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Dwuskładnikowa tabletka 
antykoncepcyjna z octanem 
chlormadinonu w leczeniu 
objawów androgenizacji 
a wpływ na libido

Najczęstszą przyczyną nadmiernej androgenizacji u kobiet jest zespół wielotorbielowa- 
tych jajników (PCOS – polycystic ovary syndrome) występujący u około 10% kobiet  
w wieku rozrodczym. Od wielu lat w leczeniu jej objawów stosuje się dwuskładnikowe 
tabletki antykoncepcyjne, zwłaszcza zawierające gestageny o działaniu antyandro- 
gennym. Jednym z nich jest octan chlormadinonu (CMA – chlormadinone acetate), który 
oprócz udowodnionej skuteczności w leczeniu objawów androgenizacji nie zmniejsza 
libido (co stanowi jeden z głównych powodów rezygnacji z terapii tymi lekami).
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WproWadzenie
Nadmierną produkcję androgenów 

w ustroju kobiety określamy mianem hiper-
androgenizmu. Stan ten rozpoznajemy na 
podstawie objawów klinicznych bądź zwięk-
szonego stężenia androgenów we krwi. Cha-
rakterystyczne objawy kliniczne związane 
z nadmiernym działaniem steroidów andro-
gennych to przede wszystkim: hirsutyzm, 
trądzik, łysienie, wirylizacja oraz zaburzenia 
miesiączkowania i niepłodność. Źródłami 
androgenów w warunkach fizjologicznych 
są: jajnik, nadnercza oraz obwodowa kon-
wersja słabszych biologicznie prekursorów 
androstendionu i dehydroepiandrosteronu.

objaWy androgenizacji
Objawami zwiększonej aktywności stero-

idów androgenowych, które mają najistot-

niejsze znaczenie dla kobiet ze względu na 
ich bezpośredni wpływ na wygląd zewnętrz-
ny, są trądzik i hirsutyzm. Udział androge-
nów w patogenezie trądziku pospolitego 
jest niekwestionowany, jednak dokładny 
mechanizm ich oddziaływania nie został 
precyzyjnie określony. Androgeny prawdo-
podobnie wpływają na metabolizm mieszka 
włosowego, czego efektem są zwiększona 
produkcja łoju i zwiększone rogowacenie 
naskórka przy ujściu mieszka włosowego. 
Oba te czynniki odgrywają ważną rolę w pa-
togenezie trądziku pospolitego. Wykazanie 
zależności powstawania zmian trądziko-
wych od androgenów pozwala na rozpoczę-
cie leczenia hormonalnego, ale konieczne 
jest wskazanie momentu wdrożenia terapii 
i rodzaju leków antyandrogennych.1 Od 
wielu lat w leczeniu objawów androgenizacji 
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u kobiet stosuje się dwuskładnikową tablet-
kę antykoncepcyjną, której udowodnione 
działanie zależy od kilku punktów uchwytu 
leku.

przyczyny androgenizacji
Najczęstszą przyczyną nadmiernej an-

drogenizacji u kobiet jest zespół wielotor-
bielowatych jajników występujący u około 
10% kobiet w wieku rozrodczym. PCOS 
wiąże się ze współistniejącym bądź mo-
gącym wystąpić w przyszłości zespołem 
metabolicznym mającym genezę w nie-
zwykle skomplikowanych mechanizmach 
wzajemnego oddziaływania na poziomie 
tkankowym, w którym dominuje oporność 
na insulinę. W tym przypadku źródłem an-
drogenów są jajniki. Inne przyczyny andro-
genizacji, o których musimy pamiętać, to: 
nieklasyczna postać wrodzonego przerostu 
kory nadnerczy i występujący niezmiernie 
rzadko zespół Cushinga, czyli sytuacje, gdy 
źródłem androgenów są nadnercza. Nad-
mierne wytwarzanie androgenów może być 
również związane z podawaniem substan-
cji egzogennych o działaniu androgennym 
bądź nowotworami jajników i nadnerczy. 
Niezwykle istotne jest przeprowadzenie 
prawidłowej diagnostyki przyczyn hiper-
androgenizmu, albowiem nasze postępo-
wanie terapeutyczne zależy od stwierdzo-
nych zaburzeń oraz powodów, dla których 
pacjentka zgłosiła się do lekarza.

Działanie antyanDrogenne 
hormonalnych tabletek 
antykoncepcyjnych

Wszystkie hormonalne tabletki antykon-
cepcyjne charakteryzują się pewnym działa-
niem antyandrogennym, nawet jeśli w ich 
składzie znajdują się acetylowane pochodne 
19-nortestosteronu, zarówno gonany, jak 
i estrany. Znane są gestageny pozbawione 
działania androgennego będące idealnym 
składnikiem doustnych tabletek antykon-
cepcyjnych (DTA) u pacjentek z objawami 
androgenizacji. Należą do nich: dienogest 
(nieacetylowana pochodna 19-nortestoste-
ronu), drospirenon (analog spironolaktonu) 
oraz octan chlormadinonu i octan cyprote-
ronu (pochodne 17α-progesteronu).2,3 Naj-
silniejsze działanie antyandrogenne wyka-
zuje octan cyproteronu, jednak nie stosuje 
się połączenia tej substancji z etynyloestra-
diolem (EE) w celach antykoncepcyjnych ze 
względu na potencjalne działania niepożą-
dane.

