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STRESZCZENIE

Doustne środki antykoncepcyjne, zawierające es-

trogeny oraz gestageny, stosuje 93 miliony kobiet 

na świecie. Oprócz swojego podstawowego prze-

znaczenia regulacji płodności, wykorzystywane są 

w terapii wielu schorzeń dermatologicznych. 

Hormony zawarte w doustnych środkach antykon-

cepcyjnych wywołują liczne skutki uboczne. Wymie-

niane są także jako czynniki, mogące przyczyniać się 

do powstania czerniaka, raka podstawnokomórkowe-

go, kolczystokomórkowego skóry, uszkodzenia wątroby 

i jej następstw, rumienia guzowatego, hiperpigmentacji.

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu do-

ustnych środków antykoncepcyjnych na stan skóry 

oraz przedstawienie roli, jaką odgrywają w regula-

cji skórnych procesów fizjologicznych.

Omówiono pozytywne odziaływanie hormo-

nów w terapii wielu dermatoz oraz ich negatywny 

wpływ, jako czynników wywołujących patologicz-

ne zmiany skórne. 

Zażywanie doustnych środków antykoncepcyj-

nych, tak jak wszystkich leków, wiąże się z wystę-

powaniem skutków ubocznych. W literaturze opisy-

wanych jest coraz mniej przypadków występowania 

działań niepożądanych o dużym stopniu nasilenia. 

Może to wynikać z udoskonalania preparatów oraz 

zmniejszania dawki zawartych w nich hormonów.

Słowa kluczowe: doustne środki antykoncepcyjne, 

estrogeny, progesteron, działania niepożądane, 

zmiany skórne

ABSTRACT

Oral contraceptives containing estrogens and gesta-

gens are used by 93 million women worldwide. Besides 

their primary function, which is fertility regulation, 

they are also used for the treatment of many diseases, 

such as dermatological illnesses. 

The hormones in oral contraceptives cause numer-

ous side effects. They are considered as factors which 

may contribute to basal-cell carcinoma, squamous skin 

carcinoma, melanoma, erythema nodosum, hyperpig-

mentation and liver impairment. 

The purpose of our paper was to present the effects 

of contraceptive pills on skin condition as well as to de-

scribe their role in the regulation of physiological skin 

processes. The authors described the positive effect of 

hormones in the therapy of many dermatoses as well 

as their negative effect as risk factor for developing 

pathological skin lesions. 

The usage of oral contraceptives, like all medicines, 

is associated with the occurrence of side effects, but 

the literature describes fewer and fewer severe side 

effects. This may be a result of the improvement of 

preparations and the reduction of the dose of hor-

mones contained in them.

Keywords: oral contraceptives, estrogens, 

progesterone, side effects, skin lesions

WSTĘP

Hormonalne środki antykoncepcyjne są szeroko 

rozpowszechnione wśród populacji ludzkiej całego 

świata. Dane statystyczne podają, że ponad 100 mi-

lionów kobiet korzysta z tej metody antykoncepcji. 

Większość z nich, bo aż 93 miliony, stosuje hormo-

nalne środki w postaci doustnych tabletek [1, 2]. 

Najliczniejszą grupę, której przepisywane są te pre-

paraty, stanowią kobiety w przedziale wiekowym 

25-34 lat [3, 4]. Obecnie obserwowany jest spadek 

liczby osób używających hormonalnych metod 

antykoncepcji. Podstawowym powodem tego 

zjawiska jest szybki rozwój innych metod zapobie-

gania ciąży oraz obawa przed wystąpieniem dzia-

łań niepożądanych, spowodowanych stosowaniem 

hormonów [5]. Doustne środki antykoncepcyjne, 

tak jak większość leków, mogą powodować skutki 

uboczne, wśród których często występują reakcje 

skórne. Sneddon B. podkreśla, że podczas diagnozo-

wania i różnicowania schorzeń dermatologicznych 

należy pamiętać o antykoncepcji hormonalnej jako 

potencjalnej przyczynie pojawienia się zmian skór-

nych, mogących naśladować obrazem klinicznym 

różne jednostki chorobowe [6].
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW 

ANTYKONCEPCYJNYCH

Doustne środki antykoncepcyjne dostępne są w formie jedno- 

lub dwuskładnikowych tabletek. Pierwsze z nich zawierają je-

den rodzaj hormonów – gestageny, natomiast w skład drugich 

wchodzą zarówno gestageny (różne w zależności od prepara-

tu), jak i estrogeny (etynyloestradiol w dawce 20-50 µg) [7]. Es-

trogeny poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego ujemnego hamują 

produkcję hormonu folikulotropowego FSH (follicle-stimulating 

hormone) przez przedni płat przysadki, czego skutkiem jest 

uniemożliwienie dojrzewania pęcherzyka jajnikowego. Bloko-

wanie wyrzutu hormonu luteinizującego LH (luteinizing hor-

mone) przez gestageny powoduje hamowanie owulacji. Zmia-

na śluzu szyjkowego i ścieńczenie endometrium to dodatkowe 

efekty działania gestagenów. 

