
Krótki przewodnik 
po estrogenach

Estetrol (E4) – poznaj unikalne cechy  
nowego natywnego estrogenu 



4 naturalne estrogeny występujące 
fizjologicznie w organizmie człowieka

Estrogeny: różnica dotyczy grupy „OH”
Istnieją cztery rodzaje endogennego estrogenu. Wszystkie estrogeny są do siebie podobne  
pod względem strukturalnym, różnią się jedynie liczbą występujących grup hydroksylowych,  
czyli grup OH.1,2

Estradiol (E2)3,6,7,33

Powszechnie występujący i najsilniej  
działający estrogen u kobiet w wieku  
reprodukcyjnym

Wytwarzany przez jajniki

Biodostępność po podaniu doustnym: 1~2%

Okres półtrwania (po podaniu doustnym): 
13–20 godzin

Estron (E1)3-5

Główny estrogen występujący u kobiet  
w wieku pomenopauzalnym

Wytwarzany przez różne tkanki, w tym  
przez jajniki i tkankę tłuszczową

Biodostępność po podaniu doustnym: <5%

Siła działania: 10% siły działania E2

Estetrol (E4)2,9-14

Wytwarzany wyłącznie przez płód człowieka

E4 przenika przez łożysko, stężenie E4  
w osoczu płodu jest o wiele wyższe  
niż w osoczu matki.

Biodostępność po podaniu doustnym: ~70%

Siła działania: 1–10% siły działania E2

Okres półtrwania (po podaniu doustnym): 
24–28 godzin 

Estriol (E3)3-5,8

Wytwarzany w dużej ilości w czasie ciąży

U kobiet niebędących w ciąży występuje  
w niskich stężeniach

Może powstawać z E1 i E2 

Biodostępność po podaniu doustnym: <5%

Siła działania: 1% siły działania E2



Estrogeny i antykoncepcja doustna

Nowy estrogen natywny z długą historią
Zainteresowanie natywnym estrogenem E4 jako lekiem do stosowania 
doustnego wzrastało na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ze względu  
na obiecujące wyniki badań, które wykazały jego korzystny profil farmakologiczny 
i zróżnicowaną aktywność biologiczną.2,17-20

Dlaczego profil  
farmakologiczny  
ma znaczenie?

  Dotychczas w skład wszystkich 
złożonych preparatów 
antykoncepcyjnych wchodziły 
zmodyfikowane/syntetyczne 
postacie estradiolu7

  W przeszłości E1, E2 i E3 nie 
były stosowane jako skład-
nik estrogenowy złożonej 
antykon cepcji doustnej, 
ponieważ wiele z ich właści-
wości farmako kinetycznych 
nie sprzyjało podawaniu 
doustnemu15

Właściwości E1, E2 i E3

Znaczący efekt pierwszego przejścia7 

Może wpłynąć na działanie terapeutyczne i/lub 
spowodować konwersję do innych estrogenów

Znaczące wiązanie z białkami osocza3

Zmniejszona ilość wolnej frakcji substancji 
czynnej, która może przeniknąć do tkanek

Niska biodostępność po podaniu doustnym3 

Zmniejszona ilość hormonu wiążącego się  
z receptorami docelowymi

Krótki okres półtrwania3,16

Czas po którym ilość leku we krwi zmniejszy 
się do połowy wartości początkowej, co ma 
znaczenie przy ustalaniu częstości podawania 
dawek
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Estrogeny stosowane 
w antykoncepcji hormonalnej

Dotychczas w antykoncepcji hormonalnej dostępne były 3 rodzaje estrogenów: 
etynyloestradiol (EE), walerianian estradiolu (E2V) i estradiol (E2). Zdecydowana większość 
stosowanych obecnie dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych zawiera EE.7,15,19

Estrogeny syntetyczne (E2) 

  Etynyloestradiol (EE) opracowano w taki sposób,  
aby jego biodostępność była wyższa  
w porównaniu z E28,21,22

 - Estrogen syntetyczny wywodzący się z E2

 -  Aktywny po podaniu doustnym

 -  Składnik estrogenowy 99% złożonych doustnych 
preparatów antykoncepcyjnych

  Walerianian estradiolu (E2V) zbliżony  
do naturalnego E2 w stopniu większym niż EE7,15,34

 -  Estrogen syntetyczny wywodzący się z E2

 -  Po podaniu ulega konwersji do E1, E2 i E3 

  Estradiol (E2)7,15,33

 -  Naturalny estrogen 17β-estradiol

 -  Po podaniu ulega konwersji do E1, E2 i E3

Estetrol (E4) – natywny estrogen

  E4 wytwarzany jest przez ludzki płód. E4 przenika 
przez łożysko, stężenie E4 w osoczu płodu jest 
o wiele wyższe niż w osoczu matki2,3,14,19,20,23

 - Produkowany ze źródeł pochodzenia roślinnego

 -  Po raz pierwszy zatwierdzony do stosowania w złożonej 
antykoncepcji doustnej w 2021 r. (FDA, EMA)

 - Naturalna selektywność tkankowa

 -  Jedyny estrogen, który nie ulega konwersji do innych  
estrogenów 



E4 ma profil farmakologiczny, który 
różni się od pozostałych estrogenów

Profil farmakologiczny* estrogenów stosowanych doustnie w antykoncepcji hormonalnej 
determinuje wielkość dawki hormonu i jego częstość stosowania.

