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Editorial

Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από “προτόγνωρες και θεαματικές για το 
άτομο” σωματικές, ψυχολογικές και σεξουαλικές αλλαγές.Τα κορίτσια 
στην παιδική και εφηβική ηλικία εμφανίζουν ιδιαίτερα γυναικολογικά 
προβλήματα η επιτυχής αντιμετώπιση των οποίων, βασίζεται στην 
εμπεριστατωμένη προσέγγιση και εξειδικευμένη γνώση.

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

Ο σκόπος του τεύχους αυτού είναι να ενημερώσει τον γενικό Μαιευτήρα-
Γυναικολόγο για την καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση στα γυναικολογικά προβλήματα που παρουσιάζουν τα 
κορίτσια κατά την διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ζωής τους.

Πώς αντιμετωπίζονται οι HPV λοιμώξεις στην εφηβεία;

Πώς προσεγγίζουμε διαγνωστικά και θεραπευτικά τα κορίτσια με 
πρώιμο ήβη; 

Τί πρέπει να γνωρίζουμε σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς η δευτεροπαθούς 
αμηνόρροιας; 

Ποιές είναι οι επιπλοκές των εφηβικών κυήσεων και πως 
προλαμβάνονται;

Μηνορραγία-μητρορραγία σε κορίτσια της εφηβείας. Πού οφείλονται 
και πώς διορθώνονται; 

Έίναι η σεξουαλικότητα και το φύλο στην εφηβεία δύο ταυτόσημες 
έννοιες;

Eξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στην Παιδική και 
Έφηβική Γυναικολογία παραθέτουν, με τον καλύτερο τρόπο, απαντήσεις 
στα ανωτέρω ερωτήματα. Έκ μέρους της συντακτικής επιτροπής θερμά 
ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή τους. 

Έίμαι σίγουρος ότι και αυτό το τεύχος θα αποτελέσει ένα πολύτιμο 
βοήθημα για τον Μαιευτήρα – Γυναικολόγο και θα συμβάλλει στην 
άσκηση της μαιευτικής και γυναικολογίας, στα ευαίσθητα στάδια 
της παιδικής και εφηβικής ζωής, με αποτελεσματικότερο και κυρίως 
ασφαλέστερο τρόπο. 

Καλή Ανάγνωση!
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1

Ήβη είναι η περίοδος της σωματικής αύξησης του ατόμου, που οδηγεί σε σεξουαλική ωρίμανση και ανα-
παραγωγική ικανότητα. Ο μηχανισμός της ενήβωσης εγκαθίσταται πριν τη γέννηση, με παροδικές φάσεις 
δραστηριότητας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων, κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής, νεογνικής 
και βρεφικής ζωής. Η έναρξη της ήβης είναι το αποτέλεσμα της επαναδραστηριοποίησης της παλμικής 
έκκρισης της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH). Οι νευρώνες κισπεπτίνης/νευροκινίνης 
Β/δυνορφίνης (KNDy) ρυθμίζουν την παλμική έκκριση GnRH μέσω ελέγχου έκκρισης της κισπεπτίνης. 
Υπάρχουν παράγοντες που δρουν άνωθεν του συστήματος των KNDy νευρώνων, όπως ο νευρομεταβιβα-
στής GABA, το νευροπεπτίδιο NPY, το MKRN3, το πεπτίδιο RFRP-3, η νευροοιστραδιόλη που δρουν ανα-
σταλτικά στην έκκριση GnRH και ο νευρομεταβιβαστής γλουταμινικό που δρα διεγερτικά. Οι αποθήκες 
ενέργειας και ο λιπώδης ιστός, τα επινεφριδιακά ανδρογόνα, το στρες και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες 
επιδρούν στον χρονισμό της ήβης. Η αδρεναρχή οφείλεται στην ενεργοποίηση του άξονα των επινεφρι-
δίων, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον άξονα της γοναδαρχής. Η αδρεναρχή εκδηλώνεται κλινικά με 
την τρίχωση εφηβαίου (εφηβαρχή) και μασχαλών, αύξηση της λιπαρότητας του δέρματος και οσμή σώμα-
τος τύπου ενηλίκου. Στα κορίτσια η έναρξη της ήβης παρατηρείται σε ηλικία 8-13 ετών, με πρώτο κλινικό 
σημείο τη διόγκωση των μαστών, ενώ η εμμηναρχή εμφανίζεται εντός 2-3 ετών από τη θηλαρχή.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εφηβεία/ Φυσιολογία εφηβείας/ Αδρενάρχη/ Θηλάρχη/ Εμμηνάρχη
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Φυσιολογία της ήβης
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Φυσιολογία της ήβης

Με τον όρο ήβη (Puberty) χαρακτηρίζουμε 
τη βιολογική ενήβωση του ατόμου, δηλα-
δή την περίοδο της σωματικής αύξησης 

που οδηγεί σε σεξουαλική ωρίμανση και αναπαρα-
γωγική ικανότητα. Αποτελεί το νευροενδοκρινικό 
στοιχείο της εφηβείας. Αντίθετα, ο όρος εφηβεία 
(Adolescence) περιλαμβάνει την περίοδο της βιο-
ψυχοκοινωνικής ωρίμανσης του ατόμου, από την 
έναρξη της ενήβωσης έως την ηλικία επιτυχούς 
λειτουργικότητας ως ενηλίκου. Έμπεριέχει το ψυ-
χικό και κοινωνικό στοιχείο της εφηβείας. Οι σω-
ματικές μεταβολές της ήβης καθορίζονται από την 
ενεργοποίηση του ενδοκρινικού συστήματος και 
περιλαμβάνουν την περίοδο της ταχείας σωματικής 
αύξησης, τις αλλαγές στη σωματική σύσταση, την 
ωρίμανση των γονάδων, των γεννητικών οργάνων 
και την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτήρων 
του φύλου, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
αναπαραγωγική ικανότητα. 

Ενδοκρινολογία της Ενήβωσης από την Εμ-
βρυϊκή έως την Εφηβική Ήλικία
Αν και η ήβη θεωρείται μια σχετικά σύντομη φάση 
εξέλιξης που λαμβάνει χώρα στη δεύτερη δεκαετία 
της ζωής, ο μηχανισμός της ενήβωσης εγκαθίσταται 
πολύ νωρίς, πριν από τη γέννηση, με παροδικές φά-
σεις δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εμβρυϊ-
κής, νεογνικής και βρεφικής ζωής. 

Η ήβη συνδέεται άρρηκτα με την ενεργοποίηση 
του νευροενδοκρινικού άξονα υποθαλάμου-υπό-
φυσης-γονάδων (ΥΥΓ). Τα κύρια στοιχεία του ανα-
παραγωγικού άξονα περιλαμβάνουν το κεντρικό 
νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), τον υποθάλαμο, την αδε-
νοϋπόφυση, τις γονάδες και τα όργανα αναπαρα-
γωγής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ηλικία 
έναρξης της ήβης σχετίζονται με τη γενετική και 
φυλετική προδιάθεση, ψυχολογικούς, περιβαλλοντι-
κούς και μεταβολικούς παράγοντες όπως το στρες, 
τις κλιματολογικές συνθήκες, το κοινωνικο-οικονο-
μικό επίπεδο, τη διατροφή, την άσκηση, τον δείκτη 
μάζας σώματος και τη γενικότερη υγεία (Πίνακας 1).

Η έκκριση της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτρο-
πινών GnRH (gonadotropin-releasing hormone) από 
τον υποθάλαμο είναι περιοδική με χαρακτηριστικές 
κατά ώσεις έκκριση, με αποτέλεσμα τη διέγερση των 
γοναδοτρόπων κυττάρων της υπόφυσης και την έκ-

κριση από την υπόφυση των γοναδοτροπινών, της 
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης FSH (follicle-stimulating 
hormone) και της ωχρινοτρόπου ορμόνης LH 
(luteinizing hormone), κατά ώσεις. Η διέγερση των 
γονάδων από τις γοναδοτροπίνες έχει ως αποτέλε-
σμα την έκκριση των στεροειδών φύλου (ανδρογό-
νων ή οιστρογόνων) και την ωρίμανση των γεννητι-
κών κυττάρων σε ώριμα σπερματοζωάρια ή ωάρια.

Εμβρυϊκή Ανάπτυξη: Θεμέλια Ενήβωσης 
Κατά την εμβρυϊκή περίοδο τίθενται τα θεμέλια 
της ενήβωσης ως εξής: 

1. Ανατομική οργάνωση των νευρώνων GnRH 
στον υποθάλαμο και ανάπτυξη της κατά ώσεις 
έκκρισης της GnRH 
Κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης λαμβάνει χώρα 

η μετανάστευση νευρώνων GnRH από το ρινικό 
πλακώδιο (κύτταρα που προορίζονται να αποτελέ-
σουν το οσφρητικό κέντρο της μύτης) σε θέσεις πα-
ντού στον υποθάλαμο, κυρίως στον τοξοειδή πυρή-
να. Οι εμβρυϊκοί GnRH νευρώνες στον υποθάλαμο 
εγκαθιστούν το πρότυπο της έκκρισης κατά ώσεις 
πριν το τέλος του πρώτου τριμήνου της κύησης1. 
Αν και η κατά ώσεις έκκριση φαίνεται να αποτελεί 
ενδογενή ιδιότητα των GnRH νευρώνων και άλλοι 
παράγοντες μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο, 
όπως η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων καθώς 
και η γλoία που τους περιβάλλει. 

2. Ανάπτυξη της πρόσθιας υπόφυσης και των γο-
ναδοτρόπων κυττάρων
Η πρόσθια υπόφυση ή αδενοϋπόφυση σχηματί-
ζεται από τη συγχώνευση του θύλακα του Rathke 
(από το μελλοντικό στοματοφάρυγγα) με το έδαφος 
της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου. Από έναν τύπο 
πολυδύναμων προγονικών κυττάρων προκύπτουν 
τα γοναδοτρόπα κύτταρα τα οποία και αποτελούν 
περίπου το 10-15% του κυτταρικού πληθυσμού 
της πρόσθιας υπόφυσης. Με την εγκατάσταση της 
πυλαίας κυκλοφορίας στον αδένα της υπόφυσης, 
μεγαλύτερες ποσότητες GnRH φθάνουν στα γονα-
δοτρόπα κύτταρα, με αποτέλεσμα εκκριτικές ώσεις 
LH και FSH να ανιχνεύονται στην εμβρυϊκή κυ-
κλοφορία. Οι γοναδοτροπίνες εμφανίζουν μέγι-
στες συγκεντρώσεις (peak) κατά το δεύτερο τρίμηνο 
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της κύησης, μετά το οποίο παρουσιάζουν σταδιακή 
πτώση έως τη γέννηση. 

3. Οργάνωση των εμβρυϊκών γονάδων και έναρξη 
παραγωγής των στεροειδών του φύλου
Οι γονάδες είναι μεσοδερμικής προέλευσης, ενώ 
από το ενδόδερμα του λεκιθικού σάκου προέρχο-
νται τα γεννητικά κύτταρα που μεταναστεύουν στις 
γονάδες κατά την πέμπτη εβδομάδα της κύησης. 
Στο θήλυ έμβρυο, ο αριθμός των ωοθυλακίων αυξά-
νει σταθερά έως το μέσον της κύησης και στη συνέ-
χεια μειώνεται σημαντικά έως τη γέννηση. H ωοθή-
κη παράγει μικρή ποσότητα οιστρογόνου κατά την 
προγεννητική περίοδο. Ωστόσο, τα επίπεδα οιστρο-
γόνων είναι αυξημένα και προέρχονται από πλα-
κουντιακή μετατροπή της δεϋδροεπιανδροστερό-
νης DHEA (dehydroepiandrosterone) σε οιστρόνη 
και οιστραδιόλη και της 16-α-hydroxyDHEA (που 
παράγεται από το εμβρυϊκό ήπαρ) σε οιστριόλη. 

Βρεφική Ήλικία: Γενική Πρόβα για την 
Ενήβωση 
Στα κορίτσια δεν παρατηρείται σημαντική έκκρι-

ση γοναδοτροπινών μετά τη γέννηση. Στα θήλεα 
νεογνά τα πλακουντιακά οιστρογόνα μπορεί να 
προκαλέσουν παροδική ανάπτυξη των μαστών, 
ανάπτυξη των χειλέων του αιδοίου και ανάπτυξη 
του ενδομητρίου, με τη μετέπειτα πτώση των επι-
πέδων της οιστραδιόλης ενίοτε να οδηγεί σε κολ-
πική αιμόρροια εκ διαφυγής. Ταυτόχρονα με την 
πτώση των επιπέδων των οιστρογόνων, οι συγκε-
ντρώσεις των γοναδοτροπινών στον ορό (ειδικά 
η FSH) αρχίζουν να αυξάνονται κατά την πρώ-
τη εβδομάδα της ζωής, με τα επίπεδα της FSH να 
παρουσιάζουν μέγιστες τιμές (peak) σε ηλικία 2 
μηνών, συγκρίσιμες με αυτές που παρατηρούνται 
σε ενήλικες γυναίκες κατά την παραγωγική φάση 
του κύκλου. Οι συγκεντρώσεις των γοναδοτροπι-
νών στον ορό παρουσιάζουν μετέπειτα σταδιακή 
μείωση και μπορεί να παραμείνουν ελαφρώς αυ-
ξημένες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Παρά 
την παρατηρούμενη δραστηριότητα των γοναδο-
τροπινών, η αύξηση των συγκεντρώσεων της οι-
στραδιόλης είναι μικρή κατά τον πρώτο χρόνο της 
ζωής, όμως ακόμα και αυτά τα χαμηλά επίπεδα 
μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο. Σε παιδιά με 

Πίνακας 1: Κύρια στοιχεία του αναπαραγωγικού άξονα και παράγοντες που τον 
επηρεάζουν.
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γοναδική δυσγενεσία όπως σύνδρομο Turner, οι 
γοναδοτροπίνες μπορεί να αυξηθούν πολύ κατά 
τα πρώτα χρόνια της ζωής, καταδεικνύοντας πως 
το σύστημα αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης 
στον υποθάλαμο και την υπόφυση από ωοθηκι-
κούς παράγοντες είναι ενεργό την περίοδο αυτή2. 
Μετά την ηλικία των 3-4 ετών, ο προσδιορισμός 
των γοναδοτροπινών δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί με αξιοπιστία για τη διάγνωση της πρωτοπα-
θούς γοναδικής ανεπάρκειας, έως την επανενερ-
γοποίηση του συστήματος στην εφηβεία. 

Παιδική Ήλικία: Παρατεταμένη Περίοδος 
«Εφησυχασμού»
Με την πτώση των συγκεντρώσεων των γοναδοτρο-
πινών στον ορό, το παιδί εισέρχεται σε μια περίοδο 
σχετικής αναπαραγωγικής ηρεμίας. Το φαινόμενο 
αυτό είναι ανεξάρτητο από την αρνητική παλίνδρο-
μη ρύθμιση που ασκείται από τα στεροειδή του φύ-
λου, αφού ακόμα και τα παιδιά με γοναδική δυσγε-
νεσία παρουσιάζουν ελάττωση των συγκεντρώσεων 
LH και FSH μετά την πρώτη παιδική ηλικία. Φαί-
νεται πως η παλμική έκκριση GnRH καταστέλλεται 
ενεργά από παράγοντες του ΚΝΣ που μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν παράγοντες από τα κύτταρα γλοίας, 
το γ-αμινοβουτυρικό οξύ GABA (γ-aminobutyric 
acid), το νευροπεπτίδιο Y, NPY (neuropeptide Y) 
και άλλους νευροδιαβιβαστές. 

