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lllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  sscciieennttiiffiicchhee
ssuullll’’iimmppiieeggoo  ddeeii  ffiittooeessttrrooggeennii  nneellllaa  ddoonnnnaa  iinn
mmeennooppaauussaa  eemmeerrggee  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  iill  ggiinneeccoo--
llooggoo  ddii  pprreessccrriivveerree  pprreeppaarraazziioonnii  ffaarrmmaacceeuuttii--
cchhee  tteessttaattee  iinn  ssttuuddii  cclliinniiccii  ccoonnttrroollllaattii  ddoovvee  llaa
ssoossttaannzzaa  uuttiilliizzzzaattaa  aabbbbiiaa  uunnaa  ttiittoollaazziioonnee  bbeenn
cchhiiaarraa..
LLaa  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  uunnaa  ssiinnggoollaa  ssoossttaannzzaa
sseemmbbrreerreebbbbee  uunn’’ooppzziioonnee  mmiigglliioorree,,  iinn  qquuaannttoo
ll’’uussoo  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  ffiittooeessttrrooggeennii  nnoonn
aaiiuuttaa  aa  ccoommpprreennddeerree  llaa  rreeaallee  eeffffiiccaacciiaa  ddii  cciiaa--
ssccuunn  ccoommppoonneennttee,,  ssppeecciiee  ssee  uuttiilliizzzzaattii  aa  ddoossii
ddiivveerrssee,,  ee  nnoonn  ppeerrmmeettttee  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell--
llee  ppoossssiibbiillii  iinntteerraazziioonnii  ttrraa  ii  vvaarrii  pprrooddoottttii..
II  rriissuullttaattii  ddeerriivvaattii  ddaallllaa  nnoossttrraa  mmeettaannaalliissii  mmoo--
ssttrraannoo  ii  bbeenneeffiiccii,,  sseeppppuurr  nnoonn  mmaarrccaattii,,  ssuullllaa
ssiinnttoommaattoollooggiiaa  vvaassoommoottoorriiaa,,  cchhee  ppuuòò  rraapppprree--
sseennttaarree  qquuiinnddii  uunn  ccrriitteerriioo  ddii  sscceellttaa  ppeerr  llaa  ttee--
rraappiiaa..  
DDaallllaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  lleetttteerraattuurraa,,  llaa  ggeenniisstteeii--
nnaa,,  aallllaa  ddoossee  ddii  5544  mmgg//ddiiee,,  ccoommppoorrtteerreebbbbee  uunnaa
rriidduuzziioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeellll’’iinntteennssiittàà  ee  sseevveerrii--
ttàà  ddeellllee  vvaammppaattee  ddii  ccaalloorree  aa  uunn  aannnnoo  ddii  ttrraatt--
ttaammeennttoo..  AAttttuuaallmmeennttee  nnoonn  vvii  ssoonnoo  iinnddiiccaazziioo--
nnii  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  ddoossii  mmaaggggiioorrii,,  ssiiaa  ppeerrcchhèè  qquueell--
llee  iimmppiieeggaattee  ssuuppeerraannoo  llee  qquuaannttiittàà  aassssuunnttee  ccoonn
ddiieettee  rriicccchhee  ddii  ffiittooeessttrrooggeennii,,  ccoommee  qquueellllaa  aassiiaa--
ttiiccaa,,  ssiiaa  ppeerrcchhèè  ddaaii  vvaarrii  ssttuuddii  nnoonn  rriissuullttaa  uunn
eeffffeettttoo  ddoossee--ddiippeennddeennttee  ssuullllaa  ssiinnttoommaattoollooggiiaa
ee  ssuullll’’aasssseettttoo  mmeettaabboolliiccoo..
SSiiccuurraammeennttee  ggllii  eeffffeettttii  lleeggaattii  aallll’’iimmppiieeggoo  ddii
qquueessttee  ssoossttaannzzee  ssoonnoo  mmeegglliioo  vvaalluuttaabbiillii  ssee  vveenn--
ggoonnoo  ssoommmmiinniissttrraattee  iinn  mmeennooppaauussaa  ppiiuuttttoossttoo
cchhee  nneell  ppeerriiooddoo  ppeerriimmeennooppaauussaallee,,  cchhee,,  ccoonn  llee
ssuuee  fflluuttttuuaazziioonnii  oorrmmoonnaallii,,  ppoottrreebbbbee  iinnfflluueenn--
zzaarree  ll’’eeffffeettttoo  cclliinniiccoo  ddii  qquueessttee  pprreeppaarraazziioonnii
ffaarrmmaacceeuuttiicchhee..
