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Stanowisko zespołu ekspertów dotyczące poradnictwa w zakresie anty-
koncepcji hormonalnej dla kobiet karmiących piersią – na podstawie prze-
glądu zaleceń Towarzystw Naukowych/gremiów eksperckich: Korzyści 
wynikające ze stosowania tabletki antykoncepcyjnej zawierającej 4 mg 
drospirenonu.

Regulacja poczęć wśród pacjentek krótko po porodzie jest niezwykle istotnym 
tematem zarówno ze społecznego, jak i z medycznego punktu widzenia. Udowod-
niono, że zajście w ciążę wcześniej niż 18 miesięcy od ostatniego porodu wiąże się 
ze znacznie większą liczbą powikłań. Niestety mit, że karmienie piersią wystar-
czająco zabezpiecza przed ciążą, jest wśród kobiet dość powszechny. Warto więc 
uświadamiać pacjentki, że płodność i laktacja to zagadnienia złożone, informo-
wać o czynnikach ryzyka związanych ze zbyt krótkim odstępem między ciążami, 
zachęcać do rozsądnego planowania rodziny i proponować adekwatną metodę 
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antykoncepcji, która nie zaburza laktacji. Średni czas wystąpienia pierwszej owu-
lacji po porodzie szacuje się na około 45-94 dni [1].

Badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazało, 
że odsetek ciąż u karmiących piersią kobiet z laktacyjnym brakiem miesiączki wy-
nosił w ciągu 6 miesięcy po porodzie 0,8%, a po roku od porodu aż 4,4%. Ryzyko 
ciąży wzrastało szczególnie u kobiet, które karmiły w nieregularnych odstępach. 
Z tego względu w okresie połogu zalecane jest stosowanie metod zabezpieczenia 
przed ewentualną ciążą [1].

Metody antykoncepcji gestagennej, takie jak tabletka progestagenna (POP – pro-
gestogen-only pill), system wewnątrzmaciczny uwalniający lewonorgestrel (IUD) 
czy implant uwalniający etonogestrel, uważane są za najbardziej optymalne dla 
karmiących matek. Co ważne, nie wykazano niekorzystnego wpływu antykon-
cepcji gestagennej na produkcję, objętość i skład biochemiczny mleka ani na roz-
wój psychofizyczny dzieci, których matki stosowały tego typu środki. Złożona 
antykoncepcja hormonalna nie jest rekomendowana kobietom w czasie laktacji 
do 6. miesiąca po porodzie [1,2].

Od 2020 roku zespoły eksperckie (Royal College of Obstetricians and Gynaecolo-
gists, Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare oraz Royal College of Midwi-
ves) zalecają, aby zwłaszcza teraz, w dobie pandemii COVID-19, proponować każ-
dej położnicy, jeszcze w trakcie jej pobytu w oddziale położniczym, jak najszybsze 
rozpoczęcie stosowania antykoncepcji. W wyborze metody powinno się uwzględ-
nić dopuszczalność w przypadku karmienia piersią, a także dostępność metody i jej 
profil bezpieczeństwa. W tym kontekście eksperci zalecają jako środek pierwszego 
wyboru tabletkę wyłącznie progestagenną [2,3].

Godną polecenia jest dostępna od niedawna, pierwsza tabletka antykoncepcyjna 
pozbawiona estrogenu, zawierająca jedynie 4 mg drospirenonu (EFDOP – estro-
gen-free drospirenone-only pill), podawana w systemie 24 + 4. Wykazano, że cał-
kowita ilość drospirenonu przenikającego do mleka matki wynosi średnio 4478 ng 
w ciągu 24 godzin, co stanowi zaledwie 0,11% przyjmowanej dziennie dawki przez 
kobietę karmiącą. Dlatego przy zalecanych dawkach (4 mg) drospirenon nie wyka-
zuje wpływu na noworodki/niemowlęta karmione piersią [4,5].



Tabletka wyłącznie progestagenna zawierająca drospirenon wydaje się metodą 
pierwszego wyboru dla każdej pacjentki po porodzie, ze względu na dobrą tole-
rancję, brak działań niepożądanych, bezpieczeństwo – szczególnie w aspekcie ry-
zyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) – i możliwość minimalizacji 
liczby koniecznych wizyt w gabinecie lekarskim. Niewątpliwą zaletą stosowania 
tabletek progestagennych w okresie laktacji z jednoczasową suplementacją wap-
niowo-witaminową jest zapobieganie utracie masy kostnej, a nawet jej zwiększe-
nie. Jak bowiem wykazały badania – u kobiet stosujących w tym okresie barierowe 
metody antykoncepcji gęstość mineralna kości zmniejszyła się o 4,9% [4,5].

Duże populacyjne badania kliniczne obejmujące ponad 2000 kobiet (co dało po-
nad 20 000 cykli) wykazały, że DOP ma korzystny profil bezpieczeństwa, również 
w grupie kobiet dużego ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
W przeciwieństwie do tradycyjnej tabletki zawierającej wyłącznie progestagen 
(w dawce 0,75 mg dezogestrelu) drospirenon wykazuje brak istotnego wpływu 
na parametry krzepliwości krwi, w tym na stężenie d-dimerów [6-9].

Jednocześnie inne wieloośrodkowe badania kliniczne wskazują jednoznacznie, 
że tabletka progestagenna zawierająca 4 mg drospirenonu charakteryzuje się 
również dobrą tolerancją i zadowalającą kontrolą cyklu. Może być bezpiecznie za-
lecana wszystkim kobietom karmiącym piersią [7-9].

Tabletka antykoncepcyjna zawierająca 4 mg drospirenonu stanowi  
wartościowy wybór antykoncepcji dla wszystkich kobiet w czasie laktacji.

Preparat oparty na drospirenonie 4 mg wydaje się być odpowiednią  
opcją zwłaszcza teraz – w dobie pandemii.  
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