Gestageny

Pod względem chemicznym substancje te to związki steroidowe, 

działające głównie na receptory znajdujące się w cytoplazmie 

komórek jajników, macicy, gruczole sutkowym, kościach, ośrod-

kowym układzie nerwowym oraz układzie sercowo-naczynio-

wym [8, 9]. Biodostępność estrogenowego składnika doustnej 

antykoncepcji wynosi 40-50%, pozostała część metabolizowa-

na jest w ścianie jelita i wątrobie. W przemianach enzyma-

tycznych etynyloestradiolu bierze udział cytochrom P3A4, 

dlatego też istotna jest znajomość interakcji farmakologicznych 

z innymi lekami, m.in. antybiotykami, lekami przeciwgrzybi-

czymi, przeciwpadaczkowymi czy ryfampicyną. Gestageny są 

w mniejszym stopniu metabolizowane w wątrobie i w związku 

z tym charakteryzują się dużą biodostępnością (80-100%).

Estrogeny

Wyróżnia się dwa rodzaje receptorów estrogenowych, ERα 

i ERβ, które znajdują się w jądrze i błonie komórkowej [8-11]. 

Związanie hormonu z jądrowym receptorem wywołuje późną 

odpowiedź komórkową poprzez wpływ na transkrypcję genów. 

Szybka odpowiedź komórki na estrogeny odbywa się poprzez 

ich działanie na receptory błonowe. Należy również podkreślić 

rolę tych hormonów w funkcjonowaniu skóry. W badaniach im-

munohistochemicznych zaobserwowano obecność receptorów 

estrogenowych w keratynocytach naskórka, fibroblastach skó-

ry, melanocytach, komórkach mieszków włosowych, gruczołów 

łojowych, apokrynowych i ekrynowych. Estrogeny z dermato-

logicznego punktu widzenia pełnią ważną ochronną funkcję 

oraz przynoszą skórze wiele korzyści. Poprzez utrzymywanie 

właściwego poziomu uwodnienia i grubości naskórka opóźniają 

starzenie się powłok ciała [10]. U kobiet w okresie pomenopau-

zalnym, kiedy dochodzi do fizjologicznego obniżania się pozio-

mu hormonów płciowych wskutek atrofii gonad, obserwuje się 

zmniejszanie grubości warstw skóry o 1,13% oraz spadek ilości 

kolagenu w skórze z szybkością 2% na rok [8, 10]. Powoduje to 

pogorszenie stanu skóry, nadmierną suchość i wiotkość powłok. 

Kolejnym pozytywnym działaniem estrogenów w zakresie 

funkcjonowania skóry jest przyspieszanie gojenia się ran [11-13]. 

Zjawisko to wynika z udziału tych hormonów w procesie tworze-

nia nowych naczyń krwionośnych, co umożliwia dostarczanie 

substancji budulcowych i odżywczych w miejsce rekonstrukcji 

tkanek. Za poprawę stanu skóry w chorobach zapalnych, np. 

łuszczycy u kobiet ciężarnych, odpowiedzialny jest wzrost po-

ziomu estrogenów we krwi podczas tego okresu [8]. Hormony 

te, poprzez udział w prezentacji antygenów komórkom odporno-

ściowym oraz kontroli apoptozy, uczestniczą w procesach immu-

nologicznych toczących się w warstwach powłok ciała. Należy 

wspomnieć, że działanie estrogenów obejmuje nie tylko skórę, ale 

także jej przydatki. Rozwój włosa podlega kontroli hormonalnej, 

poprzez wydłużanie fazy anagenu oraz stymulację jego wzrostu 

w okolicy czołowo-skroniowej u mężczyzn [8]. Cykl miesiączko-

wy wiąże się ze zmianami w stężeniach estrogenu i progesteronu, 

co odzwierciedla modyfikację stanu włosów i skóry odczuwalną 

przez kobiety. Zmiana kondycji włosów dotyczy również kobiet 

ciężarnych. Mieszki włosowe skóry głowy, podczas tego okresu 

w większej ilości występując w fazie anagenu, przyczyniają się do 

poprawy stanu owłosienia, które staje się gęstsze i bardziej lśniące. 

Po porodzie szybki spadek stężenia estrogenów powoduje przej-

ście do fazy telogenu, powodując osłabienie, zmatowienie włosów 

oraz ich większą utratę. Kolejny przykład wpływu zwiększonej 

ilości estrogenów w ciąży to ich działanie na melanocyty. Zaob-

serwowano hiperpigmentację okolic twarzy, zewnętrznych na-

rządów płciowych, otoczki brodawki gruczołu sutkowego oraz 

kresy białej u kobiet ciężarnych [8-10]. Nadmiar estrogenów oraz 

ich nieprawidłowa ilość w stosunku do progesteronu, w wyni-

ku przenikania płynów z krwi do tkanek i ich gromadzenia się 

w przestrzeni pozakomórkowej, może być przyczyną powstawa-

nia obrzęków tkanki podskórnej. [14]. Ten objaw najczęściej jest 

obserwowany przez kobiety w okresie miesiączkowym i stanowi 

zjawisko patologiczne, gdy czas jego trwania przedłuża się powy-

żej kilku dni. Obrzęk, uciskając na naczynia krwionośne, powo-

duje zaburzenia mikrokrążenia i niedokrwienie tkanek, a przede 

wszystkim tkanki tłuszczowej. Niedostatecznie ukrwione i odży-

wione adipocyty, gromadząc substancje toksyczne i zwiększając 

swoje wymiary, przyczyniają się do powstania objawu skórki 

pomarańczy, potocznie zwanej celullitem. Lokalizacja zmian 

obejmuje przede wszystkim uda, biodra, pośladki oraz brzuch. 

