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Streszczenie 
U kobiet po menopauzie występują różnorodne zaburzenia psychosomatyczne, 
w tym dotyczące nastroju i łaknienia. Przyczyną tego jest niedobór estrogenów, 
ale także innych hormonów i neurotransmiterów. Celem badania było określenie 
stężenia serotoniny i melatoniny oraz czynności mioelektrycznej i motorycznej 
żołądka u kobiet po menopauzie w odniesieniu do ich stanu odżywienia. 
Badania przeprowadzono w trzech 30-sto osobowych grupach kobiet: przed 
menopauzą (grupa I), po menopauzie z prawidłową masą ciała (grupa II), 
po menopauzie ze współistniejącą nadwagą (grupa III). W porównaniu z grupą I, 
w grupie II nie stwierdzono istotnych różnic, natomiast w grupie III niższe było 
stężenie serotoniny, odpowiednio 156,5±40,2 ng/mL i 83,4±32,5 ng/mL (p<0,01), 
a także niższy był odsetek prawidłowej czynności mioelektrycznej żołądka 
(normogastrii) – 82,9±5,6% i 66,9±8,2 (p<0,05) oraz krótszy był czas 
połowicznego opróżniania żołądka (43,6±14,7 min. i 27,4±12,2 min.; p<0,01. 
Ponadto stwierdzono odwrotną zależność między wskaźnikiem masy ciała 
a stężeniem serotoniny (r = -0,4744) i melatoniny (r = -0,7146). Wyniki badań 
wskazują na udział serotoniny i melatoniny w patogenezie zaburzeń odżywiania 
u kobiet po menopauzie. 
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Abstract 
In postmenopausal women various psychosomatic disorders concerning mood 
and appetite occur. The reason is not only estrogen deficiency, but also other 
hormones and neurotransmitters. The aim of the study was to estimate serotonin 
and melatonin levels and myoelectrical activity and gastric motor in 
postmenopausal women in relation to their nutritional status. The study was 
conducted in three 30-person groups of women: premenopausal (group I), 
postmenopausal with a normal body mass (group II), postmenopausal 
overweight (group III). Compared with group I, in group II there were 
no significant differences, while in group III serotonin level was lower 
respectively 156.5±40.2 ng/ml and 83.4±32.5 ng/ml (p<0.01), as well as 
the percentage of normogastria – 82.9±5.6% and 66.9±8.2 (p<0.05) and gastric 
emptying half-time 43.6±14.7 min and 27.4±12.2 min (p<0.01). Moreover, 
a negative correlation between body mass index and serotonin (r = -0.4744) and 
melatonin (r = -0.7146) levels was observed. The study results indicate 
the involvement of serotonin and melatonin in the pathogenesis of eating 
disorders in postmenopausal women. 
 
Key words: menopause, serotonin, melatonin, electrogastrography, gastric 
emptying, body mass index 
 
