
STRESZCZENIE 

Menopauzalny zespół moczowo-płciowy (GSM) to problem wielu kobiet na całym 

świecie. Według najnowszych doniesień stan pomenopauzalnym obejmuje 40% życia 

współczesnych kobiet, a 50-70% kobiet po menopauzie zgłasza objawy GSM, dlatego 

potrzebne są bezpieczne i skuteczne metody łagodzenia objawów, a przede wszystkim leczenia 

tego schorzenia. Stopniowe wygasanie aktywności hormonalnej jajników w okresie menopauzy 

ma swój wpływ na wiele narządów i układów kobiecego ciała. Najpowszechniejszymi z 

objawów ogólnoustrojowych są napady gorąca, wahania nastroju czy stany depresyjne, jednak 

spadek ilości estrogenów skutkuje przede wszystkim licznymi zmianami w obrębie układu 

moczowo-płciowego kobiety. Postępujący spadek poziomu estrogenów u kobiet prowadzi do 

zmniejszenia aktywności fibroblastów znajdujących się̨ w błonie śluzowej pochwy, czego 

efektem jest zmniejszenie ilości kolagenu, który stanowi swoistą podporę nabłonka oraz 

zapewnia prawidłową biocenozę pochwy. Klinicznym skutkiem tego zjawiska jest wygładzenie 

fałdów pochwy oraz ścieńczenie nabłonka. Procesowi temu towarzyszą zaburzenia statyki 

narządu rodnego oraz objawy nietrzymania moczu, związane z obniżeniem jakości tkanki 

łącznej oraz ścieńczeniem mięśniówki ściany pochwy. Suchość i podrażnienie pochwy oraz 

związana z tym dyspareunia pojawiają się najczęściej już we wczesnym okresie po menopauzie, 

a niekiedy nawet w okresie wielu miesięcy poprzedzających wystąpienie ostatniej miesiączki, 

powodując spadek jakości życia seksualnego, a w skrajnych przypadkach prowadząc nawet od 

rezygnacji z tego aspektu życia. Objawy GSM są bardzo uciążliwe i utrudniają codzienne życie, 

aktywność zawodową, jak też wpływają znacząco na sferę psychiczną kobiet i ich stan 

emocjonalny. Objawom atrofii urogenitalnej (UA), jakimi jest atroficzne zapalenie pochwy 

(VA), towarzyszą często objawy pęcherza nadreaktywnego (OAB).  

Terapia laserowa to nowe, niehormonalne podejście do leczenia atrofii urogenitalnej. 

Założeniem procedur laserowych w leczeniu stanów atrofii pochwy jest wykorzystanie 

długości fali o wysokiej absorpcji wody, takiej jak laser dwutlenku węgla (CO2), w celu ablacji 

i koagulacji tkanek pochwowych oraz sromu. Mechanizm działania lasera polega na 

bezpośrednim oddziaływaniu na błonę śluzową pochwy, co indukuje metaboliczną aktywację 

fibroblastów. Reakcja naprawcza inicjowana termicznym działaniem wiązki lasera prowadzi 

do przebudowy tkanki pochwy z neoformacją włókien kolagenu oraz elastyny w zakresie 

atroficznego nabłonka. Dochodzi równocześnie do przywracania napięcia mięśni pochwy 

poprzez wzmocnienie struktur kolagenu w zakresie zarówno sromu jak i pochwy. 



Celem niniejszej pracy była ocena klinicznej efektywności stosowania lasera CO2 

w leczeniu objawów menopauzalnego zespołu moczowo-płciowego (GSM) u pacjentek 

w wieku okołomenopauzalnym, z uwzględnieniem jego wpływu oraz liczby zabiegów na 

atroficzne zapalenie pochwy (VA) oraz objawy zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), 

zarówno w kontekście efektu terapeutycznego krótkoterminowego jak i długoterminowego. 

Grupę badaną stanowiły kobiety w okresie okołomenopauzalnym. Badaniem objęto 

wstępnie populację 172 pacjentek w wieku od 41 do 69 lat zgłaszających objawy sugerujące 

zespół atroficznego zapalenia pochwy (VA) lub zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB). 