DDaa  qquueessttaa  mmeettaannaalliissii,,  iinnoollttrree,,  eemmeerrggee  cchhee  llaa
ggeenniisstteeiinnaa  hhaa  uunn  eeffffeettttoo  mmaaggggiioorree  ssuull  mmeettaa--
bboolliissmmoo  oosssseeoo,,  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ii  rriissuullttaattii  ddii
ssttuuddii  eeppiiddeemmiioollooggiiccii  ccoonnddoottttii  ssuu  ppooppoollaazziioonnii
oorriieennttaallii,,  cchhee  eevviiddeennzziiaannoo  ccoommee  ll’’uussoo  aalliimmeenn--

ttaarree  ddii  ssooiiaa  ssii  aassssooccii  aa  uunn  rriiddoottttoo  rriisscchhiioo  ddii
ffrraattttuurraa..  VVaa  ccoommuunnqquuee  rriiccoorrddaattoo  cchhee  ggllii  ssttuu--
ddii  ddii  iinntteerrvveennttoo  mmeeddiiaannttee  llaa  ssoommmmiinniissttrraazziioo--
nnee  ddii  ffiittooeessttrrooggeennii  ssuull  ttuurrnn--oovveerr  oosssseeoo  ee  llaa
ddeennssiittàà  oosssseeaa  ssoonnoo  ssccaarrssii,,  aanneeddoottttiiccii  ee  ccoonn--
ttrraaddddiittttoorrii,,  ttaannttoo  cchhee  llaa  pprreevveennzziioonnee  ee  iill  ttrraatt--
ttaammeennttoo  ddeellll’’oosstteeooppoorroossii  nnoonn  rraapppprreesseennttaannoo
aall  mmoommeennttoo  uunn’’iinnddiiccaazziioonnee  aallll’’aassssuunnzziioonnee  ddii
qquueessttee  ssoossttaannzzee..  
SSiimmiillmmeennttee,,  ll’’eeffffeettttoo  gglloobbaallee  rriilleevvaattoo  ssuuii  lliippii--
ddii  ee  ssuullllaa  gglliicceemmiiaa  sseemmbbrraa  mmaaggggiioorree  ppeerr  ii  llii--
ggnnaannii,,  ddaa  uunn  llaattoo,,  ee  llaa  ggeenniisstteeiinnaa  ddaallll’’aallttrroo..
NNoonn  ccii  ssoonnoo  aannccoorraa  eevviiddeennzzee  ssuuffffiicciieennttii  ssuullllaa
ssiiccuurreezzzzaa  ddii  qquueessttee  mmoolleeccoollee  iinn  ccaammppoo  oonnccoo--
llooggiiccoo,,  iinn  vviittrroo,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ssoonnoo  rriippoorrttaattii
eeffffeettttii  ccoonnttrraassttaannttii  ssuullllaa  ccrreesscciittaa  cceelllluullaarree  iinn
rreellaazziioonnee  aallllaa  ddoossee  iimmppiieeggaattaa..  TTuuttttoo  cciiòò  ccii
ccoonnssiigglliiaa  qquuiinnddii  pprruuddeennzzaa  nneell  lloorroo  iimmppiieeggoo
nneeii  ssooggggeettttii  aa  rriisscchhiioo  oonnccoollooggiiccoo  eelleevvaattoo  oo
ccoonn  nneeooppllaassiiee  oorrmmoonnoo--sseennssiibbiillii,,  cchhee  ttaallvvooll--
ttaa  rraapppprreesseennttaannoo  pprroopprriioo  qquueeii  ccaassii  cchhee  iinndduu--
ccoonnoo  iill  mmeeddiiccoo  aa  pprreessccrriivveerrllii  ccoommee  aalltteerrnnaa--
ttiivvaa  aallllaa  HHRRTT..
LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  mmeeddiiccoo--ppaazziieennttee  rriigguuaarrddoo
ii  ffiittooeessttrrooggeennii  vvaa  dduunnqquuee  mmiigglliioorraattaa,,  ssoopprraatt--
ttuuttttoo  aallllaa  lluuccee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  ssppeessssoo  qquueessttee  ssoo--
ssttaannzzee  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  uunn’’aassssuunnzziioonnee  ““ffaaii  ddaa
ttee””  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddoonnnnaa,,  llaa  qquuaallee,,  aattttiinnggeennddoo
iinnffoorrmmaazziioonnii  ddaa  ccaannaallii  nnoonn  mmeeddiiccii,,  ccoommee  rrii--
vviissttee,,  iinntteerrnneett,,  iill  ppaassssaappaarroollaa,,  eecccc......ppuuòò  eessssee--
rree  iinnddoottttaa  aadd  uunn  lloorroo  iimmppiieeggoo  nnoonn  ccoorrrreettttoo..  
IInn  ccoonncclluussiioonnee,,  ppoossssiiaammoo  aaffffeerrmmaarree  cchhee  aann--
cchhee  ppeerr  ii  ffiittooeessttrrooggeennii,,  ccoommee  ppeerr  llaa  HHrrtt,,  èè  nnee--
cceessssaarriioo  vvaalluuttaarree  iill  rraappppoorrttoo  rriisscchhiioo--bbeenneeffii--
cciioo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  iinnddiivviidduuaa--
llii  ((eettàà,,  aannaammnneessii,,  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cclliinniicchhee,,  aann--
nnii  ddii  mmeennooppaauussaa,,  ssiinnttoommaattoollooggiiaa  eecccc......)),,  cchhee
ppoossssoonnoo  ccoonnddiizziioonnaarree  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  tteerraappiiaa..
OOccccoorrrree  iinnffiinnee  ddeeffiinniirree  ccoonn  mmaaggggiioorr  pprreecciissiioo--
nnee  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  qquueessttii  ttrraattttaa--
mmeennttii,,  aanncchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  rriissuullttaattii  iinnccoorraagg--
ggiiaannttii  cchhee  ccii  ooffffrree  llaa  lleetttteerraattuurraa..
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