Czynniki genetyczne, złe nawyki żywieniowe, nieprawidłowe 

funkcjonowanie układu limfatycznego, wiotkość tkanki łącznej 

to pozostałe po zaburzonej równowadze hormonów płciowych 

czynniki sprzyjające rozwojowi celullitu.

Progesteron

Gestageny, zawarte w doustnych środkach antykoncepcyj-

nych, działają poprzez wiązanie się z receptorem występującym 

w dwóch postaciach – receptor progesteronowy A i receptor 

progesteronowy B (PR-A, PR-B). Hormony te również mają po-

winowactwo do receptora dla androgenów, estrogenów, gliko-

kortykoidów i mineralokortykoidów, dlatego wyróżnia się róż-

ne typy dodatkowej aktywności syntetycznego progesteronu: 
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androgenową, antyandrogenową, antymineralokortykoidową, 

glikokortykoidową [8]. Estrogeny zwiększają liczbę receptorów 

progesteronowych, przez co wzmacniają działanie progestage-

nów. Oprócz wpływu na narządy układu rozrodczego, gestageny 

mogą także powodować: rozszerzenie żył sprzyjające powstawa-

niu żylaków, podwyższenie temperatury ciała, zatrzymywanie 

wody i występowanie obrzęków. Wysoki poziom progesteronu 

obserwowany w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego odpowia-

da za wzrost tendencji do przetłuszczania włosów.

KORZYSTNE DZIAŁANIE HORMONÓW ZAWARTYCH 

W DOUSTNYCH ŚRODKACH ANTYKONCEPCYJNYCH

Stosowane przez kobiety doustne środki antykoncepcyjne 

oprócz spełniania swojej podstawowej roli wykazują również 

dodatkowe korzystne działanie układowe. W tabeli 1 zawarto 

przykłady pozytywnego wpływu tych środków na organizm. 

Preparaty te są przepisywane przez lekarzy różnych specjal-

ności do leczenia farmakologicznego, m.in. chorób skóry.

Tabela 1 Korzystne działanie układowe doustnych środków antykoncepcyjnych

Układ moczowo-płciowy • regulacja cyklu miesiączkowego
• terapia zespołu napięcia przedmiesiączkowego
• zmniejszenie bólów menstruacyjnych
• zmniejszenie ryzyka incydentów ginekologicznych:

 – endometriozy
 – mięśniaków macicy
 – zapalnych chorób miednicy
 – ciąży ektopowej
 – zespołu wielotorbielowatych jajników
 – niezłośliwych chorób sutka
 – torbieli czynnościowych jajników

Nowotwory • obniżone ryzyko zachorowania na:
 – raka endometrium
 – jajnika
 – jelita grubego

Układ nerwowy • poprawa pamięci
• poprawa nastroju i samopoczucia
• terapia migrenowego bólu głowy

Układ kostno-stawowy • działanie anaboliczne w tkance kostnej
• hamowanie resorpcji kości

Skóra i przydatki • leczenie:
 – trądziku pospolitego
 – hirsutyzmu
 – łysienia androgenowego kobiet

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8, 9, 15]

