 
ryzyka dla BMI >30 kg/m2)9. Największe ryzyko 
wystąpienia tego zaburzenia dotyczy pierwszych 
miesięcy przyjmowania złożonej antykoncepcji hor-
monalnej. W pierwszym roku wzrasta ono 4,17 razy, 
a w razie wydłużenia terapii do 1–4 lat oraz po-
wyżej 4 lat jest większe odpowiednio 2,98 i 2,76 
razy, co nadal przekracza wskaźnik odnotowywany 
w populacji ogólnej9. 

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-
-zatorowych zależy przede wszystkim od dawki 
estro genu w tabletce, należy jednak także brać 
pod uwagę ewentualny wpływ proges tagenu. Nie-
wątpliwie zmniejszenie dawki EE w DTA zwięk-
szyło bezpieczeństwo stosowania tych preparatów. 
Ponadto ze względu na obniżoną dawkę progesta-
genu ultraniskodawkowa DTA powinna się ce-
chować większym bezpieczeństwem w aspekcie 
ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych niż tab-
letki zawierające wyższą dawkę estro genu i pro-
gestagenu. Należy zauważyć, że choć progesta-
geny III generacji wiązano z większym ryzykiem 
wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych niż 
progestageny II generacji, to w rekomendacjach 
z 2019 roku American College of Obstet ricians 
and Gyneco logists (ACOG) wskazano, że ryzyko 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w przypadku 
DTA z dezogestrelem, drospirenonem czy etono-
gestrelem jest podobne jak w przypadku prepara-
tów z progestagenami starszej generacji10.
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 ▹     Pytanie 6. Jaki jest wpływ ultraniskodawkowej 
DTA na libido?

Obniżone libido w  trakcie przyjmowania DTA 
stanowi poważny problem związany z seksualno-
ścią kobiet i często jest przyczyną rezygnacji z tej 
metody antykoncepcji, co dotyczy również nisko- 
i ultra niskodawkowej DTA. W licznych publika-
cjach potwierdzono pozytywną korelację pomiędzy 
stężeniami testosteronu a poziomem libido u ko-
biet, co tłumaczy wpływ DTA na libido. Dwuskład-
nikowe tabletki antykoncepcyjne przyczyniają się 
na drodze różnych mechanizmów do obniżenia stę-
żenia całkowitego i wolnego testosteronu we krwi. 
Zarówno EE, jak i progestageny wykorzystywane 
w antykoncepcji hormonalnej wpływają na nastrój 
i libido, a ten niekorzystny efekt sumuje się. 

Na  libido kobiety oddziałują jednak bardzo 
różno rodne czynniki i do chwili obecnej nie okreś-
lono jednoznacznie pobudzających lub hamujących 
je bodźców. Oprócz czynników hormonalnych 
rozważa się wpływ czynników psycho logicznych, 
społecznych i neurologicznych. Hormony działają 
w tym zakresie przede wszystkim za pośrednic-
twem receptorów androgenowych oraz również 
pro gesteronowych i estrogenowych zlokalizowa-
nych w mózgu. Zmiany w libido oraz nastroju ko-
biet wiązano także ze zmianami w sekrecji neuro-
przekaźników, takich jak serotonina, dopamina, 
β-endorfi na, kwas γ-aminomasłowy i tlenek azotu.

 ▹     Pytanie 7. Czy stwierdzona u pacjentki 
niedoczynność tarczycy może wpłynąć na decyzję 
lekarza o przepisaniu DTA?

Rozpoznana u  pacjentki niedoczynność tarczy-
cy nie stanowi przeciwwskazan ia do stosowania 
DTA. Dotyczy to również choroby Hashimoto, czyli 
autoimmunologicznego zapalenia tarczycy – naj-
częstszej przyczyny niedoczynności narządu. Więk-
szość obecnych w krążeniu hormonów tarczycy jest 
związana z  białkami transportującymi, przede 
wszystkim z  globuliną wiążącą tyro k  synę  (T4). 
Wolna, niezwiązana z białkami T4 stanowi zaled-
wie 0,03% krążącego hormonu. Estro geny zawarte 
w DTA nasilają w wątrobie syntezę globuliny wią-
żącej T4, a w konsekwencji u osób z prawidłową 

 ▹     Pytanie 5. Czy pacjentka z objawami 
androgenizacji odniesie korzyść z przyjmowania 
ultraniskodawkowej DTA?

Nadmierną produkcję androgenów w organizmie 
określa się mianem hiperandrogenizmu. Stan ten 
rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych 
bądź zwiększonego stężenia androgenów we krwi. 
Źródła androgenów w warunkach fi zjo logicznych 
stanowią jajnik, nadnercza oraz obwodowa kon-
wersja słabszych biologicznie prekursorów  – 
 androstendionu i dehydroepiandrosteronu.