Εφηβεία: Κύρια Παράσταση 
1. Νευροενδοκρινικός έλεγχος της έναρξης της 
ήβης
Η έναρξη της εφηβείας είναι το αποτέλεσμα της 
επαναδραστηριοποίησης της παλμικής έκκρισης 
της GnRH. Αυξητικοί παράγοντες που εκκρίνο-
νται από τα κύτταρα της γλοίας πιθανώς να παί-
ζουν ρόλο στη ρύθμιση των GnRH νευρώνων. Σε 
κάθε νευρώνα αντιστοιχούν πολλαπλά κύτταρα 
γλοίας, τα οποία συνιστούν περίπου το ήμισυ 
του συνολικού εγκεφαλικού όγκου και τα οποία 
περιβάλλουν, τρέφουν και πιθανώς ελέγχουν τη 
διαφοροποίηση και τη μεταφορά σημάτων των 
GnRH νευρώνων. 

Οι GnRH νευρώνες εκφράζουν υποδοχείς για το 
πεπτίδιο κισπεπτίνη (KISS1R) με αυξανόμενη μά-
λιστα ευαισθησία του νευρώνα σε αυτό κατά τη δι-

άρκεια ήβης. Στον τοξοειδή πυρήνα η πλειοψηφία 
των κυττάρων κισπεπτίνης συνεκφράζουν δύο νευ-
ρορυθμιστές: νευροκινίνη Β (NKB) και δυνορφίνη 
(Dyn) οι οποίοι φαίνεται να λειτουργούν σαν συν-
διαβιβαστές της κισπεπτίνης στους KNDy νευρώνες 
(KISS1/NKB/Dyn). Η νευροκινίνη Β έχει βρεθεί ότι 
δρα διεγερτικά στην έκκριση κισπεπτίνης και στην 
απελευθέρωση GnRH ενώ η δυνορφίνη έχει αναδει-
χθεί ως βασικός αναστολέας της έκκρισης κισπεπτί-
νης και κατ’ επέκταση της απελευθέρωσης GnRH. 
Παρόλο που το σύστημα KNDy έχει κρίσιμο ρόλο 
στην παλμική έκκριση GnRH φαίνεται ότι δεν ρυθ-
μίζει αποκλειστικά την έναρξη της ήβης αλλά ότι 
υπάρχουν ουσίες που δρουν πάνω από αυτό. Πρό-
σφατες μελέτες υπογραμμίζουν το ρόλο των νευρο-
μεταβιβαστών GABA, γλουταμινικού και του νευ-
ροπεπτιδίου NPY στην αναστολή έκκρισης GnRH 
στην προεφηβική περίοδο στα πρωτεύοντα. Έπιπλέ-
ον, η ανακάλυψη του MKRN3 ως ισχυρού ανασταλ-
τικού σήματος άνωθεν του KNDy και της ανάλογης 
δράσης του RFRP-3 τόσο στον υποθάλαμο όσο και 
στην υπόφυση παρέχουν ακόμα περισσότερα στοι-
χεία. Ακόμη, πρόσφατα αποκαλύφθηκε η δράση το-
πικά παραγόμενων οιστρογόνων στον υποθάλαμο 
και η ανασταλτική τους δράση στην λειτουργία του 
GnRH. Τέλος, προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία 
για τον ρόλο περιβαλλοντικών παραγόντων όπως 
οι αποθήκες ενέργειας, τα στρεσογόνα ερεθίσματα 
και η έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, στον 
χρονισμό της ήβης3. 

2. Eπαναδραστηριοποίηση της παλμικής έκκρι-
σης GnRH
Η αύξηση της παλμικής έκκρισης GnRH δεν μπορεί 
να μετρηθεί άμεσα λόγω του μικρού χρόνου ημίσει-
ας ζωής της GnRH (περίπου 5 λεπτά) και της απου-
σίας συσχετισμού των επιπέδων GnRH στην περι-
φέρεια με τις συγκεντρώσεις GnRH στην πυλαία 
κυκλοφορία της υπόφυσης. Ο σχετικά σύντομος 
χρόνος ημίσειας ζωής (περίπου 20 λεπτά) της LH 
στην κυκλοφορία4 καθιστά τη μέτρηση συγκεντρώ-
σεων LH αντιπροσωπευτική της παλμικής έκκρισης 
GnRH. Αντιθέτως, οι εκκριτικές ώσεις της FSH δεν 
αποτελούν ακριβή δείκτη της παλμικής έκκρισης 
GnRH εξαιτίας του πολύ μεγαλύτερου χρόνου ημί-
σειας ζωής (μερικές ώρες). 
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3. Μεταβολές στα πρότυπα έκκρισης των γοναδο-
τροπινών 
Η χαμηλού βαθμού παλμική έκκριση γοναδοτρο-
πινών, κυρίως τη νύχτα, ανιχνεύεται πολύ πριν 
καταστούν ορατές οι σωματικές μεταβολές της ενή-
βωσης με επίπεδα LH άνω των 0.3-0.55 IU/L να 
υποδηλώνουν πρώιμη κεντρική ενεργοποίηση της 
ήβης. Με την πρόοδο της εφηβείας, οι ώσεις των γο-
ναδοτροπινών εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Με την έναρξη της εφηβείας, παρατη-
ρείται αυξημένη ανταπόκριση της υπόφυσης στην 
GnRH. Οι αυξανόμενες ώσεις GnRH διεγείρουν τα 
γοναδοτρόπα κύτταρα της υπόφυσης να αυξήσουν 
τις αποθήκες των LH και FSH. Ως εκ τούτου παρα-
τηρείται πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση των γονα-
δοτροπινών στην έγχυση εξωγενούς GnRH κατά τη 
δοκιμασία διέγερσης με GnRH (GnRH stimulation 
test), η οποία μπορεί να διαχωρίσει τα προεφηβικά 
από τα εφηβικά παιδιά όταν οι άλλοι διαγνωστικοί 
δείκτες δεν είναι σαφείς. 

4. Μηχανισμός ελέγχου παλίνδρομης ρύθμισης 
της απελευθέρωσης γοναδοτροπινών 
Η οιστραδιόλη αποτελεί τον καθοριστικό παράγο-

ντα αναστολής της έκκρισης γοναδοτροπινών μέσω 
αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης και η δράση αυτή 
είναι έμμεση στους GnRH νευρώνες5. Μόνο στα 
κορίτσια, κάποια στιγμή αργότερα στην εφηβεία, 
συνήθως μετά την εμμηναρχή, αναπτύσσεται ένας 
ξεχωριστός θετικός μηχανισμός παλίνδρομης ρύθ-
μισης μεταξύ της οιστραδιόλης και των γοναδοτρο-
πινών, που οδηγεί στο τυπικό ωορρηκτικό πρότυπο 
του εμμηνορρυσιακού κύκλου, με τα αυξανόμενα 
επίπεδα οιστραδιόλης στη μέση του κύκλου να ακο-
λουθούνται από την εκκριτική αιχμή της LH (και τη 
μικρότερη της FSH). 

5. Γοναδικά στεροειδή και δεσμευτική σφαιρίνη 
των ορμονών του φύλου
Νωρίς στην εφηβεία, η έκκριση της οιστραδιόλης 
στα κορίτσια μπορεί να είναι επεισοδιακή, με τα 
επίπεδά της να κυμαίνονται σημαντικά κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, γεγονός που καθιστά τη μέ-
τρηση των βασικών τιμών οιστραδιόλης σχετικά 
μη ευαίσθητο δείκτη έναρξης της ήβης6. Μικρές πο-
σότητες τεστοστερόνης εκκρίνονται απευθείας από 
τις ωοθήκες, με τη μεγαλύτερη ποσότητα τεστοστε-
ρόνης στα κορίτσια να προέρχεται από περιφερική 

Πίνακας 2: Στάδια εξέλιξης της ενήβωσης κατά Tanner - μαστού και τρίχωσης 
εφηβαίου - σε κορίτσια

Β1 - Προεφηβικό στάδιο, δεν υπάρχει ανάπτυξη μαστών P1 - Προεφηβικό στάδιο, δεν υπάρχει τρίχωση στο 
εφήβαιο

Β2 - Ψηλαφητός μαζικός αδένας υπό τη θηλαία άλω
P2 - Λίγες ανοιχτόχρωμες τρίχες, ευθείες ή ελαφρώς 
βοστρυχωτές, εμφανίζονται κυρίως κατά μήκος των 
μεγάλων χειλέων του αιδοίου

Β3 - Αύξηση μαστού και θηλαίας άλω χωρίς διαχωρισμό 
περιγράμματος

P3 - Αραιή τρίχωση αλλά οι τρίχες είναι σκουρόχρωμες 
και βοστρυχωτές και επεκτείνονται από τα χείλη του 
αιδοίου στην ηβική σύμφυση

Β4 - Η θηλαία άλως με τη θηλή προβάλλουν πάνω από το 
περίγραμμα του μαστού

P4 - ‘Tύπου ενηλίκου’, αλλά η περιοχή που καλύπτεται 
είναι μικρότερη και δεν εκτείνεται πέρα από τις 
βουβωνικές πτυχές

Β5 - Μέγεθος και μορφολογία μαστών ενηλίκου, 
προβολή μόνο της θηλής, η άλως δεν προβάλλει εκτός 
περιγράμματος του μαστού

P5 - Tρίχωση ενηλίκου σε τύπο και ποσότητα που 
εκτείνεται μέχρι την έσω επιφάνεια των μηρών

Φυσιολογία της ήβης
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μετατροπή της ανδροστενδιόνης που εκκρίνεται 
από τις ωοθήκες και τα επινεφρίδια. Περίπου 98% 
της κυκλοφορούσας οιστραδιόλης είναι συνδεδε-
μένη με αλβουμίνη ή δεσμευτική σφαιρίνη των 
ορμονών του φύλου SHBG (sex hormone binding 
globulin). 

Αδρεναρχή
Η αδρεναρχή ορίζεται βιοχημικά ως η αύξηση 
των επινεφριδιακών ανδρογόνων DHEA και αν-
δροστενδιόνης. Καθώς οι συγκεντρώσεις της κυ-
κλοφορούσας DHEA αντικατοπτρίζουν σχεδόν 
αποκλειστικά επινεφριδιακή έκκριση, ενώ η ανδρο-
στενδιόνη μπορεί επίσης να εκκρίνεται από την ωο-
θήκη, η DHEA (που συχνά προσδιορίζεται από το 
μεγαλύτερης διάρκειας ζωής μεταβολίτη της, θειϊκή 
δεϋδροεπιανδροστερόνη DHEA-S), αποτελεί τον 
πλέον ειδικό δείκτη για την αδρεναρχή. Η αδρεναρ-
χή αποτελεί μια σταδιακή διαδικασία που ξεκινά, 
τουλάχιστον στα κορίτσια, πριν από την ηλικία των 
6 ετών και εξελίσσεται ραγδαία κατά τα επόμενα 

χρόνια7. Ο μηχανισμός ρύθμισης της αδρεναρχής 
παραμένει αδιευκρίνιστος. Αν και χρονικά σχετί-
ζεται με την ενεργοποίηση των γονάδων, αντιπρο-
σωπεύει μια ανεξάρτητη διαδικασία του άξονα των 
επινεφριδίων που συμβαίνει φυσιολογικά ακόμα 
και σε παιδιά που στερούνται γονάδων. Η αδρεναρ-
χή εκδηλώνεται κλινικά με τρίχωση του εφηβαίου 
(εφηβαρχή) και των μασχαλών, αύξηση της λιπαρό-
τητας του δέρματος και οσμή σώματος τύπου ενηλί-
κου. Πρώιμη χαρακτηρίζεται η εφηβαρχή που εκ-
δηλώνεται πριν την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια. 

Σωματικές Μεταβολές κατά την Ήβη
Η εκτίμηση της προόδου και του ρυθμού της εφη-
βικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται αντικειμενικά με 
την εκτίμηση των σταδίων ωρίμανσης των δευ-
τερογενών χαρακτήρων του φύλου, του μαστού 
και της τρίχωσης του εφηβαίου, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση κατά Tanner8,9. Η εξέλιξη των δευτε-
ρογενών χαρακτήρων του φύλου σύμφωνα με το 
σύστημα Tanner διακρίνεται στα στάδια 1-5 που 

Εικόνα 2. Στάδια εξέλιξης της ενήβωσης κατά Tanner - 
τρίχωσης εφηβαίου - σε κορίτσια

Εικόνα 1. Στάδια εξέλιξης της ενήβωσης - μαστού - σε 
κορίτσια

Φυσιολογία της ήβης
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αντιστοιχούν στην παιδική και πλήρη ενήλικη 
ανάπτυξη. Τα στάδια εξέλιξης της ενήβωσης κατά 
Tanner - μαστού και τρίχωσης εφηβαίου - σε κο-
ρίτσια φαίνονται στον Πίνακα 2 και στις Εικόνες 
1 και 2. 

Στα κορίτσια η έναρξη της εφηβείας παρατηρεί-
ται γύρω στο 8ο - 13ο έτος της ηλικίας (μέση ηλι-
κία ~ 11 έτη). Το πρώτο κλινικό εύρημα που ση-
ματοδοτεί την έναρξη της εφηβείας είναι συνήθως 
η διόγκωση των μαστών με ανάπτυξη του μαζικού 
αδένα υπό τη θηλαία άλω (στάδιο Β2 κατά Tanner). 
Στην ηλικία των 12 ετών που αυξάνουν τα επίπεδα 
οιστραδιόλης στον ορό (στάδιο Β2-3 κατά Tanner), 
παρατηρείται στα κορίτσια η επιτάχυνση της σω-
ματικής αύξησης. Άλλες χαρακτηριστικές κλινι-

κές μεταβολές περιλαμβάνουν την τρίχωση του 
εφηβαίου (εφηβαρχή) και την εμφάνιση εμμήνου 
ρύσεως (εμμηναρχή). Η εμμηναρχή τυπικά εμφα-
νίζεται εντός 2-3 ετών από τη θηλαρχή (κατά το 
στάδιο Β4 κατά Tanner)10, στη φάση που ο ρυθμός 
σωματικής αύξησης ελαττώνεται. Έως την ηλικία 
των 15 ετών, 98% των κοριτσιών παρουσιάζουν εμ-
μηναρχή. Η ηλικία κατά την εμμηναρχή στις ανε-
πτυγμένες χώρες σταδιακά μειώθηκε από τις αρχές 
του 19ου αιώνα (14 έτη) έως τα μέσα του 20ου αι-
ώνα. Έκτοτε και κατά τα τελευταία 40-50 χρόνια η 
ηλικία εμμηναρχής φαίνεται να παραμένει σχετι-
κά σταθερή ανάμεσα στα 12-13 έτη (διάμεση ηλικία 
12,4 έτη) στους καλά διατρεφόμενους πληθυσμούς 
των ανεπτυγμένων χωρών11. Θ

  Ήβη είναι η περίοδος της σωματικής αύξησης του ατόμου, που οδηγεί σε σεξουαλική ωρίμανση και αναπα-
ραγωγική ικανότητα. 
  Ο μηχανισμός της ενήβωσης εγκαθίσταται πριν τη γέννηση, με παροδικές φάσεις δραστηριότητας του άξονα 
υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων, κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής, νεογνικής και βρεφικής ζωής. 
  Η έναρξη της ήβης είναι το αποτέλεσμα της επαναδραστηριοποίησης της παλμικής έκκρισης της εκλυτικής 
ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH). 
  Οι αποθήκες ενέργειας και ο λιπώδης ιστός, τα επινεφριδιακά ανδρογόνα, το στρες και οι ενδοκρινικοί δι-
αταράκτες επιδρούν στον χρονισμό της ήβης. 
  Η αδρεναρχή οφείλεται στην ενεργοποίηση του άξονα των επινεφριδίων, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
τον άξονα της γοναδαρχής.
 Η αδρεναρχή εκδηλώνεται κλινικά με την τρίχωση εφηβαίου (εφηβαρχή) και μασχαλών, αύξηση της λιπα-

ρότητας του δέρματος και οσμή σώματος τύπου ενηλίκου.
 Στα κορίτσια η έναρξη της ήβης παρατηρείται σε ηλικία 8-13 ετών, με πρώτο κλινικό σημείο τη διόγκωση 

των μαστών, ενώ η εμμηναρχή εμφανίζεται εντός 2-3 ετών από τη θηλαρχή.

