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Editorial

Η μέση ηλικία της εμμηνόπαυσης δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 100 
χρόνια για τις δυτικές κοινωνίες (51.4 έτη). Πριν από έναν αιώνα 
όμως, οι περισσότερες γυναίκες δεν ζούσαν αρκετά για να βιώσουν 
την εμμηνόπαυση. Η σταδιακή αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
των γυναικών (83.6 έτη για την Ελλάδα) σημαίνει ότι, σήμερα, μια 
γυναίκα θα είναι εμμηνοπαυσιακή για 30-35 χρόνια της ζωής της. 

Editor - in - Chief
Dr. Λουκάς Κλέντζερης 
MD (Ath)  
CCST (UK)  
Dr. Med (Sheffield) 
FRCOG (London)

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου  
Sheffield Αγγλίας
  Ακόλουθος Βρετανικού 
Βασιλικού Κολλεγίου 
Μαιευτήρων & 
Γυναικολόγων
  τ. Αν. Καθηγητής M & Γ 
Πανεπιστημίου  
Warwick - UK
  τ. Διευθυντής 
Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Στο τεύχος αυτό διακεκριμένοι επιστήμονες, από τον χώρο της Μαιευτικής 
και Γυναικολογίας, παρουσιάζουν τεκμηριωμένες διαγνωστικές και 
θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα πιο σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η γυναίκα στην εμμηνόπαυση.

Υπάρχει σχέση μεταξύ καρκίνου του μαστού και θεραπείας ορμονικής 
υποκατάστασης; Οι τελευταίες μελέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι 
η συνδυασμένη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (οιστρογόνα και 
προγεστερόνη) αν χορηγηθεί έως 4 έτη δεν αυξάνει, σε βαθμό στατιστικώς 
σημαντικό, την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στην γυναίκα.

Προσφάτως οι επιλεκτικοί τροποποιητές οιστρογονικών υποδοχέων (SERMS-
Selective Estrogen Receptor Modulators) έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο κλινικό 
ενδιαφέρον. Η δράση τους είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστική και αγωνιστική 
των οιστρογόνων ανάλογα με τον ιστό στόχο. Έιδικότερα μιμούνται την δράση 
των οιστρογόνων στον οστίτη ιστό, στο καρδιαγγειακό σύστημα και στον 
μεταβολισμό των λιπιδίων. Έμφανίζουν, όμως, αντιοιστρογονική δράση στο 
ενδομήτριο.

Οι κύστες των ωοθηκών στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και το 
ουρογεννητικό σύνδρομο παραμένουν πρόκληση σε επίπεδο διαγνωστικό 
και θεραπευτικό. Τεκμηριωμένη προσέγγιση, με τα καινούργια δεδομένα, 
παρουσιάζεται στα αντίστοιχα άρθρα. 

Eπίσης στο παρόν τεύχος η πρόωρος εμμηνόπαυση, οι θεραπευτικές επιλογές 
για την οστεοπόρωση και οι εναλλακτικές για την ορμονική υποκατάσταση 
θεραπείες αναπτύσσονται με ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο.

Το τελευταίο άρθρο του περιοδικού, από τον Προϊστάμενο της Νομικής 
Υπηρεσίας του Ομίλου Υγεία κ. Παπαγεωργάκη, δεν έχει καμία σχέση με 
την εμμηνόπαυση! Έχει όμως σχέση με τις σημαντικές αλλαγές, στην κλινική 
πράξη, οι οποίες προκύπτουν από τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα. Τα 
δυο μεγάλα θέματα που αναλύονται στο άρθρο αφορούν την διακοπή κύησης 
και τον προγεννητικό έλεγχο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους. Χωρίς 
αμφιβολία οι καιροί είναι δύσκολοι. Έίμαι όμως σίγουρος ότι στο τέλος η 
επιστήμη θα νικήσει.

Καλή ανάγνωση!
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Η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, γνωστή στο παρελθόν και ως πρόωρη εμμηνόπαυση, είναι μία διάγνωση 
με σημαντικές ψυχοσωματικές επιπτώσεις. Ορίζεται ως η διακοπή της ωοθηκικής λειτουργίας πριν την ηλι-
κία των 40 ετών. Οι δυνητικές αιτίες για πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια μπορεί να διαιρεθούν σε γενετικές, 
αυτοάνοσες και ιατρογενείς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Η θεραπεία ορ-
μονικής υποκατάστασης πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόληψη των 
συμπτωμάτων που σχετίζονται με την υπο-οιστρογοναιμία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών 
αυτών. Σκοπός του άρθρου είναι η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την πρόωρη ωο-
θηκική ανεπάρκεια.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια / πρόωρη εμμηνόπαυση / θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης

Περίληψη

Corresponding author
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος, Μεζούρλο, Λάρισα  41110 ΤΘ 1425, τηλ:2413502860, kdafop@yahoo.com

Mini Symposium

Εισαγωγή 
Η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (Premature 
Ovarian Failure-POF) είναι μία καθοριστικής 
σημασίας διάγνωση με σωματικές και ψυχολο-
γικές επιπτώσεις. Η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρ-
κεια ορίζεται ως αμηνόρροια λόγω έκπτωσης της 
ωοθηκικής λειτουργίας πριν την ηλικία των 40 
ετών.1 Θεωρείται μία κατάσταση υπεργοναδο-
τροφικού υπογοναδισμού, η οποία περιγράφηκε 
πρώτα από τον Fuller Albright.2 Μπορεί να εκ-

δηλωθεί ως πρωτοπαθής αμηνόρροια σε γυναί-
κες πριν την εμμηναρχή ή ως δευτεροπαθής αμη-
νόρροια.1 Από στατιστικής άποψης, το ηλικιακό 
όριο των 40 ετών στο ορισμό της POF, είναι σχε-
δόν δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη μέση 
ηλικία εμμηνόπαυσης (50 ± 4 έτη). Υπολογίζεται 
ότι 1% των γυναικών θα καταστούν εμμηνοπαυ-
σιακές σε ηλικία πριν τα 40 έτη, ενώ η επίπτωση 
στις γυναίκες μικρότερες των 30 ετών είναι περί-
που 0.1%.3

Κωνσταντίνος Ζαχαρής1, Κωνσταντίνος Νταφόπουλος2 
1 Έιδικευόμενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

2 Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Έπιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Λάρισας

Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια



Τόμος 4|Τεύχος 1, 2020 25

Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια

Αιτιολογία
Οι αιτίες της POF περιλαμβάνουν χρωμοσωμικές και 
γενετικές ανωμαλίες, αυτοάνοσα νοσήματα, χημειο-
θεραπεία, ακτινοβολία και χειρουργικές επεμβάσεις, 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αιτιολογία παραμένει 
άγνωστη (ιδιοπαθής).1

Ιδιοπαθής 
Η πλειοψηφία των περιπτώσεων POF είναι ιδιοπα-
θείς, σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές εκτιμά-
ται ότι αυτές αποτελούν ποσοστό έως και 85%-90% 
των γυναικών με POF.4

Γενετικά αίτια
Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι Qin et al. 
συμπέραναν ότι οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες ήταν η 
αιτία της POF σε περίπου 10%-13% των περιπτώσεων, 
και το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο σε περιπτώσεις 
πρωτοπαθούς αμηνόρροιας σε σύγκριση με εκείνες με 
δευτεροπαθή αμηνόρροια. Η πλειοψηφία των χρω-
μοσωμικών ανωμαλιών που σχετίζονται με POF είναι 
ανωμαλίες στο χρωμόσωμα Χ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του συνδρόμου Turner.5 

Περιπτώσεις με γοναδική δυσγενεσία που σχετί-
ζονται με την παρουσία του χρωμοσώματος Υ (σύν-
δρομο Swyer) έχουν υψηλό κίνδυνο γοναδικής 
δυσπλασίας, η οποία εκτιμάται ότι εμφανίζεται σε πε-
ρισσότερο από το ένα τρίτο των περιπτώσεων αυτών.6

Συνοπτικά, θα πρέπει να διενεργείται ανάλυση 
καρυότυπου σε γυναίκες με ανεξήγητη POF. Σε πε-
ριπτωσεις ασθενων με συνδρομο Swyer συνιστάται η 
χειρουργική αφαίρεση των γονάδων τους για ελαχι-
στοποίηση του κίνδυνου κακοήθειας.1 

Η ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος έχει αξι-
ολογηθεί σε ικανό αριθμό μελετών και είναι πιθανό 
να αποκαλύψει μελλοντικά περαιτέρω γενετικές αι-
τίες της POF. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα που να συστήνουν την ανάλυση 
ολόκληρου του γονιδιώματος ως screening μέθοδο 
στις γυναίκες με ανεξήγητη POF.1 

Σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση από τους 
Wittenberger et al. φάνηκε ότι η επίπτωση της POF 
σε γυναίκες φορείς της προ-μετάλλαξης εύθραυστου 
X (FMR1) είναι μεταξύ 13% και 26%. Έπίσης, κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα ότι περίπου το 0,8% με 7,5% των 
γυναικών με σποραδικό POF ήταν φορείς της FMR1 

προ-μετάλλαξης και έως και 13% των γυναικών με 
οικογενειακό POF διαπιστώθηκαν επίσης φορείς της 
ίδια μετάλλαξης. Έπομένως, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ελέγχου για τη μετάλλαξη σε γυναίκες με 
ανεξήγητη POF ειδικά όταν συνυπάρχει και οικογε-
νειακό ιστορικό POF.7

Αυτοάνοσα αίτια 
Η POF που οφείλεται σε αυτοάνοση ωοθηκική βλάβη 
αναφέρεται ότι εμφανίζεται σε περίπου 5% των περι-
πτώσεων POF και η επίπτωση αυτοάνοσων παθήσεων 
είναι μεγαλύτερη σε γυναίκες με POF σε σύγκριση με 
υγιείς. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων με αυτοάνοση 
POF σχετίζονται με αυτοανοσία σε άλλα όργανα, με 
συχνότερα τα αυτοάνοσα νοσήματα των επινεφριδί-
ων, τα οποία εκτιμάται ότι συνυπάρχουν σε περίπου 
60%-80% των περιπτώσεων αυτοάνοσης POF. Τα αυ-
τοάνοσα νοσήματα του θυρεοειδούς αδένα υπολογί-
ζεται ότι εμφανίζονται στο ένα πέμπτο των γυναικών 
με αυτοάνοση POF.8-9 

Ιατρογενή αίτια  
Η POF μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιατρικών παρεμ-
βάσεων όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και 
οι χειρουργικές επεμβάσεις. Η σημαντική βελτίωση 
της πρόγνωσης των παιδικών καρκίνων τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες, με μακροπρόθεσμα ποσοστά επιβίωσης 
άνω του 80%, σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανό-
μενο αριθμό προεμμηνοπαυσιακών γυναικών, οι 
οποίες φέρουν μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA και 
επιλέγουν την προφυλακτική ωοθηκεκτομή, έχουν 
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των γυναικών με ια-
τρογενή POF.10-11. 

Παράλληλα, οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες 
μπορεί να έχουν άμεση τοξική επίδραση στις ωο-
θήκες. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με τα διαφορετικά 
χημειοθεραπευτικά σχήματα και είναι συχνότε-
ρο με τους αλκυλιωτικούς παράγοντες, οι οποίοι 
μπορούν να οδηγήσουν σε POF περίπου 40% των 
περιπτώσεων που υποβλήθηκαν σε αντίστοιχη 
θεραπεία. Ο κίνδυνος επηρεάζεται επίσης από τη 
δοσολογία των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν 
και την ηλικία της γυναίκας την χρονική περίοδο 
της θεραπείας.

Οι τοξικές επιδράσεις της ακτινοθεραπείας στις ωο-
θήκες σχετίζονται με τη θέση της ακτινοβοληθείσας 
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περιοχής και είναι πιο συνηθισμένες με την πυελι-
κή, και κοιλιακή ακτινοβολία. Έπιπλέον, η επίδραση 
εξαρτάται επίσης από τη δόση και την ηλικία της γυ-
ναίκας. 

Η ενδομητρίωση των ωοθηκών και η χειρουργική 
της θεραπεία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφά-
νισης POF. Έπιπλέον, μελέτες έχουν δείξει αυξημένο 
κίνδυνο πρώιμης εμμηνόπαυσης σε γυναίκες που 
υποβάλλονται σε υστερεκτομή με διατήρηση των ωο-
θηκών.

Άλλα αίτια
Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την 
επίδραση του καπνίσματος στον κίνδυνο εμφάνισης  
POF. Ωστόσο, μελέτες έχουν συσχετίσει το κάπνισμα 
με την πρώιμη εμμηνόπαυση.12 

Μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι οι γυναίκες 
με HIV διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρης εμμη-
νόπαυσης. Αυτό μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την 
ίδια την ασθένεια ή να αποτελεί συνέπεια των αντιρε-
τροϊκών φαρμάκων. Απαιτείται επομένως περαιτέρω 
έρευνα για την αξιολόγηση αυτής της σχέσης.13

Συμπτωματολογία 
Οι γυναίκες με POF μπορεί να παρουσιάσουν συ-
μπτώματα τυπικά της εμμηνόπαυσης, τα οποία 
μερικές φορές προηγούνται των διαταραχών του 
εμμηνορυσιακού κύκλου. Οι εξάψεις και οι νυχτερι-

νές εφιδρώσεις είναι χαρακτηριστικές της έλλειψης 
οιστρογόνων.14 Τα συμπτώματα του κόλπου, η δυ-
σπαρεύνια και η ξηρότητα του βλεννογόνου, μπορεί 
να είναι πολύ ενοχλητικά για την ασθενή.1 Άλλα συ-
μπτώματα περιλαμβάνουν τις διαταραχές του ύπνου, 
αλλαγές στη διάθεση, αδυναμία συγκέντρωσης, δυ-
σκαμψία, ξηροφθαλμία, συχνουρία, χαμηλή λίμπιντο 
και έλλειψη ενέργειας.14, 17 

Οι γυναίκες που παρουσιάζουν αμηνόρροια πρέ-
πει να ερωτούνται σχετικά με τα συμπτώματα, καθώς 
μπορεί να μην τα αποκαλύπτουν ή να αγνοούν ότι η 
συμπτωματολογία τους σχετίζεται με την διαταραχή 
του εμμηνορυσιακού κύκλου. 

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι παροδικά ή δια-
λείποντα και μπορεί να ποικίλουν σε σοβαρότητα, 
αντανακλώντας τις διακυμάνσεις της ωοθηκικής 
δραστηριότητας που συμβαίνουν κατά την έναρξη 
της POF.15, 18 Αντιθέτως, οι γυναίκες που εμφανίζουν 
χειρουργική εμμηνόπαυση έχουν συνήθως σοβαρά 
και επίμονα συμπτώματα. 

Οι νεαρές γυναίκες με πρωτοπαθή αμηνόρροια 
σπάνια εμφανίζουν συμπτώματα στην αρχική εκτίμη-
ση, γεγονός που υποδεικνύει ότι αυτά τα συμπτώματα 
οφείλονται στην απόσυρση των οιστρογόνων παρά 
στην έλλειψή τους.16 

Στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία 
υποκατάστασης, τα συμπτώματα συχνά υποχωρούν 
βαθμιαία, αλλά το χρονικό διάστημα ποικίλει.1

Σχήμα 1: Επιπλοκές της πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας [19]
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Τέλος, οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές της POF περι-
λαμβάνουν την υπογονιμότητα, την οστεοπόρωση, τα 
καρδιαγγειακά και νευρολογικά νοσήματα και τον 
αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου (Σχήμα 1).19 

 
Διάγνωση 
Η διάγνωση της POF βασίζεται στην παρουσία δια-
ταραχών του εμμηνορυσιακού κύκλου και στην εργα-
στηριακή επιβεβαίωση με βιοχημικές εξετάσεις. Συγκε-
κριμένα, η POF διαγιγνώσκεται συνήθως σε γυναίκες 
ηλικίας <40 ετών με μία περίοδο αμηνόρροιας 4-6 μη-
νών ή ολιγομηνόρροιας σε συνδυασμό με δύο αυξη-
μένες μετρήσεις ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) >25 
IU/L με μεσοδιάστημα 4 μηνών.1

Η αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH) είναι μια γλυκο-
πρωτεΐνη που παράγεται από τα κοκκώδη κύτταρα 
κυρίως των προκοιλοτικών και μικρών κοιλοτικών 
ωοθυλακίων και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
των ωοθηκικών εφεδρειών. Ωστόσο, πολύ χαμηλά ή μη 
ανιχνεύσιμα επίπεδα ΑΜΗ, ενώ υποδηλώνουν μειω-
μένες ωοθηκικές εφεδρείες, δεν αρκούν για τη διάγνω-
ση της POF, ιδίως όταν υπάρχει τακτικότητα στον εμ-
μηνορρυσιακό κύκλο. Συνεπώς, η AMH δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται στη διάγνωση της POF, αλλά μπορεί 
να έχει κάποιο ρόλο όταν η διάγνωση της POF είναι 
ασαφής.8

Το δεύτερο μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας πε-
ριλαμβάνει την αποσαφήνιση της αιτίας για την POF. 
Η αιτιολογική συσχέτιση της POF δύναται να επηρε-
άσει τις θεραπευτικές επιλογές των συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με την POF ή/και των σχετιζόμενων πα-
θήσεων.1

Σύμφωνα με την αυξημένη επίπτωση χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών σε γυναίκες με POF, προτείνεται η διενέρ-
γεια χρωμοσωμικής ανάλυσης. Για την ανίχνευση του 
συνδρόμου Turner, ο καρυότυπος αποτελεί την εξέταση 
επιλογής, αν και υπάρχουν οι μικροσυστοιχίες συγκριτι-
κού γενωμικού υβριδισμού και άλλες νέες τεχνολογίες.5 

Κάθε γυναίκα που φέρει χρωμόσωμα Y, ανεξάρτητα 
από το αν έχει ή όχι μετάλλαξη του γονιδίου SRY, θα 
πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά με τον κίνδυνο εμ-
φάνισης όγκου των γεννητικών οργάνων και να ενη-
μερώνεται για την αφαίρεση γονάδων.6

Ο έλεγχος για το εύθραυστο Χ ενδείκνυται σε όλες 
τις γυναίκες που διαγιγνώσκονται με POF (αυξη-
μένη FSH, γυναίκες <40 ετών), λόγω της αυξημένης 

επίπτωσης και των επιπλοκών που σχετίζονται με το 
σύνδρομο. Γυναικες με POF και μετάλλαξη στο FMR1 
θα πρέπει να παραπέμπονται σε γενετιστή και να ενη-
μερώνονται για την πιθανότητα ύπαρξης μετάλλαξης 
και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.7

Πολλά γονίδια έχουν εμπλακεί ως αιτιολογικοί πα-
ράγοντες στην πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Ωστό-
σο, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν συστήνεται 
ως εξέταση ρουτίνας ο έλεγχος για μεταλλάξεις γο-
νιδίων αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων σε ασθενείς με 
POF. Νέες τεχνικές και περαιτέρω έρευνες σχετικά με 
το γενετικό υπόβαθρο της POF ενδέχεται να αλλάξουν 
αυτή τη σύσταση στο άμεσο μέλλον.1

Αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ειδική θεραπευ-
τική προσέγγιση για την αυτοάνοση POF, η αναγνώ-
ριση των γυναικών με POF αυτοάνοσης αιτιολογίας 
είναι κλινικά σημαντική για την ταυτοποίηση των 
περιπτώσεων με υποκλινική ή λανθάνουσα νόσο του 
Addison. Έλεγχος για αντισώματα 21-Υδροξυλάσης 
(21OH-Ab) ή εναλλακτικά για αντιεπινεφριδιακά 
αντισώματα (ACA) πρέπει να διενεργείται σε γυναίκες 
με POF άγνωστης αιτιολογίας ή αν υπάρχει υποψία 
ανοσολογικής διαταραχής. Ασθενείς με POF και μια 
θετική δοκιμασία (21OH-Ab, ACA) πρέπει να παρα-
πέμπονται σε ενδοκρινολόγο για έλεγχο της λειτουρ-
γικότητας των επινεφριδίων και για να αποκλειστεί η 
νόσος του Addison.1, 8, 9

Αν και ο μη θεραπευόμενος υποθυρεοειδισμός δεν 
είναι απειλητικός για τη ζωή, μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μιας γυναίκας. Έπιπλέ-
ον, εξαιτίας των νευροαναπτυξιακών  επιπτώσεων στο 
έμβρυο, είναι σημαντικό να θεραπεύεται και ο υποκλι-
νικός υποθυρεοειδισμός σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή 
σε περίπτωση που επιθυμείται εγκυμοσύνη (αυτόμα-
τη ή μετά από δωρεά ωαρίων). Έπομένως, η εξέταση 
για θυρεοειδικά αντισώματα (TPO-Ab) θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε γυναίκες με POF άγνωστης αιτί-
ας ή εάν υπάρχει υποψία για ανοσολογική διαταρα-
χή, όπως προαναφέρθηκε και για τα ACA. Σε ασθενείς 
με θετικά TPO-Abs, η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) 
πρέπει να μετράται κάθε χρόνο και να παραπέμπο-
νται σε ενδοκρινολόγο. Στην περίπτωση αρνητικού 
ελέγχου για TPO-Ab, και ελλείψει κλινικών συμπτω-
μάτων ή συμπτωμάτων υπο - ή υπερ-θυρεοειδισμού, η 
παρακολούθηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδέ-
να πρέπει να εφαρμόζεται όπως στο γενικό πληθυσμό. 
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Δεν υπάρχει ομοφωνία για τακτικό έλεγχο TPO-Ab ή 
TSH σε γυναίκες με POF, εάν η αρχική εξέταση ήταν 
αρνητική.1, 8,9

Σε περιπτώσεις POF με θετικά ACA ή TPO-Ab 
κρίνεται αναγκαία η ενδοκρινολογική εκτίμηση. Ο 
ενδοκρινολόγος θα πρέπει να μετρήσει την αδρενο-
κορτικοτρόπο ορμόνη (ACTH) και τη δραστικότητα 
της ρενίνης στο πλάσμα, και να πραγματοποιήσει 
μια δοκιμασία διέγερσης με ACTH ανά πενταετή 
χρονική περίοδο. Οι μετρήσεις TSH, βιταμίνης Β12, 
φερριτίνης και φυλλικού οξέος μπορούν να συμπε-
ριληφθούν για τον αποκλεισμό ύπαρξης χρόνιας 
αναιμίας ή κοιλιοκάκης. Έάν τα 21OH-Ab / ACA 
και TPO-Ab είναι αρνητικά σε γυναίκες με POF, δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη για επανέλεγχο, εκτός αν εμ-
φανιστούν σημάδια ή συμπτώματα αυτών των ενδο-
κρινικών παθήσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται ο διαγνω-
στικός αλγόριθμος που πρέπει να ακολουθείται κατά 
τη διερεύνηση γυναικών με POF (Πίνακας 1).1

Θεραπεία
Η POF έχει ως αποτέλεσμα όλες τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται με την εμμηνόπαυση αλλά σε πολύ νεότερη 

ηλικία. Ο αυξημένος κίνδυνος της οστεοπόρωσης και 
της καρδιαγγειακής νόσου μπορεί να περιοριστεί όταν 
επιτευχθεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης (Hormone Replacement Therapy-
HRT).1 Η ορμονική υποστήριξη απαιτεί καθημερινή 
θεραπεία με στόχο τη διατήρηση επιπέδων οιστρα-
διόλης κανονικών για τη λειτουργία των ωοθηκών. 
Η από του στόματος χορήγηση HRT δεν συστήνεται 
ως πρώτης γραμμής θεραπεία, λόγω των υψηλότερων 
συγκεντρώσεων ορμονών που παράγονται από αυτή 
συγκριτικά με τις συγκεντρώσεις που απαιτούνται από 
τον ασθενή.20 

Διαδερμική, από του στόματος ή διακολπική οι-
στραδιόλη σε δόση των 100 μικρογραμμαρίων ημερη-
σίως είναι η θεραπεία επιλογής έτσι ώστε να μιμείται 
ένα φυσιολογικό εύρος δόσεων και για να επιτευχθεί 
ανακούφιση από τα συμπτώματα. Η προσθήκη προ-
γεστερόνης για 10-12 ημέρες κάθε μήνα κυκλικά προ-
στατεύει από την υπερπλασία του ενδομητρίου και 
τον καρκίνο του ενδομητρίου.21 Η από του στόμα-
τος χορήγηση οιστραδιόλης, μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο θρομβοεμβολικων επεισοδιων. Για το λόγο 
αυτό, η διαδερμική HRT μπορεί να προτιμηθεί σε 
γυναίκες με διαταραχές πηκτικότητας και σε εκείνες 