Trądzik pospolity

Trądzik pospolity, nazwany także młodzieńczym, jest przewle-

kłym zapaleniem, za etiopatogenezę którego odpowiadają różne 

czynniki. Główną rolę przypisuje się nadmiernej ilości andro-

genów oraz obecności w ujściach gruczołów łojowych beztle-

nowych bakterii Propionibacterium acnes [16,  17]. Zaskórniki, 

wykwity grudkowe, krostkowe i guzkowe to zmiany skórne cha-

rakterystyczne dla trądziku pospolitego umiejscowione w okoli-

cach łojotokowych, m.in. na twarzy, plecach, ramionach, górnej 

części klatki piersiowej. Na tę jednostkę chorobową cierpi ponad 

80% populacji, głównie są to osoby młode. W zwalczaniu trądzi-

ku młodzieńczego zaleca się właściwą higienę skóry, stosowanie 

miejscowych środków antyseptycznych, dobrze zróżnicowaną 

dietę. Gdy takie postępowanie nie przynosi efektu, wskazane 

jest leczenie miejscowe antybiotykami, retinoidami, prepara-

tami zwierającymi kwas salicylowy, związki cynku, nadtlenek 

benzoilu czy kwas azelajowy. Kolejnym krokiem terapii przeciw-

trądzikowej jest stosowanie ogólnoustrojowych antybiotyków, 

retionoidów, sulfonów oraz hormonalnych dwuskładnikowych 

środków antykoncepcyjnych. Składowa estrogenowa wywiera 

hamujący wpływ na produkcję androgenów w jajnikach i nad-

nerczach oraz powoduje supresję wydzielania gonadotropin. Na-

leży zaznaczyć także bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

i morfologię sebocytów [8]. Blokowanie receptorów androgeno-

wych na komórkach gruczołów łojowych zmniejsza produkcję 

łoju i powstawanie zmian zapalnych na skórze. Składnik estro-

genowy powoduje także zwiększenie stężenia produkowanej 

w wątrobie globuliny wiążącej hormony płciowe SHBG (sex hor-

mone binding globulin), która zmniejsza ilość wolnych, czynnych 

androgenów w surowicy [18, 19, 23]. Rola gestagenów w terapii 

skóry trądzikowej jest niejednoznaczna. Naturalny progesteron 

nie nasila produkcji łoju, jednak jego syntetyczne odpowiedniki 

poprzez powinowactwo do różnych receptorów mogą pobudzać 

wydzielanie sebum. Dlatego istotne jest, aby w terapii hormonal-

nej trądziku młodzieńczego wybierać dwuskładnikową tabletkę 

antykoncepcyjną z progestagenem o aktywności antyandro-

genowej, czyli tzw. progestagen 4 generacji. Obecnie najczęściej 

stosowanym lekiem jest preparat zawierający etynyloestradiol 

i octan cyproteronu. Składowa progesteronowa hamuje kompe-

tycyjnie silnie działające androgeny, tj. testosteron i dihydrotesto-

steron (DHEA, dehydroepiandosterone) [20]. Octan cyproteronu 

blokuje także przekształcanie w androstendion – główny prekur-

sor dihydrotestosteronu u kobiet. Nie zaleca się w terapii trądzi-

ku stosowania jednoskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, 

zawierających jedynie syntetyczny progesteron, ponieważ takie 

postępowanie może doprowadzić do nasilenia objawów skórnych. 

Odpowiedź na zastosowane leczenie rozwija się w różnych od-

stępach czasu, jednak aby zamierzony efekt poprawy stanu skó-

ry był widoczny, terapia powinna trwać od 3 do 6 miesięcy.

Hirsutyzm

Hirsutyzm to nadmierne owłosienie typu męskiego w obsza-

rach androgenowrażliwych u płci żeńskiej. Ten problem dotyczy 

5-10% kobiet w wieku reprodukcyjnym i jest klasyfikowany we-

dług skali Ferrimana-Gallweya [17, 18]. Hirsutyzm jest objawem 

różnych jednostek chorobowych, m.in. chorób jajników, nadner-

czy, przysadki, podwzgórza, ale także może być efektem stosowa-

nia rozmaitych leków. Za jego patogenezę odpowiada nadmierne 

wytwarzanie androgenów, które zwiększają grubość, długość 

i pigmentację włosa. Hormony te wydłużają fazę anagenu wło-

sów zlokalizowanych na skórze ciała, natomiast skracają ją na 

skórze głowy. Interakcja androgenów z receptorami zlokalizowa-

nymi w mieszkach włosowych powoduje uwolnienie czynników 

wzrostu pobudzających rozrost włosów. Doustne środki anty-

koncepcyjne mają zastosowanie w terapii hirsutyzmu [8, 18]. Za-

równo estrogeny, jak i progesteron wpływają supresyjnie na hi-

perandrogenizm, co w efekcie zatrzymuje progresję hirsutyzmu 
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oraz zmniejsza o połowę potrzebę depilacji. Mechanizm zmniej-

szania poziomu androgenów jest podobny jak w przypadku trą-

dziku pospolitego. Zauważono również korzyści ze stosowania 

doustnej antykoncepcji w przypadku hirsutyzmu idiopatycznego 

[8]. Należy podkreślić, że hirsutyzm nierzadko powoduje u kobiet 

depresję, obniżenie samooceny, problemy społeczne i inne za-

burzenia psychologiczne obniżające jakość życia [17, 18], dlatego 

istotne, aby nie lekceważyć tego schorzenia i skutecznie je leczyć.

Łysienie androgenowe

Łysienie androgenowe kobiet jest częstym problemem i dotyczy 

aż 60% kobiet do 60. roku życia. Pierwsze objawy najczęściej wy-

stępują po 30 r.ż. i obejmują owłosioną skórę głowy okolicy czoło-

wej i strzałkowej. Łysienie androgenowe kobiet spowodowane jest 

uwarunkowaniami genetycznymi, prowadzącymi do nadwraż-

liwości mieszków włosowych na dihydrotestosteron, oraz zabu-

rzeniami równowagi hormonalnej. Utrata włosów jest wynikiem 

zależnej od androgenów skróconej fazy anagenu i przemiany 

mieszków włosowych w kierunku drobniejszych, z mniejszą ilo-

ścią barwnika i końcowo z większą tendencją do wypadania ze 

skóry głowy [8, 17]. Miniaturyzacja mieszków włosowych u kobiet 

przebiega wolniej i w odmienny sposób niż u mężczyzn. Terapia 

łysienia androgenowego polega na miejscowym stosowaniu mi-

noksydylu, który poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych 

i poprawę ukrwienia mieszków włosowych przyczynia się do 

zwiększenia gęstości włosów. Jednak po przerwaniu leczenia 

dochodzi do utraty nowych włosów, dodatkowo działaniem 

ubocznym u niektórych kobiet jest hipertrychoza twarzy. Leka-

mi ogólnoustrojowymi regulującymi stężenie androgenów są wła-

śnie doustne środki antykoncepcyjne. W farmakoterapii łysienia 

androgenowego u kobiet są stosowane preparaty, zawierające es-

trogeny oraz octan cyproteronu. Kombinacja tych dwóch skład-

ników również stosowana jest w leczeniu hirsutyzmu i trądziku 

pospolitego. Mechanizm działania doustnej antykoncepcji jest po-

dobny jak w dwóch opisanych wyżej jednostkach chorobowych. 