Wstęp 
 

U kobiet po menopauzie występują różnorodne zaburzenia 
psychosomatyczne, w tym dotyczące nastroju i łaknienia [1-3]. W większości 
przypadków łaknienie ulega zwiększeniu i pojawia się potrzeba częstego 
spożywania posiłków ze względu na występujące bóle głodowe i nocne. 
W następstwie tego wzrasta masa ciała i rozwija się nadwaga, a w konsekwencji 
otyłość [4-6]. Za główną przyczynę tego stanu uznaje się obniżenie stężenia 
hormonów żeńskich [7-9]. Występowanie zaburzeń nastroju łącznie ze zmianą 
łaknienia stanowi wskazanie do hormonalnej terapii zastępczej. Estrogeny 
zwiększają aktywność ośrodka sytości poprzez modulację działania serotoniny 
w ośrodkowym układzie nerwowym [9, 10] oraz wpływ na receptory 
cholecystokininowe [10-12]. Ponadto, osłabiają motorykę żołądka [13, 14], 
zmniejszają wydzielanie kwasu solnego [15] i zwiększają wydzielanie 
wodorowęglanów [16]. Stosowanie żeńskich hormonów płciowych ma jednak 
liczne ograniczenia ze względu na działania niepożądane, w tym tak poważne, 
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jak skłonność do zakrzepów i zatorów, zawału serca, udaru mózgu czy 
nowotworów [17-21]. Poza tym, przy długotrwałym stosowaniu estrogenów 
i gestagenów obserwuje się tendencję do wzrostu masy ciała na skutek wzrostu 
łaknienia [22]. Zalecane diety redukcyjne nie osłabiają łaknienia. Z tych 
powodów poszukuje się innych sposobów leczenia, w tym z użyciem środków 
farmakologicznych wpływających na czynność żołądka [23] - do nich należą 
m.in. serotonina i melatonina [24-26], których wydzielanie zmniejsza się 
u kobiet po menopauzie [27-29]. Doświadczenia kliniczne w tym względzie są 
skąpe [30]. W szczególności, brak jest doniesień dotyczących sprawności 
opróżniania żołądkowego, która ma istotny wpływ na łaknienie i procesy 
trawienia. 

Celem badań było określenie stężenia serotoniny i melatoniny oraz 
czynności mioelektrycznej i motorycznej żołądka u kobiet po menopauzie 
w odniesieniu do stanu ich odżywienia. 

 

Materiał i metody  
 

Wydzielono trzy 30-osobowe grupy: 

• Grupa I (kontrolna) – kobiety zdrowe, bez zaburzeń cyklu 
miesięcznego; 

• Grupa II – kobiety po menopauzie, bez zaburzeń łaknienia i zmiany 
masy ciała; 

• Grupa III – kobiety po menopauzie, odczuwające wzmożone łaknienie, 
bóle głodowe oraz nocne i z przyrostem masy ciała minimalnie o 15% 
wagi należnej. 

W grupie kontrolnej wiek kobiet wynosił 29-38 lat, a w pozostałych 
2 grupach 54-63 lata. 

Kryteria wyłączenia stanowiły: choroby organiczne i metaboliczne, 
przebyte operacje, nasilone objawy lęku lub depresji, stosowana hormonalna 
terapia zastępcza lub inna farmakoterapia. Na 7 dni przed badaniem pacjentkom 
zalecano jednakową dietę lekkostrawną. W dniu badania krew żylną pobierano 
na czczo o godz. 8:00 i po odwirowaniu zamrażano surowicę w temperaturze – 
80oC. Następnie przez 60 minut wykonywano elektrogastrografię (EGG) – 
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na czczo oraz 60 minut po posiłku testowym, który stanowiło 200 mL płynu 
Nutridrink (prod. Nutricia). 

W następnym dniu ponownie pobierano krew żylną na czczo o godz. 8:00 
i po odwirowaniu zamrażano surowicę w temperaturze – 80oC Następnie 
wykonywano opróżnianie żołądkowe testem oddechowym, do posiłku testowego 
(200 ml płynu Nutridrink-prod. Nutricia) dodawano 100 mg octanu sodu 
znakowanego nieradioaktywnym węglem 13C (Producent Campro-Scientific). 
Próbki wydychanego powietrza zbierano co 15 minut przez 2,5 godziny. 
Odczytu zawartości izotopu węgla w powietrzu wydychanym dokonywano przy 
użyciu spektrometru masowego (firmy Fisher AnalyserInstrumente GmbH).  

W surowicy za pomocą metody immunoenzymatycznej oznaczano 
2-krotnie (w celu uśrednienia wyników) stężenia: serotoniny (przeciwciała firmy 
IBL, nr katalogowy RE59121), melatoniny (przeciwciała firmy IBL, 
nr katalogowy RE54021), 17-β-estradiolu (przeciwciała firmy Ortho-Clinical 
Diagnostics; Johnson & Johnson Co.) i hormonu folikulotropowego 
(przeciwciała firmy Vitros Product). 