Take home messages

Puberty is a period of physical growth of the individual, which leads to sexual maturity and reproductive 
ability. The mechanisms underlying the initiation of puberty are installed before birth, with transient 
phases of activity of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis during fetal, neonatal and infant life.
The trigger for the induction of puberty is the change in the gonadotropin secretion pattern from the 

Synopsis

Physiology of puberty

Φυσιολογία της ήβης
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pituitary, driven by the hypothalamic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) pulse generator. Pubertal 
onset is regulated by the Kisspeptin-Neurokinin-Dynorphin (KNDy) neurons in the hypothalamus. 
Higher inhibitory and stimulatory signals acting upstream of the KNDy neurons include γ-aminobutyric 
acid (GABA), neuropeptide Y (NPY), MKRN3, RFRP-3 and glutamate. Pubertal onset is also influenced 
by adipose tissue and energy sensing, adrenal androgens, physical and psychosocial stress as well as 
endocrine disruptors. Adrenarche is the activation of the adrenal axis, which is independent of the gonadal 
axis. Adrenarche is manifested clinically by the development of pubic hair (pubarche) and axillary hair, 
and adult type body odor. In girls, puberty begins between the ages of 8 and 13 years, with the earliest 
sign of breast "buds" development, while menarche occurs within 2-3 years of thelarche. 

KEYWORDS: Puberty/ Physiology/ Adrenarche/ Thelarche/ Menarche

References

1. Grumbach MM. The neuroendocrinology of human 
puberty revisited. Horm Res 2002;57:2-14. 

2. Conte FA, Grumbach MM, Kaplan SL. A diphasic 
pattern of gonadotropin secretion in patients with the 
syndrome of gonadal dysgenesis. J Clin Endocrinol 
Metab 1975;40:670-674.

3. Livadas S, Chrousos GP. Control of the onset of puber-
ty. Current Opinion in Pediatrics 2016;28(4):551-558.

4. Yen SS, Llerena O, Little B, Pearson OH. Disappear-
ance rates of endogenous luteinizing hormone and 
chorionic gonadotropin in man. J Clin Endocrinol Me-
tab 1968;28:1763-1767.

5. Wickman S, Dunkel L. Inhibition of P450 aro-
matase enhances gonadotropin secretion in early 
and midpubertal boys: evidence for a pituitary site 
of action of endogenous E. J Clin Endocrinol Metab 
2001;86:4887-4894.

6. Lee PA. Central precocious puberty. An overview of 
diagnosis, treatment, and outcome. Endocrinol Metab 

Clin North Am 1999;28:901-918.
7. Palmert MR, Hayden DL, Mansfield MJ, Crigler JF Jr, 

Crowley WF Jr, Chandler DW, et al. The longitudinal 
study of adrenal maturation during gonadal suppres-
sion: evidence that adrenarche is a gradual process. J 
Clin Endocrinol Metab 2001;86:4536-4542.

8. Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of 
pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969;44: 
291-303.

9. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pat-
tern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 
1970;45:13-23.

10. ACOG Committee Opinion No. 349, November 
2006: Menstruation in girls and adolescents: using 
the menstrual cycle as a vital sign. Obstet Gynecol 
2006;108:1323-1328.

11. Chumlea WC, Schubert CM, Roche AF, Kulin HE, Lee 
PA, Himes JH, et al. Age at menarche and racial com-
parisons in US girls. Pediatrics 2003;111:110-113.

Φυσιολογία της ήβης



Τόμος 5|Τεύχος 1, 202112

1

Aμηνόρροια είναι η απουσία εμμηνορρυσίας και μπορεί να είναι πρωτοπαθής, αν το κορίτσι δεν έχει βι-
ώσει ποτέ εμμηνορρυσία ή δευτεροπαθής αν αυτή έχει σταματήσει για 6 ή περισσότερους μήνες. Αμηνόρ-
ροια και μη ανάπτυξη δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου μέχρι τα 14 έτη συνήθως είναι ορμονικής 
αιτιολογίας, ενώ όταν υπάρχει φυσιολογική εφηβική ανάπτυξη η αιτία είναι συνήθως ανατομικού χαρα-
κτήρα. Οι πιο συχνές αιτίες πρωτοπαθούς αμηνόρροιας είναι η δυσγενεσία των γονάδων και η απουσία 
μήτρας ενώ σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς αμηνόρροιας οι πιο συχνές αιτίες είναι το σύνδρομο των Πο-
λυκυστικών Ωοθηκών και οι υποθαλαμικές διαταραχές. Προσεκτική διερεύνηση με ορμονικές εξετάσεις, 
καρυότυπο, υπερηχογράφημα γεννητικών οργάνων και ΜRI κρανίου οδηγεί στη διάγνωση. Η θεραπεία 
αφορά στην επαγωγή εφηβείας και ορμονική υποκατάσταση στον υπογοναδισμό και στην υποθαλαμική 
αμηνόρροια. Έγχειρητική αποκατάσταση απαιτείται σε απόφραξη του γεννητικού σωλήνα και στην δημι-
ουργία νεόκολπου, αν αποτύχουν οι συντηρητικές μέθοδοι. Η διάγνωση των πολυκυστικών ωοθηκών στα 
πρώτα χρόνια της εφηβείας είναι αμφιλεγόμενη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εφηβεία/ Πρωτοπαθής αμηνόρροια/ Δευτεροπαθής αμηνόρροια
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Η έναρξη της εμμηνορρυσίας αποτελεί σταθ-
μό στην σωματική και ψυχική ανάπτυξη 
της έφηβης1. Ως αμηνόρροια ορίζεται η 

απουσία εμμηνορρυσίας και αυτή μπορεί να είναι 
πρωτοπαθής, αν το κορίτσι δεν έχει βιώσει ποτέ έμ-
μηνο ρύση ή δευτεροπαθής αν αυτή έχει σταματήσει 
για 6 ή περισσότερους μήνες. Η αμηνόρροια είναι 
σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε ευρύ φάσμα 
διαταραχών από πολλά οργανικά συστήματα και 
πολλές φορές απαιτείται η συνεργασία διαφορετι-
κών ειδικοτήτων στην διάγνωση και θεραπεία της. 

Πρωτοπαθής αμηνόρροια
Οι αιτίες της πρωτοπαθούς αμηνόρροιας διαιρού-
νται κλινικά ανάλογα με την παρουσία δευτερογε-
νών χαρακτηριστικών του φύλου2. Aν τα κορίτσια 
δεν έχουν εμφανίσει εμμηνορρυσία και δεν έχουν 
δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου μέχρι τα 14 
έτη η αιτία συνήθως είναι ορμονικού χαρακτήρα, 
ενώ σε κορίτσια με φυσιολογική εφηβική ανάπτυξη 
η αιτία είναι συνήθως ανατομικού χαρακτήρα και 
η διερεύνηση γίνεται στα 15 έτη ή σε 3 έτη από την 
θηλαρχή εκτός και αν παρουσιάσουν συμπτώματα3. 

Πρωτοπαθής αμηνόρροια με απουσία ανά-
πτυξης χαρακτηριστικών του φύλου
Οι πιο συχνές αιτίες φαίνονται στο Πίνακα 1. Σε 
μια μεγάλη σειρά ασθενών με πρωτοπαθή αμηνόρ-
ροια οι αιτίες κατά σειρά συχνότητος ήταν:δυσγενε-
σία γονάδων στο 43%,απλασία μήτρας κόλπου στο 
15%,καθυστέρηση ήβης (ιδιοπαθής,χρόνια νοσήμα-
τα,λοιμώξεις)στο 14%, πολυκυστικές ωοθήκες στο 
7%,διαφράγματα κόλπου στο 3%, απώλεια βάρους- 
νευρογενής ανορεξία στο 2% και προβλήματα υπό-
φυσης 2%. Αιτίες με συχνότητα κάτω από 1% ήταν 
ατρησία παρθενικού υμένα, σύνδρομο αντίστασης 
στα ανδρογόνα (CAIS),όγκοι υπόφυσης-υποθαλά-
μου4. Η διερεύνηση φαίνεται στον αλγόριθμο του 
Σχήματος 1. 

Ιδιοπαθής καθυστέρηση 
Έίναι σχετικά σπάνια και συνήθως η κλινική εξέταση 
δείχνει φυσιολογική σχέση μεταξύ της σωματικής ανά-
πτυξης και της ανάπτυξης των χαρακτηριστικών του 
φύλου. Το προφίλ των ορμονών δείχνει χαμηλά επίπε-
δα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), ωχρινοτρόπου 

ορμόνης (LH) και οιστραδιόλης. Η εξέταση των ωο-
θηκών με υπερηχογράφημα μπορεί να είναι χρήσιμη, 
καθώς η παρουσία ωοθυλακίων είναι καθησυχαστική 
και επιβεβαιώνει την δράση γοναδοτροπινών. Η δι-
άγνωση γίνεται μετά τον αποκλεισμό σοβαρότερων 
παθήσεων5. Δεν απαιτείται θεραπεία άλλη από καθη-
σύχαση και χρειάζεται παρακολούθηση προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί έναρξη της εφηβείας. 

Χρόνια συστηματική νόσος
Οποιαδήποτε χρόνια ασθένεια όπως ο σακχαρώ-
δης διαβήτης τύπου 1, ο υποθυρεοειδισμός, συγγε-
νείς καρδιοπάθειες, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 
κυστική ίνωση, αιμοχρωμάτωση κλπ ευθύνονται 
για καθυστέρηση της ήβης. Αν δεν υπάρχει άλλη 
φανερή αιτία,η πρωτοπαθής αμηνόρροια ως σύ-
μπτωμα,μπορεί να μας κατευθύνει να διερευνήσου-
με παθήσεις όπως κοιλιοκάκη ή εντεροπάθεια από 
γλουτένη. Η αποτελεσματική θεραπεία των χρόνιων 
συστηματικών νόσων οδηγεί στην έναρξη της εμμη-
νορρυσίας. Έπίσης καθυστέρηση της ήβης εμφανί-
ζουν κορίτσια που έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλον 
με συναισθηματική αποστέρηση ή κακοποίηση6. 

Ωοθηκική Ανεπάρκεια
Η απουσία λειτουργίας ωοθηκών μπορεί να οφείλε-
ται σε μη φυσιολογική ανάπτυξη των γονάδων ή σε 
πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Όλες οι γυναίκες με 
απώλεια ωοθηκικής λειτουργίας, ανεξάρτητα από 
την αιτία, θα έχουν υψηλά επίπεδα γοναδοτροπι-
νών και χαμηλά επίπεδα οιστραδιόλης (υπεργονα-
δοτροπικός υπογοναδισμός). 

Παθολογική ανάπτυξη γονάδων (γοναδική δυσγε-
νεσία)
Αποτελεί την πιο συχνή αιτία πρωτοπαθούς αμη-
νόρροιας και οφείλεται σε παθολογικό καρυότυπο 
45X (σύνδρομο Turner) ή 46XY (σύνδρομο Swyer). 

Το σύνδρομο Turner7 εμφανίζεται σε 1:2500 κορί-
τσια και σχετίζεται με ένα μόνο χρωμόσωμα Χ, 50% 
έχουν κλασικό καρυότυπο 45ΧΟ, ενώ οι υπόλοι-
πες περιπτώσεις έχουν μωσαϊκισμό ή παθολογικό 
χρωματόσωμα Χ. Τα κορίτσια με σύνδρομο Turner 
θεωρούνται ότι έχουν φυσιολογικό αριθμό ωοκυτ-
τάρων στην ωοθήκη έως τον πέμπτο μήνα της εμ-
βρυϊκής ζωής. Τα ωοκύτταρα υφίστανται ατρησία, 
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με αποτέλεσμα ελάχιστα, αν όχι κανένα, να υπάρ-
χουν κατά τη γέννηση. Οι ωοθήκες έχουν την κλα-
σική «ταινιοειδή» εμφάνιση. Η διάγνωση του συν-
δρόμου Turner είναι σχετικά εύκολη σε κορίτσια με 
κλασική εικόνα. Κατά τη γέννηση, η διάγνωση συ-
νήθως γίνεται από την παρουσία πλατιού λαιμού, 
λεμφοιδήματος στα χέρια ή στα πόδια, καρδιακών 
ή νεφρικών ανωμαλιών ή στένωσης του ισθμού 
της αορτής. Κατά την παιδική ηλικία, το κλασικό 
σύμπτωμα είναι το χαμηλό ανάστημα αλλά λόγω 
της υψηλής συχνότητας μωσαϊκισμού, ο φαινότυ-
πος μπορεί να ποικίλλει αισθητά. Πολλές φορές η 
διάγνωση δεν γίνεται εγκαίρως, ώστε το κορίτσι να 
λάβει τη βέλτιστη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης 
της αυξητικής ορμόνης. Η πρωτοπαθής αμηνόρροια 
είναι το σύμπτωμα που οδηγεί στη διάγνωση κατά 
την περίοδο της εφηβείας και ο έλεγχος καρυότυπου 
θα πρέπει να είναι μέρος της διερεύνησης. 

Μία άλλη αιτία δυσγενεσίας γονάδων είναι η πα-
ρουσία καρυότυπου 46ΧΥ (σύνδρομο Swyer). Στα 

κορίτσια αυτά, παρόλο που χρωμοσωματικά είναι 
αρσενικά, οι όρχεις υπήρξαν δυσγενετικοί από την 
ανάπτυξή τους και έτσι δεν έχουν παράγει ούτε αν-
δρογόνα ούτε τον παράγοντα που αναστέλλει την 
ανάπτυξη των πόρων του Müller (MIF)8. Το απο-
τέλεσμα είναι οι πόροι του Müller να εξελίσσονται 
σε σάλπιγγες, μήτρα και άνω κόλπο. Η παρουσία 
θηλυκών εσωτερικών γεννητικών οργάνων είναι το 
χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτήν 
την πάθηση και το σύνδρομο πλήρους αντίστασης 
στα ανδρογόνα (CAIS)). Η μήτρα ενδέχεται να εί-
ναι υπερβολικά μικρή λόγω έλλειψης διέγερσης 
από οιστρογόνα και για αυτό να μην είναι ορατή σε 
μια πρώτη εξέταση στο υπερηχογράφημα. Η επανά-
ληψη της εξέτασης μετά την επαγωγή της εφηβείας 
θα δείξει καθαρά τη μήτρα. Έφόσον στα κορίτσια 
αυτά οι όρχεις είναι δυσγενετικοί και ενδοκοιλια-
κοί, διατρέχουν υψηλό δια βίου κίνδυνο (30%)9 να 
εξαλλαχθούν σε κακοήθεια και θα πρέπει να συζη-
τηθεί η αφαίρεση τους.  

Πίνακας 1: Αιτίες αμηνόρροιας

Αιτίες πρωτοπαθούς αμηνόρροιας με 
απουσία ανάπτυξης χαρακτηριστικών 
φύλου

Ιδιοπαθής καθυστέρηση
Χρόνια συστηματική νόσος
Απουσία λειτουργίας ωοθηκών
• Καταστροφή από ακτινοθεραπεία,χημειοθεραπεία
• Λοίμωξη : παρωτίτιδα
• Αυτοανοσα νοσηματα
• Γαλακτοζαιμία
• Διαταραχές στο Χ χρωματόσωμα
• Γοναδική δυσγενεσία (σ.Turner,σ.Swyer)

Δυσλειτουργία της υπόφυσης και του υποθαλάμου
1. Ογκοι,υδροκέφαλος,ακτινοθεραπεία
2. Σύνδρομα Kallman,Prader Willi, Laurence-Moon-Biedl

Αιτίες πρωτοπαθούς αμηνόρροιας με 
φυσιολογική ανάπτυξη χαρακτηριστικών 
φύλου

Απλασία μήτρας-κόλπου
• Σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (CAIS) 
• Σύνδρομο MRKH
Αποφρακτικές ανωμαλίες του γεννητικού σωλήνα (κρυπτομηνόρροια)

Αιτίες δευτεροπαθούς αμηνόρροιας

Έγκυμοσύνη
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 
Διαταραχές του υποθαλάμου 
Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (Σύνδρομο ανθεκτικών ωοθηκών)
Διαταραχές της υπόφυσης

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αμηνόρροια στην εφηβική ηλικία. 
Αίτια - Διερεύνηση - Θεραπευτικές προσεγγίσεις
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Δυσλειτουργία του υποθαλάμου και της υπόφυσης
Αποτελεί σπάνια αιτία πρωτοπαθούς αμηνόρροιας 
και χρακτηρίζεται από υπογανοδοτροπικό υπογο-
ναδισμό. Οφείλεται σε συμπίεση ή καταστροφή του 
υποθαλάμου ή της υπόφυσης από όγκους (πχ κρα-
νιοφαρυγγίωμα ),ακτινοθεραπεία ή υδροκέφαλο. 
Άλλες φορές σχετίζεται με συγγενή σύνδρομα ήδη 
διαγνωσμένα όπως Laurence-Moon-Biedl ή Prader-
Willi7. Η απουσία έκκρισης GnRH εμφανίζεται σπά-
νια 1:250. 000 όπως στο σύνδρομο Kallman όπου η 
απουσία ανάπτυξης δευτερογενών χαρακτηριστι-
κών του φύλου συνοδεύεται με ανοσμία. Η διάγνω-
ση είναι δύσκολη και γίνεται με την διαπίστωση 
απουσίας παλμικής έκκρισης LH. Χορήγηση GnRH 
με αντλία αποκαθιστά την βλάβη10. 

Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια μπορεί να εκδη-
λωθεί ως πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής αμηνόρροια. 
Η συχνότητα στις έφηβες δεν είναι γνωστή, αλλά 
σε γυναίκες κάτω των 30 ετών είναι περίπου 0. 1%11 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι άγνω-
στη. Ωοθηκική ανεπάρκεια πριν τα 30 έτη απαιτεί 
έλεγχο του καρυότυπου. 

Η πιο συχνή αιτία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
είναι βλάβη που προκαλείται από την ακτινοθερα-
πεία ή από τη χημειοθεραπεία. Η πιθανότητα κρυο-
συντήρησης12 ωοθηκικού ιστού πρέπει να συζητηθεί 
πριν την αντιμετώπιση της νεοπλασίας. 

Άλλες αιτίες ωοθηκικής ανεπάρκειας είναι λοι-
μώξεις όπως η παρωτίτιδα, αυτοάνοσες διαταραχές 
όπως η νόσος του Addison ή πολλαπλή ενδοκρινο-
πάθεια. 

Μία άλλη σημαντική αιτία απουσίας ωοθηκικής 
λειτουργίας είναι αυτή που οφείλεται σε γενετικές ή 
χρωμοσωματικές αιτίες. Έχουν αναγνωριστεί οκτώ 
υποψήφια γονίδια για πρόωρη ωοθηκική ανεπάρ-
κεια,13 αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ο συνο-
λικός αριθμός των γονιδίων του χρωμοσώματος Χ. 
Χρωματοσωματικές ή γενετικές αιτίες ευρίσκονται 

Σχήμα 1. Διερεύνηση πρωτοπαθούς αμηνόρροιας
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σε φορείς εύθραυστου χρωματοσώματος Χ (συνήθως 
αμηνόρροια μετά την εφηβεία),διαγραφή μακρού 
σκέλους του Χ, καρυότυπος 47ΧΧΧ και στο 80% των 
κοριτσιών με γαλακτοζαιμία με πιθανή αιτία την 
άμεση τοξικότητα της γαλακτόζης ή των μεταβολί-
των της στην ωοθήκη6. 

Θεραπεία 
Ο στόχος της θεραπείας είναι η επαγωγή της ήβης 
με σκοπό την μίμηση της ωοθηκικής λειτουργίας. Η 
θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει περίπου στην ηλι-
κία των 10 ετών, ωστόσο στα κορίτσια με σύνδρομο 
Turner πιθανόν να καθυστερήσει προκειμένου να 
επιτραπεί η μέγιστη ανταπόκριση στη θεραπεία της 
αυξητικής ορμόνης. 

Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει με μικρές δό-
σεις αιθινυλοιστραδιόλης (EE) ή καλύτερα οιστρα-
διόλης σε δερματικά επιθέματα, που αυξάνονται 
προοδευτικά Το ξεκίνημα της θεραπείας με ψηλές 
δόσεις οιστρογόνων προκαλεί αφύσικη ανάπτυξη 
του μαστού. Αυτός γίνεται σφιχτός και συμπαγής με 

υπέρμετρη ανάπτυξη θηλής και άλω με οιδηματώδη 
εμφάνιση. Οι μεταβολές αυτές είναι μη αναστρέψι-
μες. ‘Έξι μήνες μετά τη δόση των 20 μg ΈΈ ή 25mg 
επιθέματος το κορίτσι ξεκινά προγεστερόνη εκτός 
και αν έρθει αιμορραγία,σε αυτή την περίπτωση ξε-
κινά αμέσως14. 

Στο δίλημμα αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συν-
δυασμένο αντισυλληπτικό χάπι ή η θεραπεία ορμο-
νικής υποκατάστασης με οιστραδιόλη/προγεστε-
ρόνη η δεύτερη θεωρείται καλύτερη επιλογή γιατί 
η θεραπεία είναι μακροχρόνια,το οιστρογόνο είναι 
πιο ήπιο, η προγεστερόνη χορηγείται κυκλικά και 
δεν επηρεάζει τα λιπίδια,δεν υπάρχει διακοπή μίας 
εβδομάδας και αντιμετωπίζονται καλύτερα τυχού-
σες διαταραχές της οστικής πυκνότητας15. 

Πρωτοπαθής αμηνόρροια με φυσιολογική 
ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του φύλου
Το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί τα δευτερογενή 
χαρακτηριστικά του φύλου δείχνει ότι το κορίτσι 
έχει βιώσει έναν βαθμό ορμονικής διέγερσης και ότι 

Σχήμα 2. Διερεύνηση δευτεροπαθούς αμηνόρροιας
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αυτές οι ανωμαλίες είναι το αποτέλεσμα κάποιας 
ανατομικής ανωμαλίας7. Αυτά τα κορίτσια θα πρέ-
πει να εξετάζονται μέχρι την ηλικία των 16 ετών, το 
ίδιο ισχύει αν υπάρχει διακοπή της εξέλιξης και η 
εμμηνορρυσία δεν έλθει 3-4 έτη μετά την ανάπτυξη 
των μαστών3. Η κύριες αιτίες είναι : απουσία μήτρας 
ή, ίσως πιο σωστά, απουσία ενδομητρίου με απου-
σία κόλπου ή παρουσία ενδομητρίου με απόφραξη 
του γεννητικού σωλήνα που μπορεί περιγραφεί πιο 
σωστά ως κρυπτομηνόρροια. 

Απουσία μήτρας
Έκτός από τα κορίτσια που έχει αφαιρεθεί χειρουρ-
γικά η μήτρα, η απουσία μήτρας συμβαίνει αν δεν 
αναπτυχθούν οι πόροι του Müller που διαπλάσ-
σουν τα έσω γεννητικά όργανα και τα άνω 2/3 του 
κόλπου. Αυτό συναντάται σε δύο παθήσεις: στο σύν-
δρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (CAIS)
(σύνδρομο των θηλεοποιητικών όρχεων) και στο 
σύνδρομο Mayer Rokitansky-Kuster-Hauser. 

Σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα 
(CAIS) Τα κορίτσια με σύνδρομο πλήρους αντί-
στασης στα ανδρογόνα (CAIS) έχουν ανδρικό κα-
ρυότυπο 46ΧΥ. Έπίσης έχουν φυσιολογικά θηλυκά 
εξωτερικά γεννητικά όργανα, παρόλο που παρου-
σιάζουν αραιή τριχοφυΐα στην περιοχή του εφη-
βαίου, φυσιολογικούς όρχεις που παράγουν MIF 
(Mullerian Inhibiting Factor)και αναστέλλουν την 
διάπλαση της μήτρας και του άνω τριτημορίου του 
κόλπου16. Περιστασιακά, τα κορίτσια αυτά παρου-
σιάζουν αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη κατά τη 
γέννηση με ψηλαφητούς όρχεις. Ο φαινότυπός τους 
είναι εξ ολοκλήρου θηλυκός και έχουν ελαφρώς 
υψηλότερο ανάστημα από τον μέσο όρο και καλή 
ανάπτυξη μαστών, αλλά η θηλαία άλως είναι συχνά 
ανεπαρκώς ανεπτυγμένη. Μια προσεκτική εξέταση 
του ανοίγματος του κόλπου αποκαλύπτει μόνο ένα 
εντύπωμα των 1-2 εκατοστών. Τα επίπεδα ανδρο-
γόνων βρίσκονται στο φυσιολογικό υψηλό εύρος 
των ανδρών, αλλά το όργανο-στόχος, ιδιαίτερα το 
δέρμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, δεν 
ανταποκρίνεται. Τα επίπεδα τεστοστερόνης ευθύ-
νονται για την καλή ανάπτυξη των μαστών εφόσον 
γίνεται περιφερική αρωματοποίηση σε οιστρογόνα. 

Έίναι σημαντική η σωστή προσέγγιση και ενη-
μέρωση, καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη17. 

Απαιτείται γοναδεκτομή και ανάπλαση του κόλπου. 
Υπάρχουν διαφωνίες ως προς τη χρονική στιγμή της 
γοναδεκτομής. Έφόσον ο κίνδυνος της κακοήθειας εί-
ναι χαμηλός, είναι πιο σωστό να αφήνονται οι όρχεις 
στη θέση τους έως το τέλος της εφηβείας προκειμένου 
να επιτραπεί η ανάπτυξη του στήθους. Έπειτα από τη 
γοναδεκτομή χρειάζεται μακροπρόθεσμη θεραπεία 
υποκατάστασης μόνο με οιστρογόνα. 

Σύνδρομο Mayer Rokitansky-Kuster-Hauser είναι 
η εκ γενετής απουσία μήτρας και άνω τριτημορίου 
του κόλπου λόγω της αποτυχίας ανάπτυξης των πό-
ρων του Müller και συμβαίνει σε ένα στα 4500 κορί-
τσια.18 Τα κορίτσια αυτά έχουν φυσιολογικό καρυό-
τυπο 46ΧΧ και φυσιολογικές ωοθήκες. Πολλές φορές 
συνυπάρχουν ακουστικές ή σκελετικές ανωμαλίες 
(ειδικότερα ημισπόνδυλος). Στη μεγαλύτερη σειρά 
που καταγράφει την εμφάνιση νεφρικών ανωμαλι-
ών σε ασθενείς με ανωμαλίες των πόρων του Müller 
(MDAs), έχει αναφερθεί μονόπλευρη νεφρική αγε-
νεσία περίπου στο 30 % των ασθενών19. Μπορεί να 
υπάρχει κάποια στοιχειώδης ανάπτυξη μήτρας, συνή-
θως χωρίς ενδομήτριο, και να διαπιστώνεται σε υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο, δημιουργώντας προβλήματα 
στην έγκαιρη διάγνωση. Έάν δεν υπάρχει λειτουργικό 
ενδομήτριο, δεν είναι απαραίτητο να γίνει αφαίρεση 
της υποτυπώδους μήτρας. Τα κορίτσια αυτά χρειάζο-
νται ανάπλαση του κόλπου. Η διαχείριση του συνδρό-
μου Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) περι-
λαμβάνει τρεις βασικές πτυχές φροντίδας: δημιουργία 
νεόκολπου20, ζητήματα γονιμότητας και ψυχολογική 
υποστήριξη. 

Κρυπτομηνόρροια
Τα κορίτσια αυτά θα παρουσιάσουν ιστορικό με 
κυκλικό κοιλιακό άλγος και αμηνόρροια21. Συνή-
θως συμβαίνει περίπου έναν χρόνο μετά την ανα-
μενόμενη έναρξη της έμμηνης ρύσης γιατί υπάρχει 
κλειστός κόλπος, ή πιο σπάνια, κολπική αγενεσία, 
αλλά με λειτουργικό ενδομήτριο. Κατά την εξέταση 
προκύπτει ότι το κορίτσι έχει μια μάζα στην πύελο. 
Η απόφραξη μπορεί να είναι ορατή στο ύψος του 
παρθενικού υμένα. 

Προσεκτικός προεγχειρητικός έλεγχος με μαγνη-
τική τομογραφία θα βοηθήσει στην επιτυχή αντιμε-
τώπιση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται 
μετεγχειρητικά διαστολές. 
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Δευτεροπαθής αμηνόρροια
Η δευτεροπαθής αμηνόρροια ορίζεται ως η διακο-
πή της έμμηνης ρύσης για 6 μήνες η περισσότερο και 
μπορεί να είναι παροδική ή μη αναστρέψιμη. Οι αι-
τίες της φαίνονται στον Πίνακα 1. και η διερεύνηση 
της φαίνεται στο Σχήμα 2. Σε μια σειρά ασθενών όλων 
των ηλικιών με δευτεροπαθή αμηνόρροια η πιο συχνή 
αιτία (30%) ήταν οι πολυκυστικές ωοθήκες (έως 50% 
σε άλλες σειρές),στο 35% η λειτουργική υποθαλαμι-
κή αμηνόρροια,στο 17% προβλήματα υπόφυσης, στο 
10% πρώϊμη ωοθηκική ανεπάρκεια, στο 7% ενδομή-
τριες συμφύσεις, και στο 1% υποθυρεοειδισμός, και 
όγκοι3. Φυσιολογική αιτία είναι η εγκυμοσύνη,όχι συ-
χνή στην εφηβεία. Η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια 
έχει ήδη αναφερθεί και οι αιτίες και οι μέθοδοι θερα-
πείας της είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τα 
κορίτσια που έχουν πρωτοπαθή αμηνόρροια. 

Διαταραχές της υπόφυσης
Τα υψηλά επίπεδα προλακτίνης από προλακτίνωμα 
προκαλούν αμηνόρροια 22αν και είναι σπάνιο σε αυ-
τήν την ηλικιακή ομάδα. Η χρήση κάνναβης ενοχο-
ποιείται για υπερπρολακτιναιμία7. 

Διαταραχές του υποθαλάμου
Χαμηλό ΒΜΙ ως αποτέλεσμα υπερβολικής άσκησης ή 
δίαιτας προκαλεί δευτεροπαθή αμηνόρροια από υπο-
θαλαμική δυσλειτουργία και χαμηλό επίπεδο απελευ-
θέρωσης γοναδοτροπινών23. Το προφίλ των ορμονών 
δείχνει χαμηλά επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης 
(FSH), ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) και οιστρογό-
νων. Όταν το βάρος αυτών των κοριτσιών επιστρέψει 
στο κανονικό επίπεδο, τα περισσότερα θα συνεχίσουν 
να έχουν κανονικό κύκλο. Η θεραπεία είναι δύσκολη 
και απαιτεί συνεργασία άλλων ειδικοτήτων. Συνήθως 
οι έφηβες αρνούνται τη θεραπεία ορμονικής υποκα-

τάστασης (Θ. Ο. Υ.), επειδή είναι πεπεισμένες ότι θα 
τους προκαλέσει αύξηση βάρους. Αυτές διατρέχουν 
τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης λόγω των χαμηλών 
οιστρογόνων και της κακής διατροφής. Αν κάνουν 
υπερβολική άσκηση διατρέχουν τον κίνδυνο καταγ-
μάτων καταπόνησης24. 

Σύνδρομο ανθεκτικών ωοθηκών
Στο σύνδρομο ανθεκτικών ωοθηκών η ωοθήκη περιέ-
χει πολλά πρωτογενή ωοθυλάκια, τα οποία είναι ανθε-
κτικά στη δράση των υψηλών επιπέδων γοναδοτροπι-
νών και δεν ωριμάζουν. Έχει εικόνα και συμπτώματα 
παρόμοια με την πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια25. Τα 
επίπεδα οιστρογόνων είναι χαμηλά, ενώ είναι υψηλά 
τα επίπεδα της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και 
της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH). Ο παράγοντας που 
διαφοροποιεί τις δύο παθήσεις είναι η παρουσία των 
πρωτογενών ωοθυλακίων σε βιοψία, πληροφορία που 
δεν είναι πρακτικά χρήσιμη. Σε ένα 10% εμφανίζεται 
σποραδικά ωοθυλακιορρηξία και σύλληψη. 