Πίνακας 1: Σύνοψη διαγνωστικού αλγορίθμου για POF

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΝΉΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γενετικές-Χρωμοσωμικές

Καρυότυπος (για τη διάγνωση 
συνδρόμου Turner)

Παραπομπή σε ενδοκρινολόγο, 
καρδιολόγο, γενετιστή

Δεύτερος καρυότυπος επιθηλιακών 
κυττάρων (σε περιπτώσεις με ισχυρή 
κλινική υποψία)

Ανίχνευση υλικού χρωμοσώματος Υ Συμβουλευτική για αφαίρεση 
γονάδων

Έύθραυστο Χ Παραπομπή σε γενετιστή

Γενετικός έλεγχος αυτοσωμικών 
χρωμοσωμάτων1

Αντισώματα2

Αντιεπινεφριδιακά 
(ACA)/21-Υδροξυλάσης Ένδοκρινολογική εκτίμηση Επανέλεγχος επί κλινικών σημείων 

ή συμπτωμάτων

Αnti-TPO Έτήσιος έλεγχος TSH

 1. Δεν ενδείκνυται προς το παρόν σε γυναίκες με POF, εκτός αν υπάρχει ισχυρή ένδειξη συγκεκριμένης μετάλλαξης. 
2. Σε ιδιοπαθή POF ή σε υποψία αυτοανοσίας.
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που είναι πιο επιρρεπείς σε θρόμβωση, όπως ασθενείς 
με θρομβοφιλία.22 

Η θεραπεία υποκατάστασης με ανδρογόνα ενδεί-
κνυται στην POF για τη βελτίωση της σεξουαλικό-
τητας και της διάθεσης αυτών των γυναικών.23 Τα 
ανδρογόνα δρουν στην ωοθυλακιογένεση και στην 
αναστολή της ατρησίας των ωοθυλακίων. Συνεπώς, 
η επίτευξη φυσιολογικών επιπέδων ανδρογόνων 
μπορεί να είναι ωφέλιμη για την αποκατάστα-
ση της ωοθηκικής δραστηριότητας σε γυναίκες με 
POF.24 

Μερικές γυναίκες κατά τη διάρκεια της HRT έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα  εμφάνισης κολπικής αιμόρ-
ροιας λόγω επίδρασης της υπολειπόμενης δραστηριό-
τητας των ωοθηκών, ακόμη και αν εφαρμόζεται συνε-
χιζόμενη θεραπεία ορμονών. Έπίσης, η HRT δεν έχει 
αντισυλληπτική δράση∙ ως εκ τούτου πρέπει να λαμ-
βάνεται μέχρι την ηλικία των 50 ετών που είναι και η 
μέση ηλικία φυσιολογικής εμμηνόπαυση. Κατάλληλη 
HRT (κυκλική ή συνεχής) είναι χρήσιμη για την ανα-
κούφιση των συμπτωμάτων της υπο-οιστρογοναιμίας 
και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των γυ-
ναικών.24 

Η ορμονική υποκατάσταση είναι ευεργετική για την 
πρόληψη των  μακροπρόθεσμων επιπλοκών αυτών 
όπως ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου, νευρολογικών 
ασθενειών, ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών, δια-
ταραχών της διάθεσης, οστεοπόρωσης και ισχαιμικής 
καρδιακής νόσου. Η ορμονική θεραπεία θα πρέπει 
να ενσωματώνεται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής (απο-
χή από κάπνισμα, ισορροπημένη διατροφή). Η North 
American Menopause Society συνιστά την πρόσληψη 
1200mg ασβεστίου ανά ημέρα, 800-100IU βιταμίνης D 
και τακτική σωματική άσκηση (περπάτημα, τρέξιμο).25 
Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με POF θα πρέπει 
να υποβάλλονται σε ετήσιες επισκέψεις για να αξι-
ολογείται η γενική κατάσταση της υγείας τους και η 
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής. Τέλος, 
μέτρηση οστικής πυκνότητας πρέπει να εκτελείται του-
λάχιστον μία φορά κάθε 2-3 χρόνια. 

Διατήρηση γονιμότητας – Αναπαραγωγή  
Η γονιμότητα μπορεί να διατηρηθεί παρουσία ακόμα 
και λίγων λειτουργικών ωοθυλακίων. Παρά τη διά-
γνωση POF, υπάρχει μία πιθανότητα 5-10% αυτόμα-
της κύησης.26

Αν δεν επιθυμείται εγκυμοσύνη, πρέπει να συ-
ζητείται η χορήγηση αποτελεσματικής αντισύλλη-
ψης. Παρόλο που συνιστώνται τα από του στόμα-
τος αντισυλληπτικά, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
χρήση μεθόδων φραγμού ή ενδομήτριων συσκευών, 
επειδή η αποτελεσματικότητα των αντισυλληπτικών 
δεν έχει μελετηθεί σε γυναίκες με POF, και έχουν 
περιγραφεί περιπτώσεις εγκυμοσύνης σε γυναίκες 
πιθανώς λόγω αποτυχίας του αντισυλληπτικού να 
καταστείλει τα υψηλά επίπεδα FSH, τα οποία είναι 
χαρακτηριστικά της POF. Αν κάποια ασθενής επι-
λέγει μια μέθοδο αντισύλληψης χωρίς οιστρογόνα, 
τότε θα πρέπει να χορηγούνται στα πλαίσια της 
HRT για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και 
την πρόληψη άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών της 
υπο-οιστρογοναιμίας.21 

Η συμβουλευτική σχετικά με μελλοντικές επιλο-
γές τεκνοποίησης κρίνεται απαραίτητη πριν από την 
έναρξη χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας. Οι επιλο-
γές για διατήρηση της γονιμότητας, περιλαμβάνουν 
την ωοθηκική διέγερση, την ωοληψία ακολουθούμε-
νες από κρυοσυντήρηση ωαρίων ή εμβρύων, την κρυ-
οσυντήρηση ωοθηκικού ιστού.27 Η δωρεά εμβρύων ή 
ωαρίων και η υιοθεσία αποτελούν άλλες εναλλακτικές 
λύσεις και θα πρέπει να συζητούνται με τις γυναίκες.28 

Συμπεράσματα  
Οι γυναίκες οι οποίες διαγιγνώσκονται με πρόωρη 
ωοθηκική ανεπάρκεια έρχονται αντιμέτωπες με μια 
σειρά ψυχολογικών και σωματικών επιδράσεων και 
η κλινική προσέγγιση τους πρέπει να διενεργείται 
από μία διεπιστημονική ομάδα απαρτιζόμενη από 
γυναικολόγο, γενετιστή, ενδοκρινολόγο, ψυχολόγο 
και διαιτολόγο. Η κατάλληλη θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης είναι χρήσιμη για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων της υπο-οιστρογοναιμίας και για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των γυναι-
κών. 

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη θα βοηθήσουν στην επιλογή κατάλληλων 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων ορμονικής υποκατάστα-
σης ανάλογα με το υπόβαθρο της POF. Τέλος, κρίνεται 
αναγκαία η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό την 
βελτίωση τόσο της διάγνωσης όσο και της θεραπείας 
της πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας. Θ
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  Η POF χαρακτηρίζεται από απώλεια της ωοθηκικής λειτουργίας πριν τα 40 έτη και η συχνότητα εμφά-
νισης υπολογίζεται στο 1%.
  Η διάγνωση της POF βασίζεται στην παρουσία διαταραχών του εμμηνορυσιακού κύκλου και στην ερ-
γαστηριακή επιβεβαίωση με ορμονικές εξετάσεις 
  Οι γυναίκες θα πρέπει να διατηρούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής 
άσκησης, της αποφυγής του καπνίσματος και της διατήρησης φυσιολογικού σωματικού βάρους
  Η HRT ενδείκνυται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων και οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνονται 
ότι μπορεί να έχει ρόλο στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και στην προστασία των οστών.

Take home messages

Premature ovarian failure (POF) also known as premature menopause is a diagnosis, with profound physical 
and psychological consequences. POF is defined as the cessation of the ovarian function before the age of 40 
years. Potential etiologies for POF can be divided into genetic, autoimmune, and iatrogenic.In many cases 
however the etiology remains largely unknown. Hormone replacement therapy should be commenced as 
soon as possible to prevent the onset of the symptoms related to hypoestrogenism and to improve the quality 
of life for these women. This article aims to review the latest literature on POF and also to summarize current 
knowledge and future directions.

KEYWORDS: Premature ovarian failure / premature menopause / hormone replacement therapy
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Premature ovarian failure
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Αναιμία στην Εγκυμοσύνη

1

Περίπου το 80% των εμμηνοπαυσιακών γυναικών εμφανίζουν συμπτώματα. Ένώ το ένα τέταρτο αυτών των 
ασθενών πιστεύεται ότι έχουν σοβαρά συμπτώματα, μόνο ένα μικρό ποσοστό  εμμηνοπαυσιακών γυναικών 
λαμβάνει σήμερα θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης διαρκούν πολύ 
περισσότερο από ό, τι οι περισσότερες γυναίκες αναμένουν. Συχνά εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα όπως  αγ-
γειοκινητικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών ιδρώτων και των εξάψεων, εξακολουθούν 
να υφίστανται σε περισσότερες από τις μισές γυναίκες για περισσότερο από επτά χρόνια. Η θεραπεία ορμο-
νικής υποκατάστασης συνιστά την πλέον αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση για την άρση των πα-
ραπάνω συμπτωμάτων. Τα τελευταία 17 έτη υπήρξαν σημαντικές διαφωνίες και αντιγνωμίες αναφορικά με 
την χρησιμότητα της εφαρμογής της παραπάνω αγωγής με σημαντική αναθεώρηση των απόψεων αυτών τα 
τελευταία 2 έτη. Τέλος υπάρχουν διαθέσιμες  τοπικές ορμονικές θεραπείες  για συμπωματικές γυναίκες που 
πρέπει η επιθυμούν να αποφύγουν την συστηματική ορμονική θεραπεία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εμμηνόπαυση / θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης / οιστρογόνα / 
προγεσταγόνα
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Mini Symposium

Εισαγωγή
Τα κλιμακτηρικά συμπτώματα δεν παρουσίαζαν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Η 
κατακόρυφη, κατά τον τελευταίο αιώνα, άνοδος του 
μέσου όρου ζωής είχε σαν αποτέλεσμα η επιβίωση μετά 
την εμμηνόπαυση να ανέλθει στα 30 χρόνια, δεδομέ-
νου και του ότι η ηλικία εμμηνόπαυσης παραμένει 

σταθερή γύρω στο 50-51o έτος. Ο μεγάλος και συνεχώς 
αυξανόμενος πληθυσμός των πέρι- και μετ-εμμηνο-
παυσιακών γυναικών συνέβαλε ώστε η αντιμετώπιση 
των σχετικών με την εμμηνόπαυση συμπτωμάτων και 
διαταραχών να αποτελεί μία σπουδαία κοινωνικοοι-
κονομική και επιστημονική παράμετρο στις βιομηχα-
νικά ανεπτυγμένες χώρες με προοπτική εξέλιξης της 

Παναγιώτης Τσικούρας, Ασπασία Γαλάζιου, Γέωργιος Γαλάζιος 
Πανεπιστημιακή Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεραπεία Ορμονικής 
Υποκατάστασης στην εμμηνόπαυση.
Πότε-Πως και για Πόσο χρονικό διάστημα; 



Τόμος 4|Τεύχος 1, 2020 33

Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης στην εμμηνόπαυση. Πότε-Πως και για Πόσο χρονικό διάστημα;

και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κύριος στόχος της 
εφαρμογης της θεραπειας ορμονικης υποκαταστασης 
(ΘΟΥ) ειναι η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής 
υγείας των γυναικών που υποφέρουν από κλιμακτη-
ρικά συμπτώματα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 
Ενδείξεις-Αντενδείξεις για ΘΟΥ
Οι κύριες ενδείξεις εφαρμογής της θεραπευτικής 
αγωγής είναι τα αγγειοκινητικά συμπτώματα, τα 
συμβάματα που προκύπτουν από την ατροφία του 
ουροποιογεννητικού συστήματος, η πρόληψη της 
οστεοπόρωσης και των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
(υπό έρευνα ιδιαίτερα το δεύτερο) και η πρόωρος ωο-
θηκική ανεπάρκεια. Στις αντενδείξεις περιλαμβάνο-
νται το ιστορικό καρκίνου του μαστού ή καρκίνου της 
μήτρας, όπως επίσης το ιστορικό θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων, η υψηλή αρτηριακή πίεση χωρίς θερα-
πεία, η ηπατική νόσος και η κύηση ή η επιθυμία κύη-
σης Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε φάρμακο, η ΘΟΥ 
μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. 

Οι παρενέργειες συνήθως βελτιώνονται εντός 3 μη-
νών από την έναρξη της θεραπείας. Συχνές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες περιλαμβάνουν: ευαισθησία του μα-
στού, κοιλιακό άλγος, ναυτία και κολπική αιμόρροια, 
η οποία συχνά είναι ακανόνιστη ως προς το χρόνο και 
τη βαρύτητα εμφάνισης.1

Σκευάσματα για ΘΟΥ 
Τα σκευάσματα που χορηγούνται στην ΘΟΥ περι-
έχουν κυριως στεροειδείς ορμόνες, δηλαδή οιστρο-
γόνα είτε μόνα τους (κύρια την δεκαετία 1950-1960), 
είτε σε συνδυασμό με προγεσταγόνα ή και ανδρογό-
να. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η τιβολόνη και 
τα φυτοοιστρογόνα ενώ η ραλοξιφαίνη συνιστά μη 
στεροειδή ουσία.2

 Τα οιστρογόνα διακρίνονται σε φυσικά και συν-
θετικά. Στα σκευάσματα της ΘΟΥ χρησιμοποιούνται 
κυριως τα φυσικα οιστρογόνα λόγω λιγότερων και 
μικρότερης έντασης ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχε-
ση με τα συνθετικα. Τα συνθετικα οιστρογονα προκα-
λούν σε μεγαλύτερο βαθμό μη επιθυμητή ενεργοποί-
ηση ηπατικών ενζύμων. Έιδική κατηγορία αποτελούν 
τα συνεζευγμένα οιστρογόνα που προέρχονται από 
τα ούρα εγκύων αλόγων με κύριο συστατικό την θει-
ικη οιστρόνη και δευτερεύοντα την θειϊκή εκουιλίνη 
και την θειϊκή 17α διυδροεκουιλίνη. Η εκουιλίνη έχει 

ισχυρή δράση και αποθηκεύεται στον λιπώδη ιστό με 
αποτέλεσμα μερικές φορές να συνεχίζει να δρα και 
μετά την διακοπή της θεραπείας.3 

 Ο όρος προγεσταγόνο αναφέρεται σε όλα τα στερο-
ειδή που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της εν-
δογενούς προγεστερόνης. Tα σκευάσματα περιέχουν 
κυριως συνθετικά προγεσταγόνα που ανήκουν σε δύο 
χημικές κατηγορίες, τα παράγωγα της προγεστερόνης 
και τα παράγωγα της nor-τεστοστερόνης. Έιδικότερα 
τα παράγωγα της προγεστερόνης περιλαμβάνουν την 
Διυδρογεστερόνη, την Οξεική μεδροξυπρογεστερόνη 
(ΜΡΑ),την Οξεική χλωρομαδινόνη (CMA),την Οξεική 
κυπροτερόνη (CPA) και την μεδρογεστόνη. 

Τα παράγωγα της 19 nor τεστοστερόνης περιλαμ-
βάνουν την Νορεθιστερόνη, την νοργεστιματη, την 
Λεβονοργεστρέλη, την Λυνεστρενόλη, την Γεστοδένη, 
την Δεσογεστρέλη και την Διενογέστη.4 Στις επιθυμη-
τές ενέργειες των προγεσταγόνων περιλαμβάνονται η 
διατήρηση και υποστήριξη του ενδομητρίου μετά από 
οιστρογονική επίδραση και η αντιμιτωτική δράση στο 
ενδομήτριο. Αντίθετα στις ανεπιθύμητες ενέργειες πε-
ριλαμβάνονται η ήπια ανδρογονική επίδραση (περισ-
σότερον εμφανής στα παράγωγα της τεστοστερόνης), 
εκδηλούμενη ως υπερτρίχωση και διαταραχή του με-
ταβολισμού των λιπιδίων. Τα παράγωγα της 19 nor 
τεστοστερόνης δεσμεύουν επιλεκτικά τους υποδοχείς 
προγεστερόνης με τους οποίους έχουν υψηλού βαθ-
μού συγγένεια, επιτρέποντας έτσι την χορήγηση μι-
κρότερης δοσολογίας, ενώ παράλληλα δεσμεύουν και 
τους υποδοχείς ανδρογόνων. Τέλος η διενογέστη συν-
δυάζει τα πλεονεκτήματα των 19nor-προγεσταγόνων 
(υψηλή από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα, ισχυρή 
προγεστερονική επίδραση στο ενδομήτριο) με τα αντί-
στοιχα των παραγώγων της προγεστερόνης( αντιαν-
δρογονική και αντιμιτωτική δράση)

Τέλος ειδική μορφή προγεσταγόνου αποτελεί η 
δροσπερινόνη που εμφανίζει αντιαλατοκορτικοειδή, 
αντιγλυκοκορτικοειδή και αντιανδρογονική δράση 
και χρησιμοποιείται σαν προγεσταγόνο σε συνδυα-
σμένα αντισυλληπτικά. Οι μετεμμηνοπαυσιακές ωο-
θήκες και τα επινεφρίδια αποτελούν πηγή παραγωγής 
ανδρογόνων. Όμως με την πάροδο της ηλικίας εμφα-
νίζεται πτώση της στάθμης των κυκλοφορούντων αν-
δρογόνων κατά 50% με την μεγαλύτερη μείωση (75%) 
να αφορά την δευδροεπιανδροστερόνη (DHEA). 
Αντίθετα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια 
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για να αρχίσει να πέφτει η στάθμη της τεστοστερόνης. 
Η συνδυασμένη χορήγηση ανδρογόνων και οιστρο-
γόνων σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς κερδίζει συνε-
χώς έδαφος ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με προηγηθείσα 
ωοθηκεκτομή. 

Κύρια πλεονεκτήματα της χορήγησης ανδρογόνων 
είναι η ύφεση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων, η 
βελτίωση της ψυχικής διάθεσης καθόσον τα ανδρο-
γόνα έχουν ρόλο κλειδί στη ψυχοφυσιολογία των γυ-
ναικών με σημαντικές παρεμβάσεις στις πνευματικές 
λειτουργίες, συναισθήματα και επιθυμία για σεξου-
αλική δραστηριότητα. Έπίσης βελτιώνουν την ποι-
ότητα του ύπνου, αυξάνουν την ενεργητικότητα του 
ατόμου και την ικανότητα αντιμετώπισης του στρες. 
Στα μειονεκτήματα της χορήγησης ανδρογόνων περι-
λαμβάνονται ο αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών 
νοσημάτων (εξουδετέρωση των πιθανών ευεργετικών 
επιδράσεων των οιστρογόνων), η ελάττωση των επι-
πέδων της HDL χωρίς ουσιώδη μεταβολή των αντί-
στοιχων της LDL, η αρρενοποίηση και η υπερτρίχωση 
(δοσοεξαρτώμενες). Μία αρκετά ενδιαφέρουσα ουσία 
με ανδρογονική δράση είναι η δευδροεπιανδροστερό-
νη και το θειϊκό παράγωγο αυτής το οποίο χορηγού-
μενο προκαλεί ελάττωση του υποδόριου πάχους και 
γενικά του λιπώδους ιστού, αύξηση της μυικής μάζας 
και ελάττωση των επιπέδων γλυκόζης του πλάσματος. 
Έπιπρόσθετα έχει διαπιστωθεί σε πειραματόζωα η πα-
ρουσία αντιμιτωτικής δραστηριότητας.5 

Η τιβολόνη αποτελεί συνθετικό στεροειδές παρά-
γωγο της 19 nor τεστοστερόνης που παρουσιάζει ταυ-
τόχρονη οιστρογονική, προγεστερονική και ανδρο-
γονική δράση. Στα πλεονεκτήματα του φαρμάκου 
ανήκουν η ύφεση των κλιμακτηριακών αγγειοκινητι-
κών συμπτωμάτων και οιστρογονική επίδραση στον 
οστίτη ιστό, η αντιρρόπηση της οιστρογονικής δράσης 
στο ενδομήτριο και βελτίωση της επιθυμίας για σεξου-
αλική επαφή. Στα μειονεκτήματά του περιλαμβάνεται 
το γεγονός ότι δεν είναι γνωστός ακόμη ο βαθμός επί-
δρασης της σε άλλους ιστούς και ιδιαίτερα στον μαστό. 
Η τιβολόνη χορηγείται σε ημερήσια δόση 2.5mg για 
την ύφεση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων.6

Η ραλοξιφένη και βαζεδοξιφένη κατατάσσονται 
στους SERMS (επιλεκτικοί τροποποιητές οιστρογο-
νικών υποδοχέων). Η δράση τους είναι ταυτόχρονα 
αγωνιστική και ανταγωνιστική των οιστρογόνων ανά-
λογα με τον ιστό στόχο. Έιδικότερα μιμείται την δρά-

ση των οιστρογόνων στον οστίτη ιστό, στο καρδιαγ-
γειακό σύστημα και στον μεταβολισμό των λιπιδίων. 
Η δράση αυτή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη 
της 17β οιστραδιόλης και ταμοξιφαίνης. Έμφανίζουν 
αντιοιστρογονική δράση στο ενδομήτριο και έχει ανα-
σταλτική δεσμευτική δράση στους οιστρογονικούς 
υποδοχείς ανταγωνιζόμενη τον οιστρογονοεξαρτώ-
μενο πολλαπλασιασμό των ΜCF-7 κυττάρων των 
όγκων του μαστού. Στα πλεονεκτήματά τους ανήκουν 
η απουσία μιτωτικής δραστηριότητας στον μαστό και 
το ενδομήτριο. Αλλα πλεονεκτήματα είναι το γεγονός 
ότι μπορούν να χορηγηθούν χωρίς προγεσταγόνο σε 
γυναίκες με ακέραια την μήτρα και δρούν ικανοποι-
ητικά στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Τέλος δεν 
επηρεάζουν την ωοθηκική παραγωγή οιστρογόνων 
και τον υποθάλαμο-υποφυσιακό άξονα. Στα μειονε-
κτήματά τους περιλαμβάνονται η μη ικανοποιητική 
αντιμετώπιση των κλιμακτηρικών συμπτωμάτων και 
η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών όπως εξάψεων 
και κραμπών σκελών. Με βάση τα παραπάνω αποτε-
λούν θεραπεία επιλογής για πρόληψη οστεοπόρωσης 
σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου για καρκίνο του μα-
στού και σε περιπτώσεις εμφάνισης αιμόρροιας κατά 
την συμβατική θεραπεία.7,8 

Τα φυτοιστρογόνα είναι συστατικά φυτών με οι-
στρογονική δράση και πιθανή θετική θεραπευτική πα-
ρέμβαση στην συμπτωματολογία της εμμηνόπαυσης. 
Η πλέον γνωστή πηγή προέλευσης είναι τα κηπευτικά 
και ιδιαίτερα η σόγια. Σύμφωνα με επιδημιολογικές 
έρευνες έχουν ευνοϊκή επίδραση στην ύφεση των αγ-
γειοκινητικών συμπτωμάτων. Αντίθετα είναι λιγότερο 
αποτελεσματικά αναφορικά με την δράση τους στην 
ατροφία του ουροποιογεννητικού συστήματος. Έχει 
αναφερθεί ότι σε γυναίκες με ελαφρά και μέτρια συ-
μπτωματολογία και αντένδειξη εφαρμογής της ΘΟΥ 
ο εμπλουτισμός του διαιτολογίου με τροφές πλούσιες 
σε φυτοιστρογόνα πιθανόν να είναι ωφέλιμος. Τέλος 
μακροπρόθεσμα η σόγια πιθανόν να προστατεύει το 
καρδιαγγειακό σύστημα ενώ αντίθετα η επίδρασή της 
στην οστεοπόρωση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.9

Οδοί χορήγησης ΘΟΥ
Οι οδοί χορήγησης των ιδιοσκευασμάτων της ΘΟΥ εί-
ναι βασικά δύο η από του στόματος και η παρεντερική 
που διακρίνεται περαιτέρω σε ενέσιμη, διαδερμική και 
τοπική. Περισσότερο συχνή είναι η από του στόματος. 
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Τα λαμβανόμενα από του στόματος στεροειδή μετά 
την απορρόφησή τους από τον γαστρεντερικό σωλήνα 
διέρχονται από το ήπαρ πριν εισέλθουν στην γενική 
κυκλοφορία και υπόκεινται στο λεγόμενο μεταβολι-
σμό της πρώτης διόδου.. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μι-
κρό κλάσμα (5%) δραστικής ουσίας να εισέρχεται στη 
γενική κυκλοφορία. Τα από του στόματος χορηγούμε-
να οιστρογόνα διεγείρουν την παραγωγή στο ήπαρ 
ουσιών με πιθανή ανεπιθύμητη δράση όπως παραγό-
ντων πήξεως (ΙΙ, ΙΙΙ, V, VII) και αγγειοτενσινογόνου, 
αυξάνουν όμως ταχέως την HDLκαι ελαττώνουν την 
LDL σαν συνέπεια του μεταβολισμού πρώτης διόδου.
(10) Στα πλεονεκτήματα ανήκουν η δυνατότητα ημε-
ρήσιας διακοπής της θεραπείας, ή ελάττωσης της δό-
σης σε περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών ή αντίθετα 
η δυνατότητα αύξησης της δόσης. Έπιτρέπει επίσης 
την εφαρμογή μονοθεραπείας ή συνδυασμένης θε-
ραπείας μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ανεξάρτητων 
σκευασμάτων.