Zespół SAHA

Zespół SAHA (seborrhoea-acne-hirsutism androgenetic alopecia 

syndrome) to dermatoza, spowodowana hiperandrogenizacją, 

występująca najczęściej u kobiet w średnim wieku. Do zespołu 

zalicza się łojotok, trądzik, hirsutyzm oraz łysienie andogenowe 

[21]. Wyróżnia się postać idiopatyczną, jajnikową, nadnerczową 

oraz związaną z hiperprolaktynemią. Zespół ten może wynikać 

ze zwiększonego stężenia androgenów w surowicy lub nadmier-

nej odpowiedzi na prawidłowy poziom tych hormonów. Doustna 

antykoncepcja może być stosowana także w przypadku zespołu 

SAHA. Z tym schorzeniem niekiedy związane są takie choroby, 

jak zespół policystycznych jajników, otyłość czy niepłodność.

Doustne środki antykoncepcyjne znalazły również zasto-

sowanie w terapii autoimmunologicznego progesteronowego 

zapalenia skóry. Fournier JB. prezentuje przypadek 20-letniej 

kobiety, u której przez 6 lat cyklicznie pojawiały się na tułowiu 

wykwity w postaci rumieniowych grudek i płytek. Zmiany 

występowały 5 dni przed krwawieniem miesięcznym i znikały 

1, 2 dni po (czyli obejmowały fazę lutealną cyklu miesięcznego) 

[22]. Były bezbolesne, wielkości do 4 cm i nie towarzyszyły im 

żadne dolegliwości układowe. Wynik biopsji zmian skórnych 

oraz testu z śródskórnym podaniem progesteronu wskazały na 

autoimmunologiczne progesteronowe zapalenie skóry. Pacjent-

ka rozpoczęła terapię doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, 

zawierającymi lewonorgestrel i etynyloestradiol, która po 3 cy-

klach spowodowała brak pojawiania się zmian rumieniowych. 

Progestronowe zapalenie skóry może się także manifestować 

jako wyprysk, pokrzywka, wykwity rumieniowopodobne, 

pęcherzowe, obrzęk naczynioruchowy oraz zmiany w jamie 

ustnej. Cechą charakterystyczną jest cykliczność objawów 

skórnych, które pojawiają się 3-10 dni przed krwawieniem mie-

sięcznym i ustępują około drugiego dnia cyklu, jako reakcja au-

toimmunologiczna na endogenny progesteron.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Kobiety, stosujące doustne środki antykoncepcyjne, często mają 

obawy przed ich zażywaniem z powodu licznych opisywanych 

działań ubocznych. Efekt niepożądany tych preparatów doty-

czy wielu układów i narządów (tabela 2). Przed rozpoczęciem 

stosowania antykoncepcji hormonalnej istotne jest zebranie od 

pacjentki dokładnego wywiadu rodzinnego i wykonanie badań 

wykluczających wysokie ryzyko, szczególnie groźnych działań 

niepożądanych. Zalecane jest regularne badanie ginekologiczne, 

cytologiczne szyjki macicy, piersi oraz pomiar ciśnienia tętniczego 

krwi. W wybranych sytuacjach ocenę należy poszerzyć o spraw-

dzenie parametrów układu krzepnięcia, czynności wątroby i pro-

filu lipidowego. Stosując doustne środki antykoncepcyjne, kobieta 

powinna zgłaszać się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy.

Czerniak

Czerniak jest to złośliwy nowotwór, najczęściej występujący 

w skórze i rozwijający się z komórek barwnikowych. Podsta-

wowym czynnikiem etiologicznym determinującym powstanie 

tego nowotworu jest ekspozycja na promieniowanie słoneczne. 

Wpływ doustnej antykoncepcji na rozwój czerniaka nie został 

do tej pory dokładnie poznany. Preparaty, zawierające estroge-

ny i gestageny, powodują wzrost liczby melanocytów i zawar-

tej w nich melaniny oraz przyczyniają się do hiperpigmentacji 

[24]. Zauważono także stromy przebieg krzywej, obrazującej 

wzrost zapalności na czerniaka wśród kobiet do 50. roku życia 

oraz spowolnienie tej tendencji od okresu okołomenopauzal-

nego, co może wskazywać na rolę estrogenów w rozwoju tego 

nowotworu. Doniesienia z badań, dotyczących zwiększonego 

ryzyka rozwoju czerniaka u osób stosujących doustne środki 

antykoncepcyjne, różniły się na przestrzeni kilku dziesięcioleci. 

Prace naukowe z lat 90. ubiegłego stulecia potwierdzają tę hipo-

tezę. Jednym z przykładowych wyników z tamtych czasów jest 

zwiększenie o 50% ryzyka czerniaka po 10 latach od 5-letnie-

go i dłuższego stosowania doustnej antykoncepcji [25]. Jednak 

w literaturze z tamtego okresu można znaleźć także badania, 
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opisujące brak powiązań zażywania doustnych środków hor-

monalnych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia czerniaka 

[26]. Feskanich i wsp. w publikacji [24] przedstawiają przypusz-

czenia: stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie 

zwiększa ryzyka czerniaka, ale sprzyja występowaniu tego 

nowotworu u osób z innymi czynnikami predysponującymi, tj. 

nadmierna ekspozycja i wrażliwość skóry na promieniowanie 

słoneczne, duża ilość znamion barwnikowych, zachorowa-

nia na czerniaka w rodzinie, przebyte oparzenia słoneczne. 

