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Terapia DHEA u kobiet
Niedobór androgenów u kobiet mo¿e prowadziæ do zaburzeñ libido, obni¿enia nastroju i nasilenia uby teku masy kostnej. Stê¿enia androgenów nadnerczowych, dehy droepiandrosteronu (DHEA) i jego
siarczanu (DHE AS) s¹ skrajnie niskie u kobiet z nie doczynnoœci¹ kory nadnerczy, pacjentek
stosuj¹cych przewlek³¹ steroidoterapiê, a obni¿aj¹ siê tak¿e w przebiegu starzenia. Arty ku³ podsumowuje
efekty dzia³ania DHEA i omawia badania nad zastosowaniem DHEA u kobiet.

DHEA – co to za hormon?
DHEA i jego siarczan (DHEAS) to s³abe androgeny, wydzielane przez warstwê siatkowat¹ kory
nadnerczy. S¹ dominuj¹cymi hormonami o budowie steroidowej
w kr¹¿eniu cz³owieka, a tak
znaczn¹ produkcjê androgenów
w nadnerczach stwierdzono jedynie u naczelnych. Wytwarzane s¹
te¿, w niewielkiej iloœci, w oœrodkowym uk³adzie nerwowym,
gdzie DHEA dzia³a jako neuroprzekaŸnik. DHEAS s³u¿y g³ównie za rezerwuar dla odzyskiwania
aktywnego DHEA. Rola biologiczna dehydroepiandrosteronu
nie jest jeszcze do koñca poznana, wiadomo jednak, ¿e dzia³a
w kilku mechanizmach. Po pierwsze (choæ jest to kwestionowane
przez niektórych badaczy) ma
w³asne receptory w komórkach
immunokompetentnych, przez
które wywiera dzia³anie immunomoduluj¹ce. Po drugie dzia³a na
receptory dla innych hormonów
lub neuroprzekaŸników (estrogenowy – g³ównie agonistycznie,
GABAergiczny – antagonistycznie). Przede wszystkim zaœ s³u¿y
jako prekursor dla dalszej syntezy
hormonów p³ciowych. Jest podstawowym Ÿród³em androgenów
u kobiet po menopauzie, w toku
jego przemian powstaj¹ równie¿
estrogeny. Kierunek przemian za-

le¿y od p³ci i tkanki, w której dzia³a DHEA, co warunkuje zawartoœæ enzymów uczestnicz¹cych
w przemianach hormonów. Wykazano na przyk³ad, ¿e w tkance
kostnej zachodzi ¿ywa przemiana DHEA do estrogenów. Jest
ona mo¿liwa dziêki obecnoœci
w oste o bla stach aro ma ta zy,
której aktywnoœæ jest w dodatku
zale¿na od stê¿enia metabolitów
witaminy D.