Συνδρομο πολυκυστικων ωοθηκων
Ο ορισμός του συνδρόμου υπήρξε αντικείμενο πολ-
λών συζητήσεων26, με τα βασικά του χαρακτηριστικά 
να είναι μεταξύ άλλων η διαταραχή του κύκλου, η 
υπερανδρογοναιμία,κλινική ή βιοχημική, και η παχυ-
σαρκία. 

Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τον τρόπο που 
πρέπει να γίνεται η διάγνωση του PCOS στην εφη-
βεία. Στην πραγματικότητα, κατά τη μετάβαση των 
κοριτσιών στην ενηλικίωση, αρκετά χαρακτηριστικά 
μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη ή μπορεί να αποτε-
λούν μόνο ευρήματα αυτής της μεταβατικής περι-
όδου27. Έπομένως έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η δι-
άγνωση του PCOS δεν πρέπει να γίνεται μέχρι 2 έτη 
μετά την εμμηναρχή. Θ

  Η αμηνόρροια μπορεί να είναι πρωτοπαθής αν δεν έχει αρχίσει η εμμηνορρυσία μέχρι τα 15 ή δευτεροπα-
θής αν έχει σταματήσει για 6 ή περισσότερους μήνες και δεν υπάρχει εγκυμοσύνη ή θηλασμός.
  Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη μαστών η αμηνόρροια συνήθως είναι ορμονικής αιτίας από δυσγενεσία γονάδων, 
χρόνια νόσο ή ιδιοπαθή καθυστέρηση ενώ αν υπάρχει μπορεί να οφείλεται σε ανατομικές αιτίες.

Take home messages
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Amenorrhea is the absence of menstruation. It is characterized as primary, if menstruation has never 
occurred and secondary if it has ceased for a period of more than 6 months in the absence of pregnancy and 
lactation. Amenorrhea associated with lack of breast development is usually due to the lack of hormones 
whereas normal pubertal growth usually indicates an anatomical defect of the genital tract. The commonest 
causes of primary amenorrhea are gonadal dysgenesis and uterine aplasia.The commonest causes of 
secondary amenorrhea are the syndrome of polycystic ovaries and disorders of hypothalamic function. 
Evaluation with hormonal profile, karyotyping and imaging of the pelvis and skull. Hypogonadism is 
treated with induction of puberty and hormone replacement therapy.Surgery is indicated for the treatment 
of obstructive disorders of the lower genital tract. Diagnosis of polycystic ovarian syndrome should be 
avoided during the first 2 years of puberty. 

KEYWORDS: Adolescence/ Primary amenorrhea/ Secondary amenorrhea

Synopsis

Primary and secondary amenorrhea in adolescence.  
Causes - Ιnvestigations - Τherapeutic approaches

  Ο καρυότυπος είναι απαραίτητος σε όλες τις περιπτώσεις γιατί φορείς Υ χρωματοσώματος έχουν κίνδυνο 
εξαλλαγής των γονάδων σε κακοήθεια.
  Xαμηλή LH και E2 υποδεικνύουν υποθαλαμική/υποφυσιακή νόσο και απαιτείται απεικόνιση της περιο-
χής με MRI.
  Η επαγωγή της ήβης γίνεται με σταδιακή χορήγηση οιστρογόνων για να μην επηρεαστεί αρνητικά η ανά-
πτυξη του μαστού και η χορήγηση ορμονών καλύτερα να γίνεται με θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης 
και όχι συνδυασμένο αντισυλληπτικό χάπι.
  Λειτουργική υποθαλαμική αιτία δευτεροπαθούς αμηνόρροια είναι συχνή, ενέχει κίνδυνο οστεπόρωσης και 
η συμμόρφωση των ασθενών στην θεραπεία είναι δύσκολη.
  Η διάγνωση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών δεν είναι δυνατή τα πρώτα 2 έτη μετά την έναρξη της 
εμμηνορυσίας.
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Οι δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας στην εφηβεία αποτελούν την πλέον επείγουσα αιτία παραπο-
μπής μιας έφηβης στον Έιδικό Παιδογυναικολόγο. Η μεμονωμένη δράση των οιστρογόνων στο ενδομή-
τριο, συνεπεία της ανωοθυλακιορρηξίας, αποτελεί την συχνότερη γενεσιουργό αιτία. Μια πλειάδα όμως 
άλλων παραγόντων πρέπει να ελεγχθεί προκειμένου να καταλήξουμε οριστικά στην προαναφερθείσα αι-
τία. Η κύηση και οι διαταραχές της πήξης είναι από τους σημαντικότερους. Οδηγός στην αντιμετώπιση 
πρέπει να είναι η αιμοσφαιρίνη της πάσχουσας αφού προηγουμένως διασφαλισθεί η αιμοδυναμική στα-
θερότητά της. Τα αντισυλληπτικά δισκία και τα προγεσταγόνα είναι τα πλέον αποτελεσματικά μέσα αντι-
μετώπισης, όποτε είναι απαραίτητα, ενώ επικουρικά μπορεί να χορηγηθεί και τρανεξαμικό οξύ. Η επιμέ-
νουσα αιμορραγία μπορεί να υποκρύπτει συστηματικό νόσημα και θα πρέπει να επανεξετάζεται ειδικά σε 
περιπτώσεις θεραπευτικής αποτυχίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δυσλειτουργικές αιμορραγίες μήτρας/ Εφηβεία/ Ανωοθυλακιορρηξία/ Aντι-
συλληπτικά δισκία/ Προγεσταγόνα.
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Εισαγωγή
Τα πρώτα γυναικολογικά έτη, δηλαδή τα πρώτα 
χρόνια μετά την εμμηναρχή, η ανωριμότητα του 
άξονα Υποθάλαμος – Υπόφυση – Ωοθήκες οδηγεί 
σε ανωοθυλακιορρηξία. Η μεμονωμένη δράση των 
οιστρογόνων στο εφηβικό ενδομήτριο, καθιστά το 
τελευταίο από ασταθές, εύθρυπτο και αιμορραγικό 
έως πλήρως αδρανές. Έτσι η παρατεταμένη δια-

κοπτόμενη ή συνεχής αιμόρροια μπορεί να εναλ-
λάσσεται με περιόδους αμηνόρροιας. Τόσο στην 
ανατολή όσο και στην δύση της αναπαραγωγικής 
ηλικίας της γυναίκας αποδεχόμαστε ως φυσιολο-
γική, σαφώς μεγαλύτερη διακύμανση στο κατα-
μήνιο κύκλο της. Ένώ ο φυσιολογικός καταμήνιος 
κύκλος γυναίκας αναπαραγωγικής ηλικίας είναι 
24-35 ημέρες, στις έφηβες φυσιολογική θεωρείται 
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μια διακύμανση 20-45 ημερών 1. Η διάρκεια της εμ-
μήνου ρύσεως φυσιολογικά είναι μικρότερη από 7 
ημέρες στην αναπαραγωγική ηλικία ενώ στην εφη-
βεία μπορεί να παραταθεί έως 10 ημέρες αρκεί να 
είναι προοδευτικά μειούμενη. Τέλος η ποσότητα του 
αποβαλλόμενου, με την έμμηνο ρύση, αίματος είναι 
30-80 ml με τις έφηβες να προσεγγίζουν συχνότερα 
το ανώτερο όριο.

Ο όρος «Ανώμαλη Αιμορραγία από την Μήτρα» 
(Abnormal Uterine Bleedind - AUB) είχε προταθεί 
για να αντικαταστήσει τον όρο «Δυσλειτουργική 
Αιμορραγία της Μήτρας» (Dysfunctional Uterine 
Bleeding - DUB), στις μέρες μας όμως επικρατέστε-
ρος είναι ο όρος «Ανωοθυλακιορρηκτική Αιμορρα-
γία από την Μήτρα» (Anovulatory Uterine Bleedind 
- AnUB). Η αιμόρροια αυτή μπορεί να πάρει πολλές 
διαφορετικές μορφές από μία παρατεταμένη συνε-
χή ή διακοπτόμενη σταγονοειδή καφεοειδή έκκρι-
ση που δεν επηρεάζει καθόλου τον αιματοκρίτη της 
έφηβης έως μια κατακλυσμιαία αιμορραγία που 
μπορεί να οδηγήσει σε αιμοδυναμική αστάθεια επι-

κίνδυνη για την ζωή της νεαρής ασθενούς. Συχνά 
χρησιμοποιούμενοι όροι για διαταραχές της εμμή-
νου ρύσεως παρατίθενται παρακάτω (Πίνακας 1). 
Στην εφηβεία, πολύ συχνά, τα μεσοδιαστήματα με-
ταξύ των εμμήνων είναι ακανόνιστα ενώ δεν σπα-
νίζει και η μεσοκυκλική σταγονοειδής αιμόρροια 2.

Διερεύνηση 
Η ανωοθυλακιορρηκτική αιμορραγία από την 
μήτρα είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού. Πρώτα 
πρέπει να αποκλείονται η κύηση και οι επιπλο-
κές της. Η δεύτερη σημαντικότερη ομάδα αιτίων 
μιας ανώμαλης αιμορραγίας από την μήτρα, εί-
ναι οι αιματολογικές διαταραχές, ειδικότερα όταν 
οι αιμορραγίες επισυμβούν από την εμμηναρχή 3. 
Στην συνέχεια της διαφορικής διάγνωσης πρέπει 
να αποκλείονται ενδοκρινοπάθειες, συστηματικά 
νοσήματα, λήψη φαρμάκων καθώς και τοπικά 
αίτια όπως τραυματισμοί, λοιμώδη και άλλα πα-
θολογικά αίτια του γεννητικού σωλήνα. Στον Πί-
νακα 2 φαίνονται τα συχνότερα αίτια ανώμαλης 

Πίνακας 1: Ορολογία Διαταραχών της Εμμήνου Ρύσεως

Όρος Έρμηνεία

Αμηνόρροια Απουσία εμμήνου ρύσεως για διάστημα μεγαλύτερο από 3 κύκλους 
εφόσον προϋπήρχε φυσιολογικός καταμήνιος κύκλος ή για διάστημα 
μεγαλύτερο από 6 μήνες εφόσον προϋπήρχε αραιομηνόρροια

Συχνομηνόρροια Καταμήνιος κύκλος μικρότερος από 21 ημέρες

Αραιομηνόρροια Καταμήνιος κύκλος μεγαλύτερος των 45 ημερών

Πολυμηνόρροια Διάρκεια εμμήνου ρύσεως μεγαλύτερη από 7 ημέρες

Υπερμηνόρροια Ποσότητα αποβαλλόμενου αίματος μεγαλύτερη από 80 ml κατά την 
διάρκεια της εμμήνου ρύσεως

Μηνορραγία Παρατεταμένη διάρκεια και/ή αυξημένη ποσότητα αποβαλλόμενου 
αίματος μόνο κατά την διάρκεια της εμμήνου ρύσεως

Μητρορραγία Παρατεταμένη διάρκεια και/ή αυξημένη ποσότητα αποβαλλόμενου 
αίματος αποκλειστικά από την μήτρα, και απαραίτητα εκτός εμμήνου 
ρύσεως

Μηνομητρορραγία Παρατεταμένη διάρκεια και/ή αυξημένη ποσότητα αποβαλλόμενου 
αίματος όταν δεν είναι γνωστή η σχέση με την έμμηνο ρύση 



Τόμος 5|Τεύχος 1, 2021 23

Δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας στην εφηβεία

αιμορραγίας από την μήτρα. Δεν πρέπει όμως να 
λησμονούνται και το αίτια αιμόρροιας από όργα-
να γειτνιάζοντα της μήτρας. Όταν όλα τα παρα-
πάνω αποκλεισθούν τότε τίθεται η διάγνωση της 
ανωοθυλακιορρηκτικής αιμορραγίας από την μή-
τρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία αποτελεί 
την συχνότερη αιτία αιμορραγίας από την μήτρα 
στην εφηβεία. 

Εκτίμηση
Η εκτίμηση της νεαρής ασθενούς πρέπει πάντοτε να 
ξεκινά με έλεγχο της αιμοδυναμικής σταθερότητάς 
της, μέσω μέτρησης των σφίξεων και της αρτηρια-
κής πίεσης σε κατακεκλιμένη και όρθια θέση. Στην 
περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αιμοδυ-
ναμική αστάθεια (ταχυσφυγμία, υπόταση, ορθοστα-
τική υπόταση), η ασθενής θα πρέπει να οδηγείται 

Πίνακας 2: Διαφορική Διάγνωση Ανώμαλης Αιμορραγίας από την Μήτρα

Κύηση
Έμφύτευση 
Έκτοπη κύηση
Απειλουμένη, αυτόματη έκτρωση
Αναπόφευκτη, ατελής έκτρωση
Αποκόλληση πλακούντα

Αιματολογικά 
Θρομβοπενία
Νόσος von Willebrand
Ανεπάρκεια παραγόντων 
Διαταραχές πήξης
Δυσλειτουργία Αιμοπεταλίων

Ενδοκρινοπάθειες – Συστηματικά Νοσήματα
Θυρεοειδοπάθεια 
Υπερπρολακτιναιμία 
Συγγενής Υπερπλασία Έπινεφριδίων 
Πρώιμη Ωοθηκική Έκπτωση 
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών
Λειτουργική Υποθαλαμική Ανωοθυλ/ρηξία 
(διατροφικές διαταραχές, πρωταθλητισμός, 
εκσεσημασμένο στρεςς)

Νεφρική ανεπάρκεια
Ηπατική ανεπάρκεια
Σακχαρώδης Διαβήτης
Παρανεοπλασματικό Σύνδρομο 
Υπερκορτιζολαιμία 
Ορμονοεκκριτικός όγκος 
(Έπινεφριδιών ή Ωοθηκών)

Φάρμακα
Ορμονική αντισύλληψη 
Αντικαταθληπτικά Αντιψυχωσικά 
Αντιπηκτικά Αντιαιμοπεταλιακά 
Ανδρογόνα
Σπιρονολακτόνη
Κορτικοστεροειδή
Ένδομητρική συσκευή 
(Λεβονοργεστρελης ή Χαλκού)

Τοπικά Αίτια
Ινομύωμα
Πολύποδας
Ένδομητρίωση Αδενομύωση
Ένδομητρίτιδα
Τραχηλίτιδα
Πυελική Φλεγμονώδης Νόσος
Υπερπλασία ή Κακοήθεια 

Αιμόρροια εκτός Μήτρας 
• Ωοθήκη: κύστη, όγκος
• Τράχηλος: τραχηλίτις, εκτρόπιο, αιμαγγείωμα, πολύποδας, καρκίνος
• Κόλπος: καρκίνωμα/σάρκωμα, ξένο σώμα, κολπίτις, τραύμα, κακοποίηση 
• Αιδοίο: τραύμα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, δερματολογικά νοσήματα
•  ΓΈΣ: αιμορροϊδοπάθεια, ελκώδης κολίτις, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, αγγειακές ανωμαλίες, πρόπτωση 

εντέρου

• Ουροποιητικό: λοίμωξη, τραύμα ή ερεθισμός του βλεννογόνου της ουρήθρας
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Πίνακας 3: Συχνότερη Αιτιολογία ανάλογα με την Μορφολογία - Ένταση 
Αιμόρροιας & τα συνοδά συμπτώματα / σημεία
Είδος αιμόρροιας Συνοδά συμπτώματα / σημεία Εργαστηριακός έλεγχος

Ανώμαλη αιμόρροια (άσχετη σε ποσότητα & ρυθμικότητα )

Συχνότερα

Ανωριμότητα Άξονα 
Υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκες

Πρώτα 2-3 γυναικολογικά χρόνια
Απουσία προεμμην/κών συμπτωμάτων
Απουσία συνοδού παθολογίας

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών Υπερανδρογονισμός 
Παχυσαρκία Ανδρογόνα