W nowszym badaniu z 2002 r., w publikacji Karagasa i wsp. [27], 

nie znajdujemy zależności między przyjmowaniem doustnych 

środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem czer-

niaka. Powodem zmian dotyczących rozwoju nowotworu na 

przestrzeni kilku dziesięcioleci może być zmniejszenie dawki 

hormonów w tych preparatach. 

Rak podstawnokomórkowy 

Rak podstawnokomórkowy BCC (Basal cell carcinoma) to naj-

częstszy nowotwór skóry o największej zachorowalności w Au-

stralii. Umiejscawia się w miejscach najbardziej eksponowanych 

na promienie słoneczne, m.in. skórze powiek, nosa, czoła czy 

policzków. Nowotwór ten cechuje się miejscową złośliwością 

i na ogół nie daje przerzutów. Drugi pod względem częstości 

występowania nowotwór skóry to rak kolczystokomórkowy 

SCC (Squamous cell carcinoma). Charakteryzuje się on większą 

złośliwością niż rak podstawnokomórkowy i przerzutuje naj-

częściej drogą naczyń chłonnych. Oba te nowotwory zazwyczaj 

występują u mężczyzn, jednak zwraca uwagę obserwowany 

ostatnio stały wzrost ryzyka wystąpienia raków skóry wśród 

kobiet [28]. Za przyczynę tego zjawiska uważa są coraz częściej 

rozpowszechnione w populacji żeńskiej stosowanie preparatów 

hormonów płciowych [29]. Egzogenne estrogeny, głównie stoso-

wane jako doustne środki antykoncepcyjne, stanowią czynnik 

światłouczulający, powodujący zmniejszenie minimalnej dawki 

promieniowania UV niezbędnej do wywołania zaczerwienienia 

skóry. Stosowanie ich zwiększa ryzyko fototoksyczności i po-

tencjalnie fotokarcynogenezy [30]. Pobudzenie receptora estro-

genowego na powierzchni keratynocytów indukuje proliferację 

i może zmniejszać zdolność naprawy cząsteczek kwasu deok-

syrybonukleinowego DNA, poprzez ingerencje w genie NER 

(nucleotide excision repair), odpowiedzialnego za usuwanie UV-

-zależnych dimerów pirymidynowych [28]. Polimorfizm NER 

zawierający gen XPD (Xeroderma pigmentosum group D) może 

przyczyniać się do zwiększenia ryzyka rozwoju raków skóry. 

Estrogeny hamują gen supresorowy p53, będący jednym z pod-

stawowych „strażników” w patogenezie SCC [31]. Kuklinski LF 

i wsp. [29] prezentują badanie przedstawiające zależność między 

stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych i hormo-

nalnej terapii zastępczej a nowymi zachorowaniami na SCC oraz 

występowaniem agresywnej histologicznie postaci BCC. W lite-

raturze widnieją także badania obalające tę hipotezę [32].

Żółtaczka

Prace naukowe z lat 70. ubiegłego stulecia [33, 34] prezentują 

przypadki pacjentek stosujących doustne środki antykoncep-

cyjne, u których zaobserwowano wystąpienie żółtaczki z to-

warzyszącym uczuciem świądu. W badaniach laboratoryjnych 

podniesiony poziom bilirubiny sprzężonej, fosfatazy zasadowej, 

transaminaz oraz obraz zniszczenia hepatocytów i cechy we-

wnątrzwątrobowej cholestazy w biopsji wątroby wskazują na 

żółtaczkę typu cholestatycznego. W literaturze nie znaleziono 

podobnych doniesień, co świadczy o zmniejszeniu działań nie-

pożądanych doustnych środków antykoncepcyjnych w zakresie 

hepatotoksyczności. Należy jednak wspomnieć, że opisy działań 

niepożądanych zawarte w charakterystyce produktu lecznicze-

go zawierają informacje, dotyczące możliwości wystąpienia i na-

silenia już istniejącej żółtaczki oraz świądu związanego z zasto-

jem żółci. Dodatkowo każde zaburzenie funkcji wątroby podczas 

stosowania hormonalnej antykoncepcji wymaga przerwania 

stosowania preparatu i pilnej konsultacji z lekarzem. 

Porfiria 

Najczęstsza odmiana porfirii – porfiria skórna późna występuje 

jako postać genetyczna zazwyczaj dziedziczona autosomalnie 

dominująco oraz jako postać nabyta. Przyczyną uszkodzenia 

wątroby mogą być różne czynniki, wśród których wymienia 

się alkohol, doustne środki antykoncepcyjne, barbiturany, sul-

fonamidy. Związek z występowaniem porfirii może mieć tak-

że zakażenie wirusem HBV (hepatitis B virus), HCV (hepatitis 

C virus) i HIV (human immunodeficiency virus). Istotą choroby 

jest zaburzenie działania enzymu biorącego udział w syntezie 

hemu – dekarboksylazy uroporfirynogenu w hepatocytach. De-

fekt enzymatyczny powoduje gromadzenie się porfiryn w skó-

rze oraz wydalanie ich z moczem. Charakterystyczne objawy 

skórne powstają w wyniku spowodowanego oddziaływaniem 

promieniowania UV rozpadu porfiryn. Choroba manifestuje 

Tabela 2 Działania niepożądane doustnych środków antykoncepcyjnych.