DHEA – damski androgen?
Je¿eli za³o¿ymy, ¿e u kobiet
DHEA wywiera g³ównie dzia³anie
androgenne, musimy zastanowiæ
siê, po co kobiecie androgeny.
Powszechnie
wiadomo,
¿e
nadmiar tych hormonów mo¿e
dzia³aæ niekorzystnie, co obserwujemy w zespole PCO,
w którym poza nadmiernym
ow³osieniem, zmianami skórnymi
i nieregularnymi miesi¹czkami
wystêpuje zwiêkszone ryzyko zespo³u metabolicznego. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e to nie hiperandrogenizm jest pocz¹tkiem
tych zmian. U ich podstaw le¿y
insulinoopornoœæ, z nastêpow¹
hiperinsulinemi¹, i to ona powoduje zwiêkszone wydzielanie androgenów z jajników, prowadz¹c
jednoczeœnie do rozwoju niekorzystnych zmian w uk³adzie kr¹¿enia, oty³oœci i cukrzycy. Tak wiêc
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hiperandrogenizm w takim zespole jest skutkiem hiperinsulinizmu, a nie jego przyczyn¹. Oczywiœcie konieczne jest zachowanie
zasad bezpieczeñstwa: przy przewlek³ej terapii DHEA nie powinno
siê przekraczaæ dawki 50 mg/dobê, a u kobiet zalecana jest wrêcz
dawka ni¿sza, czyli 25 mg, która
nie powoduje kumulacji metabolitów o dzia³aniu androgennym
w surowicy.
Niedobór androgenów u kobiet równie¿ mo¿e prowadziæ do
konsekwencji zdrowotnych. Rozpoznanie zespo³u niedoboru androgenów z regu³y wi¹zane jest
z zaburzeniami libido. U kobiet do
takiego zespo³u dochodzi najczêœciej w wyniku obustronnej ovariectomii, czyli tak zwanej chirurgicznej menopauzy. Obok gwa³townego obni¿enia siê stê¿enia
estrogenów w surowicy, ma
wówczas miejsce gwa³towne obni¿enie siê wydzielania androgenów. U pacjentek tych w hormonalnej terapii zastêpczej niezwykle korzystne dzia³anie wywiera
stosowany domiêœniowo preparat
o przed³u¿onym dzia³aniu, zawieraj¹cy obok estradiolu dehydroepiandrosteron. Niedobór androgenów, prowadz¹cy do zaburzeñ
libido i dyspareunii, mo¿e wyst¹piæ równie¿ u m³odych kobiet stosuj¹cych doustne leki antykoncepcyjne z antyandrogennym
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progestagenem oraz u kobiet
z niedoczynnoœci¹ przysadki lub
niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy.
Proponowane metody wyrównania tych niedoborów to, obok zarejestrowanej rok temu przezskórnej formy testosteronu (bardzo ma³e dawki rzêdu 300
mg dziennie), równie¿ zastêpcza
terapia DHEA w dawce 25-50
mg dziennie.
Niedobór dehydroepiandrosteronu, dzia³aj¹cego jako neuroprzekaŸnik w oœrodkowym uk³adzie nerwowym, mo¿e byæ wspó³odpowiedzialny za uczucie zmêczenia, obni¿enie aktywnoœci,
spadek libido – objawy ³¹czone
czêsto w zespó³ przewlek³ego
zmêczenia i znacz¹co pogarszaj¹ce jakoœæ ¿ycia. U kobiet (podobnie jak u mê¿czyzn) z depresj¹
w podesz³ym wieku stwierdza siê,
obok podwy¿szonych stê¿eñ kortyzolu,
równie¿
niedobory
DHEA.

DHEA wp³ywa korzystnie na
uk³ad odpornoœciowy zwiêkszaj¹c
liczbê komórek odpowiedzialnych
za cytotoksycznoœæ. Mo¿e tak¿e
wywieraæ dzia³anie antynowotworowe i antyoksydacyjne (podobnie
do witaminy E i C). DHEA zmniejsza ryzyko wyst¹pienia choroby
Parkinsona i Alzheimera, a wiêc
wywiera efekt ochronny na oœrodkowy uk³ad nerwowy.
Niskie stê¿enia androgenów
u p³ci ¿eñskiej wi¹¿¹ siê nie tylko
z zaburzeniami libido i sfery psychicznej. Kobiety z niskimi stê¿eniami DHEA maj¹ ni¿sz¹ masê
kostn¹ ni¿ ich rówieœniczki bez
tych niedoborów. W Rancho Bernardo Study stwierdzono zale¿noœæ miêdzy stê¿eniem DHEAS
a gêstoœci¹ mineraln¹ koœci u kobiet. W innym badaniu dotycz¹cym kobiet przed menopauz¹
stwierdzono dodatni¹ korelacjê
miêdzy stê¿eniem DHEAS a gêstoœci¹ mineraln¹ koœci w szyjce
koœci udowej. Szathmari w 1995
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roku wykaza³, ¿e pacjentki z osteoporoz¹ i osteopeni¹, bez innych
czynników ryzyka, maj¹ niskie
stê¿enie DHEAS w surowicy. Korelacja miêdzy BMD a stê¿eniem
DHEAS wystêpowa³a tu we wszystkich lokalizacjach, tak¿e tych
z wysok¹ zawartoœci¹ koœci korowej (szyjka koœci udowej, koœæ
promieniowa). Analogiczn¹ zale¿noœæ stwierdzono u kobiet z niedoczynnoœci¹ przysadki i chorych
na SLE. U pacjentów z osteoporoz¹ i reumatoidalnym zapaleniem stawów stwierdzono dodatni¹ zale¿noœæ miêdzy BMD i tempem utraty masy kostnej a stê¿eniem DHEAS w surowicy.
Niedobór DHEA stwierdza siê
w wypadku chorób zapalnych
tkanki ³¹cznej (rzs, sle). Niskie stê¿enie androgenów nadnerczowych obserwowane jest te¿ w innych przewlek³ych chorobach,
przebiegaj¹cych ze stopniowym,
postêpuj¹cym wyniszczaniem –
na przyk³ad w AIDS, w którym
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rozwija siê czêsto pierwotna lub
wtórna niedoczynnoœæ kory nadnerczy w zakresie wydzielania
kortyzolu. Pacjentki z niedoborami DHEA w wieku podesz³ym s¹
mniej sprawne fizycznie i psychicznie ni¿ starsze kobiety bez
tych niedoborów. Wœród kobiet
(a równie¿ wœród mê¿czyzn) z demencj¹, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania stwierdzono niskie stê¿enia DHEA.