W zapisie elektrogastrogramu dokonywanym zestawem firmy Medtronic 
(Dania) analizowano głównie odsetek prawidłowego rytmu elektrycznego 
(normogastria), odsetek tachy- i bradygastrii oraz oznaczono wskaźnik przyrostu 
mocy - potencjałów fal wolnych (PowerRatio), przyjmując normy wg Parkmana 
i wsp.[31]. W badaniu sprawności motorycznej żołądka oceniano głównie 
połowiczny czas opróżniania żołądkowego według norm podanych 
w oprogramowaniu producenta spektrometru masowego. 

Na badanie uzyskano pisemną zgodę pacjentek oraz akceptację Komisji 
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nr RNN4512KB). Badanie 
przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i zasadami dobrej praktyki 
klinicznej (ang. Good Clinical Practice – GCP). 

Analizę statystyczną wyników badań wykonano przy użyciu testów 
Kruskala-Wallisa i Manna Whitneya, zaś współzależność między analizowa-
nymi parametrami w badanych grupach oceniano określając współczynnik 
korelacji Pearsona. Do obliczeń wykorzystano program Statistica 9.1 

 

  



Waldemar Jałocha i wsp. 159

Wyniki  
 

Ogólną charakterystykę badanych kobiet przedstawiono w Tabeli 1, 
a uzyskane wyniki badań zestawiono w Tabeli 2. 

 
Tabela1. Ogólna charakterystyka kobiet włączonych do badania. 
Table 1. General characteristic of the women included in the study. 
 

Parametry Grupa I Grupa II Grupa III 
Wiek (lata) 32,3 ± 4,9 55,4 ± 4,9 56,10 ± 5,45 
BMI (kg/m2) 22,86 ± 1,72 23,63 ± 1,04 30,64 ± 3,23 
FSH (mIU/mL) 14,02 ± 4,91 78,42 ± 18,70 81,43 ± 18,71 
17-β-estradiol (pg/mL) 51,45 ± 18,75 17,35 ± 5,14 15,02 ± 5,14 
 
Grupa I – kobiety bez zaburzeń cyklu miesięcznego 
Grupa II – kobiety po menopauzie, bez zaburzeń łaknienia 
Grupa III – kobiety po menopauzie z nadwagą 
BMI – wskaźnik masy ciała 
FSH – hormon folikulotropowy (folikulotropina)  
Group I – women without menstrual cycle disorders 
Group II – postmenopausal women without eating disorders 
Group III – overweight postmenopausal women  
BMI – body mass index 
FSH – follicle stimulating hormone 

 
Tabela 2. Stężenia serotoniny i melatoniny w surowicy. 
Table 2. Serotonin and melatonin levels in the serum. 
 

Badane parametry Grupa I Grupa II Grupa III 
Serotonina (ng/mL) 156,5 ± 40,4 144,9 ± 62,8 83,4 ± 32,5** 

Melatonina (pg/mL) 21,6 ± 6,2 19,2 ± 5,6 11,3 ± 3,9** 
 
Różnica między grupami II i III znamienna statystycznie (**p<0,01) 
Grupa I – kobiety bez zaburzeń cyklu miesięcznego 
Grupa II – kobiety po menopauzie, bez zaburzeń łaknienia 
Grupa III – kobiety po menopauzie z nadwagą 
Group I – women without menstrual cycle disorders 
Group II – postmenopausal women without eating disorders 
Group III – overweight postmenopausal women 

 
Do najważniejszych wyników należy zaliczyć niższe stężenie serotoniny 

i melatoniny w grupie kobiet po menopauzie z nadwagą w porównaniu do grupy 
kobiet przed menopauzą i po menopauzie bez zaburzeń łaknienia i zmiany masy 
ciała. 
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U kobiet po menopauzie, ale bez zaburzeń łaknienia zarówno stężenie 
serotoniny, jak i melatoniny nie różniły się istotnie w porównaniu do wyników 
uzyskanych w grupie kobiet przed menopauzą. 