Układ pokarmowy • nudności, wymioty
• ból brzucha
• kamica pęcherzyka żółciowego
• żółtaczka cholestatyczna
• przyrost masy ciała

Układ sercowo-naczyniowy • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
• zawał mięśnia sercowego
• nadciśnienie tętnicze

Układ nerwowy • ból głowy
• zawroty głowy
• zmęczenie
• depresja
• udar mózgu
• zaburzenia psychiczne
• zmiany nastroju
• zespół cieśni nadgarstka

Układ moczowo-płciowy • suchość pochwy
• infekcje pochwy
• zaburzenie popędu płciowego
• bolesność gruczołów sutkowych

Skóra i przydatki • retencja płynów, obrzęki
• hiperpigmentacja
• porfiria skórna późna
• rumień guzowaty
• zwiększone ryzyko nowotworów skóry

Nowotwory • rak gruczołów sutkowych
• rak szyjki macicy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 23, 30, 41-43]
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się wystąpieniem nadżerek, niezapalnych pęcherzy z obecnym 

krwawieniem, przebarwieniami, odbarwieniami, bliznowace-

niem w miejscach odsłoniętych, eksponowanych na promienie 

UV oraz narażonych na urazy mechaniczne. Może także po-

jawić się nadmierne owłosienie twarzy, zmiany twardzinopo-

dobne oraz objawy ogólne w postaci bólu stawów, brzucha, za-

wrotów głowy czy szumów usznych. Leczenie porfirii skórnej 

późnej polega na stosowaniu środków przeciwmalarycznych 

oraz upustów krwi. Terapia estrogenowa może być przyczyną 

wystąpienia nawet 40% przypadków porfirii nabytej wśród 

kobiet [35]. W literaturze z ubiegłego stulecia można znaleźć 

wiele prac naukowych opisujących przypadki kobiet z klasycz-

nym obrazem klinicznym porfirii skórnej późnej spowodowanej 

stosowaniem doustnej antykoncepcji [36,  37]. Obecność niere-

gularnych przebarwień i pęcherzy w miejscach narażonych na 

urazy mechaniczne oraz hipertrychoza to najczęstsze manife-

stacje tej choroby przedstawiane w publikacjach. W badaniach 

laboratoryjnych podwyższone stężenie uroporfiryny I w moczu 

oraz wykładniki uszkodzenia wątroby przemawiają za rozpo-

znaniem tej jednostki chorobowej. W literaturze zawartych jest 

coraz mniej aktualnych opisów przypadków porfirii skórnej 

późnej spowodowanej preparatami hormonalnymi. 

Rumień guzowaty

Kolejne działanie niepożądane doustnej antykoncepcji to 

rumień guzowaty. Wykwity skórne najczęściej występują 

u kobiet w 2. do 4. dekady życia. Zlokalizowane na przedniej 

powierzchni podudzi bolesne, niewrzodziejące, żywoczer-

wone guzy cechują się wieloczynnikową patogenezą. Wśród 

przyczyn wymienia sią zakażenia bakteryjne, wirusowe, 

choroby układowe, np. nieswoiste zapalenia jelit, sarkoido-

zę, gruźlicę, nowotwory, przyjmowane leki, w tym doustne 

środki antykoncepcyjne, oraz postać idiopatyczną. Leczenie 

rumienia guzowatego zależy od czynników go wywołujących, 

w przypadku zmian polekowych konieczne jest odstawienie 

środka podejrzanego o spowodowanie dermatozy. W patoge-

nezie tej jednostki chorobowej biorą udział żeńskie hormony 

płciowe. Występowanie rumienia guzowatego 6 razy częściej 

u kobiet niż u mężczyzn oraz pojawianie się charakterystycz-

nych zmian guzowatych u 4,6% ciężarnych potwierdza to 

stwierdzenie [38]. Wpływ doustnej antykoncepcji na rozwój 

rumienia guzowatego był znany od dekad, jednak liczba przy-

padków pacjentek z tą dolegliwością zmniejsza się. Przyczyną 

tego zjawiska jest redukowanie od 1980 r. dawki hormonów 

do poziomu fizjologicznego lub mniejszego [39]. Według po-

działu zawartego w charakterystyce produktu leczniczego, 

dotyczącego częstości występowania działań niepożądanych 

po tabletkach dwuskładnikowych antykoncepcyjnych rumień 

guzowaty należy do rzadko występujących (≥1/10 000 do 

<1/1000 przypadków). Istotne, aby pamiętać o wpływie środ-

ków hormonalnych na postawanie tej dermatozy, mimo że nie 

jest on powszechnie zgłaszaną dolegliwością.