Λιγότερο συχνά

Υποθυρεοειδισμός / 
Υπερθυρεοειδισμός

Απώλεια / αύξηση βάρους
Δυσανεξία ζέστης / κρύου
Οικογενειακό Ιστορικό

TSH

Υπερπρολακτιναιμία Γαλακτόρροια, πονοκέφαλοι, 
διαταραγμένα οπτικά πεδία PRL

Υποθαλαμική Δυσλειτουργία Πρωταθλητισμός, διατροφικές 
διαταραχές, εκσεσημασμένο stress FSH, LH

Διαλείπουσα αιμορραγία
εκτός της μήτρας

Συνυπάρχουν σημεία φλεγμονής από 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 
STIs (κολπική υπερέκκριση, σημεία από 
το αιδοίο, αίμα μετά από επαφή)

Καλλιέργειες κολπικών υγρών ή 
PCR για STIs

Υπερμηνόρροια / πολυμηνόρροια με Φυσιολογικό ρυθμό

Συχνότερα

Διαταραχή πηκτικότητας
Συνήθως από την εμμηναρχή, 
Συνυπάρχουν μώλωπες, επίσταξη, αίμα 
στα ούλα, Οικογενειακό Ιστορικό

Γενική Αίματος, αριθμός 
αιμοπεταλίων, PT, aPTT, 
Ινωδογόνο

Λιγότερο συχνά

Αντιπηκτικά φάρμακα Ιστορικό Θρόμβωσης

Υποθυρεοειδισμός / 
Υπερθυρεοειδισμός

Απώλεια / αύξηση βάρους
Δυσανεξία ζέστης / κρύου
Οικογενειακό Ιστορικό

TSH

Ανατομικά αίτια (Ινομύωμα, 
πολύποδας, συγγενής ανωμαλία)

Ασυμπτωματικά / Δυσμηνόρροια
Αίσθημα πίεσης Υπερηχογράφημα

Μεσοκυκλική αιμόρροια σε Φυσιολογικό Καταμήνιο Κύκλο

Ορμονική αντισύλληψη 
/ ενδομητρική συσκευή 
αντισύλληψης

Πρόσφατη έναρξη λήψης/τοποθέτηση
Μη σωστή συμμόρφωση 

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα

Κολπική υπερέκκριση, σημεία από το 
αιδοίο, αίμα μετά από επαφή Καλλιέργειες ή PCR

Αίτια εκτός μήτρας Έκτρόπιο τραχήλου, πολύποδας 
τραχήλου, τραύμα περινέου Έξέταση υπό νάρκωση

Δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας στην εφηβεία
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σε αίθουσα επειγόντων περιστατικών για αποκατά-
σταση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος 4. Αρχι-
κά μέτρηση Σφίξεων και Αρτηριακής Πίεσης μετά 
από 5 λεπτά κατακεκλιμένη θέση, στην συνέχεια σε 
όρθια στάση, μέτρηση των ιδίων, 1 και 3 λεπτά από 
την έγερση. Παραμονή Συστολικής ΑΠ μικρότερης 
κατά 20 mmHg στα 3 λεπτά ή/& Διαστολικής ΑΠ 
μικρότερης κατά 10 mmHg σε σχέση με τις τιμές της 
ύπτιας θέσης δηλώνουν Ορθοστατική Υπόταση. Λι-
ποθυμικό επεισόδιο ή σκοτοδίνη κατά την έγερση 
επίσης καταδεικνύουν ορθοστατική υπόταση. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει πάντοτε να αποστέλλε-
ται ομάδα αίματος και διασταύρωση για πιθανή 
μετάγγιση. Έφόσον δεν υφίσταται αιμοδυναμική 
αστάθεια η εκτίμηση της ασθενούς δεν απαιτεί νο-
σοκομειακή περίθαλψη και συνεχίζεται σε επίπεδο 
εξωτερικού ιατρείου.

Ο αποκλεισμός της κύησης είναι το αμέσως επό-
μενο σημείο στην εκτίμηση μιας αιμορραγίας από 
την μήτρα. Η διενέργεια τεστ κύησης ούρων ή κα-
λύτερα, η μέτρηση β-χοριακής γοναδοτροπίνης 
(β-HCG) πλάσματος είναι οι πρώτες ενδεικνυόμε-
νες εξετάσεις. Ακολουθεί υπερηχογράφημα κάτω 
κοιλίας κατά το οποίο μπορούν να αναδειχθούν 
αίτια όπως: ατελής ή αναπόφευκτος αποβολή α/β 
τριμήνου, έκτοπη κύηση, μύλη κύηση, προδρομικός 
πλακούντας και άλλα σπανιότερα αίτια αιμορραγί-
ας στην κύηση

Έφόσον αποκλείσθηκε η αιμοδυναμική αστάθεια 
και η κύηση στην συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα 
λήψης ενός ενδελεχούς ιστορικού. Πρέπει να λαμβά-
νεται με την παρουσία του γονέα/κηδεμόνα αλλά 
και με την έφηβη μόνη της προκειμένου να δώσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες απαντήσεις. Ιδιαίτερα 
σημεία στο ιστορικό είναι η ηλικία εμμηναρχής και 
το ημερολόγιο της εμμήνου ρύσεως, το σεξουαλικό 
ιστορικό, το οικογενειακό κοινωνικό ιστορικό, πα-
ρελθόντα νοσήματα, τρέχουσες συστηματικές νόσοι, 
λήψη φαρμάκων ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Η προσπάθεια ποσοτικοποίησης του αποβαλλόμε-
νου αίματος, μέσω των πληροφοριών από την μη-
τέρα ή την έφηβη, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
τόσο στην εκτίμηση, αντιμετώπιση αλλά και στην 
παρακολούθηση της έφηβης. 

Η φυσική εξέταση, η οποία ξεκινά ήδη με την 
έναρξη λήψης του ιστορικού, περιλαμβάνει μέτρη-

ση ύψους, βάρους, υπολογισμό δείκτη μάζας σώ-
ματος, εκτίμηση σωματότυπου (κατανομή λίπους, 
στίγματα συνδρόμων), έλεγχος για πετέχιες εκχυ-
μώσεις (ένδειξη πηκτικών διαταραχών). Διερευνώ-
νται σημεία υπερανδρογοναιμίας (δασυτριχισμός, 
ακμή, σμιγματόρροια, ανδρικού τύπου ανάπτυξη 
των μυών), εκτίμηση κατά Tanner των μαστών, ψη-
λάφηση, έλεγχος για γαλακτόρροια, εξέταση δέρ-
ματος και τριχών (αραίωση μαλλιών, ξηρό δέρμα, 
υπερβολική εφίδρωση, μελανίζουσα ακάνθωση) και 
ψηλάφηση κοιλιάς (μάζα στην μήτρα, κύστη στα 
παραμήτρια). 

Η εξέταση των έξω γεννητικών οργάνων της έφη-
βης περιλαμβάνει: Tanner εφηβαίου, μέγεθος κλει-
τορίδας, μορφολογία παρθενικού υμένα, έλεγχο για 
αιμορραγία από σημεία εκτός μήτρας, τραύμα περι-
νέου (σεξουαλική κακοποίηση), σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα, ή άλλη παθολογία αιδοίου. Η 
αμφίχειρη, δια του ορθού, εξέταση της πυέλου, σε μη 
σεξουαλικά ενεργά κορίτσια, πρέπει να αποφεύγε-
ται και καλύτερα να διενεργείται υπερηχογράφημα 
πυέλου ή διαφορετικά εξέταση υπό νάρκωση. 

Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει 
όπως προαναφέρθηκε την β-HCG, και ταυτόχρονα 
μέτρηση Αιματοκρίτη/αιμοσφαιρίνης (Hct/Hb) & 
αριθμό αιμοπεταλίων (PLT). Στις περιπτώσεις αιμο-
δυναμικής αστάθειας, αποστέλλεται Ομάδα αίμα-
τος & διασταύρωση. Έάν η αιμορραγία είναι πολύ 
έντονη και συνδυάζεται με την εμμηναρχή ή τις 
πρώτες εμμηνορρυσίες της έφηβης τότε πρέπει να 
αποστέλλεται και έλεγχος πηκτικότητας (PT, aPTT, 
Ινωδογόνο) 5. Μετρήσεις θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(TSH), προλακτίνης (PRL), θυλακιοτρόπου ορμόνης 
(FSH), ανδρογόνων και έλεγχος για Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποστέλλονται ανάλογα 
με την μορφή και την ένταση της αιμόρροιας από 
την μήτρα 6. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι, 
η μορφή και η ένταση της αιμόρροιας καθοδηγούν 
την διαφορική διάγνωση, την αναζήτηση συμπτω-
μάτων & σημείων, και την εργαστηριακή επιβεβαί-
ωση της αρχικής εκτίμησης όπως φαίνεται στον Πί-
νακα 3

Αντιμετώπιση
Οι στόχοι στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας από 
την μήτρα είναι: αποτροπή ή ανάταξη αιμοδυναμι-
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κής αστάθειας, πρόληψη ή διόρθωση της αναιμίας, 
διακοπή της αιμόρροιας από την μήτρα, επάνοδος 
του φυσιολογικού καταμήνιου κύκλου 7. Η πρόλη-
ψη των μακροπρόθεσμων συνεπειών των αιμορρα-
γιών, όπως η αναιμία, η υπογονιμότητα και ο καρ-
κίνος του ενδομητρίου υπερβαίνουν τον στόχο του 
παρόντος άρθρου.

Βασική αρχή για την αντιμετώπιση μιας αιμορ-
ραγίας από την μήτρα είναι να εξαιρεθεί η κύηση 
και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις πριν την 
έναρξη της ορμονοθεραπείας. Υποψία αιματολο-
γικού νοσήματος, ενδοκρινοπάθειας ή συστηματι-
κής νόσου απαιτεί την συνεργασία με τους εξειδι-
κευμένους γιατρούς των αντιστοίχων ειδικοτήτων. 
Η ανταπόκριση στην θεραπεία εκτιμάται μέσω της 
καταγραφής του εμμηνορρυσιακού κύκλου, παλαι-
ότερα στο χάρτινο ημερολόγιο ενώ πρόσφατα σε 
εφαρμογή (app = application) στο έξυπνο κινητό 
(smart phone) 8. 

Όταν μία έφηβη εμφανίζει ήπια παράταση (μεγα-
λύτερη από 10 ημέρες) ή ελαφρά αύξηση της ροής 
της εμμήνου ρύσεως (μεγαλύτερη από 80 ml) αλλά 
διατηρεί αιμοσφαιρίνη μεγαλύτερη από 12 gr/dl, 
θα πρέπει να καθησυχάζονται γονείς/κηδεμόνες & 
ή έφηβη. Σπάνια χορηγούνται σκευάσματα Σιδή-
ρου προκειμένου να αποτραπεί εμφάνιση σιδηρο-
πενικής αναιμίας. Η ασθενής αυτή επανεκτιμάται 
σε 3 μήνες ή στην περίπτωση επιδείνωσης.

Ασθενής με μέτρια ροή (διάρκεια>10 ημερών, πο-
σότητα> 80 ml ή κύκλος μικρότερος των 20 ημερών) 
και αιμοσφαιρίνη 10-12 gr/dl πρέπει να λαμβάνει 
στοιχειακό σίδηρο 60mg ημερησίως. Έφόσον η ροή 
του αίματος ενοχλεί την ασθενή μπορεί να αποφα-
σισθεί, με την σύμφωνη γνώμη γονέων/κηδεμόνων, 
η χορήγηση ορμονικής θεραπείας είτε με μεμονωμέ-
νο προγεσταγόνο ή με μονοφασικό αντισυλληπτικό 
δισκίο. Δεν υπάρχει σαφές πλεονέκτημα ενός εκ των 
ανωτέρω, στην αντιμετώπιση της ανωοθυλακιορρη-
κτικής αιμορραγίας από την μήτρα. Καταλληλότε-
ρο προγεσταγόνο θεωρείται η Νορεθιδρόνη 5-10mg 
ημερησίως έως την διακοπή της αιμόρροιας, ακο-
λουθεί χορήγηση 5 mg ημερησίως έως την διόρθωση 
της αναιμίας. Έναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί 
κρυσταλλική προγεστερόνη 200 mg ημερησίως προ 
της κατάκλισης. Όταν επιλέγεται Αντισυλληπτικό 
Δισκίο (ΑΔ) αυτό προτιμάται να περιλαμβάνει 30-

35 μg ethinyl estradiol ανεξαρτήτως προγεσταγό-
νου. Η χορήγηση του ΑΔ ξεκινά με 1 δισκίο ανά 8 ή 
12 ώρες έως την διακοπή της αιμόρροιας. Ακολουθεί 
προοδευτική μείωση από τρις (1x3) ημερησίως σε δις 
(1x2) ημερησίως για 3 ημέρες και στην συνεχεία σε 
ένα χάπι ημερησίως έως την διόρθωση της αναιμίας. 
Στην περίπτωση υποτροπής της αιμόρροιας αυξά-
νεται η μειωθείσα δοσολογία (από 1x1 σε 1x2 ή από 
1x2 σε 1x3) και εκ νέου μείωση μετά την διακοπή της 
αιμορραγίας 9.

Οι περιπτώσεις ασθενών με σοβαρή ροή αίματος 
από την μήτρα και αιμοσφαιρίνη 8-10 gr/dl σπά-
νια μπορεί να εμφανίσουν αιμοδυναμική αστάθεια, 
ανάλογα με την ταχύτητα απώλειας του αίματος. 
Συνηθέστερα δεν υπάρχει αιμοδυναμική διαταρα-
χή, και η απόφαση νοσηλείας βασίζεται στην συ-
νεργασία των γονέων και στον τόπο διαμονής τους. 
Προτείνεται η χορήγηση ΑΔ ανά 6 ώρες (1x4) έως 
την μείωση της ροής, ανά 8 ώρες (1x3) έως την δια-
κοπή, και ανά 12 ώρες (1x2) για 3 ημέρες. Στην συ-
νέχεια 1 δισκίο (ΑΔ) ημερησίως έως την διόρθωση 
της σιδηροπενικής αναιμίας. Παράλληλα με τα ΑΔ 
χορηγείται στοιχειακός σίδηρος 60mg δις ημερησί-
ως. Στην περίπτωση εμφάνισης ναυτίας, λόγω των 
υψηλών δόσεων οιστρογόνων, συνχορηγούνται 
αντιεμετικά. 

Τα ΑΔ επιτυγχάνουν ταχύτερη διακοπή της σο-
βαρής αιμορραγίας, υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
στις οποίες αντενδείκνυνται όπως η θρομβοεμβολι-
κή νόσος, το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, η ημι-
κρανία με αύρα, η ηπατική νόσος, ο καρκίνος με 
υποδοχείς οιστρογόνων, ή απλά όταν οι έφηβες αρ-
νούνται να λάβουν συνδυασμένα από του στόματος 
αντισυλληπτικά δισκία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
χορήγηση υψηλών δόσεων προγεσταγόνων αποτε-
λεί εναλλακτική λύση. Η Norethindrone 5 - 10 mg 
μπορεί να χορηγηθεί έως 4 φορές ημερησίως μέχρι 
την διακοπή της αιμορραγίας. Ακολουθεί προο-
δευτική μείωση με 5-10mg ανά 8 ώρες για 3 ημέρες, 
5-10mg ανά 12 ώρες για 7 ημέρες και στην συνέχεια 
5-10mg ημερησίως. Απαραίτητη και σε αυτό το θε-
ραπευτικό σχήμα, η συνχορήγηση σιδήρου. 

Ανάγκη για νοσηλεία έχουν οι έφηβες ασθενείς 
με αιμοδυναμική αστάθεια, αιμοσφαιρίνη μικρότε-
ρη από 7mg/dl διότι χρήζουν μετάγγιση αίματος, 
αιμοσφαιρίνη μικρότερη από 10mg/dl με ταυτό-
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χρονη σοβαρή αιμορραγία, συμπτωματική αναιμία 
(λιποθυμικό επεισόδιο, λήθαργος, έντονη κόπωση), 
ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση της αιμορ-
ραγίας με διαστολή τραχήλου και απόξεση ενδο-
μητρίου. Παλαιότερα υπήρχαν και τα ενδοφλεβίως 
χορηγούμενα συνεζευγμένα οιστρογόνα, τα οποία 
επίσης απαιτούσαν νοσηλεία. Η ανάγκη για διαστο-
λή και απόξεση στις έφηβες με ανωοθυλακιορρηκτι-
κή αιμορραγία της μήτρας είναι εξαιρετικά σπάνια. 