Substytucja DHEA u kobiet
Niedoczynnoœæ
kory nadnerczy
Pierwszymi
pacjentkami
otrzymuj¹cymi suplementacjê
DHEA by³y kobiety z niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy. Stwierdzono, ¿e uzupe³nienie niedoborów wp³ynê³o korzystnie na ich
nastrój i samopoczucie oraz samoocenê. Lecz¹c 24 kobiety
z chorob¹ Addisona, Arlt wykaza³a poprawê samooceny oraz
zmniejszenie czêstoœci reakcji depresyjnych i lêkowych. Penelopa
Hunt raportowa³a w takich przypadkach poprawê nastroju,
znaczn¹ poprawê oceny jakoœci
¿ycia i lepsz¹ tolerancjê wysi³ku
ni¿ przed leczeniem. U kobiet
z chorob¹ Addisona szczególnie
wyraŸna poprawa dotyczy wydolnoœci fizycznej i psychicznej
w drugiej po³owie dnia. Uzupe³nienie niedoborów dehydroepiandrosteronu zwiêkszy³o te¿ libido u kobiet z niedoczynnoœci¹
przysadki. Chore te przed leczeniem DHEA otrzymywa³y Hydrokortyzon, L-tyroksynê, estrogenowo-progestagenow¹ terapiê zastêpcz¹, a nawet niewielkie dawki
hormonu wzrostu. Mimo to dopiero po do³¹czeniu 20-30 mg dehydroepiandrosteronu nast¹pi³a poprawa samopoczucia, samooceny,
libido i korzystne zmiany w zachowaniu badanych kobiet. Poprawi³a
siê te¿ jakoœæ skóry – jej elastycznoœæ i nawil¿enie.
Zastosowanie substytucyjnego
leczenia DHEA u kobiet z chorob¹
Addisona spowodowa³o ponadto

obni¿enie stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego, zwiêkszenie stê¿enia
IGF-1, a ponadto obni¿enie stê¿enia leptyny. Obserwowano tak¿e
wzrost stê¿enia osteokalcyny w surowicy, co œwiadczy o pobudzeniu
koœciotworzenia. Obserwacja ta
zachêci³a do próby zastosowania
dehydroepiandrosteronu w celu
zwiêkszenia masy kostnej u chorych z niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy. Faktycznie, dodanie stosowanego parenteralnie (i.m. co
miesi¹c) DHEA do konwencjonalnej estrogenowo-progestagenowej hormonalnej terapii zastêpczej spowodowa³o przyrost
gêstoœci mineralnej koœci po roku
leczenia. W opublikowanym
w bie¿¹cym roku badaniu nad wyrównaniem niedoborów DHEA
u chorych z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy równie¿
stwierdzono zwiêkszenie gêstoœci
mineralnej koœci, a ponadto masy
miêœni u leczonych przez rok preparatem doustnym kobiet.