 Η παρεντερική θεραπεία είναι διαθέσιμη είτε για 
ημερήσια χρήση είτε για μεγαλύτερα χρονικά διαστή-
ματα (μέχρι 6 μήνες). Η ημερήσια χρήση εφαρμόζεται 
για την γρήγορη αποδρομή αγγειοκινητικών συμπτω-
μάτων μετά από χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών. 
Η χορήγηση είναι δυνατόν να διακοπεί ή να ελαττω-
θεί η δοσολογία σε ημερήσια βάση. Η μηνιαία ή κατά 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα δοσολογία έχει το 
μειονέκτημα της απώλειας δυνατότητας άμεσης δια-
κοπής προσφέρει όμως το πλεονέκτημα των σταθερών 
ελέγχων από τον θεράποντα ιατρό. Με την παρεντερι-
κή χορήγηση παρακάμπτεται η πρώτη δίοδος από τον 
ήπαρ και δεν διεγείρεται ο ηπατικός μεταβολισμός.11 

Από τα υπόλοιπα είδη της παρεντερικής χορήγησης 
το υποδόριο εμφύτευμα διατηρεί σταθερά επίπεδα 
οιστρογόνου για 6 περίπου μήνες. Έίναι περισσότερο 
χρήσιμο για γυναίκες με καλή ανοχή οιστρογόνων 
επειδή δεν είναι δυνατή η ταχεία διακοπή της θερα-
πευτικής αγωγής. Το διαδερμικό αυτοκόλλητο τοπο-
θετείται στο δέρμα και απελευθερώνει σταδιακά στην 
κυκλοφορία οιστρογόνο ή οιστρογόνο και προγεστε-
ρινοειδές. Αντικαθίσταται κάθε 3-7 ημέρες. Κατά την 
διάρκεια παραμονής του στο δέρμα απελευθερώνει 
τις στεροειδείς ορμόνες σε φυσιολογικά επίπεδα.12 Η 
τοπική οδός ενδείκνυται για την θεραπεία ατροφικών 
διαταραχών όπως κολπίτιδας και αιδοιίτιδας. Περιέ-
χει κύρια το βιολογικά ασθενέστερο οιστρογόνο την 

οιστριόλη. Χορηγείται κυρίως υπό μορφή κρέμας δα-
κτυλίου ή υποθέτου.13

Αναφορικά με τα είδη της ΘΟΥ η θεραπεία δια-
κρίνεται σε μονοθεραπεία που περιλαμβάνει ένα 
στεροειδές και σε συνδυασμένη θεραπεία που περι-
λαμβάνει κύρια δύο είδη στεροειδών ορμονών. Η μο-
νοθεραπεία με οιστρογόνα ενδείκνυται μόνο σε ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε υστερεκτομία. Η κυκλική 
συνδυασμένη θεραπεία προσεγγίζει περισσότερο το 
ορμονολογικό προφίλ της αναπαραγωγικής ηλικίας. 
Αποτελεί τον δημοφιλέστερο τύπο θεραπείας στην 
προ και περι-εμμηνοπαυσιακή περίοδο. Έπιπρόσθετα 
γυναίκες με ανώμαλους κύκλους επωφελούνται από 
το γεγονός ότι η προγεστερόνη ομαλοποιεί τους ανε-
πιθύμητους ανώμαλους κύκλους. Αντίθετα αρκετές 
γυναίκες που ξεκινούν την ΘΟΥ μερικά χρόνια μετά 
την εμμηνόπαυση θεωρούν την επάνοδο της έμμηνης 
ρύσης ως μειονέκτημα και διακόπτουν την θεραπεία. 

Η συνεχής συνδυασμένη θεραπεία εφαρμόζεται για 
να αυξήσει την ανοχή,να ελαχιστοποιήσει την αιμόρ-
ροια ή να εγκαταστήσει πλήρη αμηνόρροια ειδικά σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η συνεχής χορήγηση 
τιβολόνης αποτελεί επίσης μία ικανοποιητική λύση σε 
εμμηνοπαυσιακές γυναικες για τουλάχιστον ένα χρό-
νο. 

Τρόπος & διάρκεια χορήγησης 
Η πρώτη συνταγογράφηση συνήθως είναι τρίμηνη 
ακολουθούμενη από 6μηνιαία χορήγηση Παρατηρεί-
ται ύφεση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων μετά 
από ικανοποιητική θεραπεία λίγων εβδομάδων. Ο 
ρυθμός βελτίωσης των ουρογεννητικών συμπτωμάτων 
είναι περισσότερο βραδύς. Τέλος απαιτείται επανε-
κτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής 
αγωγής επί ετήσιας βάσης.14 Δεν υπάρχει συμφωνία 
αναφορικά με την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. 
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται 
μέχρι την αποδρομή των συμπτωμάτων. Συνήθως θε-
ραπεία 3-5 ετών αρκεί για την πλήρη ύφεση των συ-
μπτωμάτων χωρίς να αποκλείεται η υποτροπή επί δια-
κοπής της οπότε χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας. 
H υποτροπή είναι αναπόφευκτη αναφορικά με την 
συμπτωματολογία της ουρογεννητικής ατροφίας. Η 
διακοπή της θεραπευτικής αγωγής χωρίς την ιατρική 
συναίνεση οφείλεται συχνά σε γεγονότα που συμβαί-
νουν κατά την περίοδο αυτή στην ηλικία της γυναίκας 
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όπως π.χ η συνταξιοδότηση η ή εμφάνιση καρκίνου 
μαστού σε συγγενή ή φίλη. Πάντως σε κάθε περίπτωση 
για την συνέχιση της αγωγής για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ΄’όψιν ο 
πιθανόν ολίγο αυξημένος σχετικά κίνδυνος καρκίνου 
μαστού και θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 

ΘΟΥ και θρομβοεμβολικά επεισόδια
Η ΘΟΥ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής 
θρόμβωσης που εξαρτάται από ατομικούς παράγο-
ντες και παράγοντες σχετιζόμενους με την θεραπεία. 
Η διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων φαίνεται ότι 
συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο συγκρινόμενη με 
την αντίστοιχη από του στόματος.16 Υπάρχει μία 
αμφισβητήσιμη σχέση μεταξύ ΘΟΥ και καρδιαγ-

γειακής νόσου με τον χρόνο και την διάρκεια της 
θεραπείας να επηρεάζουν την πορεία της νόσου. Σε 
γενικές γραμμές η χορήγηση ΘΟΥ μπορεί να μειώ-
σει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου 
και ειδικότερα τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 
50% εφ όσον χορηγηθεί εντός 10 ετών από την έναρ-
ξη της. Σε γενικές γραμμές τα οιστρογόνα έχουν 
ευνοϊκή επίδραση στο λιπιδαιμικό προφίλ αυξάνο-
ντας τα επίπεδα της HDL και μειώνοντας τα αντί-
στοιχα της LDL. 

Σύμφωνα με την διαπίστωση του National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) η ΘΟΥ δεν 
αυξάνει τον κίνδυνο και την θνησιμότητα από καρδι-
αγγειακή νόσο εφόσον χορηγηθεί σε γυναίκες ηλικίας 
μικρότερης των 60 ετών17. Θ

  Η σύγχρονη άποψη αναφορικά με την ορμονική θεραπεία υποκατάστασης είναι αυτή να  χορηγείται 
σε περιεμμηνοπαυσιακές και πρώιμες εμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς αντενδείξεις και μετά από συ-
στηματική ενημέρωση σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και οφέλη.
  Δεν συνιστάται έναρξη της θεραπείας μετά την ηλικία των 60 ετών. 
  Σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση< 40 ετών συνιστάται η χορήγηση υποκατάστασης με ορμόνες του 
φύλου μέχρι την ηλικία των 51 ετών για την θεραπεία των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων ,και για την 
πρόληψη της οστεοπόρωσης και των καρδιαγγειακων νοσηματων

Take home messages

Approximately 80%of menopausal women have symptoms related to menopause. Although a quarter of those 
symptoms appear to be severe only a small proportion of menopausal women take hormone replacement 
therapy (HRT). Symptoms of the menopause last far longer than most women assume. Usual menopausal 
vasomotor symptoms, including night sweats and hot flushes, occur in more than half of women for more than 
seven years. HRT is a direct treatment for the typical menopause-related symptoms. Extensive controversy 
over estrogen usage has occurred over the past 17years with major reevaluation of the topic over the past 2 
years. Topical hormonal therapies are also available for women with symptoms, who cannot take or wish to 
avoid systematic hormone therapies.

KEYWORDS: Menopause / hormone replacement therapy / estrogens / progestogens

Synopsis

Hormone Replacement Therapy in menopause. When-how and for how long?
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Αναιμία στην Εγκυμοσύνη

1

Ο φόβος για την πιθανή συσχέτιση του καρκίνου του μαστού ή ενδομητρίου της οιστρογονοθεραπείας μόνης 
ή σε συνδυασμό με προγεστερινοειδή με σκοπό την αντιμετώπση των εμμηνοπαυσιακών προβλημάτων, οδή-
γησε στην εφαρμογή εναλλακτικών θεραπευτικών αγωγών και μεθόδων. Στην παρούσα ανασκόπηση παρου-
σιάζονται διάφορα θεραπευτικά σχήματα και εφαρμογές όπως στερινοειδή και μη φάρμακα ή φυτικά προϊό-
ντα, καθώς και συμπληρωματικοί τρόποι που ανακουφίζουν την εμμηνοπασιακή γυναίκα χωρίς να επιδρούν 
στην μήτρα και τον μαστό. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εμμηνόπαυση / τιβολόνη / ραλοξιφαίνη / φυτοοιστρογόνα / εναλλακτικές 
θεραπείες
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Mini Symposium

Εισαγωγή
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, όταν οι Allen 
και Doisy απομόνωσαν και συνέθεσαν το πρώτο 
φυσικό οιστρογόνο, την οιστρόνη, τα οιστρογό-
να αποτέλεσαν μια από τις βασικές θεραπευτικές 
αγωγές για διάφορες παθήσεις και προβλήματα 
της γυναίκας, όπως αυτά του εμμηνοπαυσιακού 
συνδρόμου. Η αδυναμία όμως χορήγησης τους 
απο το στόμα, περιόριζε την ευρεία χρήση τους. 
Κατά την δεκαετία του ’30 η σύνθεση μιας μη 
αρωματικής ένωσης, της στιλβεστρόλης, που είχε 

οιστρογονικές ιδιότητες και η χορηγησή της γι-
νόταν απο το στόμα, έδωσε νέα ώθηση στην χρή-
ση τέτοιων φαρμάκων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της εμμηνοπαυσιακής γυναίκας. 

Σχεδόν ταυτόχρονα άρχισε μια έντονη αμφι-
σβήτηση κατά πόσο τα οφέλη συνοδεύονται και 
από αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου 
του μαστού και του ενδομητρίου. Έκτοτε και μέ-
χρι σήμερα παρά τις διάφορες διεθνείς μελέτες 
περί του αντιθέτου, ο φόβος ακόμα και ο πανικός 
οδήγησαν την ιατρική κοινότητα στην εφαρμογή 

Βασίλειος Α. Τζιγγούνης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Εναλλακτικές θεραπείες  
για την αντιμετώπιση  
των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων 
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διάφορων φαρμακευτικών ουσιών και μεθόδων 
που να μην έχουν παρουσιάσει τέτοιο κίνδυνο 
καρκινογένεσης.1-3.

Οιστριόλη
Με γνώμονα τις πρωτοποριακές έρευνες των 
Jensen και Gorski, αποδείχθηκε ότι η βασική 
προϋπόθεση για την εκδήλωση της οιστρογονι-
κής δράσης είναι η δέσμευση της ορμόνης με τους 
ανάλογους κυτταρικούς υποδοχείς, ERα και ERβ. 
Η οιστριόλη, μία εκ των τριών φυσικών οιστρο-
γόνων, δεν επιδρά στο ενδομήτριο και τον μαστό 
καθ’ όσον δεν δεσμεύεται από τους ERα υποδοχείς 
ενώ αντίθετα βελτιώνει το ατροφικό κολπικό επι-
θήλιο και αυτό της ουροδόχου κύστεως και ουρή-
θρας, επειδή δεσμεύεται από τους ERβ υποδοχείς. 
Η βελτίωση των αγγειοκινητικών ενοχλημάτων 
(εξάψεις, εφιδρώσεις) είναι μέτρια ενώ ουδεμία 
επίδραση υπάρχει στα οστά.4-6.

Τιβολόνη
Μια εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπι-
ση σχεδόν του συνόλου των εμμηνοπαυσιακών 
συμπτωμάτων είναι η χορήγηση τιβολόνης. Έχει 
παρατηρηθεί ότι η τιβολόνη βελτιώνει την ποιότη-
τα ζωής των εμμηνοπαυσιακών γυναικών ενώ δεν 
επιδρά στον μαστό και το ενδομήτριο. Η τιβολόνη 
είναι προγεστερινοειδές και ανήκει στα 19 νορ-
στερινοειδή. Η βιολογικής της δράση οφείλεται 
στους μεταβολίτες της. Μεταβολίζεται ταχύτατα 
σε 3α και 3β υδροξυτιβολόνη που δεσμεύεται από 
τους οιστρογονικούς υποδοχείς και σε Δ4 ισομερές 
που δεσμεύεται από τους προγεστερονικούς και 
ανδρογονικούς υποδοχείς. Για τον λόγο αυτό η 
τιβολόνη παρουσιάζει οιστρογονική δράση στον 
κόλπο, τα οστά και τον εγκέφαλο και ανδρογονι-
κή-προγεστερονική δράση στον ενδομήτριο και 
τον μαστό, ώστε να παρέχει σημαντική ασφάλεια 
σε αυτά τα όργανα. Έπί πλέον η τιβολόνη βελτιώ-
νει την σεξουαλική διάθεση λόγω των ανδρογονι-
κών ιδιοτήτων της.7-10.

Επιλεκτικοί Ρυθμιστές Οιστρογονικών 
Υποδοχέων - Selective Estrogen Receptor 
Modulators (SERMs)
Η χρήση των SERMs στην εμμηνόπαυση έχει προ-

έλθει από την γνώση μας ως ωοθυλακιορρηκτικά 
και αντικαρκινικά φάρμακα. Ο κύριος εκπρόσω-
πος των SERMs είναι η ραλοξιφαίνη που προέρ-
χεται από τροποποίηση της δομής της κιτρικής 
κλομιφαίνης (ωοθυλακιορρηκτικό) και της ταμο-
ξιφαίνης (αντικαρκινικό του μαστού).

Η ιδιομορφία των SERMs είναι ότι συμπεριφέ-
ρονται ανταγωνιστικά στα όργανα στόχους όπου 
επικρατούν οι α-οιστρογονικοί υποδοχείς (ενδο-
μήτριο, μαστός) και συναγωνιστικά στα όργανα 
που επικρατούν οι β υποδοχείς (οστά). Για τους 
λόγους αυτούς η ραλοξιφαίνη δεν διεγείρει το εν-
δομήτριο και αναστέλει την υπερπασία των λείων 
μυϊκών κυττάρων της μήτρας. Έπιπλέον στο μα-
στό παρουσιάζει αντικαρκινική δράση όχι όμως 
στο βαθμό της ταμοξιφαίνης. Η ραλοξιφαίνη στα 
οστά επιδρά θετικά αυξάνοντας την οστική πυ-
κνότητα και αποτρέποντας την εμφάνιση βαρεί-
ας οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης δρώντας όπως τα 
οιστρογόνα. Έπιπλέον η ραλοξιφαίνη μειώνει τα 
επίπεδα της οστεοκαλσίνης και προάγει το θετικό 
ισοζύγιο του ασβεστίου.

Η χορήγηση διφωσφονικών αλάτων αποτελεί 
μια επικουρική εναλλακτική επιλογή. Τέλος δεν 
πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η πρόσληψη 
ασβεστίου και βιταμίνης D μαζί με την σωματι-
κή άσκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
διατήρηση της καλής υγείας των οστών. Έπίσης, 
η ραλοξιφαίνη σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρό-
πο ζωής ελαττώνει με τον ίδιο μηχανισμό όπως η 
οιστρογονοθεραπεία την συγκέντρωση της ολικής 
χοληστερίνης στο αίμα και δρα καρδιοπροστατευ-
τικά αναστέλοντας την οξείδωση της LDL. Κατά 
την χορήγηση ραλοξιφαίνης έχουν αναφερθεί 
ορισμένες παρενέρεγειες χωρίς ιδιαίτερη βαρύτη-
τα όπως εξάψεις, ναυτία και μυαλγία. Σπανιότατα 
και σε συχνότητα που δεν υπερβαίνει την 1 στις 
10.000 γυναίκες υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Το γεγονός αυτό 
καταδυκνύει την ασφάλεια της αγωγής.11-13

Φυτικά Προϊόντα
Α) Φυτοοιστρογόνα
Μια μεγάλη ομάδα φυτικών ουσιών με εκτεταμένη 
παρουσία στο φυτικό βασιλείο αποτελούν τα φυ-
τοοιστρογόνα. Ονομάζονται έτσι γιατί η βασική 
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τους χημική δομή εμπεριέχει φαινολικό δακτύλιο 
όπως και τα οιστρογόνα. Παρά ταύτα η βιολογική 
τους ισχύ είναι κατά πολύ ασθενέστερα αυτών. Τα 
δύο κύρια προϊόντα των φυτοοιστρογόνων είναι 
οι ισοφλαβόνες και οι λιγνάνες.

Οι ισοφλαβόνες αποτελούν την πλέον συνήθη 
μορφή των φυτοοιστρογόνων. Οι σημαντικότε-
ρες ισοφλαβόνες είναι η γενιστείνη και η δαϊζείνη 
που ανισχνεύονται σε ικανές ποσότητες στη σό-
για και τα κόκκινα τριφύλια. Οι λιγνάνες έχουν 
ως κύριες πηγές προέλευσης το μπρόκολο και το 
σπανάκι. Έπίσης, η παρασκευή πράσινου τσαγιού 
με καυτό νερό απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες 
λιγνανών. Η γενιστεϊνη αποτελεί την απλούστε-
ρη ως προς την δομή της μορφή φλαβονοειδών. 
Δεσμεύεται από τους οιστρογονικούς υποδοχείς 
καθώς εμπεριέχει φαινολικό δακτύλιο όπως τα οι-
στρογόνα. Έπιπλέον, καθώς χημικά μοιάζει με την 
ταμοξιφαίνη εμφανίζει τόσο οιστρογονικές όσο 
και αντιοιστρογονικές ιδιότητες. 

Η κλινική εμπειρία σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα των φυτοοιστρογόνων προέρχεται 
κυρίως απο την Ιαπωνία και την Κίνα καθώς το 
διαιτολόγιο τους βασίζεται στη σόγια. Σε εμμηνο-
παυσιακές γυναίκες στην Ιαπωνία που σιτίζονται 
με σόγια παρατηρήθηκε ότι παρουασίαζαν βελ-
τίωση των αγγειοκινητικών τους ενοχλημάτων. 
Ακόμα, αναφέρθηκαν πολύ χαμηλά ποσοστά εμ-
φάνισης καρκίνου του μαστού. 

Πρόσφατα, στην Έυρώπη και στην  Βόρεια Αμε-
ρική, εμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λόγω προσω-
πικών πεποιθήσεων αποφεύγουν την λήψη φαρμά-
κων κάνουν ευρεία χρήση φυτοοιστρογόνων και 
αναφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Β) Άλλες Φυτικές Ουσίες
Έκτός από τα φυτοοιστρογόνα, διάφορα βότανα 
και καρποί όπως η βαλεριάνα, το βάλσαμο του 
Αγίου Ιωάννη, ο λυκίσκος, η ρίζα Ginger και τα 
μαύρα φασόλια έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
ανακούφιση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμά-

των. Πιθανολογείται ότι η αποτελεσματικότητα 
τους, αν υπάρχει, οφείλεται στην σεροτονική και 
ντοπαμινική τους δράση, καθώς δρουν ως ήπια 
ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά.16-17.

Δεϋδροεπιανδροστερονη (ΔΕΑ)
Η ΔΈΑ είναι ένα ενδογενές στερινοειδές που εκ-
κρίνεται απο τον φλοιό των επινεφριδίων και 
αποτελεί πρόδρομο ουσία της τεστοστερόνης και 
των οιστρογόνων. Έχει αναφερθεί ότι δρα απο-
τελεσματικά ως προς την βελτίωση των εξάψεων, 
των εφιδρώσεων και της σεξουαλικής διάθεσης 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.18

Ενναλακτικές Προτάσεις
Η ομοιοπαθητική αγωγή, ο βελονισμός, η αρωμα-
τοθεραπεία και η ρεφλεξολογία, έχουν προταθεί ως 
εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ελάφρυνση των 
εμμηνοπαυσιακών προβλημάτων. Σύμφωνα με πολ-
λές αναφορές ο βελονισμός όπως και άλλες μέθοδοι, 
ενεργοποιούν τον μηχανισμό παραγωγής ενδορφί-
νων και ως εκ τούτου δρουν ευεργετικά κυρίως στο 
θυμικό των εμμηνοπαυσιακών γυναικών.19-20

Συμπεράσματα
Στο ιατρικό οπλοστάσιο υπάρχει ένας ευρύς κατά-
λογος θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντι-
μετώπιση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων 
και προβλημάτων, εκτός της κλασικής θεραπειάς 
ορμονικής υποκατάστασης. Η χρήση της οιστριό-
λης, τιβολόνης ή ραλοξιφαίνης θεωρείται η πλέ-
ον ασφαλής και αποτελεσματική φαρμακευτική 
αγωγή. Απο τα φυτοοιστρογόνα, οι ισοφλαβόνες 
αποτελούν μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση. 
Οι άλλες προτεινόμενες αγωγές δεν έχουν ισχυρή 
επιστημονική τεκμηρίωση. Τέλος, πρέπει να τονι-
σθεί ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής, με ισορροπημέ-
νη διατροφή και καθημερινή σωματική άσκηση 
χωρίς χρήση αλκοόλ και καπνού, αποτελεί βασι-
κή προϋπόθεση για την ικανοποιητική ποιότητα 
ζωής της εμμηνοπαυσιακής γυναίκας. Θ
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  Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης δεν αποτελεί την μοναδική αγωγή για την εμμηνόπαυση.
  Φαρμακευτικές θεραπείες χωρίς επίδραση στον μαστό και την μήτρα έιναι η χρήση οιστριόλης, τιβολό-
νης, ραλοξιφαίνης, Δ.Έ.Α και φυτοοιστρογόνων.
  Έναλλακτικές προτάσεις όπως η ομοιοποθητική, ο βελονισμός, η αρωματοθεραπεία και η ρεφλεξολο-
γία είναι αμφιλεγόμενες.