Οι αιμοστατικοί παράγοντες τρανεξαμικό οξύ, 
αμινοκαπροϊκο οξύ και δεσμοπρεσίνη έχουν θέση 
στις περιπτώσεις αποτυχίας της ορμονικής θερα-
πείας να ελέγξει μια σοβαρή αιμορραγία εντός 24 
ωρών και στις έφηβες με διαταραχή λειτουργίας των 
αιμοπεταλίων τους 10. Η από το στόμα, χορήγηση 
του τρανεξαμικού οξέος 1300 mg ανά 8 ώρες και για 
έως 5 ημέρες, προϋποθέτει την απουσία κινδύνου 
θρομβοεμβολής.

  
Μακροχρόνια παρακολούθηση
Η μακροχρόνια παρακολούθηση της έφηβης εξαρ-

τάται από την αναιμία της και την ανάγκη για αντι-
σύλληψη. Σταθμοί στην διόρθωση της αναιμίας εί-
ναι η αιμοσφαιρίνη να επανέλθει άμεσα στο 10mg/
dl και στην συνέχεια προοδευτικά στο 12mg/dl. Για 
τον πρώτο στόχο απαιτείται συνεχόμενη ορμονική 
θεραπεία και σιδηροθεραπεία και δεν είναι επιθυ-
μητή ελεγχόμενη ενδιάμεση αιμορραγία. Αντίθετα 
στην άνοδο της αιμοσφαιρίνης από 10 σε 12 mg/
dl μπορεί να χορηγούνται διακοπτόμενα ορμονικά 
σχήματα. Η ανάγκη αντισύλληψης οδηγεί στην χο-
ρήγηση ΑΔ, ενώ σε αντένδειξη των τελευταίων, μπο-
ρεί να γίνει ενέσιμο προγεσταγόνο (3μηνη ένεση 
DMPA) ή να τοποθετηθεί ενδομητρική συσκευή με 
λεβονοργεστρέλη. Σε περιπτώσεις όπου δεν επιζη-
τείται αντισύλληψη η κυκλική χορήγηση προγεστα-
γόνου (Νορεθιδρόνη 5mg/d για 5-10 πρώτες νύχτες 
κάθε μήνα για 6 μήνες ή εναλλακτικά Κρυσταλλι-
κή Προγεστερόνη 200mg/d πρώτες 12 νύχτες κάθε 
μήνα για 6 μήνες) μπορεί να επιφέρει την επιθυμητή 
διόρθωση της αναιμίας πάντα σε συνδυασμό με χο-
ρήγηση Σιδήρου. Θ

  Η συνηθέστερη αιτία δυσλειτουργικής ή ανώμαλης αιμορραγίας από την μήτρα είναι η ανωοθυλακιορρη-
ξία από ανωριμότητα του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκες. 
  Πάντοτε πρέπει πρώτα να αποκλείεται η κύηση και σε περιπτώσεις με σοβαρή ανώμαλη αιμορραγία από 
την μήτρα πρέπει να ελέγχονται διαταραχές πηκτικότητας. 
  Η αιμοσφαιρίνη (Hb) αποτελεί τον οδηγό οιουδήποτε θεραπευτικού σχήματος. 
  Τα Αντισυλληπτικά Δισκία & τα προγεσταγόνα είναι εξίσου αποτελεσματικά, ενώ το Τρανεξαμικό οξύ απο-
τελεί επικουρικό θεραπευτικό μέσο.
  Αποτυχία της ορμονικής θεραπείας πρέπει να οδηγεί σε επανέλεγχο της ορθότητας της αρχικής διάγνω-
σης. Υποκείμενο αιματολογικό νόσημα, ενδοκρινοπάθεια ή συστηματικό νόσημα χρειάζεται παραπομπή 
σε εξειδικευμένο τμήμα. 

Take home messages

Dysfunctional uterine bleeding in adolescence is the most common reason for an urgent referral to a 
specialist in Paediatric and Adolescence Gynaecology. The main cause of the dysfunctional uterine 

Synopsis

Dysfunctional uterine bleeding in adolescence

Δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας στην εφηβεία



Τόμος 5|Τεύχος 1, 202128

bleeding is the continuous unopposed oestrogenic stimulation of the endometrium, as a consequence 
of the anovulatory cycles which frequently occur in adolesence. Other common causes which need to 
be excluded are pregnancy and clotting disorders. In haemodynamically stable patients, assessment 
of haemoglobin level is essential in order to decide further management of the patient. Combined oral 
contraceptive pills and oral progestogens are highly effective in controlling the bleeding. Tranexamic 
acid can also be added to the regimen. Persistent bleeding and repeated treatment failure should prompt 
further investigations to exclude any underlying serious systemic disease.

KEYWORDS: Dysfuctional uterine bleeding/ Adolescence/ Anovulation/ Contraceptive pill/ 
Progestogens
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Η εφηβεία δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τη μετάδοση των αφροδισίων νοσημάτων. Ο ιός HPV υπάρχει 
εδώ και χιλιάδες χρόνια και προκαλεί νοσήματα, που περιγράφονται σε ιατρικά συγγράμματα από την αρ-
χαιότητα έως σήμερα. Αν και η έναρξη προσυμπτωματικού ελέγχου αρχίζει μετά την εφηβεία, ο έλεγχος με 
κυτταρολογία, HPV test αλλά και κολποσκόπηση, είναι απαραίτητος σε ομάδες εφήβων υψηλού κινδύνου. 
Η HPV λοίμωξη αποτελεί ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη κoνδυλωμάτων και δυσπλα-
σιών CIN1-CIN3, ενώ το κολπικό μικροβίωμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην τοπική άμυνα. Οι αλλοιώσεις 
πρέπει να παρακολουθούνται ή να θεραπεύονται βάσει κατευθυντηρίων οδηγιών, ενώ οι CIN2 βλάβες απο-
τελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο λόγω των αυξημένων ποσοστών υποστροφής. Η πρωτογενής όμως πρόληψη με τη 
χορήγηση του 9 δύναμου εμβολίου σε όλους τους έφηβους, μας κάνει αισιόδοξους ότι τα επόμενα χρόνια θα 
απαλλαγούμε από τον καρκίνο του τραχήλου, τα κονδυλώματα και πολλά άλλα HPV σχετιζόμενα νοσήματα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: HPV/ Κονδυλώματα/ LGSIL/ HGSIL/ Εφηβεία/ 9 δύναμο εμβόλιο/ CIN1/ 
CIN2/ CIN3
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Εισαγωγή
Έδώ και πολλούς αιώνες οι ανθρώπινες σχέσεις έφε-
ραν τον έρωτα, που με τη σειρά του έφερε τα αφροδί-
σια, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο έρωτας 
απεικονίζεται σε αγγεία και νομίσματα από τη Με-
σοποταμία και την Αρχαία Έλλάδα, σε αιγυπτιακούς 

παπύρους, ενώ υπάρχουν αναφορές στη Βίβλο για 
την σεξουαλική συμπεριφορά των αρχαίων Έβραίων.1

Σε γραπτά του Ιπποκράτη, άλλων Έλλήνων αλλά 
και Ρωμαίων γιατρών υπάρχουν περιγραφές για 
αφροδίσια νοσήματα και θεραπείες.2

Eυρήματα σε σκελετό αιγυπτιακής μούμιας έδειξαν 
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την παρουσία DNA του ιού HPV καταλήγοντας ότι 
αιτία θανάτου ήταν το αδενοκαρκίνωμα ορθού3, ενώ 
υπάρχουν περιγραφές από την αρχαιότητα με αναφο-
ρές σε κονδυλώματα, γονόρροια και σύφιλη.4

Η ύπαρξη των θηλωματοϊών χρονολογείται από την 
εμφάνιση των ερπετών πριν από εκατομμύρια χρόνια. 
Περισσότεροι από 200 τύποι μολύνουν τα έμβια όντα 
ενώ o HPV προκαλεί στον άνθρωπο παθήσεις όπως τα 
κονδυλώματα και τις μυρμηγκιές αλλά και Ca τρα-
χήλου μήτρας, κόλπου, αιδοίου, πέους, πρωκτού και 
στοματοφάρυγγα.

Το 80% των γυναικών έρχεται σε επαφή με τον 
ιό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής τους ζωής. 
Ο ιός έχει ανιχνευθεί στο αμνιακό υγρό και στο σπέρ-
μα ενώ υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί κατά την 
σύλληψη.5

HPV λοίμωξη, κονδυλώματα και καρκινογένε-
ση
Σύμφωνα με παρατηρήσεις, ο HPV μπορεί να παρα-
μείνει αδρανής έως και πέντε χρόνια εάν μεταδοθεί 
από τη μητέρα στο παιδί κατά τη γέννηση5, 6 και η πα-
ρουσία κονδυλωμάτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών 
οφείλεται συνήθως σε αυτή την κάθετη μετάδοση, αν 
και μπορεί τα παιδιά να μολυνθούν από τα χέρια νο-
σηλευτών η συγγενών. Σε κάθε όμως παιδί που παρου-
σιάζει κονδυλώματα πρέπει να εξετάζεται η πιθανό-
τητα σεξουαλικής κακοποίησης. Τα πρωκτογεννητικά 
κονδυλώματα στα παιδιά σχετίζονται κυρίως με τους 
τύπους HPV 1, 2 ,6, 11 ενώ άλλοι τύποι όπως οι τύποι 
3, 27, 57 μπορεί να ανιχνευθούν σε βλάβες δέρματος 
και βλεννογόνου.7

 Σε μελέτη η οποία έγινε σε τρεις κλινικές εφηβικής 
Γυναικολογίας στο Denver USA, σε έφηβες 12 έως 18 
ετών για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ο ιός 
HPV αποτελούσε το 16% του συνόλου των λοιμογό-
νων αιτίων, με συνηθέστερους τους τύπους 16/18 ενώ 
ακολουθούσαν οι 31/33/35 και 6/11. Τα Chlamydia 
trachomatis ήσαν το 11%, ο γονόκοκκος το 7% και οι 
τριχομονάδες το 5,4% του συνόλου.8 

Οι έφηβοι έχουν πολλές φορές συμπεριφορά υψη-
λού κινδύνου και πολλαπλούς συντρόφους, με το 
ποσοστό μολύνσεων από HPV να φθάνει στο 50 έως 
80% μέσα στα πρώτα 2-3 χρόνια από την έναρξη των 
σεξουαλικών επαφών. Οι περισσότερες λοιμώξεις εί-
ναι παροδικής φύσεως και δεν προκαλούν βλάβη, 

αλλά σε περίπτωση επίμονης HPV λοίμωξης, μπορεί 
να δημιουργηθεί υψηλόβαθμη δυσπλασία HGSIL που 
όμως δεν εξελίσσεται ταχέως σε διηθητικό καρκίνο. Η 
HPV λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία 
στον τράχηλο βλαβών ελαφρού βαθμού (LGSIL/
CIN1) στην αρχή και σοβαρότερων βλαβών (HGSIL/ 
CIN2,CIN3) ή και διηθητικού καρκίνο στα επόμενα 
χρόνια οπότε πρέπει να υπάρξει συστηματική διερεύ-
νηση όταν στον κυτταρολογικό έλεγχο έχουμε ένδειξη 
ASCUS η χαμηλού βαθμού δυσπλασίας LGSIL9.

Προϋπόθεση όμως ανάπτυξης προκαρκινικών βλα-
βών αλλά και καρκίνου τραχήλου μήτρας είναι να 
μεταπέσει η παροδική / επισωματική HPV λοίμωξη 
σε επίμονη, κάτι στο οποίο παίζει βασικό ρόλο και η 
σύσταση του κολπικού μικροβιώματος.10

Η πιθανότητα ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου 
στην εφηβεία είναι πάρα πολύ χαμηλή με συνολικά 14 
περιστατικά στο 1 εκατομμύριο έφηβες.11

Ή πρόληψη και η θεραπευτική προσέγγιση
Η δευτερογενής πρόληψη της τραχηλικής καρκινογέ-
νεσης επιτυγχάνεται με τον περιοδικό κυτταρολογικό 
έλεγχο, όμως η έναρξη του screening στις περισσότε-
ρες χώρες ξεκινάει μετά τα 20 ή 25 έτη.12 Έπιβάλλεται 
επομένως στις έφηβες η συστηματική χρήση προφυ-
λακτικού, ενώ επί κλινικών ενδείξεων όπως πχ. σε πα-
ρουσία κονδυλωματωδών αλλοιώσεων, λευκόρροιας, 
ή αιμόρροιας μετά επαφή, συστήνεται η πλήρης γυ-
ναικολογική διερεύνηση αλλά και έλεγχος για HIV.

Πρωτογενής πρόληψη επιτυγχάνεται με τον εμβολι-
ασμό και μόνον. Ο εμβολιασμός για τον HPV έχει αρ-
χίσει στην Έλλάδα από το 2007 με το τετραδύναμο και 
το διδύναμο εμβόλιο και συνεχίζεται από το 2017 με 
το 9-δύναμο εμβόλιο που καλύπτει τους τύπους 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 και χορηγείται δωρεάν σε κο-
ρίτσια 12-18 ετών.13 Σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση 
παίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και ειδικά 
των μητέρων. Φαίνεται ότι τα κορίτσια γνωρίζουν 
περισσότερα από τα αγόρια για τον ιό HPV έστω και 
αν το ποσοστό των εμβολιασμένων κοριτσιών είναι 
μικρό. Τα περισσότερα εμβόλια έχουν χορηγηθεί από 
γυναικολόγους, προφανώς λόγω της καλής επικοινω-
νίας των γυναικολόγων με τις μητέρες των κοριτσιών 
που πείθουν τις κόρες τους να εμβολιασθούν.14

Σε πρόσφατη δημοσίευση της Έλληνικής ερευνητι-
κής ομάδας HeCPA, επισημαίνεται η μεγάλη σημασία 
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του εμβολιασμού, με τις γυναίκες που είχαν εμβολι-
αστεί πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, να 
έχουν μηδενικά ποσοστά τραχηλικής δυσπλασίας σε 
σχέση με τις γυναίκες εκείνες οι οποίες δεν είχαν εμβο-
λιαστεί. Αλλά και όσες εμβολιάστηκαν μετά την έναρ-
ξη των σεξουαλικών σχέσεων, έχουν επίσης μικρότερο 
ποσοστό ανάπτυξης βλαβών.15 

Μεταναλύσεις μελετών παρατήρησης (observetional 
studies) έδειξαν ότι ο HPV εμβολιασμός έχει μειώσει 
το ποσοστό των δυσπλασιών CIN2, 3 έως 51% σε ηλι-
κίες 15 έως 19 ετών και 31% σε ηλικίες 20 μέχρι 24 ετών. 
Μία μελέτη από τη Σκωτία έδειξε, ότι έχοντας επιτύχει 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 90 %, το ποσοστό 
των δυσπλασιών CIN2 + μειώθηκε κατά 88%, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα του αρχικού προληπτικού 
πληθυσμιακού ελέγχου.16

Οι διαγνώσεις CIN2+ μειώθηκαν ακόμα και στις μή 
εμβολιασμένες κοπέλες κατά 67 % χάρη στην ανοσία 
αγέλης. Ο εμβολιασμός HPV μειώνει επίσης την πα-
ρουσία HR HPV 16/18 σε ποσοστό 83% σε ηλικίες 15-
19 και 56% στις ηλικίες 20-24, ενώ μειώνει τη λοίμωξη 
από τους τύπους 31/33/45 κατά 54% σε ηλικίες 15-19. 
Παρατηρήθηκε επίσης μείωση στα γεννητικά κονδυ-
λώματα σε ποσοστό 67 % στις ηλικίες 15 έως 19 ετών 
και 54% στις ηλικίες 20-24.17

 Όσον αφορά την συμπτωματολογία, οι δυσπλα-
στικές βλάβες συνήθως δεν έχουν συμπτώματα. Όταν 
υπάρχουν κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις, τα συμπτώ-
ματα είναι κνησμός, αιμόρροια ή και πόνος κατά την 
διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ενώ δεν είναι λίγες 
οι φορές που η έφηβη ανακαλύπτει τις βλάβες και ζη-
τάει ιατρική βοήθεια. Οι κονδυλωματώδεις αλλοιώ-
σεις πρέπει να ελέγχονται πάντοτε με μεγάλη προσοχή 
διότι μπορεί να υποκρύπτεται κακοήθεια.