Etynyloestradiol 
(EE)

Walerianian 
estradiolu 

 (E2V)

Estradiol 
(E2)

Estetrol 
(E4)

Okres 
półtrwania7,8,13,14,24,33,34 
Wskaźnik dotyczący 
czasu utrzymywania 
się działania 
farmakologicznego leku

13–27 godzin 13–20 godzin
3,6 ± 1,5 godzin 

(po podaniu 
dożylnym)

24–28 godzin

Hamowanie enzymów 
wątrobowych 
CYP4502,14,25,33,34

Wpływ leku na 
metabolizm innych 
leków (ryzyko interakcji 
lekowych)

Tak Tak Tak Nie

Metabolizm 
wątrobowy2,7,14,33,34

Przekształcenie leku 
w wątrobie przed 
dotarciem do krążenia 
ogólnego

Znaczny Znaczny Znaczny Minimalny

Biodostępność 
po podaniu 
doustnym3,7,10,33,34 

Ilość leku, która z podanej 
dawki przedostaje się 
do krążenia 
ogólnoustrojowego.

Dobra 
(~50%)

Bardzo niska 
(3~5%)

Bardzo niska 
(1~2%)

Bardzo dobra 
(~70%)

Konwersja do innych 
estrogenów2,7,14,33,34

Prawdopodobieństwo 
przedłużonej ekspozycji 
na estrogenowe działanie 
spowodowane lekiem

Konwersja 
metabolitów 

do EE

Konwersja do 
E1 i E2 oraz E3

Konwersja do 
E1 i E2 oraz E3

Nie

CYP = cytochrom; ERα = receptor estrogenowy alfa

* Na podstawie danych pochodzących z badań właściwości farmakologicznych u ludzi i zwierząt. 



Pierwsza antykoncepcja zawierająca 
NEST: Natywny estrogen o selektyw-
nym działaniu tkankowym

Dlaczego E4 działa selektywnie w tkankach?
E4 jest określany jako estrogen typu NEST, czyli natywny estrogen o selektywnym działaniu 
tkankowym (z ang. Native Estrogen with Selective actions in Tissues).9,12,23

  Aktywność biologiczna estrogenów następuje zwykle na drodze powiązanych ze sobą szlaków 
sygnałowych, w skład których wchodzą 2 odmienne rodzaje receptorów estrogenowych (ER):

 - Receptory błonowe
 - Receptory jądrowe

 E4 rozdziela te szlaki i aktywuje wyłącznie szlaki sygnałowe zależne od receptorów jądrowych

Aktywność biologiczna estrogenu zależy od kilku czynników, w tym od tego, czy dana tkanka 
jest zależna bardziej od jądrowych receptorów estrogenowych, błonowych receptorów 
estrogenowych, czy obu tych rodzajów receptorów.23,29 

Gruczoł piersiowy
Stymulacja wzrostu

Macica
Korzystny wpływ 
na endometrium

Pochwa
Korzystny wpływ 
na nabłonek pochwy

Układ naczyniowy
Zapobieganie odkładaniu 
płytki miażdżycowej

Wątroba
Wpływ na metabolizm 
lipidów w wątrobie

Kości
Utrzymanie gęstości 

mineralnej kości

Działanie zależne głównie 
od receptorów błonowych12,31

Działanie zależne głównie 
od receptorów jądrowych10,12,23,30

Układ naczyniowy
Działanie wazoprotekcyjne 

Regulacja napięcia 
naczyniowego



Estetrol – natywny estrogen 
o selektywnym działaniu tkankowym

Estrogeny wywodzące się z E2 aktywują jądrowy i błonowy receptor estrogenowy,  
podczas gdy E4 działa agonistycznie na receptor jądrowy i antagonistycznie  
na receptor błonowy, co sprawia, że E4 wykazuje selektywność tkankową.2,10,12,16,23,25,30,32 

E4 

E2V 

EE 

Działanie ochronne
przed miażdżycą
tętnic

Hamuje proliferację
komórek w tkance
gruczołu piersiowego

Brak hamowania
enzymów wątro-
bowych CYP450

Minimalny wpływ
na metabolizm
wątrobowy

Neutralny wpływ
na parametry
metaboliczne

Neutralny wpływ
na stężenie
trójglicerydów

Korzystny wpływ
na endometrium
i nabłonek pochwy

Utrzymanie gęstości
mineralnej kości 

Działanie
wazoprotekcyjne



Estrogen inny niż wszystkie

Innowacyjny estrogen
E4 to pierwszy estrogen do stosowania doustnego, 
który nie wywodzi się z E2.21

Unikalny profil farmakologiczny
Korzystne właściwości farmakokinetyczne E4:  
dobra biodostępność, minimalny metabolizm  
oraz długi okres półtrwania.2,10,13,14

Jedyny natywny estrogen o działaniu 
selektywnym w tkankach
Ze względu na selektywność działania E4 jest pierwszym 
estrogenem określanym jako estrogen typu NEST.9
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