Rozpoczęcie przyjmowania antykoncep-
cji hormonalnej wymaga właściwej kwa-

lifikacji pacjentki, wyboru odpowiedniej 
metody z uwzględnieniem istniejących prze-
ciwwskazań oraz oszacowania wynikających 
z niej korzyści i ryzyka. Tabletka antykon-
cepcyjna ze względu na łatwość stosowania 
oraz dużą skuteczność stanowi jedną z naj-
popularniejszych i najczęściej wybieranych 
metod zapobiegania ciąży. Właściwy wybór 
antykoncepcji jest szczególnie istotny w gru-
pie kobiet z przewlekłymi schorzeniami, 
u których nieplanowana ciąża może się wią-
zać z pogorszeniem stanu ogólnego.

Doustne tabletki antykoncepcyjne o skła-
dzie 2 mg CMA z 0,03 mg EE charakteryzują 
się dobrą tolerancją i skutecznym działa-
niem antyandrogennym, rzadko są odsta-
wiane z powodu obniżonego libido w trakcie 
ich przyjmowania oraz – jak wynika z badań 
– nie wpływają na wysokość ciśnienia tętni-
czego. Pacjentki z objawami androgenizacji 
częściej mają zwiększony wskaźnik masy 
ciała (BMI – body mass index), co się wią-
że ze zjawiskiem insulinooporności, a także 
częściej mają z tego powodu podwyższone 
ciśnienie tętnicze. Zwiększony BMI wymaga 
dawki 0,03 mg EE w tabletce, ponieważ za-
pewnia to dobrą kontrolę cyklu.

cma w połączeniu z ee w leczeniu 
objaWóW androgenizacji

Działanie antyandrogenne doustnej ta-
bletki antykoncepcyjnej o składzie 2 mg 
CMA plus 0,03 mg EE wiąże się z różnymi 
mechanizmami działania prowadzącymi 
w rezultacie do zmniejszenia stężenia wol-
nego testosteronu we krwi obwodowej oraz 
do złagodzenia objawów androgenizacji. 
Działanie antygonadotropowe CMA powo-
duje supresję gonad i tym samym zmniej-
szenie produkcji testosteronu pochodzenia 
jajnikowego. Zmniejszenie stężenia tego 
aktywnego steroidu androgennego wynika 
również ze zwiększonego stężenia we krwi 
globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG 
– sex hormone binding globulin), której 
synteza w wątrobie jest znacznie zwiększona 
przez EE. Octan chlormadinonu ze względu 
na brak działania androgennego nie wpływa 
na stężenie SHBG, a ponadto blokuje recep-
tory androgenowe w skórze oraz zmniejsza 
aktywność 5α-reduktazy. Enzym ten prze-
kształca testosteron w dihydrotestosteron 
– najsilniejszy hormon o działaniu andro-
gennym.

W licznych badaniach klinicznych oce-
niających wpływ octanu chlormadinonu na 
złagodzenie objawów androgenizacji u ko-
biet odnotowano korzystne działanie połą-
czenia CMA i EE. Anthuber i wsp. w bada-
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niu klinicznym obejmującym 7462 młode 
kobiety przyjmujące doustną tabletkę anty-
koncepcyjną o składzie 2 mg CMA i 0,03 mg 
EE stwierdzili zmniejszenie występowania 
łojotoku o 57% i zmniejszenie występowa-
nia trądziku o 55%. 67% pacjentek uczest-
niczących w tym badaniu zrezygnowało 
z dalszego leczenia dermatologicznego i od-
notowało lepszą samoocenę oraz mniejsze 
zużycie leków dermatologicznych o 55%.4 
W metaanalizie opracowanej w 2011 roku 
przez Georga Schramma obejmującej 60 508 
pacjentek w 6 badaniach klinicznych stwier-
dzono blisko 50% zmniejszenie częstości 
występowania łojotoku i trądziku niezależ-
nie od wieku stosujących DTA o tym skła-
dzie.5 Dane te potwierdzają dużą skutecz-
ność octanu chlormadinonu w połączeniu 
z etynyloestradiolem w leczeniu objawów 
androgenizacji u kobiet.