Przewlek³a steroidoterapia
Przewlek³e stosowanie glukokortykoidów w dawkach przeciwzapalnych wywiera liczne dzia³ania
niepo¿¹dane. Wœród nich nale¿y
wymieniæ powodowane glukokortykoidami zahamowanie syntezy
bia³ek (procesów anabolicznych),
a pobudzenie procesów katabolicznych. Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e synteza i wydzielanie DHEA
z nadnerczy jest podczas przewlek³ej steroidoterapii ca³kowicie zahamowane. U kobiet z toczniem
trzewnym, leczonych dawk¹ ponad 10 mg prednizolonu, zaobserwowano korzystny wp³yw podania
DHEA na gêstoœæ mineraln¹ koœci.
Nie obserwowano negatywnego
wp³ywu na przebieg choroby podstawowej. U kobiet leczonych z powodu przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc lub reumatoidalnego zapalenia stawów, dawk¹ powy¿ej
7,5 mg prednizolonu dziennie,
z osteoporoz¹ posteroidow¹, odnotowano wzrost stê¿enia osteokalcyny i IGF-1 oraz zwiêkszenie
gêstoœci mineralnej koœci w obrêbie
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krêgos³upa lêdŸwiowego i koœci
udowej. Pobudzaj¹ce koœciotworzenie dzia³anie DHEA jest o tyle
cenne u chorych poddanych przewlek³ej steroidoterapii, ¿e wystêpuje u nich czêsto osteoporoza z niskim obrotem kostnym, w której
leczenie antyresorpcyjne nie przynosi wystarczaj¹cych korzyœci. Robinson i Cutolo, cytuj¹c prace dotycz¹ce antyglukokortykoidowego
dzia³ania DHEA, w tym potwierdzaj¹ce korzystny wp³yw na tkankê
kostn¹ i miêœniow¹, postuluj¹, by
u pacjentów leczonych przeciwzapalnymi dawkami glukokortykoidów stosowaæ standardowo dehydroepiandrosteron.

Menopauza i adrenopauza
Wyd³u¿enie d³ugoœci ¿ycia sprawi³o, ¿e okres menopauzalny stanowi przeciêtnie jedn¹ trzeci¹ ¿ycia
kobiety. Najczêstsze objawy menopauzy to zmiany naczynioruchowe
(tzw. objawy wypadowe): uderzenia gor¹ca i zlewne poty, nudnoœci,
zawroty g³owy, bóle miêœniowe
i stawowe oraz zaburzenia emocjonalne – dra¿liwoœæ, nadpobudliwoœæ, stany lêkowe, zespo³y nerwicowe czy depresyjne oraz zaburzenia snu. U kobiet po menopauzie
obserwuje siê zmniejszenie libido,
reaktywnoœci seksualnej i wra¿liwoœci stref erogennych oraz, przy towarzysz¹cym zespole 'suchoœci",
czêsto wystêpuj¹ce bolesne stosunki p³ciowe.
Deficyt estrogenów prowadzi
do ubytku masy kostnej, czyli osteoporozy i wzrostu ryzyka z³amañ.
Metaboliczne nastêpstwa menopauzy zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia choroby wieñcowej. Obserwuje
siê niekorzystny profil lipidowy, narasta insulinoopornoœæ, zmniejsza
siê tolerancja glukozy. S¹ to wa¿ne
elementy patogenezy mia¿d¿ycy,
a tak¿e nadciœnienia têtniczego,
oty³oœci i cukrzycy.
Hormonalne leczenie zastêpcze estrogenami usuwa wiele z objawów menopauzy i zapobiega
ubytkowi masy kostnej. W ostatnim
czasie ukaza³o siê jednak wiele istotnych doniesieñ naukowych, które

LEKARZ RODZINNY

wywo³a³y niepokój u kobiet stosuj¹cych 'klasyczne" hormonalne leczenie zastêpcze. Obecnie podwa¿a siê korzyœci z leczenia u kobiet
we wtórnej prewencji choroby
wieñcowej. Wykazano równie¿
zwiêkszenie ryzyka raka gruczo³ów
piersiowych oraz udarów mózgu
podczas leczenia estrogenami.
Spowodowa³o to zmianê podejœcia
do leczenia zastêpczego i koniecznoœæ szukania innych skutecznych
i bezpiecznych metod leczenia objawów towarzysz¹cych kobietom po
40-50. roku ¿ycia.

DHEA – nowy pomys³ na
hormonalne leczenie
zastêpcze u kobiet
Do niedawna okres menopauzy wi¹zany by³ u kobiet tylko i wy³¹cznie z niedoborem estrogenów. Dziœ wiemy, ¿e objawy pogorszenia jakoœci ¿ycia i niekorzystne zjawiska metaboliczne, pojawiaj¹ce siê czêsto ju¿ od 40. roku
¿ycia, zwi¹zane s¹ z niedoborem
DHEA. Stê¿enie DHEA obni¿a
sie istotnie wraz z wiekiem, a badania nad efektami suplementacji
DHEA wykaza³y korzystny wp³yw
na jakoœæ ¿ycia, nastrój, metabolizm, a tak¿e zmniejszenie ryzyka
powstawania niektórych nowotworów. Okreœlenie DHEA 'hormonem m³odoœci" nie jest pozbawione racjonalnych podstaw.
Jak ju¿ wspomniano, u kobiet DHEA metabolizowany jest
w tkankach docelowych, g³ównie
do androgenów, tj. testosteronu,
ale powstaj¹ tak¿e z niego estrogeny – estradiol i estron. Kierunek metabolizmu DHEA zale¿y
od uk³adu enzymatycznego jakim
dysponuje dana tkanka i narz¹d.
Narz¹dy estrogenozale¿ne (np.
uk³ad moczowo-p³ciowy, tkanka
kostna) produkuj¹ g³ównie estrogeny, natomiast w oœrodkowym
uk³adzie nerwowym i w skórze
z DHEA powstaj¹ g³ównie androgeny.
Wiele z objawów niedoboru
DHEA jest podobnych do objawów niedoboru estrogenów, ale
jak wspomniano, z DHEA u ko-