Do  objawów zwiększonej aktywności stero-
idów androgenowych, najistotniejszych dla kobiet 
ze względu na bezpośredni wpływ na wygląd ze-
wnętrzny, należą trądzik i hirsutyzm. Najczęstszą 
przyczyną nadmiernej androgenizacji jest zespół 
policystycznych jajników, występujący u około 10% 
kobiet w wieku rozrodczym. W tym przypadku 
źródłem androgenów są jajniki. Niezwykle istot-
ne jest przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki 
przyczyn hiperandrogenizmu, postępowanie tera-
peutyczne zależy bowiem od stwierdzonych zabu-
rzeń oraz powodów, dla których pacjentka zgłosiła 
się do lekarza.

Wszystkie hormonalne tabletki antykoncep-
cyjne wykazują działanie antyandrogenne, nie-
zależnie od znajdującego się w ich składzie pro-
gestagenu. Oczywiście u pacjentek z objawami 
andro genizacji idealnym składnikiem DTA są 
progestageny pozbawione działania androgenne-
go, w tym dieno gest – nieacetylowana pochodna 
19-nor testosteronu, drospirenon – analog spirono-
laktonu, oraz pochodne 17α-progesteronu – octan 
chlormadynonu i  octan cyproteronu. Zarówno 
GTD, jak i  EE wchodzące w  skład ultranisko-
dawkowej DTA mogą wywierać korzystny efekt 
antyandrogenny. Wynika on z  działania anty-
gonadotropowego oraz zmniejszania aktywności 
5α-reduktazy przez GTD, a także ze zwiększania 
przez EE w wątrobie syntezy globuliny wiążącej 
steroidy płciowe.

Z wymienionych powodów pacjentka z objawa-
mi androgenizacji, która przyjmuje ultranisko-
dawkową DTA, może liczyć na złagodzenie tych 
symptomów.
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w wieku 16–50 lat2,3. Korzyści ze stosowania tego 
preparatu odniosą kobiety w wieku rozrodczym, 
które nie mają przeciwwskazań do przyjmowania 
DTA. Według WHO korzyści ze stosowania DTA 
po 40. roku życia przewyższają potencjalne ryzy-
ko (kategoria 2 przeciwwskazań)15. W wytycznych 
ACOG z 2019 roku stwierdzono, że zdrowe, nie-
palące tytoniu kobiety nieobciążone żadnymi czyn-
nikami ryzyka sercowo  -naczyniowego mogą kon-
tynuować stosowanie DTA do 50.–55. roku życia10.

 ▹     Pytanie 10. Czy stosowanie ultraniskodawkowych 
DTA wpływa na ryzyko wystąpienia nowotworów 
ginekologicznych? 

Nie badano powyższej kwestii, natomiast poten-
cjalnemu związkowi DTA z nowotworami poświę-
cono wiele badań. W  1996  roku opublikowano 
metaanalizę 54 badań z 25 krajów podsumowu-
jącą wpływ antykoncepcji hormonalnej na rozwój 
raka piersi i obejmującą łącznie ponad 153 000 ko-
biet, w tym blisko ⅓ ze zdiagnozowanym rakiem 
piersi16. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór 
u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną 
określono jako umiarkowane. Ryzyko względne 
(RR) u kobiet aktualnie stosujących złożoną anty-
koncepcję hormonalną było zwiększone 1,24 razy, 
a w okresie 1–4 lat i 5–9 lat od zakończenia terapii 
odpowiednio 1,16 i 1,07 razy. Ryzyko rozwoju raka 
piersi zanikało natomiast po 10 latach od odsta-
wienia DTA (RR: 1,01). Nie odnotowano różnic 
w zależności od rodzaju ani dawki wykorzysta-
nego w danym preparacie estrogenu i progesta-
genu16. W 2017 roku w prospektywnym badaniu 
kohortowym stwierdzono większe ryzyko raka 
piersi niż u kobiet, które nigdy nie przyjmowały 
DTA, ale ryzyko bezwzględne było małe i wynosi-
ło 13 przypadków na 100 000 osobolat17. W 2020 
roku w badaniu obserwacyjnym z udziałem ponad 
256 000 kobiet ujawniono zwiększenie ryzyka raka 
piersi u kobiet przyjmujących DTA ograniczone 
tylko do 2 pierwszych lat po zaprzestaniu ich sto-
sowania18. 

Wraz z rozpowszechnieniem antykoncepcji hor-
monalnej odnotowano zmniejszenie częstości wy-
stępowania raka jajnika oraz raka endometrium 
w grupie stosujących ją kobiet. W opublikowanej 

czynnością tarczycy zwiększają stężenie całkowi-
tej T4 (przy prawidłowych wartościach tyreo tropiny 
i wolnej T4). Pacjentki z niedoczynnością tarczycy, 
które stosują DTA, mogą wymagać zwiększenia 
dobowej dawki lewo tyroksyny z uwagi na rosnące 
zapotrzebowanie. Z tego powodu w trakcie przyj-
mowania DTA należy częściej wykonywać badania 
kontrolne, przy czym najbardziej miarodajna jest 
ocena stężenia tyreotropiny i wolnej T412.