Take home messages

Hormone replacement therapy  is not suitable for all menopausal women mainly because of the fear of associated 
risk of breast and endometrial cancer. Estriol, Tibolone, SERMs and DEA have been used as alternatives 
for this purpose with adequate results. Also, other modalities such as herbs, phytoestrogens, homeopathy, 
acupuncture, aromatherapy and reflexology, have been used in many cases, but with questionable benefits. 

KEYWORDS: Menopause / tibolone / raloxifene / phytoestrogens / alternative treatments

Synopsis

Alternative treatments  for the management of menopausal symptoms
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Η Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασςη (ΘΟΥ) αποτελεί ασφαλή επιλογή για υγιείς συμπτωματικές γυναί-
κες που διανύουν την πρώτη δεκαετία εμμηνόπαυσης ή γυναίκες κάτω των 60 ετών και οι οποίες δεν έχουν 
αντενδείξεις στην χορήγηση ΘΟΥ (όπως ιστορικό καρκίνου μαστού ή ενδομήτριου, στεφανιαία νόσος, προ-
ηγούμενο φλεβικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ενεργό ηπατικό νόσημα). 
Βασική ανησυχία των εμμηνοπαυσιακών γυναικών πριν τη χορήγηση ΘΟΥ, είναι ο κίνδυνος για την ανά-
πτυξη καρκίνου του μαστού. Η συσχέτιση της ΘΟΥ  με τον καρκίνο του μαστού προέρχεται από μελέτες 
που έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια χορήγηση ΘΟΥ με οιστρογόνα και προγεστερινοειδή αυξάνει τον κίν-
δυνο καρκίνου του μαστού. Αντίθετα, μονοθεραπεία με οιστρογόνα φαίνεται ότι δεν αυξάνει τον κίνδυ-
νο για καρκίνο του μαστού.
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Mini Symposium

Εισαγωγή
Η διάγνωση της εμμηνόπαυσης γίνεται αναδρομι-
κά όταν μια γυναίκα δεν παρουσιάζει έμμηνο ρύση 
για 12 μήνες, χωρίς κάποια άλλη παθολογική αιτία. 
Η μέση ηλικία εμφάνισης της εμμηνόπαυσης είναι 
τα 51.4 έτη, ως αποτέλεσμα εξάντλησης των ωοθη-
κών εφεδρειών.1 

O όρος Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης 

(ΘΟΥ), περιλαμβάνει θεραπείες τόσο με οιστρογό-
να όσο και συνδυαστικά οιστρογόνα με προγεστε-
ρινοειδή, ανάλογα με το αν η γυναίκα έχει υπο-
βληθεί ή όχι σε υστερεκτομή. Σε γυναίκες που δεν 
έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή, χρειάζεται να 
χορηγηθεί και προγεστερινοειδές για την πρόληψη 
της υπερπλασίας και του καρκίνου του ενδομητρί-
ου που σχετίζεται με χορήγηση οιστρογόνων.2

Ιωάννης Μπούτας1,  Σοφία Καλανταρίδου2

Γ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Έθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης 
και καρκίνος του μαστού. 
Νεώτερα δεδομένα. 
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Βασικός στόχος της ΘΟΥ είναι η αντιμετώπιση των 
εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων και κυρίως των αγ-
γειοκινητικών συμπτωμάτων, όπως οι εξάψεις που 
επιδρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ποιότητα ζωής 
των γυναικών. Η χρήση ορμονικών σκευασμάτων 
κατά την εμμηνόπαυση έχει ευεργετικά αποτελέσμα-
τα και σε πολλά άλλα συμπτώματα, όπως ευερεθιστό-
τητα, κατάθλιψη, ουρογεννητικό σύνδρομο, διαταρα-
χές του ύπνου και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και 
αρθραλγίες.

Η μελέτη Women΄s Health Initiative (WHI), που 
αφορούσε σε γυναίκες άνω των 60 ετών, παρουσίασε 
τις διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες της ΘΟΥ. Η ηλι-
κιακή αυτή ομάδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
την πλειοψηφία των γυναικών που  εμφανίζουν τα 
πρώτα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα. Αυτά αφο-
ρούν σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας, κυρίως στην 4η 
και 5η δεκαετία της ζωής τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
ο πενταετής κίνδυνος από τη χρήση ΘΟΥ, είναι χα-
μηλός.3

Τα αγγειοκινητικά συμπτώματα (εξάψεις), απο-
τελούν τη βασική  ένδειξη για την  ΘΟΥ. Υπάρχουν 
πολλές ενδεδειγμένες θεραπείες για την αντιμετώπιση 
των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων, ανάλογα με το 
αν μια γυναίκα μπορεί ή όχι να λάβει ΘΟΥ. Καμία 
θεραπεία όμως δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο τα 
οιστρογόνα.4

Γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού, στεφα-
νιαία νόσο, προηγούμενο φλεβικό θρομβοεμβολικό 
επεισόδιο ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ενεργό ηπατικό 
νόσημα, ανεξήγητη κολπική αιμορραγία, καρκίνο εν-
δομήτριου ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, δεν μπο-
ρούν να λάβουν ΘΟΥ.4

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που υπολογίζουν τον 
κίνδυνο τόσο για καρδιαγγειακά νοσήματα όσο και 
για τον καρκίνο του μαστού. Ο υπολογισμός του κιν-
δύνου συστήνεται πριν την έναρξη της ΘΟΥ, από όλες 
τις επιστημονικές εταιρείες.4 Γυναίκες με συμπτώματα 
και με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου για καρδι-
αγγειακά συμβάματα ή μέτριο/υψηλό κίνδυνο για 
την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, δεν μπορούν να 
λάβουν ΘΟΥ και πρέπει να κατευθύνονται προς τη 
χρήση εναλλακτικών μη ορμονικών θεραπειών.

Έναρξη θεραπείας
Μόλις ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός και απεικο-

νιστικός έλεγχος και μετά την λήψη πλήρους ιστο-
ρικού, πρέπει να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για την 
χορήγηση ΘΟΥ. Ο τύπος του οιστρογόνου και ο 
τρόπος χορήγησής (per os, διαδερμική, συστηματι-
κή χορήγηση, τοπικά gel και λοσιών, ενδοκολπικές 
κρέμες καθώς και κολπικοί δακτύλιοι),καθώς και η 
ανάγκη ή όχι για συνδυασμένη χορήγηση προγε-
στερινοειδούς, αποτελούν σημαντικά βήματα στην 
επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Σε ορισμένες 
χώρες, αλλά όχι στην Έλλάδα, υπάρχει και η επιλο-
γή του υποδόριου εμφυτεύματος.5 

Όπως προαναφέρθηκε, η θεραπεία με οιστρογόνα 
παραμένει το “Gold Standard” για την ανακούφι-
ση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα 
των εξάψεων. Η διαδερμική χορήγηση 17β-οιστρα-
διόλης, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή, γιατί σχε-
τίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών όπως, 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, θρομβοεμβολικά  
επεισόδια και υπερτριγλυκεριδαιμία.6

Η οδός χορήγησης καθώς και η δοσολογία των 
οιστρογόνων, αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
εμφάνιση ή όχι ανεπιθύμητων ενεργειών, χωρίς βέ-
βαια αυτό να σημαίνει μειωμένη αποτελεσματικό-
τητα:

1. Όσον αφορά στο λιπιδαιμικό προφίλ, τα από 
του στόματος οιστρογόνα έχουν ευνοϊκότερη επί-
δραση. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει αποδειχθεί μα-
κροπρόθεσμα κάποιο κλινικό όφελος. Έχει φανεί 
από την άλλη πλευρά, μια αύξηση των τριγλυκερι-
δίων στον ορό και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης.7

2. Αγγειακά εγκεφαλικά και θρομβοεμβολικά συμ-
βάματα, εμφανίζονται με σαφώς υψηλότερη συχνό-
τητα μετά από χορήγηση οιστρογόνων από το στόμα 
σε σύγκριση με την διαδερμική χορήγηση.8

3. Στην μελέτη της WHI, δεν παρατηρήθηκε αυξη-
μένος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού μετά από 4 
έτη συνδυασμένης χορήγησης ΘΟΥ.9

Κίνδυνος για καρκίνο του μαστού 
Πολλές μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει αυξημέ-
νο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού μετά 
από πολυετή χρήση της ΘΟΥ. Σε μια πρόσφατη με-
τα-ανάλυση, φάνηκε πως η θεραπεία με οιστρογόνα 
και κυρίως η συνδυασμένη θεραπεία με οιστρογό-
νο-προγεστερινοειδές, αυξάνει τον κίνδυνο ανά-
πτυξης καρκίνου του μαστού. Η μελέτη αφορούσε 
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σε γυναίκες που ελάμβαναν ΘΟΥ από την ηλικία 
των 50 ετών και για 5 συνεχόμενα έτη.10

Μια παλαιότερη μετα-ανάλυση με 51 επιδημιο-
λογικές μελέτες, που περιελάμβανε 52.705 γυναίκες 
με καρκίνο μαστού και 108.411 γυναίκες χωρίς καρ-
κίνο μαστού, διαπίστωσε ότι για κάθε έτος χρήσης 
ΘΟΥ, ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού αυξήθηκε 
κατά 2,3% [11]. Ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες 
αυτής της μελέτης, χρησιμοποιούσαν συζευγμένα 
οιστρογόνα. Τα νέα σχήματα ΘΟΥ περιλαμβάνουν 
χαμηλότερες δόσεις οιστρογόνου και προτιμάται η 
διαδερμική οδός χορήγησης. 

Αναφορικά με την μελέτη WHI, η ηλικία του πλη-
θυσμού ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη συνήθη 
ηλικία στην οποία μια γυναίκα αρχίζει να παίρνει 
ΘΟΥ για συμπτώματα, όπως οι εξάψεις.12

Η συνδυασμένη χρήση οιστρογόνου-προγεστερι-
νοειδούς, φάνηκε πως αύξησε τον κίνδυνο διηθητι-
κού καρκίνου του μαστού σε ένα διάστημα παρατή-
ρησης 5.6 ετών (HR 1.2) σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου στην οποία χορηγήθηκε placebo.13 

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύθη-
κε το 2018 με καλή μεθοδολογία, η οποία ωστόσο 
σταμάτησε πριν το προκαθορισμένο πέρας της, πα-
ρατήρησε αύξηση του κινδύνου υποτροπής καρκί-
νου του μαστού σε γυναίκες κάτω των 50 ετών που 
χρησιμοποίησαν ΘΟΥ (HR 1.56, 95% CI 1.1- 2.2) η 
οποία ήταν ανεξάρτητη από την παρουσία ορμονι-
κών υποδοχέων (HR 1.15, 95% CI 0.7 - 1.8).14 

Όσον αφορά στην μαστογραφική πυκνότητα, τα 
δεδομένα, από ένα υποσύνολο της μελέτης WHI, 
έδειξαν αύξηση τόσο με τη συνδυασμένη θεραπεία 
οιστρογόνου-προγεστερινοειδούς όσο και με τη θε-
ραπεία με μόνο οιστρογόνα. Για τη συνδυασμένη 
θεραπεία, η πυκνότητα του μαστού αυξήθηκε κατά 
4,9% το  2οέτος,  σε σύγκριση με μείωση κατά 0,8% 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.15 H χρήση 
μόνο οιστρογόνων συσχετίστηκε με μια μικρότερη 
αλλά ακόμη σημαντική αύξηση της πυκνότητας του 
μαστού σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (από-
λυτη διαφορά 2,9% σε δύο χρόνια).16

Τόσο η συνδυασμένη θεραπεία με οιστρογό-
να-προγεστερινοειδές όσο και η μονή θεραπεία 
με οιστρογόνα, αύξησαν την συχνότητα των μα-
στογραφικών ελέγχων με συστάσεις για πιο συχνή 
παρακολούθηση. Βέβαια, μόνο η συνδυασμένη θε-

ραπεία αύξησε την πιθανότητα παθολογικών μα-
στογραφικών ευρημάτων.17, 18

Διάρκεια θεραπείας και κίνδυνος καρκίνου 
του μαστού
Στις περισσότερες μελέτες, ο κίνδυνος καρκίνου 
του μαστού δεν φαίνεται να είναι αυξημένος σε 
γυναίκες που έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία με 
οιστρογόνα-προγεστερινοειδές για λιγότερο από 
τέσσερα ή πέντε χρόνια, αλλά στη συνέχεια ο 
κίνδυνος αυτός φάνηκε να αυξάνεται.11,19 Η ανά-
λυση των επιδημιολογικών μελετών στην μελέτη 
του Collaborative Group on Hormonal Factors in 
Breast Cancer, έδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος ανά-
πτυξης καρκίνου ήταν 1,35 για τις γυναίκες που 
ελάμβαναν ορμονική θεραπεία για πέντε χρόνια 
ή περισσότερο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγ-
χου.11

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και 
στη μελέτη της WHI. Σε αυτή τη μελέτη η αύξηση 
του κινδύνου παρατηρήθηκε μετά από μόνο τρία 
χρόνια χρήσης ΘΟΥ.13 Για την μεμονωμένη χορή-
γηση οιστρογόνων, δεν φαίνεται να υπάρχει αυξη-
μένος κίνδυνος καρκίνου του μαστού στην μελέτη 
της WHI. Ωστόσο, σε μια άλλη μελέτη στην οποία 
συμμετείχαν 28.835 γυναίκες που είχαν υποβληθεί 
σε υστερεκτομή, φάνηκε πως μακροπρόθεσμα, η 
χρήση οιστρογόνων συσχετίστηκε με μια στατιστι-
κά σημαντική αύξηση του κινδύνου για καρκίνο 
του μαστού.20 Ο κίνδυνος εμφάνισης ορμονοεξαρ-
τώμενων καρκίνων μαστού με θετικούς υποδοχείς 
για οιστρογόνα και προγεστερόνη (ER + / PR +) 
ήταν στατιστικά σημαντικός μετά από 15 χρόνια 
χρήσης συζευγμένων οιστρογόνων. Παρόμοια απο-
τελέσματα σημειώθηκαν και σε μια άλλη προοπτική 
μελέτη κοόρτης, την μελέτη Million Women Study 
(MWS).21 Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη παρα-
τήρησης έδειξε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
κίνου του μαστού με λιγότερο από πέντε χρόνια 
χρήσης, το οποίο είναι σε αντίθεση με την WHI και 
πολλές άλλες μελέτες.

Οι γυναίκες που είχαν σταματήσει τη ΘΟΥ πε-
ρισσότερο από πέντε χρόνια δεν ήταν σε αυξημένο 
κίνδυνο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα από το Collaborative Group 
on Hormonal Factors in Breast Cancer, ανεξάρτητα 
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από τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης.11 

Ή χρήση προγεστερινοειδούς
Η τυχαιοποιημένη μελέτη της WHI, έδειξε ότι τα 
συζευγμένα οιστρογόνα μαζί με προγεστερινοει-
δές αύξησαν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, 
συγκριτικά με την μονοθεραπεία με οιστρογόνα. 
Η πλειοψηφία των μελετών έχουν αναφέρει έναν 
μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε γυ-
ναίκες που λαμβάνουν συνδυασμένη θεραπεία σε 
σύγκριση με την οιστρογονική μονοθεραπεία.22

Τα προγεστερινοειδή μπορεί να προκαλέσουν 
αύξηση της κυτταρικής διαίρεσης στον μαστικό 
αδένα, οδηγώντας έτσι σε συσσώρευση σφαλμάτων 
DΝΑ που τελικά οδηγούν σε καρκίνο του μαστού ή 
σε μεγαλύτερο πολλαπλασιασμό κακοηθών κυττά-
ρων.23 Η επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης προέρχε-
ται από την παρατήρηση ότι η πολλαπλασιαστική 
δραστηριότητα του μαστού σε προεμμηνοπαυσια-

κές γυναίκες είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια της 
ωχρινικής φάσης του εμμηνορρησιακού κύκλου.24 
Έπιπλέον, οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε συνδυ-
ασμένη θεραπεία με οιστρογόνο-προγεστερινοειδές 
έδειξαν μεγαλύτερη αύξηση στην μαστογραφική 
πυκνότητα και μεγαλύτερο κυτταρικό πολλαπλα-
σιασμό σε καλοήθεις βιοψίες μαστού, σε αντίθεση 
με όσες ελάμβαναν θεραπεία με μόνο οιστρογόνα.25 
Ο τύπος του προγεστερινοειδούς, μπορεί επίσης να 
επηρεάσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Μια 
συνθετική προγεστερόνη που χρησιμοποιήθηκε στη 
μελέτη της WHI συσχετίστηκε με σημαντικά υψη-
λότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Έπίσης, σε 
μια προοπτική μελέτη κοόρτης περίπου 80.000 γυ-
ναικών, τα θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν οι-
στρογόνο με συνθετικό προγεστερινοειδές, παρου-
σίασαν σαφώς υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του 
μαστού, σε αντίθεση με τα σχήματα που περιείχαν 
οιστρογόνο με φυσικό προγεστερινοειδές.26 Θ

  Η απόφαση χορήγησης ΘΟΥ και ο τύπος αυτής, πρέπει να εξατομικεύεται με βάση διάφορους παρά-
γοντες, όπως η σοβαρότητα των συμπτωμάτων και ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβάματα, καρκί-
νο του μαστού, θρομβοεμβολικά συμβάματα και οστεοπόρωση. 
  H βραχυχρόνια χρήση της συνδυασμένης θεραπείας με οιστρογόνο-προγεστερινοειδές (λιγότερο από 
τέσσερα χρόνια, εάν δεν έχει προηγηθεί χρήση οιστρογόνου) φαίνεται ότι δεν αυξάνει σημαντικά τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, αν και μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη τη μαστογραφι-
κή ανίχνευση του.
  Τα οιστρογόνα, στην τυχαιοποιημένη μελέτη της WHI, δεν αύξησαν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού 
(μέση διάρκεια χρήσης 5,9 ετών). Ωστόσο, πολλές μελέτες έδειξαν αυξημένο κίνδυνο μετά από μακρο-
χρόνια χρήση (> 10 ετών).
  Ο τύπος του προγεστερινοειδούς είναι αυτό που μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο για την εμφάνιση 
καρκίνου του μαστού. 
  Σήμερα, συνιστάται να μην χρησιμοποιείται ΘΟΥ σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού.

Take home messages
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Hormone Replacement Therapy (HRT) is a safe option for healthy symptomatic women who are in their first 
decade of menopause or women under 60 without contraindications to HRT administration (such as a history 
of breast or endometrial cancer, coronary artery disease, a thromboembolic event or active liver disease).
The main concern of women suffering from menopause  is the risk of developing breast cancer after the 
administration of HRT . The association of HRT with breast cancer comes from studies showing that long-
term administration of HRT with estrogen and progestins increases the risk of breast cancer. On the contrary, 
estrogen monotherapy does not appear to increase the risk of breast cancer.

KEYWORDS: Hormone replacement therapy / breast cancer / menopause
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Οι ωοθηκικές κύστεις είναι συχνές στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η ανεύρεση τους είναι συνήθως τυ-
χαίο εύρημα στον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο ή μετά από κάποια απεικονιστική εξέταση. Ο κολπικός υπέ-
ρηχος και η μέτρηση του CA 125 είναι τα πιο αξιόπιστα εργαλεία που διαθέτουμε για τη διάγνωση καθώς 
και την παρακολούθηση αυτών. Οι περισσότερες εξ αυτών, εφόσον αφορούν απλές μικρού μεγέθους κύστεις 
με αρνητικούς καρκινικούς δείκτες, είναι καλοήθεις και μπορούν με ασφάλεια να παρακολουθηθούν. Έπί 
ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων ή παθολογικών αιματολογικών εξετάσεων, οι ασθενείς θα πρέπει 
να παραπέμπονται σε εξειδικευμένους γυναικολόγους ογκολόγους για περαιτέρω συμβουλευτική και θερα-
πευτική αντιμετώπιση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εμμηνόπαυση / κύστεις ωοθηκών / καρκίνος ωοθηκων / υπέρηχος / CA125
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Mini Symposium

Οι ωοθηκικές κύστεις είναι συχνές στις 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ο ακρι-
βής επιπολασμός τους είναι άγνωστος 

δεδομένων των περιορισμένων δημοσιευμένων 
στοιχείων και της απουσίας καθιερωμένων προ-
γραμμάτων screening για τον καρκίνο της ωο-
θήκης. Ωστόσο μελέτες1-4 έχουν υπολογίσει την 
επίπτωση να είναι μεταξύ 5 και 17%.

Η μεγαλύτερη χρήση υπερήχων στην γυναικο-
λογική πρακτική καθώς και οι ευρέως χρησιμο-
ποιούμενες εξετάσεις της αξονικής τομογραφίας 

(CT) και μαγνητικής τομογραφίας (MRI) έχουν 
αυξήσει το αριθμό τέτοιων αλλοιώσεων που ανευ-
ρίσκονται τυχαία. Παρόλα αυτά κυστική αλλοί-
ωση σε μετεμμηνοπαυσιακή ωοθήκη θα πρέπει να 
αναφέρεται σαν κύστη ωοθήκης εάν είναι διαμέ-
τρου 1 cm ή παραπάνω. Κύστεις με μέγεθος κάτω 
του ορίου αυτού είναι άνευ κλινικής σημασίας και 
δεν απαιτείται παρακολούθηση της εξεταζόμενης.

Το 20165 το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευ-
τήρων και Γυναικολόγων εξέδωσε αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώ-

Νικόλαος Ακρίβος, Σταύρος Νάτσης, Δημήτριος Τουρλάκης.
Γ’ Κλινική Γυναικολογικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο ΥΓΈΙΑ

Όγκοι ωοθηκών σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Τεκμηριωμένη διαγνωστική 
και θεραπευτική προσέγγιση.
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πιση των ωοθηκικών κύστεων στις μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες και ειδικότερα επικέντρωσε στα εξής 
επί μέρους θέματα:

Διαγνωστική προσέγγιση - Σημασία των ωο-
θηκικών κύστεων στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες
Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να είναι ενήμεροι για την 
διαφορετική εικόνα και σημασία που μπορεί να 
έχουν οι ωοθηκικές κύστεις στις μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες.

Η διάγνωση μπορεί να γίνει είτε λόγω αιφνίδιου 
πόνου οφειλομένου σε ρήξη ή συστροφή, συμπτώ-
ματος που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, είτε κατά 
τη διάρκεια γυναικολογικού ελέγχου είτε προλη-
πτικού είτε για κάποιο σύμπτωμα (π.χ. αιμορραγία) 
είτε τέλος ως τυχαίο εύρημα κατά την εξέταση από 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Ο ρόλος του ατομικού και κληρονομικού ιστορι-
κού της ασθενούς καθώς και η κλινική εξέταση είναι 
σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να καθορίσουν 
τον κίνδυνο ανάπτυξης ωοθηκικού καρκίνου.

Στα περιστατικά αυτά σαν αρχική προσέγγιση 
προτείνεται η μέτρηση του αντιγόνου 125 (Ca 125) 
στον ορό καθώς και ο κολπικός υπέρηχος.

Η μέτρηση του Ca 125 δεν χρησιμεύει από μόνη 
της για να καθορίσει αν μια κύστη είναι κακοήθης. 
Αν και μια πολύ υψηλή τιμή μπορεί να βοηθήσει 
στη διάγνωση, μια φυσιολογική τιμή δεν αποκλείει 
τον ωοθηκικό καρκίνο λόγω της μη ειδικής φύσης 
της εξέτασης. Το αντιγόνο αυτό ευρίσκεται υψηλό 
στο 80% των επιθηλιακών καρκίνων της ωοθήκης, 
αλλά όχι στους περισσότερους βλεννώδεις όγκους. 

Έπιπλέον μη κακοήθεις γυναικολογικές παθήσεις 
(ενδομητρίωση, φλεγμονώδεις νόσοι κ.α.) μπορεί να 
αυξήσουν την τιμή του. Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς 
καρκινικούς δείκτες (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο 
CEA, cancer antigen 72-4, CA 19-9) μέχρι τώρα δεν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ότι η χρήση τους μπορεί 
να βοηθήσει στην κλινική πράξη.