wpływ cma na libiDo
Obniżone libido w trakcie przyjmowa-

nia doustnych tabletek antykoncepcyjnych 
przez kobiety stanowi poważny problem 
związany z ich seksualnością i często bywa 
przyczyną rezygnacji z tej formy antykon-
cepcji. Czynniki wpływające na libido są 
różnorodne i do dziś nie określono jedno-
znacznie bodźców pobudzających lub ha-
mujących tę sferę seksualną u kobiet. Rozwa-
ża się wpływ czynników psychologicznych, 
socjologicznych, hormonalnych bądź neu-
rologicznych. Wpływ hormonalny odbywa 
się za pośrednictwem przede wszystkim 
receptorów androgenowych, ale także pro-
gesteronowych i estrogenowych zlokalizo-
wanych głównie w jądrze migdałowatym, 
hipokampie oraz innych strukturach mózgu 
powodujących zmiany w sekrecji neuro-
transmiterów, takich jak: serotonina, dopa-
mina, β-endorfina, kwas γ-aminomasłowy 
(GABA – γ-aminobutyric acid) i tlenek  
azotu.6,7

W licznych publikacjach potwierdzo-
no pozytywną korelację między stężeniami 
testosteronu a poziomem libido u kobiet. 
Innym mechanizmem hormonalnym wpły-
wającym na libido jest działanie neuroak-
tywnych steroidów, takich jak progesteron 
i progestageny. Z tych związków funkcjonal-
na jednostka neuronowo-glejowa wytwarza 
allopregnanolon (ALLO), który głównie za 
pośrednictwem receptora dla GABA modu-

luje stres i nastrój oraz ma działanie uspo-
kajające i przeciwlękowe.8 Pod wpływem 
tego neuroaktywnego metabolitu progeste-
ronu następuje sekrecja wielu mediatorów, 
w tym β-endorfiny, która również może 
odgrywać istotną rolę w regulacji libido.9 
Octan chlormadinonu oraz inne pochodne  
17α-progesteronu także podlegają przemia-
nie w ALLO i w tym mechanizmie wpływają 
na sferę emocjonalną kobiet. W przypadku 
preparatów zawierających CMA mechani-
zmy związane z działaniem allopregnano-
lonu równoważą zatem zniesienie pozytyw-
nego oddziaływania na ośrodkowy układ 
nerwowy (OUN) i libido odbywające się za 
pośrednictwem receptorów androgenowych.

Należy też podkreślić, że spośród wszyst-
kich progestagenów o działaniu antyandro-
gennym octan chlormadinonu wykazuje 
się najsłabszym działaniem blokującym re-
ceptor androgenowy, a więc jego wpływ na 
libido będzie najmniejszy. W ten sposób 
można tłumaczyć uzyskiwany dobry efekt 
antyandrogenny u pacjentek z trądzikiem 
i hirsutyzmem przy zachowanym libido 
sprzed rozpoczęcia terapii.10 Dane te udo-
kumentowano w badaniach klinicznych na 
dużych grupach pacjentek przyjmujących 
tabletki o składzie 2 mg CMA i 0,03 mg 
EE. Schramm i wsp. wykazali, że w grupie  
21 820 kobiet po 6 miesiącach stosowania 
DTA prawie wszystkie miały zachowane li-
bido na tym samym poziomie.11 Zahradnik 
i wsp. również nie zaobserwowali zmian 
w libido po 45 cyklach stosowania tabletek 
w grupie 781 pacjentek.12

poDsumowanie
Połączenie 2 mg CMA i 0,03 mg EE jest 

bardzo skuteczne w leczeniu objawów an-
drogenizacji. Pozytywny efekt ma związek 
ze zwiększoną syntezą SHBG w wątrobie 
pod wpływem etynyloestradiolu oraz przede 
wszystkim z blokującym działaniem octanu 
chlormadinonu na receptor androgenowy 
i aktywność 5α-reduktazy, a także z supre-
syjnym oddziaływaniem na jajnik. Jedno-
cześnie ten antyandrogenny gestagen nie 
wpływa na libido pacjentek, które pozostaje 
na poziomie sprzed rozpoczęcia terapii.
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The cOMbIned OrAl cOnTrAcePTIve PIll WITh chlOrMAdInOne AceTATe In The TreATMenT Of hyPerAndrOGenISM SyMPTOMS And ITS 
effecT On lIbIdO
Abstract
hyperandrogenism in women is most commonly due to polycystic ovary syndrome (PcOS), affecting approximately 10% of women at reproductive age. 
The combined contraceptive pill, especially preparations containing progestogens with antiandrogenic properties, has been used to treat hyperandrogenism 
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symptoms for years. Such progestogens include chlormadinone acetate (cMA). The combination of 2 mg chlormadinone acetate and 0.03 mg ethinyloestradiol 
(ee) is very effective in controlling the symptoms of hyperandrogenism. The beneficial effect is associated with increased hepatic production of sex hormone 
binding globulin (SbhG) in response to ee and, above all, with the blocking action of cMA on the androgen receptor and 5α-reductase activity, and the 
suppression of ovarian activity. At the same time, this antiandrogenic progestogen does not affect patients’ libido, which remains the same as before therapy.