Odsetek normogastrii był również najniższy w grupie kobiet po menopauzie 
z nadwagą (66,9%), a w zapisie EGG w tej samej grupie kobiet uwagę zwracała 
duża częstość (31,2%) bradygastrii, czemu towarzyszyło szybsze opróżnianie 
żołądka (Tabela 3). Nie stwierdzono natomiast różnic statystycznych między 
grupami przy ocenie wskaźnika wzrostu mocy- potencjałów fal wolnych 
(Tabela 3). 

 
Tabela 3. Wyniki elektrogastrografii i opróżniania żołądkowego. 
Table 3. Results of the electrogastrography and gastric emptying.  
 

Badane parametry Grupa I Grupa II Grupa III 

Normogastria (%) 82,9 ± 5,6 81,7 ± 6,3 66,9 ± 8,2* 

Wskaźnik przyrostu 
mocy (PowerRatio)  

3,14 ± 0,63 2,97 ± 0,85 2,86 ± 0,87 

Czas połowicznego 
opróżniania żołądka 
(T1/2 –min) 

43,61 ± 14,78 41,72 ± 16,68 27,46 ± 12,26** 

 
Różnica między grupami II i III znamienna statystycznie (* p< 0,05 **p<0,01) 
Grupa I – kobiety bez zaburzeń cyklu miesięcznego 
Grupa II – kobiety po menopauzie, bez zaburzeń łaknienia 
Grupa III – kobiety po menopauzie z nadwagą 
Group I – women without menstrual cycle disorders 
Group II – postmenopausal women without eating disorders 
Group III – overweight postmenopausal women 

 
W grupie III przeprowadzono analizę zależności między badanymi 

parametrami a wskaźnikiem masy ciała (BMI) - znamienną zależność stwier-
dzono w odniesieniu do stężenia melatoniny (r = – 0,7146, p<0,01) i znacznie 
słabszą w odniesieniu do serotoniny (r = – 0,4744, p>0,05). Natomiast 
nie stwierdzono statystycznie znamiennej korelacji wartości BMI z odsetkiem 
normogastrii (r = – 0,1859), wskaźnikiem przyrostu mocy (r = – 0,1696) 
i połowiczym czasem opróżniania żołądkowego (r = 0,1020).].  
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Dyskusja  
 

W obu grupach badanych kobiet po menopauzie stężenie 17-β-estradiolu 
i FSH było podobne. Wynikało z tego, że u kobiet po menopauzie, przyczyną 
wzmożonego łaknienia i nadwagi, są inne czynniki. Założono, że mogą nimi być 
zmiany czynności mioelektrycznej i motorycznej żołądka. Uzyskane wyniki 
wskazują, że u kobiet po menopauzie czynność motoryczna żołądka 
jest zaburzona. Zmiany podstawowego rytmu dotyczyły obniżenia odsetka 
nomogastrii (66,9%) i dużego udziału bradygastrii (31,2%) u kobiet 
po menopauzie z nadwagą. Uważa się, że nieprawidłowy zapis EGG może 
wskazywać na zaburzenia opróżniania żołądkowego [32-34]. W szczególności 
tachygastria może prowadzić do paraliżu czynności motorycznej [35]. Opinię tą 
pośrednio potwierdzają wyniki naszych badań, gdyż w grupie kobiet otyłych 
przeważała bradygastria, która z kolei mogła być przyczyną przyśpieszonego 
opróżniania żołądkowego. 