Στο ερώτημα ποιά απεικονιστική μέθοδος είναι η 
ενδεδειγμένη για την αξιολόγηση των ωοθηκικών 
κύστεων στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η απά-
ντηση είναι κατηγορηματική. Το διακολπικό υπε-
ρηχορηχογράφημα είναι ο μόνος αποτελεσματικός 
τρόπος, που προσφέρει σημαντικά στη διερεύνηση 

των περιπτώσεων αυτών. 
Έπειδή το αποτέλεσμα του υπερηχογραφήματος 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του κινδύνου κα-
κοηθείας των αλλοιώσεων αυτών, η μορφολογική 
περιγραφή και η εκτίμηση των παρατηρουμένων 
στοιχείων της εξέτασης πρέπει να καταγράφονται 
σαφώς. Η απεικόνιση των ωοθηκών επηρεάζεται 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες από ορισμέ-
νους παράγοντες όπως προηγηθείσα υστερεκτομή, 
απολίνωση σαλπίγγων, ετερόπλευρη ωοθηκεκτομή, 
μεγάλη ηλικία, παχυσαρκία6 και για το λόγο αυτό 
απαιτείται εξοικείωση του εξετάζοντα για την ορθή 
ερμηνεία των ευρημάτων.

Ωστόσο και το κοιλιακό υπερηχογράφημα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ειδικά σε 
περιπτώσεις που η ωοθηκική κύστη είναι μεγάλη ή 
εκτός πεδίου μελέτης του διακολπικού υπερηχογρα-
φήματος.

Από τα λοιπά απεικονιστικά μέσα που διατίθε-
νται σήμερα η χρήση Doppler και τρισδιάστου υπε-
ρηχογραφήματος είναι περιορισμένης αξίας, ενώ η 
αξονική τομογραφία (CT), η μαγνητική τομογρα-
φία (MRI) και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
(PET–CT) δεν συστήνονται για την αρχική αξιολό-
γηση των ωοθηκικών κύστεων σε μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες. Παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμεύ-
σουν στην αξιολόγηση πιο σύνθετων αλλοιώσεων ή 
επί υποψίας νεοπλασματικής διασποράς.

Αρχική αξιολόγηση και εκτίμηση του κινδύ-
νου κακοήθειας 
O δείκτης κινδύνου κακοήθειας (RMI – Risk 
Malignancy Index) είναι ένας αριθμός που προκύ-
πτει από μαθηματικό τύπο ο οποίος λαμβάνει υπό-
ψη την τιμή του Ca 125 στον ορό της εξεταζόμενης 
σε iu/ml, τα δεδομένα του διακολπικού υπερηχο-
γραφήματος (U) και την εμμηνοπαυσιακή κατά-
σταση της ασθενούς (M). Περιγράφηκε για πρώτη 
φορά το 1990 και αναφέρεται ως RMI I7 και παρά το 
γεγονός ότι πολλές τροποποιήσεις έχουν προταθεί 
(RMI II-IV), συστηματική ανασκόπηση διαγνωστι-
κών μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο RMI I 
είναι ο πλέον αποτελεσματικός δείκτης που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με υποψία κακοήθει-
ας. Ο δείκτης RΜΙ προκύπτει από τον τύπο U x M 
x Ca 125. 
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Τα δεδομένα του κολπικού υπερηχογραφήματος 
(U) βαθμολογούνται ως εξής: 

1 βαθμός για κάθε ένα από τα ακόλουθα χαρακτη-
ριστικά: πολύχωρες κύστεις, συμπαγείς περιοχές, 
μεταστάσεις, ασκίτης και αμφοτερόπλευρες βλάβες 

U=0 (Για βαθμολογία U/S 0)
U=1 (Για βαθμολογία U/S 1)
U=3 (Για βαθμολογία U/S 2-5)
H εμμηνοπαυσιακή κατάσταση της ασθενούς (Μ) 

βαθμολογείται ως εξής:
1=προεμμηνοπαυσιακή
3=μετεμμηνοπαυσιακή
Το Ca 125 μετράται σε iu/ml και μπορεί να ποι-

κίλλει από τιμές μηδενικές μέχρι εκατοντάδες ή χι-
λιάδες μονάδες.

Τιμές RΜΙ μεγαλύτερες ή ίσες του 200 κατατάσ-
σουν την ασθενή σε ομάδα υψηλού κινδύνου και 
επιβάλλουν τον περαιτέρω έλεγχο και παραπομπή 
της σε εξειδικευμένο κέντρο. Με όριο αυτή την τιμή 
η ευαισθησία της μεθόδου είναι 78% και η ειδικότη-
τα 87% ενώ σε κέντρα που αποδέχονται ως όριο την 
τιμή των 250 μειούται η ευαισθησία, αλλά αυξάνει 
η ειδικότητα.

Με τα σημερινά δεδομένα ουδεμία εξέταση μπο-
ρεί να προσφέρει 100% ευαισθησία και ειδικότητα. 
Έπίσης είναι δύσκολο να συνδέσει κανείς την τιμή 
ενός δείκτη RΜΙ με απόλυτο κίνδυνο κακοήθειας. 
Ωστόσο αναλύοντας ιστορικά δεδομένα γυναίκες με 
RΜΙ λιγότερο του 25, μεταξύ 25 και 250 και πάνω 
από 250 έχουν κίνδυνο καρκίνου λιγότερο από 3%, 
γύρω στο 20% και γύρω στο 75% αντίστοιχα8.

Πλην του δείκτη RΜΙ και άλλα συστήματα μέ-
τρησης κινδύνου έχουν προταθεί (OVA, Risk Of 
Malignancy Algorithm – ROMA , International 
Ovarian Tumor Analysis – IOTA classification) 
που όμως απαιτούν ειδική εμπειρία και καθιστούν 
τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα πρακτικά 
ανέφικτη την χρήση τους στην καθημερινή κλινική 
πράξη.

Θεραπευτική προσέγγιση - Αντιμετώπιση 
των ωοθηκικών κύστεων
Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την συντηρητική θε-
ραπεία και την χειρουργική θεραπεία .

Ασυμπτωματικές απλές ετερόπλευρες, μονόχωρες 
ωοθηκικές κύστεις διαμέτρου < 5 εκ. έχουν χαμηλό 

κίνδυνο κακοήθειας. Με φυσιολογική τιμή Ca 125 
και RΜΙ<200 οι βλάβες αυτές μπορούν να αντιμε-
τωπισθούν συντηρητικά και να παρακολουθηθούν, 
με επανεξέταση σε 4-6 μήνες. Σε περίπτωση που σε 
διάστημα ενός έτους η κύστη μικρύνει σε μέγεθος ή 
εξαφανισθεί με φυσιολογικό Ca 125, η ασθενής εξαι-
ρείται της περαιτέρω παρακολούθησης. Σε περίπτω-
ση που εμμένει, επαναλαμβάνεται ο έλεγχος μετα 
4-6 μήνες και εφόσον τα ευρήματα παραμένουν τα 
ίδια, η αντιμετώπιση εξατομικεύεται λαμβάνοντας 
υπόψη και την θέση της ασθενούς.

Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυ-
ναικολόγων (ACOG) σε εμμένουσες ωοθηκικές κύ-
στεις συνιστά ετήσιο διακολπικό υπερηχογράφημα 
επί 3 έτη και μέτρηση Ca 125 επί 5 χρόνια9.

 Σε κάθε περίπτωση επί συμπτωματικής ασθενούς, 
αύξησης του μεγέθους της κύστης ή αύξησης της τι-
μής του Ca 125 η περαιτέρω χειρουργική αξιολόγη-
ση θεωρείται αναγκαία.

Γυναίκες που δεν πληρούν τα κριτήρια για συντη-
ρητική θεραπεία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν χει-
ρουργικά με αφαίρεση της κύστης με λαπαροσκό-
πηση ή λαπαροτομία.

Η παρακέντηση δεν συνιστάται στην αντιμετώπι-
ση των ωοθηκικών κύστεων εκτός των περιπτώσεων 
ασθενών σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου που δεν 
προσφέρονται για εγχείρηση ή άλλο χειρισμό, με 
στόχο ανακούφισης από τα συμπτώματα τους.

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση της κύστης ενδείκνυ-
ται σε ασθενείς με δείκτη RΜΙ < 200 (χαμηλού βαθ-
μού κακοηθείας) και διενεργείται από χειρουργό 
αντίστοιχης εμπειρίας και πρέπει να περιλαμβάνει 
αμφοτερόπλευρη ωοθηκοσαλπιγγεκτομή. Στις γυ-
ναίκες αυτές θα πρέπει προεγχειρητικά να έχει γί-
νει κατανοητό ότι σε περίπτωση κακοήθειας για την 
πλήρη σταδιοποίηση θα απαιτηθεί λαπαροτομία. Σε 
κάθε περίπτωση το χειρουργικό παρασκεύασμα θα 
πρέπει να αφαιρεθεί χωρίς να ραγεί διεγχειρητικά. 
Διακολπική αφαίρεση του παρασκευάσματος είναι 
επίσης αποδεκτή εφόσον ο χειρουργός διαθέτει την 
ανάλογη εμπειρία.

Η λαπαροτομία διενεργείται σε περιπτώσεις με 
δείκτη RΜΙ= ή > του 200, ή όταν έχουμε ευρήματα 
στην αξονική τομογραφία συμβατά με κακοήθεια. 
Ιδανικά πραγματοποιείται με μέση τομή από γυναι-
κολόγο ογκολόγο και περιλαμβάνει κυτταρολογική 
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εξέταση ασκίτη ή εκπλύματος, ολική κοιλιακή υστε-
ρεκτομή, αμφοτερόπλευρη σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή, 
επιπλεκτομή, πυελική και παρα-αορτική λεμφαδε-
νεκτομή και λήψη βιοψιών από ύποπτες περιοχές.

Με τα τελευταία δεδομένα10 η συστηματική πα-
ρααορτική και αμφοτερόπλευρη πυελική λεφαδενε-
κτομή παραμένει ο στόχος της χειρουργικής σταδι-
οποίησης σε πρώιμο ωοθηκικό καρκίνο. Ο ακριβής 
καθορισμός του σταδίου της νόσου έχει προγνωστι-
κή και θεραπευτική αξία. Η επιλεκτική λήψη υλι-
κού από λεμφαδένες ή ετερόπλευρη αφαίρεση λεμ-
φαδένων σε περιπτώσεις ετερόπλευρης προσβολής 

ωοθήκης δεν θεωρούνται επαρκή στοιχεία για για 
να αποκαλύψουν μια ελάχιστη σε μέγεθος λεμφαδε-
νική διήθηση και επομένως δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται αντί της συστηματικής λεμφαδενεκτομής.

Συμπερασματικά, οι περισσότερες απλές μικρού 
μεγέθους κύστεις με αρνητικούς καρκινικούς δείκτες 
σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορούν με ασφάλεια 
να παρακολουθηθούν. Έπί ύποπτων υπερηχογραφι-
κών ευρημάτων ή διαταραγμένων αιματολογικών 
εξετάσεων, οι ασθενείς θα πρέπει να παραπέπονται 
σε εξειδικευμένους γυναικολόγους ογκολόγους για 
περαιτέρω συμβουλευτική και αντιμετώπιση. Θ

  Οι ωοθηκικές κύστεις είναι συχνές στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
  Οι περισσότερες εξ αυτών, εφόσον αφορούν απλές μικρού μεγέθους κύστεις με αρνητικούς καρκινικούς 
δείκτες, είναι καλοήθεις και μπορούν με ασφάλεια να παρακολουθηθούν. 
  Έπί ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων ή παθολογικων αιματολογικών εξετάσεων, οι ασθενείς θα 
πρέπει να παραπέπονται σε εξειδικευμένους γυναικολόγους ογκολόγους για περαιτέρω συμβουλευτι-
κή και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Take home messages

Ovarian cysts are common in postmenopausal women. They are usually a random finding at the annual 
gynecological checkup or after some imaging examination. The vaginal ultrasound and CA 125 measurement 
are the most reliable tools we have for diagnosing and monitoring them. Most of these, as they relate to simple 
small-sized cysts with negative cancer markers, are benign and can be safely monitored. On suspicious 
ultrasound findings or abnormal blood tests, patients should be referred to specialist gynecologic oncologists 
for further evaluation and management.

KEYWORDS: Menopause / ovarian cysts / ovarian cancer / ultrasonography / CA125

Synopsis

Ovarian tumours in postmenopausal women. An evidence based diagnostic 
and therapeutic approach

Όγκοι ωοθηκών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 
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Αναιμία στην Εγκυμοσύνη

1

Ο πρωταρχικός στόχος της αντιμετώπισης της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης είναι η ελάττωση του 
κινδύνου εμφάνισης καταγμάτων. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νόσου στηρίζεται στο συνδυασμό 
γενικών μέτρων και φαρμακευτικής αγωγής. Τα γενικά μέτρα περιλαμβάνουν την συχνή άσκηση, την 
αποφυγή του καπνίσματος, τη σωστή διατροφή και τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D και ασβεστίου. 
Οι επιλογές φαρμακευτικής αγωγής περιλαμβάνουν τη χορήγηση θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, 
SERMs, διφωσφωνικών, τεριπαρατίδηςς και δενοσουμάμπης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οστεοπόρωση / διφωσφωνικά / ραλοξιφένη / θεραπεία ορμονικής υποκατά-
στασης / δενοσουμάμπη / τεριπαρατίδη
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Mini Symposium

Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση αποτελεί το σημαντικότερο, μετα-
βολικό νόσημα των οστών. Τα χαρακτηριστικά ευ-
ρήματα της οστεοπόρωσης αφορούν την διαταραχή 
της μικρο-αρχιτεκτονικής του οστού και την ελάτ-
τωση της οστικής μάζας. Η οστική μάζα φτάνει στο 
ζενίθ της στο τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής. 
Στη συνέχεια, διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα έως 
την εμμηνόπαυση. Από τότε αρχίζει να ελαττώνεται 
δραστικά έως το τέλος της ζωής του ανθρώπου. 

Η οστεοπόρωση αποτελεί μείζον αίτιο νοση-
ρότητας και θνησιμότητας στη Έλλάδα αλλά και 

σε όλο τον κόσμο. Έβδομήντα τοις εκατό των γυ-
ναικών άνω των 80 ετών εμφανίζουν κλινικά ή/
και ακτινογραφικά ευρήματα οστεοπόρωσης. Στη 
Μεγάλη Βρετανία, υπολογίζεται ότι η ετήσια επί-
πτωση καταγμάτων της κεφαλής του μηριαίου 
οστού είναι 60,000, ενώ τα νέα κατάγματα Colles 
ανέρχονται σε 50,000 και τα σπονδυλικά κατάγ-
ματα σε 40,000 ετησίως.1 Η συνοδός νοσηρότητα 
και θνησιμότητα είναι σημαντική, καθώς οι γυ-
ναίκες με κάταγμα της κεφαλής του μηριαίου εμ-
φανίζουν 25% θνησιμότητα στο πρώτο έτος μετά 
το κάταγμα ενώ το 50% δε θα καταφέρει να αυτο-

Γεώργιος Χριστόπουλος1, Κωνσταντίνος Σαμαράς2
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εξυπηρετείται στον ίδιο βαθμό όπως πριν.1

Ο πρωταρχικός στόχος όλων των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων είναι η μείωση του κινδύνου μελ-
λοντικού κατάγματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω θεραπευτικών παρεμβάσεων που ελαττώ-
νουν την οστική απώλεια, αυξάνουν την οστική 
μάζα και ελαττώνουν την πιθανότητα πτώσεων. Η 
σωστή στρατηγική αντιμετώπισης της οστεοπόρω-
σης οφείλει να περιλαμβάνει τόσο αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και διατροφής, όσο και τις κατάλλη-
λες, φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Η εφαρμογή 
θεραπευτικών αγωγών σε γυναίκες με οστεοπενία 
(T-Score μεγαλύτερο του -2,5) θεωρείται πρόληψη 
της οστεοπόρωσης, ενώ ως θεραπεία της νόσου 
ορίζουμε την εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβά-
σεων σε γυναίκες είτε με προϋπάρχον οστεοπoρω-
τικό κάταγμα είτε με Τ-score μικρότερο του -2,5.

Γενικά Μέτρα 
Σε κάθε μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα συστήνε-
ται μία σειρά γενικών μέτρων, που περιλαμβάνει 
σωστή διατροφή, την αποφυγή του καπνίσματος, 
την αποφυγή υπερβολικής λήψης αλκοόλ και κα-
φεΐνης. Συνιστάται επίσης ημερήσια πρόσληψη 
συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D όπως 
και η συχνή άσκηση. Η συνήθης συμβουλή που δί-
νεται περιλαμβάνει μέτρια άσκηση για 30 λεπτά, 
τρεις φορές την εβδομάδα.

Ασβέστιο
Στη μετα-ανάλυση 15 μελετών, οι Shea και συ-
νεργάτες (2002) συμπέραναν ότι η λήψη ασβε-
στίου οδηγεί σε αύξηση της οστικής πυκνότητας 
στη σπονδυλική στήλη κατά 2%, μετά από συνε-
χή λήψη για 2 έτη2. Σύμφωνα δε με την μελέτη 
Women’s Health Initiative (WHI), η συστηματική 
λήψη ασβεστίου οδήγησε στην ελάττωση της επί-
πτωσης καταγμάτων ισχίου σε γυναίκες άνω των 
65 ετών3. H συνιστώμενη ημερήσια ολική πρό-
σληψη στοιχειακού ασβεστίου για τις μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες είναι 1200-1500 mg4. Έπειδή, 
όμως, η μέση πρόσληψη Ca με τη συνήθη κατανά-
λωση γαλακτοκομικών προϊόντων είναι περίπου 
600 mg, συστήνεται όλες οι μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες να λαμβάνουν 600-900 mg στοιχεια-
κού ασβεστίου ημερησίως ως συμπλήρωμα.4 Τα 

συμπληρώματα ασβεστίου αντενδείκνυνται σε 
γυναίκες με ιστορικό νεφρολιθίασης. Ωστόσο η 
ημερήσια λήψη μέχρι 1500 mg δεν φαίνεται να 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αυτό.5

Bιταμίνη D 
Η ενδογενής παραγωγή της βιταμίνης D από το 
δέρμα μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και η πρό-
σληψή της με τροφές, όπως τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και τα λιπαρά ψάρια, αποτελούν τις 
κυριότερες, φυσικές πηγές βιταμίνης D. Η Αμε-
ρικάνικη Ακαδημία Έπιστημών συνιστά την πρό-
σληψη 400 IU βιταμίνης D στις γυναίκες ηλικίας 
51-70 ετών και 600 IU για γυναίκες άνω των 70.6 
Σύμφωνα δε με την North American Menopause 
Society, συνιστάται η ημερήσια λήψη 700-800 IU 
για τις γυναίκες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές 
που ζουν σε βόρειες περιοχές, είναι κατακεκλιμ-
μένες ή πάσχουν από χρόνιες νόσους.4-7 Γενικά η 
ημερήσια λήψη βιταμίνης D έως και 2000 IU θεω-
ρείται ασφαλής, ενώ οι μεγαλύτερες δόσεις σχετί-
ζονται με γαστρεντερικές διαταραχές, υπερασβε-
στιαιμία και υπερασβεστιουρία.4

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ
Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης 
Ο κύριος ρόλος της θεραπείας ορμονικής υποκα-
τάστασης έγκειται στην πρόληψη της οστεοπόρω-
σης αμέσως μετά την εμμηνόπαυση και όχι τόσο 
στη θεραπεία της εγκατεστημένης νόσου σε γυναί-
κες μεγαλύτερης ηλικίας. Η εξωγενής χορήγηση 
οιστρογόνων αναστέλλει την ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών και ως εκ τούτου μειώνει την οστι-
κή απορρόφηση. Στην μετα-ανάλυση των Wells 
και συνεργατών, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 57 
τυχαιοποιημένες μελέτες και συμπέραναν ότι η 
χρήση της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης 
οδήγησε σε αύξηση της οστικής πυκνότητας της 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κατά 
6,8% και κατά 4.1% στην κεφαλή του μηριαίου 
οστού.8

 Η μελέτη με τον μεγαλύτερο αριθμό βιβλιογρα-
φικό παραπομπών είναι η γνωστή Womens Health 
Initiative (WHI). Στη μελέτη αυτή, η συγχορήγηση 
συζευγμένων οιστρογόνων (0.625mg) και μεδρο-
ξυπρογεστερόνης (2,5 mg) για διάστημα 5 ετών 

Θεραπευτική αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
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οδήγησε σε αύξηση της οστικής πυκνότητας κατά 
4,5% στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στή-
λης και κατά 3,7% στο ισχίο.9 Σύμφωνα δε με την 
North American Menopause Society, μικρότερες 
δόσεις οιστρογόνων όπως 0,3 mg συνεζευγμένων 
οιστρογόνων ή 0,25 mg 17-β οιστραδιόλης μπο-
ρούν να οδηγήσουν και αυτές σε σημαντική αύξη-
ση της οστικής πυκνότητας σε αυτές τις περιοχές. 
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ορμονικής 
υποκατάστασης στην πρόληψη των καταγμάτων 
επιβεβαιώθηκε με τη μελέτη WHI, όπου διαπιστώ-
θηκε ελάττωση της συχνότητας των καταγμάτων 
ισχίου και των καταγμάτων των σπονδύλων κατά 
33% τόσο στο σκέλος της μελέτης με συνδυασμένη 
χρήση οιστρογόνων/προγεσταγόνων όσο και στο 
σκέλος της μονοθεραπείας με οιστρογόνα. 

 Η τιβολόνη αποτελεί ένα συνθετικό ανάλογο 
με οιστρογονική, προγεσταγονική και ανδρογο-
νική δράση. Η χρήση της είναι ιδιαίτερα δημοφι-
λής στην Έλλάδα. Χορηγείται ημερησίως σε δόση 
2.5mg. Η δραστικότητα της τιβολόνης όσον αφο-
ρά την πρόληψη της οστεοπόρωσης τεκμηριώθηκε 
με τη δημοσίευση της τυχαιοποιημένης μελέτης 
LIFT10. Στη μελέτη αυτή, στην οποία συμμετείχαν 
4935 γυναίκες 60-85 ετών με χαμηλή οστική πυ-
κνότητα και μέχρι ένα κάταγμα, διαπιστώθηκε 
ελάττωση του κινδύνου σπονδυλικού κατάγμα-
τος κατά 45% και μη σπονδυλικού κατάγματος 
κατά 26%. Έίναι επίσης αξιοσημείωτο, πως στη 
ίδια μελέτη διαπιστώθηκε ελάττωση του καρκίνου 
του παχέος εντέρου κατά 69% και του διηθητικού 
καρκίνου του μαστού κατά 68%. Ωστόσο, η μελέ-
τη διακόπηκε πρώιμα καθώς διαπιστώθηκε και 
διπλασιασμός του κινδύνου αγγειακού εγκεφαλι-
κού επεισοδίου στις συμμετέχουσες ασθενείς.

Εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρογονι-
κών υποδοχέων (SERMs) 
 Πρόκειται για μη στεροειδείς ενώσεις που εμφανί-
ζουν εκλεκτική οιστρογονική ή αντι-οιστρογονι-
κή δράση ανάλογα με τον ιστό, στον οποίο δρουν. 
Ο κύριος εκπρόσωπος που έχει λάβει έγκριση για 
την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης εί-
ναι η ραλοξιφένη. Το μόριο της ραλοξιφένης δρα 
σαν οιστρογονικός αγωνιστής στο ερειστικό και 
στο καρδιαγγειακό σύστημα και ως οιστρογονι-

κός ανταγωνιστής στο μαστό και στο ενδομήτριο. 
Η ημερήσια δόση της ραλοξιφένης είναι 60 mg 
από του στόματος.

Στη μελέτη MORE (Multiple Outcomes of 
Raloxifene Evaluation), η οποία αποτελεί και 
την πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη, ραλοξιφένη ή 
placebo χορηγήθηκε σε 1.145 μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες11. Τα αποτελέσματα της MORE μετά 
από πέντε χρόνια θεραπείας με ραλοξιφένη, πε-
ριλαμβάνουν σημαντική ελάττωση του κινδύνου 
καταγμάτων σε γυναίκες με διαγνωσμένη οστε-
οπόρωση (OODS RATIO: 0.13) και σημαντική 
ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπενίας 
σε γυναίκες με φυσιολογική οστική πυκνότητα 
(ΟDDS RATIO: 0.11). Έίναι επίσης αξιοσημείωτο 
πως η ραλοξιφένη δρα προστατευτικά έναντι του 
κινδύνου διηθητικού καρκίνου του μαστού όπως 
και του καρκίνου του μαστού με θετικούς οιστρο-
γονικούς υποδοχείς. Ωστόσο, η μελέτη MORE συ-
σχέτισε τη χορήγηση ραλοξιφένης με αύξηση της 
εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων και με 
επιδείνωση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, χωρίς όμως 
να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης υπερπλασίας 
ή καρκίνου του ενδομητρίου.