biet powstaje g³ównie testosteron. Opisano zespó³ niedoboru
androgenów, charakteryzuj¹cy
siê zmniejszeniem libido, zmianami wstecznymi w obrêbie skóry
i w³osów, a tak¿e obni¿onym nastrojem.
Wiele prac wykaza³o, ¿e u kobiet po menopauzie wyrównywanie niedoboru DHEA korzystenie
wp³ywa na jakoœæ ¿ycia, w tym
tak¿e seksualnego. Poprawia siê
jakoœæ skóry (skumulowany erekt
estrogenno-androgenny), poprawia siê nastrój, libido i zmniejszaj¹ niekorzystne objawy towarzysz¹ce czêsto stosunkom seksualnym. Efekt anaboliczny powsta³ego z DHEA testosteronu powoduje wzrost masy i si³y tkanki miêœniowej, i zmniejszenie tendencji
do upadków.
Wykazano równie¿ poprawê
jakoœci snu leczonych pacjentek
(sen 'g³êbszy", wydajniejszy), kobiety ocenia³y, ¿e s¹ bardziej zrelaksowane, dysponuj¹ wiêksz¹
energi¹ i ³atwiej znosz¹ stres.
Wykazano równie¿, ¿e DHEA
nie wywiera estrogenopodobnego wp³ywu na b³onê œluzow¹ macicy. Odnotowano natomiast korzystny wp³yw na nab³onek pochwy, co z klinicznego punktu widzenia wyra¿a siê lepszym nawil¿eniem pochwy i przeciwdzia³aniem objawom dyspareunii (bolesnych stosunków).

Depresja
W Polsce objawy depresji
stwierdza siê u mniej wiêcej co
pi¹tego pacjenta szukaj¹cego pomocy u lekarza rodzinnego. Wed³ug szacunków WHO u 30%
chorych z przewlek³ymi zespo³ami bólowymi mo¿na rozpoznaæ
depresjê. U kobiet dodatkowym
czynnikiem wywo³uj¹cym depresjê mo¿e byæ menopauza. Czy terapia DHEA mo¿e przynieœæ korzyœci równie¿ u chorych na depresjê kobiet po adrenopauzie?
Wyniki pracy, w której oceniono
leczenie DHEA kobiet i mê¿czyzn
chorych na depresjê opublikowano w 2005 roku. Leczenie trwa³o
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6 tygodni, próba by³a podwójnie
œlepa i kontrolowana placebo.
Podstawow¹ ocenê przeprowadzono 'z³otym standardem", czyli
badaniem nasilenia depresji wed³ug skali Hamiltona, ale wykorzystano te¿ skalê Becka, Fariesa,
Inwentarz Depresji Becka i zmodyfikowan¹ skalê dystymii Cornela oraz skalê oceny funkcjonowania seksualnego.
Leczenie DHEA znamiennie,
u obu p³ci, poprawi³o punktacjê
uzyskan¹ we wszystkich tych testach, zmniejszaj¹c nasilenie objawów depresji, poprawiaj¹c nastrój i funkcjonowanie chorych.
Stwierdzono te¿ poprawê libido.
OdpowiedŸ na leczenie nie zale¿a³a od zmian hormonalnych –
stê¿enia DHEA ani stê¿enia androgenów, do których ulega³ on
konwersji.