Melasma

Jak już wspomniano, receptory estrogenowe znajdują się tak-

że na powierzchni melanocytów. Ich pobudzenie powoduje 

wzrost proliferacji komórek barwnikowych i zwiększenie 

produkcji melanin. Nielecznicze stosowanie hormonów płcio-

wych, np. jako doustnych środków antykoncepcyjnych, często, 

bo aż u 20-30% kobiet powoduje wystąpienie przebarwień 

w postaci melasmy [9, 40]. Inne czynniki, powodujące ostu-

dę, to: ciąża, zaburzenia miesiączkowania, choroby wątroby, 

zaburzenia endokrynologiczne, niektóre leki i ekspozycja na 

promieniowanie słoneczne. Przebarwione, symetryczne pla-

my najczęściej są umiejscowione na twarzy i mogą ustąpić po 

odstawieniu wywołujących je czynników. Melasma stanowi 

jedynie defekt kosmetyczny, jednak zaleca się leczenie tej jed-

nostki chorobowej wtedy, gdy obniża jakość życia pacjentów. 

Do zmian skórnych, wywołanych doustnymi środkami an-

tykoncepcyjnymi, zaliczamy także naczyniaka gwiaździstego 

oraz ziarniniaka naczyniowego. Znamiona te związane są 

z nowotworzeniem naczyń włosowatych. 

Rogowacenie ciemne 

Rogowacenie ciemne (Acanthosis nigricans) to kolejna derma-

toza, mogąca wystąpić po stosowaniu doustnych tabletek an-

tykoncepcyjnych. Przebarwienia oraz nadmierne rogowace-

nie skóry, lokalizują się w tym przypadku głównie pod pachą, 

w pachwinie i na karku.

Choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne występują u około 3-8% światowej 

populacji, a zdecydowaną większość chorych stanowią kobiety (78-

85%) [44]. Może być to związane z tym, że odpowiedź humoralna 

u płci żeńskiej zależna jest od przewagi limfocytów Th2, powodują-

cych nasiloną produkcję przeciwciał. U mężczyzn natomiast stwier-

dza się preferencję do komórek NK i przewagę odpowiedzi komór-

kowej, zależnej od limfocytów Th1 [45]. Większa zapadalność kobiet 

na te jednostki chorobowe występuje w okresie prokreacyjnym, 

co przemawia za estrogenami jako potencjalną przyczyną chorób 

autoimmunologicznych. Hormony te działają poprzez receptory 

obecne w komórkach układu odpornościowego. Wyższy poziom 

przeciwciał klasy IgG i IgM u płci żeńskiej w porównaniu z płcią 

męską jest obserwowany po rozpoczęciu dojrzewania płciowego 

i zanika po menopauzie. Ponadto androgeny obecne u mężczyzn 

w stężeniach wyższych niż u kobiet, wykazują działanie immu-

nosupresyjne. Wahania poziomów hormonów podczas miesiączki, 

ciąży, połogu czy w czasie stosowanie doustnych środków antykon-

cepcyjnych, mogą wpływać na przebieg i nasilenie objawów chorób 

z autoagresji. Możliwość bezpiecznego stosowania hormonalnej an-

tykoncepcji, na przykładzie tocznia rumieniowatego układowego, 

zależy od obecności przeciwciał antyfosfolipidowych oraz dawki 

substancji w preparacie [46]. W przypadku potwierdzenia obecno-

ści tych przeciwciał lub gdy ich status jest nieznany, zwiększa się 

ryzyko wystąpienia zakrzepicy u pacjentek, natomiast stosowanie 

wysokich dawek estrogenów zwiększa nasilenie objawów tocznia.
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ZAKOŃCZENIE

Doustne środki antykoncepcyjne, oprócz swojego podstawo-

wego przeznaczenia w regulacji płodności, stosowane są tak-

że jako terapia hormonalna wielu innych jednostek chorobo-

wych. W schorzeniach dermatologicznych, takich jak trądzik 

pospolity, hirsutyzm czy łysienie androgenowe kobiet, również 

korzystne jest zastosowanie dwuskładnikowych tabletek 

antykoncepcyjnych. Składowa estrogenowa i progesteronowa 

poprzez swoje receptory występujące w wielu komórkach skóry 

i jej przydatków, biorą udział w przemianach zachodzących we 

wszystkich warstwach skóry, poprawiając jej kondycję. Zawarte 

w preparatach egzogenne hormony mogą wpływać na produkcję 

i wydzielanie hormonów endogennych, zaburzając równowagę 

wewnątrzwydzielniczą ustroju. Dlatego też istotne są badania 

poziomu hormonów przed włączeniem terapii oraz regularne 

kontrole podczas ich stosowania. Zażywanie doustnych środków 

antykoncepcyjnych, tak jak wszystkich leków, wiąże się z wy-

stępowaniem skutków ubocznych. W literaturze na przestrzeni 

kilku dekad opisywanych jest coraz mniej przypadków występo-

wania ciężkich działań niepożądanych. Ta tendencja może wy-

nikać z udoskonalania preparatów oraz zmniejszania dawki za-

wartych w nich hormonów. Należy jednak wspomnieć o udziale 

doustnych środków antykoncepcyjnych w patogenezie czernia-

ka, raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego skóry, 

uszkodzeń wątroby oraz dermatoz polekowych. Ważne jest, aby 

przed włączeniem preparatów hormonalnych wykonać badania, 

mające na celu wskazanie grupy wysokiego ryzyka kobiet nara-

żonych na ciężkie działania niepożądane, u których stosowanie 

doustnych środków antykoncepcyjnych jest przeciwwskazane.
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