Η βαζεδοξιφένη αποτελεί νεότερο SERM και χο-
ρηγείται σε δόση 20mg ημερησίως. Η εγκεκριμένη 
ένδειξή της είναι η θεραπεία της οστεοπόρωσης 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες αυξημένου κιν-
δύνου για κάταγμα. Οι Silverman και συνεργά-
τες δημοσίευσαν την κυριότερη, τυχαιοποιημένη 
μελέτη πρόληψης οστεοπορωτικών καταγμάτων 
με τη λήψη βαζεδοξιφένης και έδειξαν μέιωση 
του σχετικού κινδύνου σπονδυλικών καταγμά-
των κατά 42%.12 Η ασφάλεια της βαζεδοξιφένης 
θεωρείται παρεμφερής της ραλοξιφένης, καθώς οι 
Silverman και συνεργάτες δεν έδειξαν μαστογρα-
φικές αλλαγές μετά από χορήγηση 20mg βαδεζο-
ξιφένης, 20mg ραλοξιφένης ή placebo.12

Διφωσφονικά 
Στην κατηγορία των διφωσφωνικών ανήκουν η 
αλενδρονάτη, η ρισεδρονάτη και η ιμπανδρονάτη 
που χρησιμοποιούνται τόσο για την πρόληψη όσο 
και για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Πρόκειται 
για ενώσεις με παρόμοια δομή με το φυσικό πυ-
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ροφωσφωρικό οξύ και ο μηχανισμός δράσης τους 
έγκειται στην έντονη αναστολή της οστεοκλαστι-
κής δράση. Τα διφωσφονικά χορηγούνται από 
του στόματος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση 
και η λήψη τους πρέπει να γίνεται με άδειο στο-
μάχι, χωρίς συνοδό κατανάλωση τροφής ή ποτών 
για τα επόμενα 30-60 λεπτά. Συνιστάται η παρα-
μονή σε όρθια ή καθιστή θέση για 60 λεπτά μετά 
τη λήψη για την αποφυγή συμπτωμάτων οισοφα-
γίτιδας.

Η αλενδρονάτη αποτελεί το συχνότερα χορηγού-
μενο διφωσφωνικό στην Έλλάδα και λαμβάνεται σε 
δόση 5mg ημερησίως ή 35 mg άπαξ εβδομαδιαίως, 
για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, και σε δόση 
10 mg ημερησίως ή 70 mg εβδομαδιαίως για τη θε-
ραπεία της νόσου. H χορήγηση της αλενδρονάτης 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπενία 
ή οστεοπόρωση οδήγησε σε αύξηση της οστικής 
πυκνότητας σε όλες τις σκελετικές περιοχές μετά 
από μακροχρόνια λήψη.13 Σύμφωνα μάλιστα με 
τη μελέτη Fracture Intervention Trial (FIT), η λήψη 
αλενδρονάτης για 3 χρόνια από μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες με προϋπάρχον κάταγμα ελάττωσε 
τον κίνδυνο εμφάνισης σπονδυλικών καταγμάτων 
και καταγμάτων ισχίου στο μισό.14

Τεριπαρατίδη
Πρόκειται για συνθετικό ανάλογο της παραθορ-
μόνης και το μόριο της αποτελείται από την αλ-
ληλουχία των πρώτων 34 αμινοξέων της παρα-
θορμόνης. Χορηγείται ως υποδόρια ένεση σε δόση 
20μg ημερησίως. Ένώ η ενδογενής δράση της πα-
ραθορμόνης είναι καταβολική στα οστά, η διακο-
πτόμενη χορήγηση τεριπαρατίδης φαίνεται πως 
προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα. Η σημαντι-
κότερη μελέτη της δράσης της τεριπαρατίδης εί-
ναι η Fracture Prevention Trial (FPT)15, η οπoία 
συμπεριέλαβε 1637 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με 
μέσο T-score 2.6. Στη δόση των 20μg, η τεριπαρα-
τίδη ελάττωσε το σχετικό κίνδυνο για νέο σπον-
δυλικό κάταγμα κατά 65% και για μη σπονδυλικό 
κάταγμα κατά 35%. Πρέπει να σημειωθεί πως η 
συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι τα 2 έτη, 
ενώ η συμμόρφωση των ασθενών είναι συχνά δυ-

σχερής λόγω της καθημερινής ανάγκης χορήγη-
σης υποδορίων ενέσεων.

Δενοσουμάμπη
Η δενοσουμάμπη (denosumab) είναι ένα ανθρώ-
πινο, μονοκλωνικό αντίσωμα, που αναστέλλει τον 
παράγοντα RANKL (Receptor Activator Nuclear 
Factor kβ Ligand). Φυσιολογικά ο παράγοντας 
RANKL εντοπίζεται στους οστεοβλάστες και συν-
δέεται με τον παράγοντα RANK που εκφράζεται 
από τους οστεοκλάστες. Η χορήγηση της δενο-
σουμάμπης αναστέλλει την λειτουργικότητα των 
οστεοκλαστών και προάγει την απόπτωσή τους. 

 Στην μελέτη FREEDOM16, 7868 μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες 60-91 ετών, με διαγνωσμένη 
οστεοπόρωση τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση δε-
νοσουμάμπης 60mg υποδορίως ανά 6μηνο ή έλα-
βαν placebo. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
FREEDOM, η χορήγηση δενοσουμάμπης ελάττωσε 
το σχετικό κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων κατά 
68% και των καταγμάτων ισχίου κατά 40%16. Τρία 
τοις εκατό των ασθενών εμφάνισε έκζεμα και 0.3% 
εμφάνισε σοβαρή κυτταρίτιδα. Η διακοπή της δε-
νοσουμάμπης ακολουθείται από συνοδό ελάττωση 
της οστικής πυκνότητας. Για το λόγο αυτό κρίνεται 
σκόπιμο η αγωγή να συνεχίζεται για 10 έτη και να 
ακολουθείται από άλλη θεραπευτική αγωγή.

Η δενοσουμάμπη μπορεί να προκαλέσει σημα-
ντική πτώση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο 
αίμα. Στους ασθενείς που έχει γίνει δενοσουμά-
μπη ένεση θα πρέπει να χορηγούνται Calcium 
και Vit D. Οι συνηθισμένες ημερήσιες δόσεις είναι 
1000mg για το ασβέστιο και 400IU για την Vit D. 
Περιοδική εκτίμηση της συγκέντρωσης ασβεστίου 
στο αίμα θα βοηθούσε την αναπροσαρμογή, αν 
χρειαστεί, της δόσης του ασβεστίου.

Καλσιτονίνη. Η καλσιτονίνη είναι πεπτιδική 
ορμόνη η οποία δρα αναστέλλοντας μερικώς τη 
δραστηριότητα των οστεοκλαστών. Η χρήση καλ-
σιτονίνης δεν θεωρείται θεραπεία πρώτης εκλογής 
για την οστεοπόρωση λόγω της μικρότερης απο-
τελεσματικότητάς της σε σχέση με άλλα αντιοστε-
οκλαστικά φάρμακα, των συχνών παρενεργειών 
της και της πιθανής εμφάνισης ταχυφυλαξίας. Θ
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  Συνιστάται η χορήγηση βιταμίνης D και ασβεστίου σε όλες τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
  Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, που περιλαμβάνει 1-2mg οιστραδιόλης ενδείκνυται κυρίως για 
την πρόληψη της οστεοπόρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την εμμηνόπαυση.
  Τα διφωσφωνικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την πρόληψη και τη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης με συγκεκριμένες οδηγίες για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών.
  Η ραλοξιφένη είναι αποτελεσματική για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης αλλά συνδέ-
εται και με επίταση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.
  Θεραπείες όπως η δενοσουμάμπη και η τεριπαρατίδη πρέπει να χορηγούνται υπό την επίβλεψη ειδι-
κού και κρίνονται αποτελεσματικές για τη θεραπεία σοβαρού βαθμού οστεοπόρωσης και όταν άλλα θε-
ραπευτικά μέτρα έχουν αποτύχει.

Take home messages

The reduction of osteoporotic fractures constitutes the primary aim of the management of osteoporosis. 
This reduction may be accomplished through a combination of lifestyle interventions, cessation of smoking, 
vitamin D and calcium supplementation. The pharmacological options for the treatment of osteoporosis 
include, hormone replacement therapy, bisphosphonates, SERMs, teriparatide and denosumab. The choice 
of pharmacological treatment should be individualised. Important factors to be taken into consideration,prior 
to initiation of any treatment, include patient compliance and the presence of any co-morbidities or risk factors.

KEYWORDS: Osteoporosis / bisphosphonates / raloxifen / HRT / denosumab / teriparatide 

Synopsis
Therapeutic management of postmenopausal osteoporosis

Θεραπευτική αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
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Αναιμία στην Εγκυμοσύνη

1

Το Ουρογεννητικό Σύνδρομο της Έμμηνόπαυσης, παλαιότερα γνωστό ως ατροφία του αιδοίου, ατροφική 
κολπίτιδα ή ατροφία του ουρογεννητικού συστήματος, είναι ένας σχετικά νέος όρος που εισήχθη για πρώ-
τη φορά το 2014. Πρόκειται για μια χρόνια, προοδευτικά επιδεινούμενη νόσο της ουρογεννητικής οδού και 
της σεξουαλικής υγείας των γυναικών, που εκδηλώνεται με ένα ευρύ φάσμα σημείων και συμπτωμάτων που 
αποδίδονται στην ανεπάρκεια οιστρογόνων που χαρακτηρίζει την εμμηνόπαυση και επηρεάζει το 15% των 
προεμμηνοπαυσιακών και περισσότερο από το 50% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Η υποοιστρογο-
νική κατάσταση, που χαρακτηίζει την εμμμηνόπαυση, έχει ως αποτέλεσμα ορμονικές και ανατομικές μετα-
βολές της ουρογεννητικής οδού. Η ξηρότητα του κόλπου, η δυσπαρεύνια και η μειωμένη λίπανση να είναι 
τα πιο συχνά και ενοχλητικά συμπτώματα, με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των περισσότε-
ρων σεξουαλικά ενεργών και όχι μόνο γυναικών. Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση 
των συμπτωμάτων. Η θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελείται από μη ορμονικές θεραπείες όπως λιπαντικά 
και ενυδατικά, ενώ «gold standard» θεωρείται η ορμονική θεραπεία με τοπικά οιστρογονικά σκευάσματα. 
Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με SERMs ή με τεχνολογίες Laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλα-
κτικά, αλλά απαιτούνται περισσότερες μελέτες που θα διερευνούν την εφαρμογή τους και τη χρήση τους 
στην καθημερινή κλινική πρακτική.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης / κολπική ατροφία / κολπική ξη-
ρότητα / δυσπαρεύνια / οιστρογονική θεραπεία / Laser θεραπεία
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Εισαγωγή
To Ουρογεννητικό Σύνδρομο της Έμμηνόπαυσης 
(ΟΣΈ) αποτελεί ένα νέο επιστημονικό ορισμό, που 
περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα της μέ-
χρι πρότινος γνωστής παθολογικής οντότητας ως 
ουρογεννητική ατροφία, ατροφική κολπίτιδα και 
αιδοιοκολπική ατροφία. Το σύνδρομο ως οντό-
τητα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2014, 
από το consensus της International Society of 
Women’s Sexual Health και της North American 
Menopause Society. Ο ορισμός αυτός περιλαμ-
βάνει όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν στο 
γυναικείο κατώτερο ουροποιητικό και γεννητικό 
σύστημα καθώς και στη σεξουαλικότητα των γυ-
ναικών κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και 
οι οποίες οφείλονται στην μειωμένη παραγωγή 
οιστρογόνων κατά την περίοδο αυτή.1 Συμπτωμα-
τολογία παρόμοια με αυτή του ΟΣΈ είναι δυνατό 
να εμφανιστεί και στο 15% των προεμμηνοπαυ-
σιακών γυναικών λόγω υποοιστρογονικού υπό-
βαθρου.2 Όπως είναι αναμενόμενο η πλειοψηφία 
των γυναικών που πάσχουν από ΟΣΈ είναι προ-
χωρημένης ηλικίας, με το 50-70% των μετεμμηνο-
παυσιακών γυναικών να παραμένουν ασυμπτω-
ματικές τη στιγμή της διάγνωσης.3 Ωστόσο, το 
σύνδρομο μέχρι και σήμερα υποδιαγιγνώσκεται, 
εξαιτίας κοινωνικών στερεοτύπων, κυρίως λόγω 
αδυναμίας παραδοχής των συμπτωμάτων από τις 
ίδιες τις ασθενείς, οι οποίες αποφεύγουν οποια-
δήποτε αναφορά τους ακόμα και σε επαγγελματί-
ες υγείας. Η ευθύνη εδώ βαραίνει και το ιατρικό 
προσωπικό, το οποίο προσπαθώντας να αποφύγει 
να οδηγήσει τις ασθενείς σε αμήχανη θέση, απο-
φεύγει απαραίτητες στοχευμένες ερωτήσεις που 
θα οδηγήσουν πιθανώς σε διάγνωση ΟΣΈ.4

Κλινική εικόνα και Διάγνωση
Το ΟΣΈ αποτελεί μια χρόνια, προοδευτικά επι-
δεινούμενη κατάσταση η οποία περιλαμβάνει 
μεταβολές στα έξω γεννητικά όργανα, στο κα-
τώτερο ουροποιητικό σύστημα και στην ερωτική 
ζωή των γυναικών μετεμμηνοπαυσιακών κυρίως 
ηλικιών, και χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα 
συμπτωμάτων και σημείων (Πίνακας 1). Η διά-
γνωση του ΟΣΈ μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση 
για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς σε περίπου 

50% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών οι κλι-
νικές εκδηλώσεις του είναι ήπιες και μη ειδικές.2 
Σε μία μελέτη παρατήρησης από τους Moral et al., 
διαπιστώθηκε ότι η κολπική ξηρότητα είναι το πιο 
συχνό και ενοχλητικό σύμπτωμα καθώς επηρεάζει 
έως και το 93% των γυναικών και στο 68% των 
περιπτώσεων χαρακτηρίζεται από μέτριας έως 
σοβαρής έντασης.3 Ο ερεθισμός, το καύσος και ο 
κνησμός του αιδοίου/κόλπου είναι ένα άλλο σύ-
μπτωμα για το οποίο οι γυναίκες με ΟΣΈ συχνά 
διαμαρτύρονται, καθώς επηρεάζεται το 63,3% αυ-
τών. Τα κυριότερα ενοχλήματα των σεξουαλικά 
ενεργών γυναικών είναι η μειωμένη λίπανση και 
η δυσπαρεύνια, η συχνότητα των οποίων αγκίζει 
το 90% και 80% αντιστοίχως. Άλλα συμπτώματα 
που αναφέρονται συχνά είναι η απώλεια της λί-
μπιντο και της σεξουαλικής διέγερσης, καθώς και 
η κολπική αιμόρροια ή το spotting κατά τη διάρ-
κεια ή μετά την επαφή. Τα συμπτώματα από το 
ουροποιητικό σύστημα θεωρούνται λιγότερο συ-
χνά, με πιο συνηθέστερες εκδηλώσεις τη δυσουρία 
(29%), την επιτακτική ακράτεια (28%), τις επα-
ναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος,  την ακράτεια προσπαθείας και τα 
προβλήματα κένωσης [3,5]. Έπιπλέον, συνήθη ση-
μεία του ΟΣΈ, περιλαμβάνουν τη μειωμένη κολ-
πική υγρασία (94%) και ελαστικότητα (68%),  την 
αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του κολπικού βλεν-
νογόνου (78%) και την κολπική ωχρότητα (75%). 
Τέλος, η πρόπτωση πυελικών οργάνων, όπως η 
κυστεοκήλη, η ορθοκήλη, η πρόπτωση της μήτρας 
ή των κολπικών τοιχωμάτων, σχετίζεται άμεσα με 
το ΟΣΈ.1,2

Η συχνότητα και η ένταση των προαναφερ-
θέντων συμπτωμάτων ποικίλλει ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα από την εμμηνόπαυση, με τα 
περισσότερα από αυτά να είναι συχνότερα και 
εντονότερα την πρώτη πενταετία μετά την εμμη-
νόπαυση, σε σύγκριση με τις γυναίκες σε προεμ-
μηνοπαυσιακή κατάσταση (συμπτώματα ΟΣΈ στο 
84% των γυναικών 6 χρόνια μετά εμμηνόπαυση 
VS 65% 1 έτος μετά την εμμηνόπαυση).3 Σε αντί-
θεση με τα αγγειοκινητικά συμπτώματα που σχε-
τίζονται με την εμμηνόπαυση, τα οποία τείνουν 
να είναι ηπιότερα με την πάροδο του χρόνου, τα 
συμπτώματα του ΟΣΈ φαίνεται να έχουν μεγαλύ-
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τερο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των προσβε-
βλημένων γυναικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι σπάνια υφίονται αυτόματα και στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις επιδεινώνονται αν παραμείνουν 
χωρίς θεραπεία, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την 
αυτοπεποίθηση και την οικειότητα των ασθενών 
με τους συντρόφους τους.6 Ο αντίκτυπος στην 
ποιότητα ζωής είναι πιο εμφανής στις σεξουαλικά 
ενεργείς γυναίκες.3

Η διάγνωση και η αξιολόγηση του ΟΣΈ είναι 
κλινική και βασίζεται κυρίως στο ιστορικό και την 
κλινική εξέταση.7 Οι περι- ή μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες ή εκείνες με άλλες αιτίες υποοιστρογο-
ναιμίας θα πρέπει να διερευνώνται για σημεία και 
συμπτώματα ουρογεννητικής ατροφίας κατά τη 
διάρκεια του τακτικού ιατρικού ελέγχου.6,7 Τυπι-
κά δεν απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, αν και 

οι καλλιέργειες ή οι βιοψίες  ενδείκνυνται εάν η 
κλινική εικόνα είναι μη τυπική ή δεν βελτιώνεται 
μετά τη θεραπεία.8 Ορισμένες δοκιμασίες για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θερα-
πειών όπως το κολπικό pH και ο δείκτης κολπικής 
ωρίμανσης (VMI) χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
ερευνητικές μελέτες και δεν θεωρούνται απαραί-
τητες για τη διάγνωση του ΟΣΈ. Οι κλινικοί ια-
τροί πρέπει πάντα να αποκλείουν άλλες αιτίες με 
παρόμοια συμπτώματα και συγκεκριμένα δερμα-
τολογικές παθήσεις του αιδοίου όπως ο σκληρυ-
ντικός ή πλακώδης λειχήνας, το έκζεμα, η δερμα-
τίτιδα, η χρόνια αιδοιοκολπίτιδα, οι κακοήθειες 
και ο χρόνιος πυελικός πόνος.9 Πρόσφατα, δύο 
εργαλεία-ερωτηματολόγια υποκειμενικής εκτίμη-
σης ειδικών για τα ουρογεννητικά συμπτώματα, 
το Vulvovaginal Symptoms Questionnaire και 
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Πίνακας 1: Κύριες κλινικές εκδηλώσεις του ΟΣΕ (συμπτώματα  και σημεία)

Γεννητικά Σεξουαλικά Ουροποιητικό

• Κολπική Ξηρότητα
• Έρεθισμός/Καύσος/Κνησμός
• Κολπικές εκκρίσεις
• Αραίωση τρίχωσης εφηβαίου
•  Κολπικός / πυελικός πόνος και 

πίεση

• Δυσπαρεύνια
• Μειωμένη λίπανση
• Αιμορραγία μετά την επαφή
•  Μειωμένη διέγερση, οργασμός, 

επιθυμία

•  Απώλεια της λίμπιντο, σεξουαλικής 
διέγερσης

• Δυσουρία
• Έπιτακτική ακράτεια
• Ακράτεια από προσπάθεια
•   Έπαναλαμβανόμενες λοιμώξεις 

του ουροποιητικού συστήματος

• Πρόπτωση ουρήθρας

Πίνακας 2: Ανατομικές και παθοφυσιολογικές αλλαγές του ΟΣΕ

• Απώλεια πάχους αιδοίου και χειλέων
• Μειωμένο κολλαγόνο, ελαστικότητα και αιματική ροή
• Μειωμένες κολπικές εκκρίσεις
• Μειωμένη τρίχωση εφηβαίου, υποδορίου λίπους μικρών και μεγάλων χειλέων
• Έλλατωμένο γλυκογόνο κυττάρων κόλπου -> αλλαγή μικροβιώματος κόλπου -> αύξηση pH
• Μειωμένη δύναμη και έλεγχος του πυελικού εδάφους
• Ξηρό και λεπτό επιθήλιο
• Μικρός και στενός κόλπος
• Πρόπτωση (κολπικά τοιχώματα-πυελικά όργανα-ουρήθρα)
• Μειωμένη χωρητικότητα και αίσθητικότητα ουροδόχου κύστης
• Κολπική υπερευαισθησία ή υπαισθησία
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το Day-to-Day Impact of Vaginal Aging (DIVA) 
Questionnaire,  μετά από διεξοδική αξιολόγηση 
έχουν αποδειχθεί έγκυρα και έχει αποδειχθεί ότι 
ενδείκνυται για την αξιολόγηση των συμπτωμά-
των ΟΣΈ και την εκτίμηση της επίδρασής τους 
στην ποιότητα ζωής των ασθενών.10-11

Παθοφυσιολογία και Παράγοντες Κινδύ-
νου
Τα περισσότερα από τα συμπτώματα του ΟΣΈ 
αποδίδονται στην έλλειψη οιστρογόνων που 
χαρακτηρίζουν την εμμηνόπαυση (Πίνακας 2). 
Υπάρχουν 3 τύποι ενδογενών οιστρογόνων (οι-
στραδιόλη, οιστρόνη και οιστριόλη) με διαφορε-
τικές αναλογίες ανά τις διαφορετικές ηλικίες. Η 
οιστραδιόλη επικρατεί στις προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες, ενώ η οιστρόνη, ένα λιγότερο ισχυρό οι-
στρογόνο, είναι το κυρίαρχο στην εμμηνόπαυση, 
δικαιολογώντας έτσι το υποοιστρογονικό περι-
βάλλον σε αυτές τις ηλικίες.2,7 Η κοινή εμβρυολο-
γική προέλευση κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη του 
κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και των 
εξωτερικών γεννητικών οργάνων εξηγεί τις πα-
θοφυσιολογικές αλλαγές που επισυμβαίνουν ως 
αποτελέσματα της έλλειψης οιστρογόνων σε αυτές 

τις ανατομικές δομές. Έχει αποδειχθεί ότι οι υπο-
δοχείς οιστρογόνων (αlpha and beta) υπάρχουν 
στον κόλπο, στον πρόδομο, στην ουρήθρα, στο 
τρίγωνο της ουροδόχου κύστης και στους αυτό-
νομους και αισθητηριακούς νευρώνες του κόλπου 
και του αιδοίου. Ένώ στις προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες μπορούν να ανευρεθούν και οι δύο τύ-
ποι υποδοχέων, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
μπορούν να ανιχνευθούν μόνο οι β υποδοχείς 
οιστρογόνων.8 Ο ερεθισμός και ο τραυματισμός 
που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια 
της σεξουαλικής επαφής είναι το αποτέλεσμα του 
υποοιστρογονικού περιβάλλοντος της ουρογεν-
νητικής οδού και αντικατοπτρίζει τις μεταβολές 
που επισυμβαίνουν στο πάχος του κολπικού επι-
θηλίου, την ατροφία των λείων μυών, τη μείωση 
της αιματικής ροής στην περιοχή του κόλπου και 
την απώλεια της ελαστικότητας των ιστών λόγω 
μειωμένης συγκέντρωσης κολλαγόνου, ελαστίνης 
και υαλουρονικού οξέος.4,5 Η μείωση της συγκέ-
ντρωσης του γλυκογόνου στα κύτταρα του κόλ-
που έχει ως αποτέλεσμα αλλοίωση του κολπικού 
μικροβιώματος (λιγότεροι γαλακτοβακίλλοι) και 
αύξηση του κολπικού pH.1 Ο συνδυασμός της 
επίδρασης αυτών των παθοφυσιολογικών μηχα-
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Πίνακας 3: Θεραπευτικές Επιλογές του ΟΣΕ