DHEA a osteoporoza
Ryzyko z³amañ u kobiet w wieku 60 lat wynosi 50%. Gêstoœæ
mineralna koœci w du¿ym stopniu
zale¿na jest od DHEA, bowiem
androgenowe dzia³anie DHEA
korzystnie wp³ywa na jakoœæ
koœci. U pacjentek z osteoporoz¹
wyrównywanie niedoboru DHEA
zwiêksza gêstoœæ koœci, a zatem
prawdopodobnie zmniejsza ryzyko z³amañ. DHEA stanowi atrakcyjn¹ alternatywê dla leczenia
estrogenami, zw³aszcza ze wzglêdu na odmienny mechanizm dzia³ania leku.

Bezpieczeñstwo terapii
Leczenie estrogenami wi¹za³o
siê z ryzykiem rozwiniêcia raka macicy i gruczo³ów piersiowych. Stosuj¹c leczenie DHEA stwierdzono
zanik endometrium bez wp³ywu na
ryzyko raka macicy, a tak¿e wykazano, ¿e kobiety z ni¿szymi stê¿eniami DHEA czêœciej zapadaj¹ na
raka piersi. Podobny zwi¹zek wykazano pomiêdzy DHEA a rakiem jelita grubego.
U kobiet stosowanie DHEA
powinno siê rozpoczynaæ od
dawki 5 mg dziennie. U wiêkszo-
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œci pacjentek taka dawka jest wystarczaj¹ca do odtworzenia stê¿eñ
DHEA charakterystycznych dla
m³odych, zdrowych kobiet. Je¿eli
efekty stosowania leku nie s¹ wystarczaj¹ce, mo¿na zwiêkszyæ
dawkê leku stopniowo do 25
dziennie. Przy dawce dobowej
DHEA równej 25 mg u kobiet nie
obserwowano ani nadmiernego
przyrostu stê¿enia DHEA i DHEAS w surowicy, ani kumulacji pochodnych hormonów o dzia³aniu
androgennym.
Opisywanymi
dzia³aniami niepo¿¹danymi by³y
zmiany skórne: ³ojotok, tr¹dzik,
niewielkiego stopnia hirsutyzm.
Objawy te ustêpowa³y szybko po
odstawieniu dehydroepiandrosteronu lub zmniejszeniu stosowanej
dawki. Nie odnotowano zmian
krzepliwoœci krwi, wzrostu stê¿enia transaminaz, zmian w sk³adzie
morfotycznym krwi. W grupach
leczonych DHEA przez rok lub
d³u¿ej nie odnotowano zwiêkszonej czêstoœci raka piersi. Jednak¿e ze wzglêdu na potencjaln¹

mo¿liwoœæ nadekspresji aromatazy w niektórych guzach piersi, co
powoduje nadmierne lokalne wytwarzanie estrogenów z androgenów, przed zleceniem substytucji
DHEA nale¿y zleciæ badanie piersi (mammografia lub USG) w celu
wykluczenia obecnoœci guza.
Z tych samych wzglêdów przebyte leczenie raka piersi jest przeciwwskazaniem do leczenia dehydroepiandrosteronem.
Dziêki temu, ¿e pierwszymi
objawami nadmiaru DHEA u kobiet s¹ ³atwe do zauwa¿enia zmiany skórne, rzadko dochodzi do
przekroczenia bezpiecznych dla
uk³adu kr¹¿enia stê¿eñ DHEA
w surowicy: lek jest odstawiany
przez pacjentki po wyst¹pieniu
wynikaj¹cych
zazwyczaj
z przedawkowania ³ojotoku lub
hirsutyzmu.

❑

❑

❑

❑

genowym wydzielanym przez
korê nadnerczy.
Niedobór DHEA wystêpuje
w wyniku naturalnego procesu starzenia, a nasila siê zw³aszcza po menopauzie.
Niedobór DHEA jest istotn¹
przyczyn¹ obni¿enia nastroju
i depresji, osteoporozy, oty³oœci, cukrzycy, a tak¿e obni¿enia libido oraz pogorszenia jakoœci skóry i w³osów.
Wyrównywanie niedoborów
DHEA u kobiet (w dawce
5-25 mg dziennie) jest bezpieczn¹ i pozbawion¹ dzia³añ
ubocznych metod¹ zapobiegania i leczenia procesów zwi¹zanych ze starzeniem.
DHEA zmniejsza objawy menopauzy, poprawia nastrój,
sprawnoœæ fizyczn¹, libido,
a tak¿e zmniejsza ryzyko osteporozy.

Podsumowanie
❑

Dehydoepiandrosteron (DHEA)
jest s³abym hormonem andro-
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