Na czynność mioelektryczną i motoryczną żołądka wpływa wiele 
czynników, w tym neuroprzekaźniki i hormony [36-38]. W szczególności 
estrogeny i progesteron spowalniają opróżnianie żołądka z posiłków płynnych 
[39, 40]. Natomiast przyspieszone opróżnianie żołądka stwierdzono m.in. u osób 
otyłych w porównaniu z osobami z niską masą ciała, u których opróżnianie jest 
spowolnione [23, 41]. Ważną rolę w regulacji czynności przewodu 
pokarmowego, a także w procesie regulacji uczucia głodu i sytości pełni 
serotonina. Jej synteza w układzie nerwowym wzrasta głównie pod wpływem 
stymulacji β-adrenergicznej i muskarynowej [42, 43], ale również pod wpływem 
estrogenów [44, 45]. Głównym źródłem serotoniny są komórki entero-
chromafinowe rozsiane w całym przewodzie pokarmowym, w tym w żołądku, 
a bodźcem do jej wydzielania są zmiany warunków fizycznych podczas procesu 
trawienia [46]. Serotonina wywiera hamujący wpływ na ośrodki głodu 
w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) [47-49]. U zwierząt doświad-
czalnych po owarektomii obniża się zarówno stężenie estrogenów, jak 
i serotoniny, co skutkuje szybkim wzrostem masy ciała [50, 51]. Ponadto 
serotonina, podobnie jak i estrogeny, wywiera hamujący wpływ na wydzielanie 
kwasu solnego [52, 53]. Wynika z tego, że obniżone stężenie estrogenów 
i serotoniny u kobiet po menopauzie może skutkować zwiększoną produkcją 
kwasu solnego i wzrostem uczucia głodu. Bardziej złożony jest jej wpływ na 
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czynność motoryczną żołądka, bowiem serotonina może powodować zarówno 
efekt prokinetyczny, jak i rozkurczowy. Działanie prokinetyczne ujawnia się 
głównie poprzez receptory 5-HT4 zlokalizowane w regionie antralno-
odźwiernikowym, natomiast poprzez receptory 5-HT1A serotonina wykazuje 
działanie relaksujące w regionie rezerwuarowym trzonu żołądka [54-56]. W 
badaniach własnych u kobiet z nadwagą stwierdzono obniżenie stężenia 
serotoniny i jednocześnie przyspieszone opróżnianie żołądkowe. Można więc 
sądzić, że następstwem niedoboru serotoniny jest niewystarczająca relaksacja 
części rezerwuarowej żołądka, co sprzyja szybkiemu przechodzeniu podanej 
treści do dalszej części przewodu pokarmowego. Stan taki może nasilać 
niedobór melatoniny, która posiada właściwości relaksujące [57-59]. Wyniki 
naszych badań mogą tę wiedzę potwierdzać, gdyż po szczegółowej analizie 
stwierdzono ujemną korelację między stężeniem melatoniny w surowicy 
a szybkością opróżniania żołądka. W badaniach doświadczalnych wykazano 
również, że melatonina hamuje wydzielanie kwasu solnego i pepsyny [60] oraz 
stymuluje wydzielanie wodorowęglanów w dwunastnicy i w trzustce [61], 
a więc w tym zakresie działa synergistycznie z serotoniną. W konsekwencji, 
jej niedobór może również prowadzić do wzrostu łaknienia, szczególnie w porze 
nocnej. Współistniejące częste zaburzenia snu u kobiet w tym okresie życia 
również sprzyjają zjawisku tzw. „nocnego podjadania” i rozwojowi zespołu 
hiperalimentacji. 

Rola melatoniny w procesie odżywiania jest złożona i nie ogranicza się 
tylko do wpływu na czynność żołądka. W licznych pracach doświadczalnych 
stwierdzono bowiem jej korzystny wpływ na wskaźniki przemiany 
węglowodanowej i lipidowej [59-63]. Suplementacja melatoniny zmniejszała 
łaknienie i prowadziła do redukcji masy ciała [64-68]. W nielicznych badaniach 
klinicznych wykazano zależność między niskim poziomem melatoniny 
a otyłością [69, 70]. 

Powyższe doświadczenia własne, jak i doniesienia innych autorów 
potwierdzają występowanie zaburzeń homeostazy serotoniny i melatoniny 
u kobiet po menopauzie. Wskazują również na zasadność stosowania środków 
modulujących stężenia serotoniny i melatoniny w kompleksowym leczeniu 
kobiet po menopauzie z zaburzeniami odżywienia. 
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