Do badania zakwalifikowano 159 kobiet w wieku od 42 do 64 lat. Pacjentki podzielono na 

następujące grupy w zależności od zgłaszanych objawów: 1. Z dominującymi objawami 

atroficznego zapalenia pochwy (VA); 2. Z dominującymi objawami zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). Grupę kontrolną stanowiły pacjentki przed wykonanym zabiegiem. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, u każdej zakwalifikowanej do badania/terapii 

pacjentki miały być wykonane 3 zabiegi z użyciem lasera CO2 w równych odstępach 6 tygodni. 

W trakcie każdej wizyty pacjentka przechodziła badanie ginekologiczne, podczas którego w 

grupie pacjentek z dominującymi objawami atroficznego zapalenia pochwy (VA), oceniano 

stopień zaawansowania atrofii przy pomocy skali VHIS, oznaczano pH pochwy, pobierano 

wymaz cytologiczny w celu oznaczenia VMI, a następnie pacjentka wypełniała 

kwestionariusze: VAS, FSFI. W grupie pacjentek z dominującymi objawami zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB) podczas badania oznaczano pH pochwy, oznaczano parametry 

cystometryczne oraz biomarkery OAB. Pacjentki wypełniały kwestionariusz OABSS. 

Dodatkowo na dwóch wizytach kontrolnych (po 6 i 12 miesiącach od ukończenia pełnego cyklu 

zabiegów) ponownie badano pacjentki i oznaczano wyżej wymienione parametry. 

Dodatkowym kwestionariuszem do wypełnienia przez pacjentki była ankieta Satysfakcji z 

zabiegu, o której wypełnienie uczestniczki badania były proszone w przypadku wizyty po 6 

tygodniach od ostatniego zabiegu. 

Uzyskane wyniki potwierdziły zasadność stosowania terapii z użyciem lasera 

frakcyjnego CO2 w leczeniu/łagodzeniu objawów menopauzalnego zespołu moczowo-

płciowego (GSM) w tym atroficznego zapalenia pochwy (VA) oraz zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). Terapia w modelu cyklu trzech zabiegów z użyciem lasera 

frakcyjnego CO2 była skuteczniejsza niż pojedynczy zabieg, toteż można stwierdzić, że 

większa liczba zabiegów zwiększa efekt terapeutyczny. Wydłużenie okresu pomiędzy 

zabiegami do 6 tygodni wydłuża czas trwania pozytywnego efektu terapii. Statystycznie istotny 



efekt terapeutyczny utrzymuje się ponad 12 miesięcy od ukończenia terapii przy zastosowaniu 

cyklu trzech zabiegów.  

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że terapia z użyciem lasera 

frakcyjnego CO2 ma korzystny wpływ na funkcje seksualne kobiet w wieku 

okołomenopauzalnym. Subiektywne formy oceny nasilenia objawów GSM znajdują 

potwierdzenie w obiektywnych formach oceny zastosowanych w trakcie badania. Terapia 

z użyciem lasera CO2 może być dobrą alternatywą dla kobiet cierpiących na objawy GSM 

z przeciwskazaniem do stosowania terapii estrogenowych. Zastosowanie lasera frakcyjnego 

CO2 ma korzystny wpływ na budowę ściany pochwy w kontekście przywracania prawidłowych 

proporcji składu komórkowego nabłonka pochwy, a tym samym biocenozy pochwy 

zmniejszając ryzyko vaginozy bakteryjnej. Poprawia jakość życia pacjentek w okresie 

okołomenopauzalnym, zmniejszając nasilenie objawów związanych z GSM. W niektórych 

przepadkach dopochwowa terapia z użyciem lasera CO2 u kobiet, które zaniechały aktywności 

seksualnej może prowadzić do jej wznowienia. Ponadto biomarkery OAB użyte w badaniu 

wydają się silnie korelować z objawami zgłaszanymi przez pacjentki, a uzyskane wyniki 

wskazują na zasadność stosowania laseroterapii w leczeniu objawów zespołu pęcherza 

nadreaktywnego (OAB). Wysoki procent zadowolenia pacjentek z zabiegu świadczy o 

pozytywnym efekcie terapii.   

	