 ▹     Pytanie 8. Jaki jest wpływ ultraniskodawkowej 
DTA na metabolizm tłuszczów i węglowodanów?

Nieprawidłowości stwierdzane w  lipidogramie 
stanowią uznany czynnik ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Opisywano, że preparaty 
zawierające duże dawki progestagenów powodu-
ją niekorzystne zmiany w lipidogramie, które są 
jednak krótkotrwałe i ustępują przy dłuższym 
stosowaniu13. Pro gestageny III generacji, pomimo 
wywoływania blisko 30-procentowego wzrostu stę-
żenia tri glice rydów, wykazują natomiast działanie 
kardioprotekcyjne. W związku z tym włączanie 
antykoncepcji hormonalnej w praktyce klinicznej 
nie wymaga rutynowych badań przesiewowych 
w kierunku zaburzeń lipidowych. Zgodnie z kry-
teriami World Health Organization (WHO) kobie-
ty z izolowaną dyslipidemią mogą stosować DTA 
(kategoria 2 przeciwwskazań)14.

Progestageny III generacji w mniejszym stop-
niu niż II generacji zaburzają metabolizm węglo-
wodanów. Stosowanie DTA z wyższą dawką estro-
genu może powodować zaburzenia tolerancji glukozy. 
Udowodniono jednak, że nisko dawkowa antykoncep-
cja hormonalna wpływa na gospodarkę węglowoda-
nową w minimalnym stopniu, niemającym znacze-
nia klinicznego15, a zatem u pacjentek z zaburzenia-
mi metabolizmu węglowodanów może być optymalną 
metodą doustnej antykoncepcji hormonalnej.

 ▹     Pytanie 9. W jakiej grupie wiekowej najlepiej 
stosować ultraniskodawkową DTA?

Badania Gestodene Study Group, które były podsta-
wą do rejestracji preparatu zawierającego 15 μg EE 
i  60  μg GTD, przeprowadzono w  grupie kobiet 
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na początku lat 90. ubiegłego wieku analizie 20 ba-
dań wykazano, że stosowanie dwuskładnikowej 
anty koncepcji hormonalnej zmniejsza ryzyko roz-
woju raka jajnika, a działanie to nasila się wraz 
z czasem stosowania19. Ryzyko tego nowo tworu 
zmniejszyło się o  10–12% po  pierwszym roku 
i o 50% po 5 latach przyjmowania takich prepara-
tów zarówno u nieródek, jak i wieloródek. Zmniej-
szony wskaźnik utrzymywał się nawet po 10 latach 
od zaprzestania stosowania antykoncepcji hormo-
nalnej19. W nowszym badaniu kohortowym obej-
mującym 21,4 miliona osobolat w porównaniu z ko-
bietami, które nigdy nie stosowały antykoncepcji 
hormonalnej, u aktualnych lub niedawnych użyt-
kowniczek tej metody odnotowano zmniejszenie 
częstości raka jajnika (odpowiednio RR: 0,58 [95% 
przedział ufności: 0,49–0,68] i RR: 0,77 [95% prze-
dział ufności: 0,66–0,91])20. Nie wykazano więk-
szych różnic zależnych od rodzaju progestagenu 
zawartego w DTA. 

W odniesieniu do raka endometrium przyjmowa-
nie DTA przez co najmniej 12 miesięcy wiąże się 
z 50-procentową redukcją ryzyka, a najkorzystniej-
sze wyniki osiąga się w przypadku terapii trwającej 
co najmniej 3 lata21. Działanie protekcyjne obejmu-
je wszystkie typy histologiczne raka endometrium, 
wzrasta wraz z czasem stosowania i utrzymuje się 
długo, ponad 20 lat po odstawieniu21. 

Stosowanie dwuskładnikowej antykoncepcji 
hormonalnej przez okres dłuższy niż rok wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem dysplazji i raka przed-
inwazyjnego szyjki macicy22. Wyniki opublikowa-
nej w 2003 roku meta analizy 28 badań oceniającej 
ryzyko raka szyjki macicy u kobiet przyjmujących 
DTA w porównaniu z kobietami, które nigdy nie 
stosowały tej metody antykoncepcji, wykazały, że 
ryzyko występowania raka szyjki macicy wzra-
sta wraz z czasem przyjmowania tabletek anty-
koncepcyjnych22, co potwierdzono także w innych 
badaniach23,24. W przypadku raka szyjki macicy 
nie można pominąć roli innych czynników, takich 
jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, 
palenie tytoniu, liczba partnerów seksualnych czy 
wiek inicjacji seksualnej. 
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