Μη Ορμονικές Θεραπείες Ορμονικές Θεραπείες

•  Αλλαγές στον τρόπο ζωής (διατήρηση της σεξουαλικής 
δραστηριότητας - διακοπή του καπνίσματος)

• Κολπικά Λιπαντικά
• Κολπικά Ένυδατικά
• Υγρή λιδοκαΐνη
• Microablative fractional CO2 laser
• Non- ablative photothermal Erbium: YAG–laser
•  Από του στόματος χορηγούμενη ουδεμιφαίνη (εκλεκτικός 

τροποποιητής υποδοχέα οιστρογόνου-SERM)

• Nutraceuticals φυτοοιστρογόνα)
• Έναλλακτικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες

- Βιταμίνη D από το στόμα
- Κολπική βιταμίνη Έ 
- Προβιοτικά

• Συστηματικά Οιστρογόνα
- Από του στόματος
- Διαδερμικά (Patch or Gel)
- Υποδόρια (εμφύτευμα)
- Κολπικά 

• Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA)
• Τεστοστερόνη
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νισμών έχει ως αποτέλεσμα μεταβολές του ουρο-
γεννητικού συστήματος και κυρίως μεταβολές του 
κολπικού βλεννογόνου και των εκκρίσεών του, 
μεταβολές στη κολπική μικροβιακή χλωρίδα, μεί-
ωση της τρίχωσης του εφηβαίου και τη μειωση του 
υποδόριου λίπους των μεγάλων και μικρών χειλέ-
ων. Στην κατώτερη ουροποιητική οδό, επηρεάζε-
ται η χωρητικότητα και η συσταλτική ικανότητα 
της ουροδόχου κύστης, του ουρηθρικού σφιγκτή-
ρα και η λειτουργικότητα των μυών του πυελικού 
εδάφους.12

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που  σχετίζο-
νται με το ΟΣΈ, εκτός από την ίδια την εμμηνό-
παυση, είναι η απουσία κολπικού τοκετού, η κα-
τάχρηση οινοπνεύματος, η άμφω ωοθηκεκτομή, η 
μειωμένη συχνότητα σεξουαλικών επαφών ή/και 
αποχή, το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκη-
σης, η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, η ακτινο-
βόληση της πυέλου και η χημειοθεραπεία.5,13 Πα-
ρομοίως, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι 
χρόνιες παθήσεις, κυρίως του ουρογεννητικού 
συστήματος έχουν συσχετιστεί με το ΟΣΈ, ενώ ο 
Δείκτης Μάζας Σώματος δεν συσχετίζεται με την 
εμφάνιση του συνδρόμου.14

Θεραπευτική προσέγγιση
Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας του ΟΣΈ εί-
ναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι διαθέσι-
μες θεραπευτικές επιλογές, εκτός από την τοπική 
και συστηματική ορμονική θεραπεία, περιλαμβά-
νουν αλλαγές στον τρόπο ζωής και μη ορμονικές 
παρεμβάσεις.4,15,16 (Πίνακας 3)

Όσον αφορά τη συντηρητική αντιμετώπιση, 
έχει αποδειχθεί μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 
σεξουαλικής δραστηριότητας και της διατήρησης 
της κολπικής ελαστικότητας και της λιπαντικής 
απόκρισης στη σεξουαλική διέγερση17. Έπιπλέον, 
η αποφυγή τυχόν παραγόντων κινδύνου που σχε-
τίζονται με το ΟΣΈ, όπως η διακοπή του καπνί-
σματος, μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη, καθώς το 
κάπνισμα έχει συνδεθεί με αυξημένο οιστρογονι-
κό μεταβολισμό ο οποίος οδηγεί σε κολπική ατρο-
φία15. Παρόλα αυτά, η θεραπεία πρώτης γραμμής 
για το ΟΣΈ είναι η χρήση μη ορμονικών κολπι-
κών λιπαντικών και ενυδατικών αλοιφών18. Τα λι-
παντικά είναι προϊόντα με βάση το νερό, τη σιλι-

κόνη ή τα έλαια, τα οποία δεν απορροφώνται από 
το δέρμα, δρουν αμέσως και παρέχουν μια προ-
σωρινή ανακούφιση από την κολπική ξηρότητα 
και τη δυσπαρέυνια. Ως εκ τούτου, είναι πραγμα-
τικά χρήσιμες για γυναίκες των οποίων το προε-
ξάρχον σύμπτωμα είναι η κολπική ξηρότητα κατά 
τη σεξουαλική επαφή. Από την άλλη πλευρά, οι 
κολπικές ενυδατικές κρέμες εφαρμόζονται τακτι-
κά, απορροφώνται από το βλεννογόνο, αυξάνουν 
την υγρασία του κόλπου και βελτιώνουν τις συν-
θήκες και την άνεση των επαφών. Οι ενυδατικές 
κρέμες μιμούνται τις κολπικές εκκρίσεις και ελατ-
τωνουν το pH μεταβάλλοντας την περιεκτικότη-
τα του κολπικού επιθηλίου σε υγρά. Ωστόσο, και 
τα δύο αυτά προϊόντα ενδείκνυνται για γυναίκες 
με ήπιας έως μέτριας έντασης συμπτώματα, πολ-
λές από τις οποίες τελικά θα χρειαστούν περαιτέ-
ρω ορμονική θεραπεία.5,19 Έπιπλέον, ασθενείς με 
ιστορικό καρκίνου μαστού με εμμηνοπαυσιακή 
δυσπαρεύνια, που αντενδείκνυται η θεραπεία βα-
σισμένη σε οιστρογόνα, η χρήση υγρής λιδοκαΐ-
νης πριν τη σεξουαλική διείσδυση, έχει επιφέρει 
υποσχόμενα αποτελέσματα, καθώς το 90% των 
ασθενών ανέφεραν άνετη επαφή [20]. Άλλες συ-
μπληρωματικές θεραπείες, όπως η βιταμίνη D από 
το στόμα, η κολπική βιταμίνη Έ και τα προβιοτι-
κά έχουν προταθεί ως εναλλακτικές μέθοδοι για 
τη θεραπεία του ΟΣΈ, αλλά τα δεδομένα για την 
αποτελεσματικότητά τους είναι ασαφή και απαι-
τούνται περαιτέρω μελέτες-δοκιμές για την επιβε-
βαίωση της χρησιμότητά τους.21-23 Πιο πρόσφατα, 
έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των φυτο-
οιστρογόνων στη βελτίωση των εμμηνοπαυσια-
κών συμπτωμάτων, αλλά λόγω της ανεπαρκούς 
έρευνας και των περιορισμένων δεδομένων στη 
βιβλιογραφία δεν μπορούν ακόμη να προταθούν 
ως εναλλακτική θεραπευτική επιλογή.24

Σε πιο επίμονες περιπτώσεις, η ορμονική θερα-
πεία με οιστρογονικά σκευάσματα θεωρείται γε-
νικά το «gold standard». Η ορμονική θεραπεία 
είναι η επιλογή για την αντιμετώπιση μέτριων 
έως σοβαρών συμπτωμάτων ΟΣΈ, τα οποία δεν 
υφίενται με συντηρητικές μεθόδους, η ακόμα 
και να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αυτές.2 
Η ορμονική θεραπεία περιλαμβάνει προϊόντα 
βασισμένα σε οιστρογόνα, τα οποία μπορούν 
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να χορηγηθούν μέσω διαφόρων οδών (κολπικά, 
από του στόματος, διαδερμικά ή υποδόρια), με τα 
κολπικά δισκία ή τις κρέμες να παρουσιάζουν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα υπό-
λοιπα.4 Τα οιστρογόνα που χορηγούνται από το 
στόμα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν επιδρούν επαρ-
κώς στο κατώτερο γεννητικό σύστημα. Αντιθέτως, 
τα ενδοκολπικά οιστρογόνα (δισκία, δακτύλιοι, 
κρέμες) χαμηλής ορμονικής συγκέντρωσης (≤50 
mcg οιστραδιόλης ή 50 mcg οιστριόλης) έχουν 
αποδείξει ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στην αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων  του ΟΣΈ όπως την 
ξηρότητα, τον κνησμό, την ευθρυπτότητα του 
κολπικού βλεννογόνου και τη δυσπαρεύνια.7 
Όσον αφορά τα συμπτώματα του ουροποιητικού, 
μετά από ορμονική θεραπεία έχει παρατηρηθεί 
βελτίωση σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσων λοι-
μώξεων του ουροποιητικού και υπερδραστήριας 
ουροδόχου κύστης μη μικροβιακής αιτιολογίας, 
αλλά όχι σε γυναίκες με ακράτεια προσπαθείας. 
Σε περιπτώσεις ιστορικού όγκων ευαίσθητων σε 
οιστρογόνα, όπως ο καρκίνος του μαστού ή του 
ενδομητρίου, οποιαδήποτε ορμονική θεραπεία 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, και ο 
λόγος κινδύνου/οφέλους θα πρέπει να εξατομι-
κεύεται σε συνεργασία με έναν ογκολόγο.15 Ένα 
άλλο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θερα-
πεία των συμπτωμάτων ΟΣΈ είναι η ενδοκολπική 
δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA). Μελέτες έχουν 
δείξει ότι η DHEA αυξάνει τη συγκέντρωση οι-
στρογόνων στο αίμα, οδηγώντας έτσι στη βελτίω-
ση των συμπτωμάτων της σεξουαλικής διέγερσης 
και της μειωμένης libido.25 Η ενδοκολπική τεστο-
στερόνη έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικά αποτελέ-
σματα στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της 
κολπικής ατροφίας και της μειωμένης σεξουα-
λικής διάθεσης, αλλά η αποτελεσματικότητά της 
στο ΟΣΈ γενικά παραμένει αβέβαιη.26 Μια άλλη 
διαθέσιμη επιλογή είναι ένας από του στόματος 
εκλεκτικός υποδοχέας οιστρογόνων (SERM) γνω-
στός ως ospemifene. Χρησιμοποιείται κυρίως για 
τη θεραπεία της δυσπαρεύνιας και σε περιπτώ-
σεις γυναικών που δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με συμβατικά και ορμονικά προϊόντα λόγω 
αντενδείξεων στα οιστρογόνα ή σε γυναίκες που 

δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες. Τα 
SERMs αποτελούν μια θεραπευτική επιλογή του 
ΟΣΈ η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.27

Πρόσφατα, οι συσκευές λέιζερ και ραδιοσυχνο-
τήτων έχουν εμφανιστεί ως εναλλακτικοί τρόποι 
αντιμετώπισης του ΟΣΈ.28 Έχει προταθεί ότι τα 
Microablative fractional CO2 και non-ablative Er: 
YAG lasers αποκαθιστούν το βλενογονο της κα-
τώτερης ουρογεννητικής οδού με τρεις έως πέντε 
συνεδρίες.28,29 Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό απέ-
ναντι σε αυτή τη νέα θεραπευτική προσέγγιση, 
μέχρι σήμερα, δεν έχει πλήρως εφαρμοστεί στην 
καθημερινή πρακτική και η συστηματική χρήση 
της δεν συνιστάται από ορισμένες επιστημονικές 
εταιρίες.16 Παρόλα αυτά, μια πρόσφατη συστημα-
τική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-α-
νάλυση κατέληξε ότι η ενδοκολπική χρήση τεχνο-
λογιών CO2 ή Er: YAG laser είναι μια ασφαλής 
και πιθανώς αποτελεσματική μη φαρμακευτική 
παρέμβαση στα πλαίσια της θεραπείας του ΟΣΈ.30

Συμπεράσματα
Το ΟΣΈ είναι το αποτέλεσμα της υποοιστρογονι-
κής κατάστασης που εγκαθίσταται μετά την εμμη-
νόπαυση και εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερο 
από το 50% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. 
Λόγω των ποικίλων ορμονικών και ανατομικών 
αλλαγών, το ΟΣΈ εκδηλώνεται με διάφορα συ-
μπτώματα όπως κολπική ξηρότητα, δυσπαρεύνια 
και δυσουρία, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά την 
ποιότητα ζωής των προσβεβλημένων γυναικών. 
Η θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελείται από μη 
ορμονικές παρεμβάσεις όπως λιπαντικά και ενυ-
δατικά, ενώ σε πιο επίμονες περιπτώσεις η ορμο-
νική θεραπεία με τοπικά χορηγούμενα ενδοκολ-
πικά οιστρογόνα θεωρείται το «gold standard». 
Οι νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις με SERMs 
ή τεχνολογίες Laser μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν εναλλακτικά, αλλά απαιτούνται περισσό-
τερες μελέτες που θα διερευνούν την εφαρμογή 
τους και τη χρήση τους στην καθημερινή κλινική 
πρακτική. Θ

Συγκρούσεις συμφερόντων
Οι συγγραφείς δηλώνουν μη σύγκρουση συμφερόντων

Ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης
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Ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης

  To Ουρογεννητικό Σύνδρομο της Έμμηνόπαυσης (ΟΣΈ) είναι μια χρόνια, προοδευτικά επιδεινούμενη νόσος 
της ουρογεννητικής οδού, και της σεξουαλικής υγείας, μέχρι πρότινος, γνωστή ως ουρογεννητική ατροφία, 
ατροφική κολπίτιδα και αιδοιοκολπική ατροφία.

  Το ΟΣΈ υποεκτιμάται και επηρεάζει το 15% των προεμμηνοπαυσιακών γυναικών και περισσότερο από το 
50% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

  Τα σημεία και συμπτώματα αποδίδονται στο υποοιστρογονικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει την εμμηνό-
παυση και τα πλέον συνήθη είναι η κολπική ξηρότητα, ο ερεθισμός, ο καύσος, ο κνησμός, η δυσπαρεύνια 
και η μειωμένη λίπανση

  Ο αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής είνσι πιο εμφανής στις σεξουαλικά ενεργείς γυναίκες

  Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, εκτός από την τοπική και συστηματική ορμονική θεραπεία, περιλαμβά-
νουν αλλαγές στον τρόπο ζωής και μη ορμονικές θεραπείες όπως SERMs, λιπαντικά και θεραπεία με λέιζερ

Take home messages

The Genitourinary syndrome of menopause, previously known as vulvovaginal atrophy, atrophic 
vaginitis, or urogenital atrophy is a relatively new term, first introduced in 2014. Genitourinary 
syndrome of menopause is a chronic, progressive vulvovaginal, sexual, and lower urinary tract 
condition, characterized by a broad spectrum of signs and symptoms most of which are attributed to 
the lack of estrogen that characterizes menopause and affects 15% of premenopausal women and more 
than 50% of postmenopausal women. The hypoestrogenic state results in hormonal and anatomical 
changes in genitourinary tract, with vaginal dryness, dyspareunia and reduced lubrication being 
the most prevalent and bothersome symptoms, having a great impact on the quality of life mostly of 
the sexually active women, but not solely. The primary goal of treatment is the relief of symptoms. 
First line treatment consists of non-hormonal therapies such as, lubricants and moisturizers, while 
hormonal therapy with local estrogen products is generally considered the ‘’Gold Standard’’. Newer 
therapeutic approaches with SERMs or Laser technologies can be employed as an alternative option, 
but further research is required to investigate their implementation in day to day clinical practice.

KEYWORDS: Genitourinary syndrome of menopause / vaginal atrophy / vaginal dryness / 
dyspareunia / estrogen replacement therapy / Laser therapy

Synopsis
Genitourinary syndrome of menopause
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Οι διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 
4619/2019, επιφέρουν σημαντικές αλ-

λαγές, τις οποίες οι νομικοί καλούνται να ερμη-
νεύσουν, δίνοντας σχετικές κατευθύνσεις για την 
ορθή και κατά νόμον προβλεπόμενη άσκηση του 
λειτουργήματός των ιατρών και της επαγγελματι-
κής προστασίας αυτών.

Η ερευνητική αναζήτηση στη δημοσιευμένη νο-
μολογία των ελληνικών δικαστηρίων στο χώρο της 
ιατρικής ποινικής ευθύνης από αμέλεια, οδηγεί 
στη διαπίστωση ότι οι μαιευτήρες-γυναικολόγοι, 
περισσότερο συχνά από τους ιατρούς των άλλων 
ειδικοτήτων ακόμη και των λοιπών χειρουργικών 
ειδικοτήτων, εμπλέκονται σε υποθέσεις ιατρικών 
συμβαμάτων, που άγονται προς κρίση ενώπιον 
της Δικαιοσύνης. 

Στο παρόν θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε 
τις βασικές τροποποιήσεις, που επέφερε ο Νόμος 
4619/2019 στις διατάξεις του ποινικού κώδικα και 
ιδίως αυτές, που σχετίζονται με την διακοπή της 
κύησης και τον προγεννητικό έλεγχο. 

Ι. ΔΙΑΚΟΠΉ ΚΥΉΣΉΣ: Σύγκριση άρθρων 
προηγούμενου και υφιστάμενου Ποινικού Κώ-
δικα

Α) ΑΡΘΡΟ 304 §1 ΠΚ
Το άρθρο304 §1 του προηγούμενου Ποινικού 

Κώδικα όριζε: «Όποιος χωρίς τη συναίνεση της 
εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη της τιμωρείται 
με κάθειρξη.»

Το άρθρο 304 §1 του νέου Ποινικού Κώδικα ορί-
ζει: «1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου δι-
ακόπτει την κύησή της τιμωρείται με κάθειρξη έως 
δέκα έτη.»

Με την νέα διάταξη επέρχεται μείωση της επαπει-
λούμενης ανώτατης ποινής από είκοσι έτη σε δέκα 
έτη.

Β) ΑΡΘΡΟ 304 §2 ΠΚ
Το άρθρο 304 §2 του προηγούμενου Ποινικού 

Κώδικα όριζε: «2. α. Όποιος με τη συναίνεση της 
εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της 
ή προμηθεύει σ’ αυτή μέσα για τη διακοπή της τιμω-
ρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και αν 
ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

β. Αν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης 
προκληθεί βαρεία πάθηση του σώματος ή της διά-
νοιας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχι-
στον δύο ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατός της 
επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.»

 
Το άρθρο 304 §2 του νέου Ποινικού Κώδικα ορί-

ζει: «Όποιος με τη συναίνεση της εγκύου ή των προ-
σώπων που έχουν τη γονική μέριμνα ή επιμέλειά της 
αν αυτή είναι ανίκανη να συναινέσει, διακόπτει την 
εγκυμοσύνη της, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία 
έτη ή χρηματική ποινή και αν ενεργεί κατ› επάγγελ-
μα, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματι-
κή ποινή. Με την ίδια ποινή, μειωμένη κατά το μέτρο 
του άρθρου 83, τιμωρείται και όποιος προμηθεύει σε 

Αναιμία στην Εγκυμοσύνη

1

ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΉΤΉΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΉΣ ΔΙΑΚΟΠΉΣ 
ΚΥΉΣΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΕΝΝΉΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟ 
ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
(Ν. 4619/2019)
Αθανάσιος I. Παπαγεωργάκης
Δικηγόρος - DEA Droit Communautaire, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΈΙΑ
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έγκυο τα μέσα για τη διακοπή της εγκυμοσύνης της, 
εφόσον έγινε τουλάχιστον απόπειρα αυτής.»

 
Με τη νέα διάταξη επέρχεται μείωση ανώτατης 

ποινής φυλάκισης και προστίθεται εναλλακτικά η 
επιβολή χρηματικής ποινής. Με την νέα διάταξη 
έχουμε προσθήκη της απόπειρας τέλεσης του αδι-
κήματος, ενώ απαλείφεται το εδάφιο β’ της αυτής 
παραγράφου του άρθρου του προηγούμενου Ποι-
νικού Κώδικα.

Γ) ΑΡΘΡΟ 304 §3 ΠΚ
Το άρθρο 304 §3 του προηγούμενου Ποινικού Κώ-

δικα όριζε: «Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την 
εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να την διακό-
ψει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος».

Το άρθρο 304 §3 του νέου Ποινικού Κώδικα ορί-
ζει: «3. Έγκυος που μετά την εικοστή τέταρτη εβδο-
μάδα της κύησης διακόπτει την εγκυμοσύνη της ή 
επιτρέπει σε άλλον να την διακόψει τιμωρείται με 
φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. 

Με τη νέα διάταξη, η οποία αφορά αποκλειστικά 
στην ποινική μεταχείριση της εγκύου, που χωρίς ια-
τρικό λόγο διακόπτει την κύησή της, προστίθεται το 
χρονικό όριο των 24ων εβδομάδων κύησης, ενώ μει-
ώνεται η επαπειλούμενη ανώτατη ποινή φυλάκισης 
προβλέποντας εναλλακτικά την επιβολή χρηματι-
κής ποινής.

Δ) ΑΡΘΡΟ 304 §4 ΠΚ
Το άρθρο 304 §4 του προηγούμενου Ποινικού 

Κώδικα όριζε: «4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή 
διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συ-
ναίνεση της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα - γυναι-
κολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου, σε ορ-
γανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες 
εγκυμοσύνης.

β) Έχουν διαπιστωθεί, με τα σύγχρονα μέσα προ-
γεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλί-
ας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολο-
γικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια 
περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες.

γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της 
εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης 
της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτω-
ση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου γιατρού.

δ) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, 
αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης 
γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν 
έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμο-
σύνης.».

Το άρθρο 304 §4 του νέου Ποινικού Κώδικα ορί-
ζει: «4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή 
της εγκυμοσύνης που ενεργείται από την έγκυο ή 
με τη συναίνεση των προσώπων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 από γιατρό μαιευτήρα γυναικο-
λόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου, σε οργα-
νωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μία από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες 
εγκυμοσύνης (σημ. Παραμένει ως ίσχυε),

β) Η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, 
αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης 
γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν 
συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης 
(σημ. Παραμένει ως ίσχυε-Πρόβλημα απόδειξης)

γ) Έχουν διαπιστωθεί, με τα μέσα προγεννητι-
κής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του 
εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού 
νεογνού ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη 
ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς 
βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού.».

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 304 ΠΚ επέρχεται 
η σημαντικότερη αλλαγή που αφορά τη διακοπή της 
κύησης. Έιδικότερα στην περίπτωση γ’ επέρχεται η 
ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΈ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΔΈΝ ΥΠΑΡΧΈΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 24ων 
ΈΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΥΗΣΗΣ.

 Πλέον η διακοπή της κύησης μπορεί να λάβει 
χώρα και μετά την 24η εβδομάδα αυτής εφόσον:

- έχουν διαπιστωθεί, με τα μέσα προγεννητικής 
διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμ-
βρύου, που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νε-
ογνού, ή



Τόμος 4|Τεύχος 1, 202072

ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

- υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της 
εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης 
της σωματικής ή ψυχικής υγείας της.

- και σε κάθε περίπτωση, υπάρχει σχετική βεβαί-
ωση και του κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού, 
που κατά την ειδικότητά του (παιδοκαρδιολόγος, 
παιδονευρολόγος γενετιστής, ψυχίατρος κ.α) θα πι-
στοποιεί εγγράφως ότι είτε διά των μέσων προγεν-
νητικής διάγνωσης, υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής 
ανωμαλίας του εμβρύου που σε κάθε περίπτωση 
επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού, είτε 
ότι υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της 
εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης 
της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. 

Η βασική αυτή αλλαγή, αναλύεται και στην Αι-
τιολογική έκθεση του Νέου Ποινικού Κώδικα, σύμ-
φωνα με την οποία: «… Διευρύνονται επίσης τα 
χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή της λεγόμε-
νης  ευγονικής  ένδειξης,  η οποία λειτουργεί ως λό-
γος άρσης του αδίκου µέχρι το τέλος  της κύησης, 
κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών Κωδίκων, 
όπως του αυστριακού. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί-
ται να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα που απασχολεί 
σήμερα την πράξη, στις περιπτώσεις που τα προβλή-
ματα υγείας του εμβρύου διαπιστώνονται µετά την 
24η εβδομάδα της κύησης (παρ. 4). …».

Συμπερασματικά με την τροποποίηση του άρθρου 
304 του Νέου Ποινικού Κώδικα περί της διακοπής 
της κύησης, παρατηρούνται οι ακόλουθες βασικές 
αλλαγές:

-Μείωση ανώτατης ποινής κάθειρξης από είκοσι 
σε δέκα έτη για διακοπή χωρίς τη συναίνεση της 
εγκύου.

-Μείωση ανώτατης ποινής φυλάκισης και προ-
σθήκη χρηματικής ποινής σε περιπτώσεις διακοπής 
κύησης με τη συναίνεση της εγκύου.

-Μείωση ανώτατης ποινής για όποιον προμηθεύει 
σε έγκυο τα μέσα για τη διακοπή της εγκυμοσύνης 
της, με προσθήκη ποινής για την απόπειρα.

-Μείωση ποινής εγκύου για διακοπή κύησης χω-
ρίς ιατρικό λόγο με προσθήκη του ορίου της 24ης 
εβδομάδας κύησης .

- Απάλειψη του χρονικού ορίου των 24 εβδομά-
δων στον Νέο ΠΚ, αν έχουν διαπιστωθεί με τα μέσα 
προγεννητικής διάγνωσης ενδείξεις σοβαρής ανω-

μαλίας του εμβρύου, που επάγονται τη γέννηση 
παθολογικού νεογνού. Η διακοπή κύησης για την 
ανωτέρω περίπτωση μπορεί να λάβει χώρα από την 
1η ημέρα κύησης έως και λεπτά προ της εξόδου του 
εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική 
έγγραφη βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμό-
διου ιατρού ότι η διαπιστωθείσα παθογένεια του εμ-
βρύου επάγεται την γέννηση παθολογικού νεογνού.

-Οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 304 παρ. 4 
του Νέου Ποινικού Κώδικα και οι οποίοι δικαιολο-
γούν την άνευ ποινής διακοπή της κύησης είναι λό-
γοι Άρσεως του Αδίκου και όχι λόγοι θεμελιώσεως 
Δικαιωμάτων / Αξιώσεων.

ΙΙ. Εισαγωγή αυτοτελούς ποινικής ευθύνης ια-
τρού διενεργούντος προγεννητικό έλεγχο

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των βιο-
επιστημών στο πεδίο της περιγεννητικής ιατρικής 
είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης προγεννητι-
κού ελέγχου (prenatal test) στο κυοφορούμενο για 
τον εντοπισμό των γενετικών ανωμαλιών ή παθήσε-
ων που ενδέχεται να παρουσιάζει. 

Οι γενετικές ασθένειες χωρίζονται σε τρεις κυ-
ρίως κατηγορίες: α) τις χρωμοσωμικές, οι οποίες 
σχετίζονται με τη δομή και τον αριθμό των χρωμο-
σωμάτων, που περιέχονται στα κύτταρα ενός οργα-
νισμού, η πιθανότητα εμφάνισης των οποίων αυ-
ξάνεται αξιοσημείωτα όσο η ηλικία της μέλλουσας 
μητέρας προσεγγίζει την ηλικία των 40 ετών, β) τις 
μονογονιδιακές, οι οποίες οφείλονται σε μετάλλαξη 
ενός μόνο γονιδίου του οργανισμού και γ) τις πο-
λυπαραγοντικές, που είναι αποτέλεσμα της αλληλε-
πίδρασης ενός ή περισσότερων γονιδίων, τα οποία 
συνήθως χαρακτηρίζονται ως γονίδια προδιάθεσης, 
με περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Η αξία των μεθόδων προγεννητικού ελέγχου είναι 
αδιαμφισβήτητη. Οι μέλλοντες γονείς προετοιμάζο-
νται ψυχολογικά για την πιθανότητα να φέρουν 
στο κόσμο ένα τέκνο, που θα πάσχει από σοβαρά 
νοσήματα, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να 
αποφασίσουν την τεχνητή διακοπή της κύησης, υπό 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά τον προ-
γεννητικό έλεγχο διακρίνονται σε δύο κύριες κα-
τηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται το 
υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου, το γνωστό σε 
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όλους pap-a, που διενεργείται συνήθως μεταξύ 12 
και 13ης εβδομάδας κύησης, ο υπέρηχος β’ επιπέ-
δου που διενεργείται μεταξύ 22ης και 23ης εβδομά-
δας κύησης και η εξέταση του μητρικού αίματος, οι 
λεγόμενες μη επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι, οι 
οποίες πραγματοποιούνται χωρίς να επηρεάζεται η 
σωματική ακεραιότητα και υγεία του εμβρύου, κα-
θώς διενεργούνται στην εξωτερική επιφάνεια του 
δέρματος της κυοφόρου. Στην δεύτερη κατηγορία 
συγκαταλέγονται οι επεμβατικές μέθοδοι, ήτοι η 
λήψη τροφοβλαστικού ιστού, που διενεργείται συ-
νήθως μεταξύ 12ης και 13ης βδομάδας κύησης και η 
αμνιοπαρακέντηση και λήψη αμνιακού υγρού που 
διενεργείται μεταξύ 17ης και 19ης εβδομάδας κύησης, 
καθώς και η παρακέντηση ομφάλιου λώρου για τη 
λήψη αίματος, που διενεργείται οποτεδήποτε ακό-
μα και μετά την 24η εβδομάδα κυήσεως, μέσω των 
οποίων μπορούν να διαγνωσθούν χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες στο κυοφορούμενο, διάφορες άλλες γε-
νετικές παθήσεις αλλά και το φύλο του κυοφορού-
μενου. 

Όπως επιστημονικά γίνεται αποδεκτό οι μη επεμ-
βατικές μέθοδοι έχουν μικρότερο ποσοστό ακρί-
βειας σε σχέση με τις επεμβατικές, εφόσον συνι-
στούν απλώς ένδειξη για το ενδεχόμενο ύπαρξης 
γενετικών ασθενειών στο κυοφορούμενο και προ-
ειδοποιούν την υποψήφια μητέρα για την πιθανό-
τητα απόκτησης τέκνου με σοβαρά προβλήματα. 
Το μειονέκτημα της χρήσης επεμβατικών μεθόδων 
είναι ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών στην υγεία 
της κυοφόρου ή του κυοφορούμενου, ο οποίος όμως 
είναι περιορισμένος. Αναφορικά με τη μέθοδο της 
αμνιοπαρακέντησης που είναι η συνηθέστερη επεμ-
βατική μέθοδος προγεννητικού ελέγχου, έχουν κα-
ταγραφεί στη βιβλιογραφία περιστατικά αποβο-
λής ή τραυματισμού του κυοφορούμενου μετά την 
εφαρμογή της μεθόδου σε χαμηλό ποσοστό, ακόμη 
και ενδομήτριος θάνατος του κυοφορούμενου, σε 
σπάνιες περιπτώσεις. 

Με τον πρόσφατο Νόμο 4619/2019 για πρώτη 
φορά εισάγεται αυτοτελής ευθύνη των ιατρών, που 
διενεργούν προγεννητικό έλεγχο. 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα 
το άρθρο 304 Α: «Όποιος επενεργεί παράνομα στην 
έγκυο με αποτέλεσμα να προκληθεί βαριά βλάβη 
στο έμβρυο ή να εμφανίσει το νεογνό βαριά πάθη-

ση του σώματος ή της διάνοιας τιμωρείται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 310.».

Με τη συγκεκριμένη διάταξη διαπιστώνουμε, ότι 
ο νομοθέτης είχε υιοθετήσει, μία γενικότερη δια-
τύπωση, σύμφωνα με την οποία τιμωρούνταν ο 
οποιοσδήποτε είτε ήταν ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε 
ο σύζυγος είτε άλλος τρίτος, που κατά βάση βιαιο-
πραγώντας, επενεργούσε παράνομα στην έγκυο και 
κατ’ αποτέλεσμα το έμβρυο εμφάνιζε βαρεία πάθη-
ση του σώματος ή της διανοίας. Με τη διάταξη αυτή 
δεν ρυθμιζόταν η περίπτωση θανάτωσης του εμβρύ-
ου αλλά μόνο οι σωματικές και πνευματικές βλάβες. 

Με το νέο Ποινικό Κώδικα, πλέον γίνεται συγκε-
κριμένη και αυστηροποιείται η ποινική ευθύνη, αυ-
τού που διενεργεί τον προγεννητικό έλεγχο. 

Συγκεκριμένα το νέο άρθρο 304 παράγραφος 5 
ΠΚ περί διακοπής κυήσεως ορίζει: «Με φυλάκιση 
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος 
κατά την πραγματοποίηση προγεννητικού ελέγχου 
μετά την εικοστή εβδομάδα της κύησης ή κατά τη δι-
άρκεια του τοκετού και πριν από την εμφάνιση του 
παιδιού στον εξωτερικό κόσμο, προκαλεί με αμέλεια 
διακοπή της κύησης ή βαριά βλάβη στο έμβρυο, που 
έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του νεογνού.».

Για πρώτη φορά στον ποινικό κώδικα αναγνω-
ρίζεται η αυτοτελής ποινική ευθύνη αυτού, που 
πραγματοποιεί προγεννητικό έλεγχο, χωρίς να δι-
αφοροποιείται αν πρόκειται για επεμβατικό ή μη 
επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο. 

Η εν λόγω διάταξη δεν αναφέρεται στην ευθύνη 
του ιατρού περί της μη διάγνωσης ή της μη ορθής διά-
γνωσης πάθησης του εμβρύου. Δηλαδή σε περίπτωση 
μη διάγνωσης πχ τρισωμίας 21 δεν υπάρχει ποινικό 
αδίκημα έναντι του εμβρύου. Η ευθύνη του ιατρού 
για τη μη διάγνωση πάθησης, παραμένει σε επίπεδο 
αστικής αποζημίωσης της μητέρας για την προσβολή 
της προσωπικότητάς της και του δικαιώματός της να 
φέρει στον κόσμο ένα υγιές παιδί, ή και να μην φέρει 
στον κόσμο ένα βαρέως πάσχον παιδί.

 Η συγκεκριμένη διάταξη για πρώτη φορά προ-
βλέπει ποινική ευθύνη-αδίκημα αν ο ιατρός μέσω 
του προγεννητικού ελέγχου προκαλέσει με αμέλεια 
δηλαδή διά θετικής επενέργειας και όχι δια παρα-
λείψεως, διακοπή της κύησης ή βαριά βλάβη στο 
έμβρυο, που υποχρεωτικά πρέπει να έχει ως αποτέ-
λεσμα το θάνατο αυτού.
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Στην συγκεκριμένη διάταξη η ποινική ευθύνη 
εδράζεται σε αμέλεια και όχι σε δόλο. Αν με δόλο ο 
ιατρός που διενεργεί προγεννητικό έλεγχο οδηγήσει 
σε διακοπή της κύησης ή βαριάς βλάβης στο έμβρυο 
και αυτό γεννηθεί νεκρό, τότε εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του 304 παρ. 1 ΠΚ. που ανωτέρω αναλύθηκε.

Η ανωτέρω διάταξη του Νέου Ποινικού Κώδικα 
ορίζει ότι τιμωρείται όποιος κατά την πραγματο-
ποίηση προγεννητικού ελέγχου μετά την εικοστή 
εβδομάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκε-
τού και πριν από την εμφάνιση του παιδιού στον 
εξωτερικό κόσμο, προκαλεί με αμέλεια διακοπή της 
κύησης ή βαριά βλάβη στο έμβρυο, που έχει ως απο-
τέλεσμα τον θάνατο του νεογνού. 

Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι εξαιρετικά δυ-
σχερής. Έρμηνευτικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η αληθής βούλησή του νομοθέτη είναι, ότι ενώ έως 
σήμερα το έμβρυο εθεωρείτο βιώσιμο από την 24η 
εβδομάδα της κύησης και μετά εξ’ ου και απαγορευ-
όταν ρητώς η διακοπή της κύησης, με τη νέα διάταξη 
το έμβρυο θεωρείται βιώσιμο από την 20η εβδομάδα 
της κύησης και μετά, δηλαδή μειώνεται το χρονικό 
όριο της θεωρούμενης βιωσιμότητας του εμβρύου. 
Έπί παραδείγματι δεν υπάρχει ποινική ευθύνη του 
ιατρού, που διενεργεί αμνιοπαρακέντηση την 12η, 
13η, 17η, 18η,19η εβδομάδα της κύησης, δηλαδή κατά 
το χρόνο λήψης τροφοβλάστη και αμνιακού υγρού 
και από αμέλεια του καταλήγει να χαθεί το έμβρυο, 
ή να διακοπεί η κύηση, ωστόσο ο ιατρός υπέχει ποι-
νική ευθύνη για σωματική βλάβη και για το θάνατο 
του εμβρύου, αν μετά την 20η εβδομάδα και κατά 
τη διάρκεια του τοκετού είτε κάνοντας αμνιοπα-
ρακεντηση, είτε κάνοντας παρακέντηση ομφαλίου 
λώρου, αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κύ-
ησης ή επιφέρει βαρεία βλάβη του εμβρύου που το 
οδηγεί στον θάνατο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 
βλάβες στο έμβρυο προ της 20ης εβδομάδας δεν δη-
μιουργούν ποινική ευθύνη αλλά αντιμετωπίζονται 
ως ζημίες κατά το αστικό δίκαιο και αποζημιώνο-
νται. Η δυσχέρεια της εν λόγω διάταξης εντοπίζεται 
και στο σημείο, που εκτείνει τον προγεννητικό έλεγ-
χο και κατά τη διάρκεια του τοκετού. 

Συναφώς προς τα ανωτέρω, δέον όπως γίνει ανα-
φορά και στην διάταξη του νέου άρθρου 304Α πα-
ράγραφος 2 ΠΚ , περί σωματικής βλάβης εμβρύου 
ή νεογνού, η οποία ορίζει: «Με φυλάκιση έως δύο 

έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος κατά την 
πραγματοποίηση προγεννητικού ελέγχου μετά την 
εικοστή εβδομάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια 
του τοκετού και πριν από την εμφάνιση του παιδιού 
στον εξωτερικό κόσμο προκαλεί από αμέλειά του 
βαριά βλάβη στο έμβρυο ή γίνεται υπαίτιος στο να 
εμφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώματος ή 
της διάνοιάς του.».

Τα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω σχετικά με την 
απαίτηση ύπαρξης αμέλειας, την λογική για τον 
καθορισμό της 20ης εβδομάδας κύησης ως ορίου για 
τον προγεννητικό έλεγχο, ισχύουν και στην συγκε-
κριμένη διάταξη. 

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο διατά-
ξεων εντοπίζεται στο ότι στο μεν άρθρο το 304 παρ. 
5 ΠΚ απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίη-
σή του και την ποινική ευθύνη του ιατρού αποτελεί 
η επέλευση θανάτου του εμβρύου ή η διακοπή της 
κύησης, στο δε άρθρο 304 Α παρ. 2, η ποινική ευθύ-
νη του ιατρού υφίσταται αν το έμβρυο μετά την γέν-
νησή του, παρουσιάσει βαριά πάθηση του σώματος 
ή της διάνοιάς του, συνδεόμενη με αμελή πράξη και 
όχι παράλειψη του ιατρού κατά τον προγεννητικό 
έλεγχο, εξ’ ου και επιβάλλεται μειωμένη ποινή εν 
σχέσει με αυτή της θανάτωσης του εμβρύου και της 
διακοπής της κύησης. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων συνέχεται 
άμεσα με το νομικό status του εμβρύου. Το σημα-
ντικότερο νεωτερικό στοιχείο και των δύο ανωτέρω 
αναφερομένων νέων διατάξεων του Ποινικού Κώ-
δικα είναι η -έμμεση έστω- αναγνώριση νομικής 
προσωπικότητας στο έμβρυο και η απόδοση σε αυτό 
δικαιωμάτων, η παραβίαση των οποίων συνιστά 
αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα.

Κατά το Ποινικό Δίκαιο δύο από τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του ανθρώπου είναι αφενός μεν η 
βιολογική αυτονομία του και αφετέρου η αυτοσυνεί-
δηση. Πρόκειται δηλαδή για ένα αμιγώς βιολογικό 
στοιχείο και για ένα αμιγώς διανοητικό στοιχείο. Τα 
δύο αυτά στοιχεία δεν υπάρχουν στο έμβρυο καθότι 
αυτό δεν έχει βιολογική αυτονομία, δεδομένου ότι 
εξαρτάται βιολογικά από την κυοφορούσα και επι-
πλέον είναι αυτονόητο ότι με τα σημερινά τουλάχι-
στον επιστημονικά δεδομένα δεν έχει αποδειχθεί οτι 
αυτό διαθέτει επαρκές διανοητικό στοιχείο. Για τον 
λόγο αυτό το έμβρυο ως φορέας δικαιωμάτων κατά 
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το Ποινικό Δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιμετω-
πίζεται υποδεέστερα από τον γεννημένο άνθρωπο. 

Κατά το Αστικό Δίκαιο αντίθετα το έμβρυο - 
παρ’ ότι δεν είναι γεννημένος άνθρωπος - μπορεί 
να είναι φορέας δικαιωμάτων όμοιων με τον γεν-
νημένο άνθρωπο. 

Δεδομένου, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε ότι 
το έμβρυο και ο γεννημένος άνθρωπος διαφο-
ροποιούνται διά των κριτηρίων της βιολογικής 
αυτονομίας και της αυτοσυνείδησης, ο Ποινικός 
κώδικάς επιφυλάσσει και διαφοροποιημένη ποι-
νική μεταχείριση για τις προσβολές της θανάτω-
σης. Έτσι ενώ η εκ προθέσεως ανθρωποκτονία 
γεννημένου ανθρώπου (νεογνού ενός λεπτού) 
τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, η εκ προθέσεως 
θανάτωση εμβρύου χωρίς τη συναίνεση της εγκύ-
ου (πχ έμβρυο τελειόμηνο 40 εβδομάδων, που ο 
ιατρός διακόπτει την κύηση δι’ εμβρυοκτονίας 
εντός μήτρας με ένεση χλωρικού καλίου στην 
καρδία) τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη, ήτοι 
δεν υπερβαίνει τα 10 έτη όπως ορίζεται στη νέα 
διάταξη 304 ΠΚ.

Έπίσης κατά τον Ποινικό Κώδικα στην περίπτω-
ση της τεχνητής διακοπής της κύησης του άρθρου 
304 ΠΚ, προβλέπονται συγκεκριμένοι και ειδικοί 
λόγοι άρσης του αδίκου για την θανάτωση του 
εμβρύου, που σε καμία περίπτωση δεν προβλέπο-
νται για τις περιπτώσεις θανάτωσης των γεννημέ-
νων ανθρώπων. 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, έως την εφαρ-
μογή των νέων διατάξεων του ΠΚ το αδίκημα της 
σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ’ υποχρέου 
κατ’ άρθρο 314 ΠΚ δεν μπορούσε να στοιχειοθε-
τηθεί επί εμβρύου, καθώς το έμβρυο δεν αντιμε-
τωπιζόταν νομικά ως πρόσωπο και συνακόλουθα 
δεν ήταν υποκείμενο δικαιωμάτων, ούτε βέβαια 
αντικείμενο δικαίου. Το έμβρυο λογιζόταν ότι 
αποτελούσε τμήμα του μητρικού σώματος. Σε μία 
ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους ιατρούς 
τόσο η Έισαγγελέας όσο και οι Δικαστές, εφαρ-
μόζοντας όσα αναφέρονται ανωτέρω σε ποινικό 
επίπεδο, αθώωσαν αυτούς για το αδίκημα της σω-
ματικής βλάβης εμβρύου, με το αιτιολογικό ότι 
το έμβρυο ΔΈΝ ΈΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ και δεν μπο-
ρεί να τύχει της προστασίας και εφαρμογής του 
άρθρου 314 ΠΚ ακόμα και αν γεννηθεί ζωντανό. 

Οι πράξεις των ιατρών για τις οποίες κατηγορού-
νταν έλαβαν χώρα κατά την κύηση, άρα η όποια 
σωματική βλάβη επήλθε σε χρόνο, που αυτό ήταν 
έμβρυο και όχι σε χρόνο γεννηθέντος ανθρώπου.

Σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα νομολο-
γία των Δικαστηρίων έχει γίνει δεκτή ως ορθότερη 
η άποψη ότι η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΑΡΧΙΖΈΙ ταυ-
τόχρονα με την έξοδο έστω και μέρους του σώμα-
τος του νεογνού από την μητρική κοιλιά, διότι από 
τότε ο άνθρωπος έχει ενώπιον του την εικόνα του τι-
κτόμενου ανθρώπου και μπορεί να αντιληφθεί την 
ύπαρξή του. 

Συνεπώς πριν από την έξοδο έστω και μέρους του 
εμβρύου η θανάτωση αυτού ή οι σωματικές βλά-
βες αυτού από δόλο ή αμέλεια δεν στοιχειοθετούν 
το αδίκημα της ανθρωποκτονίας ή των σωματικών 
βλαβών από δόλο ή αμέλεια αντίστοιχα, αφού δεν 
υπάρχει ακόμα άνθρωπος, αλλά σε περίπτωση θα-
νάτου με δόλο μπορεί να στοιχειοθετεί ενδεχομένως 
κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 304 και 304α 
ΠΚ αναφορικά με την διακοπή της κύησης. 

Η ανωτέρω θέση της νομολογίας των Δικαστηρί-
ων εκτιμάται ότι θα διαφοροποιηθεί εξαιτίας των 
νέων διατάξεων του ΠΚ, που ανωτέρω αναλύθηκαν.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νέες διατάξεις, προστέθη-
καν στον Ποινικό Κώδικα και αναγνωρίστηκαν ως 
αδικήματα, δύο νέα εγκλήματα κατά του εμβρύου, 
που δεν υπήρχαν αυτοτελώς στον προηγούμενο Ποι-
νικό Κώδικα.

 Όπως προελέχθη, ποινή απειλείται ειδικότερα 
όταν ο ιατρός κατά την πραγματοποίηση προγεν-
νητικού ελέγχου μετά την εικοστή εβδομάδα της 
κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού και πριν 
από την εμφάνιση του παιδιού στον εξωτερικό κό-
σμο προκαλεί από αμέλειά του διακοπή της κύησης 
ή βαριά βλάβη στο έμβρυο που έχει ως αποτέλεσμα 
το θάνατο του νεογνού και ποινή απειλείται επίσης 
όταν στις πιο πάνω περιπτώσεις προκαλείται από 
αμέλειά του ιατρού βαριά βλάβη στο έμβρυο ή γί-
νεται υπαίτιος στο να εμφανίσει το νεογνό βαριά 
πάθηση του σώματος ή της διάνοιάς του. 

Από τη διατύπωση «κατά τη διάρκεια του τοκετού 
και πριν από την εμφάνιση του παιδιού στον εξω-
τερικό κόσμο» συνάγεται ότι ο Ποινικός Κώδικας 
πλέον περιέχει την έμμεση νομοθετική υιοθέτηση 
της άποψης, ότι το έμβρυο αποκτά αυξημένα και 
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αυτοτελή δικαιώματα στην προστασία της ζωής και 
της υγείας του και ο υπαίτιος ιατρός που τα προ-
σβάλει, ενώ μέχρι χθες δεν τιμωρείτο, πλέον με τις 
νέες διατάξεις θα τιμωρείται έστω και με μειωμένες 
ποινές εν σχέσει με τα αντίστοιχα αδικήματα στον 
γεγεννημένο άνθρωπο. 

Η ανωτέρω θέση είναι εξαιρετικά σημαντική κα-
θώς διευρύνει την ποινική ευθύνη των ιατρών μαι-
ευτήρων γυναικολόγων, δημιουργώντας -κατά την 
άποψη του γράφοντος- ευθύ νομικό δεσμό μαιευτή-
ρα-εμβρύου, ενώ μέχρι πρότινος ο δεσμός μαιευτή-
ρα-εμβρύου διεκόπτετο, ειδικότερα στις σωματικές 
βλάβες και στο θάνατο του εμβρύου από αμέλεια, 

από την έγκυο μητέρα, η οποία ήταν ο βασικός φο-
ρέας δικαιωμάτων.

Συμπερασματικά, προκύπτει, ότι οι νέες διατάξεις 
του Ποινικού Κώδικα, που ανωτέρω αναλύθηκαν, 
διευρύνουν την ποινική ευθύνη των ιατρών μαιευ-
τήρων γυναικολόγων. Κατ’ ακολουθίαν όλοι οι ια-
τροί θα πρέπει να παρέχουν τις ιατρικές τους υπη-
ρεσίες σύμφωνα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες τους, 
τα διδάγματα της επιστήμης, τις διεθνώς αναγνωρι-
σμένες επιστημονικές μεθόδους και τους θεσμοθετη-
μένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, χωρίς σε 
καμία περίπτωση να υιοθετούν πρακτικές αμυντι-
κής ιατρικής.
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