Η παρουσία κονδυλωμάτων έχει μεγάλο ψυχολο-
γικό αντίκτυπο στις έφηβες με πιθανή την αναγκαιό-
τητα ψυχιατρικής βοήθειας. Σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες, η αντιμετώπιση των βλαβών μπορεί 
να γίνει με ποδοφυλλοτοξίνη 0,5%, με συνήθεις παρε-
νέργειες τοπικό καύσο και εξελκώσεις, η αποτελεσμα-
τικότητα της οποίας κυμαίνεται από 40 έως 80%, ενώ 
υπάρχουν υψηλά ποσοστά υποτροπής. Η εφαρμογή 
Imiquimod τοπικά μέρα παρα μέρα έχει αποτελεσμα-
τικότητα 35-75% με ποσοστά υποτροπής 6-30 %. Η 
κρέμα με συνκατεχίνες τσαγιού περιεκτικότητας 10% 
στην Έυρώπη ή 15% στις Ηνωμένες Πολιτείες, προ-

τείνεται για αγωγή 16 εβδομάδων, έχει ήπιες τοπικές 
αντιδράσεις, με υποτροπές 7-12% Η κρυοθεραπεία με 
άζωτο έχει ποσοστό επιτυχίας από 45-90% με ποσο-
στά υποτροπής 12-40%. Οι μεγάλες βλάβες χρήζουν 
εκτομής με νυστέρι ή εξαίρεση και καυτηρίαση με ηλε-
κτροκαυτήρα. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε την τοπική 
εφαρμογή ιντερφερόνης που φαίνεται ότι έχει κάποια 
υπεροχή έναντι δοκιμών με placebo, ενώ αναφέρο-
νται επίσης φωτοδυναμικές θεραπείες.18

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι κονδυλωμα-
τώδεις αλλοιώσεις συνήθως πολλαπλασιάζονται και 
όταν υπάρχει διάχυτη αιδοιοκολπική κονδυλωμάτω-
ση σε έφηβη έγκυο, υπάρχει ένδειξη καισαρικής τομής 
για να αποφύγουμε την σπάνια περίπτωση λαρυγγι-
κής θηλωμάτωσης στο νεογνό (4/100.000 γεννήσεις 
στις ΗΠΑ).19 

Στην εφηβεία, σε χαμηλόβαθμες τραχηλικές LGSIL 
βλάβες δεν συνιστάται να γίνονται αφαιρετικές θε-
ραπείες η εξάχνωση με λέιζερ CO2, και μόνο σε περί-
πτωση βαρείας δυσπλαστικής βλάβης CIN3 η αφαι-
ρετική θεραπεία θεωρείται αναγκαία. Σε περιπτώσεις 
CIN2 επειδή η πιθανότητα υποστροφής της βλάβης 
είναι μεγαλύτερη από 60% δεν προχωράμε εύκολα σε 
αφαιρετική θεραπεία με ηλεκτροδιαθερμική εξαίρεση 
αγκύλης (LLETZ, LEEP) αν και ο μικρός κίνδυνος 
0,5% ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου είναι άξιος προ-
βληματισμού.20 

Σε δυσπλασίες HGSIL / CIN2 πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο λόγω του υψηλού 
ποσοστού ύφεσης τέτοιων βλαβών αλλά και λόγω των 
μαιευτικών επιπλοκών, όπως ενός πρόωρου τοκετού 
συνεπεία μιας εκτομής τραχήλου.21.

Bέβαια πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι 
υπάρχει και το ενδεχόμενο υποτροπής, ειδικά σε κολ-
πικό περιβάλλον με μεταβλητό μικροβίωμα.22

Ένα νεαρό κορίτσι με διαγνωσμένα κονδυλώματα 
θα πρέπει να ελέγχεται με κολπικές PCR καλλιέργειες, 
με HPV βιοδείκτες (m RNA HPV), ενώ της απόφασης 
για αφαιρετική θεραπεία πρέπει να έχει προηγηθεί 
ανοσοιστοχημεία και χρώση p16 και ki 67 στο υλικό 
των κολποσκοπικά κατευθυνομένων βιοψιών.23,24.

Συζήτηση
Η έναρξη των σεξουαλικών επαφών σε ηλικίες κοντά 
στην εμμηναρχή φέρνει την έφηβη σε επαφή με μια 
πλειάδα βακτηρίων και ιών που μεταδίδονται με το 
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σέξ και μπορεί να οδηγήσουν σε καρκινογένεση ή 
υπογονιμότητα.

Έάν έχει προηγηθεί της έναρξης των επαφών anti-
HPV εμβολιασμός και γίνεται συστηματική χρήση 
προφυλακτικού, η πιθανότητα να υπάρξει κάποια 
HPV σχετιζόμενη βλάβη είναι σχεδόν μηδενική, ενώ 

ακόμη και εάν το εμβόλιο έγινε μετά την έναρξη σχέ-
σεων και πάλι υπάρχει προστασία .

Τέλος πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με 
τις επεμβατικές προσεγγίσεις σε ελαφρές και μεσαίας 
βαρύτητας δυσπλαστικές βλάβες στις έφηβες, λόγω 
των μαιευτικών επιπλοκών. Θ

  Η πρωτογενής πρόληψη με τον εμβολιασμό είναι η μέθοδος που την επόμενη 20 ετία θα μειώσει αποτε-
λεσματικά τα HPV σχετιζόμενα νοσήματα με την προϋπόθεση να υπάρξει ικανή εμβολιαστική κάλυψη 
  Η ατομική υγιεινή,η χρήση προφυλακτικού, μαζί με την πληροφόρηση των εφήβων αλλά και των 
μητέρων τους, αποτελούν δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθόδους αποφυγής δημιουργίας 
HPV σχετιζόμενων βλαβών.

  Έπιβάλλεται η εξατομικευμένη και βάσει κατευθυντηρίων οδηγιών στρατηγική αντιμετώπισης των 
HPV αλλοιώσεων στις έφηβες.
  Απαιτείται μεγάλη περίσκεψη στην αντιμετώπιση των δυσπλασιών CIN2, λόγω των υψηλών ποσοστών 
υποστροφής αφενός και της μαιευτικής νοσηρότητας αφετέρου σε περιπτώσεις αφαιρετικής θεραπείας.. 

Take home messages

Adolescence creates ideal conditions for the presence of sexually transmitted diseases. The HPV virus 
appeared on the planet earth thousands of years ago. It causes diseases, which are described in medical 
books from ancient times till today. The cytological cervical screening is usually done after puberty. 
In high risk teenagers however cervical cytology, HPV test and colposcopy are necessary methods 
for identification of the infection. HPV infection is a capable but not a necessary condition for the 
development of genital warts  or CIN1-CIN3 lesions. The vaginal microbiome plays a key role in local 
immunity. Abnormalities must be monitored and or treated according to guidelines. whereas CIN2 
lesions are a major dillema because of the increased regression rates. However, primary prevention with 
the administration of the 9-valent HPV vaccine to all adolescents makes us optimistic that in the coming 
years, cervical cancer, as well as genital warts and many other HPV-related diseases will be eliminated.

KEYWORDS: HPV/ Genital warts/ LGSIL/ HGSIL/ Adolescence/ 9valent vaccine/ CIN1/ CIN2/ CIN3
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Ο όρος κύηση στην εφηβεία αφορά νεαρά κορίτσια ηλικίας 10 – 19 ετών και ειδικότερα έφηβες στην πρώι-
μη εφηβεία (ηλικίας 10 – 14 ετών), καθώς και έφηβες ηλικίας 15 – 19 ετών. Κάθε χρόνο γεννούν 16 εκατομ-
μύρια κορίτσια 15-19 ετών και ένα εκατομμύριο κορίτσια μικρότερα των 15 ετών, με την πλειοψηφία αυ-
τών να βρίσκονται σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος. Οι παράγοντες κινδύνου για μια εφηβική 
κύηση είναι πολλαπλοί και ποικίλοι, τόσο κοινωνικο-δημογραφικοί όσο και ψυχο-κοινωνικοί παράγο-
ντες. Παράλληλα, κάθε χρόνο, 3 εκατομμύρια έφηβες υποβάλλονται σε επισφαλείς εκτρώσεις, με τις επι-
πλοκές της κύησης και του τοκετού να είναι η 2η αιτία θανάτου για τα κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών παγκο-
σμίως, ενώ το 90% αυτών των θανάτων καταγράφονται σε χώρες του τρίτου κόσμου. Οι εφηβικές κυήσεις 
χαρακτηρίζονται από ποικίλες επιπλοκές, όπως η υπερτασική νόσος της κύησης, η αναιμία της κύησης, 
η μόλυνση από τον HIV ή άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η ανεπάρκεια ιωδίου και η ανα-
στολή ανάπτυξης των εφήβων εγκύων. Αδιαμφισβήτητα, στις αναπτυσσόμενες χώρες η τεκνοποίηση στην 
εφηβεία οδηγεί σε μια σειρά κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Η πρόληψη είναι ένας σπουδαίο γε-
γονός όσον αφορά τις εφηβικές κυήσεις. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της ηλικίας γάμου, 
της μείωσης της κοινωνικής απαξίωσης, τη σεξουαλική εκπαίδευση των νέων και την παροχή υπηρεσιών 
αντισύλληψης στους εφήβους.
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Eισαγωγή
Ο όρος κύηση στην εφηβεία αφορά νεαρά κορίτσια 
ηλικίας 10 – 19 ετών και ειδικότερα έφηβες στην 
πρώιμη εφηβεία (ηλικίας 10 – 14 ετών), καθώς και 
έφηβες ηλικίας 15 – 19 ετών1. Σχεδόν 1700 έφηβες 
στις Η.Π.Α. μένουν έγκυες καθημερινά, δηλαδή πε-
ρίπου 600.000 το χρόνο. Μάλιστα, οι Η.Π.Α. έχουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό ανεπιθύμητων κυήσεων 
παγκοσμίως στις ανεπτυγμένες χώρες και το 50% 
των εφήβων δεν έχει αντιληφθεί το αντίκτυπο της 
κύησης στη ζωή τους. Παγκοσμίως, 70 έφηβες καθί-
στανται έγκυες κάθε μια ώρα, ενώ 8 στις 10 έφηβες 
δεν είναι παντρεμένες και λιγότερο από 50% των 
εφήβων μητέρων έχουν αποκτήσει απολυτήριο γυ-
μνασίου και λιγότερο από 2% αυτών θα αποκτήσει 
πτυχίο πανεπιστημίου πριν τα 30 έτη2.

Έπιπρόσθετα, κάθε χρόνο γεννούν 16 εκατομμύ-
ρια κορίτσια 15-19 ετών και ένα εκατομμύριο κο-
ρίτσια μικρότερα των 15 ετών, με την πλειοψηφία 
αυτών να βρίσκονται σε χώρες χαμηλού και μέσου 
εισοδήματος. Παράλληλα, κάθε χρόνο, 3 εκατομμύ-
ρια έφηβες υποβάλλονται σε επισφαλείς εκτρώσεις, 
με τις επιπλοκές της κύησης και του τοκετού να εί-
ναι η 2η αιτία θανάτου για τα κορίτσια ηλικίας 15-19 
ετών παγκοσμίως, ενώ το 90% αυτών των θανάτων 
καταγράφονται σε χώρες του τρίτου κόσμου3. Οι δε 
δείκτες κυήσεων στις έφηβες ποικίλουν μεταξύ των 
αναπτυγμένων χωρών με τον υψηλότερο δείκτη 
γεννήσεων να παρατηρείται στις ΗΠΑ, ενώ ο δεί-
κτης αυτός στην Έλλάδα είναι 7,67 ανά 1000 έφη-
βες ηλικίας 15-19 ετών, κατατάσσοντάς την στην 15η 
θέση μεταξύ των χωρών της Έυρωπαϊκής Ένωσης 
και αφορά συνήθως μετανάστες και Ρομά που πα-
ντρεύονται πριν την ηλικία των 20 ετών4. 

Παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου για μια εφηβική κύηση 
είναι πολλαπλοί και ποικίλοι. Κοινωνικο-δημο-
γραφικοί παράγοντες, όπως η μη-λευκή φυλή και η 
ισπανική εθνικότητα, η φτώχεια και η κοινωνικο–
οικονομική στέρηση, το χαμηλό μορφωτικό επίπε-
δο, η διαβίωση με άλλους (όχι γονείς), ο γάμος και 
η προηγούμενη γέννα, αλλά και ψυχο-κοινωνικοί 
παράγοντες όπως η ψυχιατρική νόσος, η ανεπαρ-
κής οικογενειακή υποστήριξη, ο σύντροφος μεγα-
λύτερης ηλικίας, το αλκοόλ και η χρήση ουσιών, η 

σεξουαλική κακοποίηση ή/και ο βιασμός, οι χαμη-
λοί εκπαιδευτικοί στόχοι και η έλλειψη πρόσβασης 
σε αντισυλληπτικά μέσα ή η λανθασμένη χρήση 
αυτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Συγκεντρωτι-
κά, περίπου 10% όλων των γυναικών ηλικίας 15-19 
ετών μένουν έγκυες και συνολικά το 20% εκείνων 
που έχουν σεξουαλικές επαφές. Ένα άλλο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό είναι πως οι έφηβες είναι γόνιμες, 
με το 50% να επιτυγχάνει εγκυμοσύνη εντός των 
πρώτων 6 μηνών σεξουαλικής δραστηριότητας. Μά-
λιστα, οι περισσότερες κυήσεις μεταξύ των εφήβων 
είναι ανεπιθύμητες και οφείλονται στη μη χρήση 
κάποιας αντισυλληπτικής μεθόδου, ενώ 31% θεω-
ρούν ότι δεν μπορούν να μείνουν έγκυες και 22% 
δεν ενδιαφέρεται για το αν θα μείνει έγκυος5,6. 

Εκτρώσεις στην Εφηβεία
Στις υποσαχάριες Αφρικανικές χώρες, στην Έυρώπη 
και στις ΗΠΑ παρατηρείται η μεγαλύτερη συχνότητα 
“κοινωνικής απαξίωσης” των νεαρών εγκύων γυναι-
κών, με τις επισφαλείς αμβλώσεις να επισυμβαίνουν 
σε μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα όπως υποσα-
χάρια Αφρική, Νότια Ασία και Λατινική Αμερική, 
αποτελώντας μείζονα αιτία νοσηρότητας και θνητό-
τητας. Η διακύμανση στην συχνότητα εφηβικών αμ-
βλώσεων είναι μεγάλη ανάμεσα στα 33 αναπτυγμένα 
κράτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Κράτη με χαμηλή συχνότητα αποτελούν η Τσεχία, 
η Δανία, η Αγγλία και Ουαλία, η Φιλανδία, η Νορ-
βηγία, η Σουηδία και η Σλοβενία με κατά μέσο όρο 
10–20 αμβλώσεις /1.000 έφηβες 15-19 ετών, αντίθετα 
στη Ρωσία η συχνότητα είναι πολύ υψηλή με 56 αμ-
βλώσεις/1.000 έφηβες. Οι ΗΠΑ παρά την θεαματική 
μείωση κατά 30% των εκτρώσεων (Από 46/1000→ Σε 
29/1000) εξακολουθούν να έχουν το υψηλότερο πο-
σοστό στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ σε όλα τα ανα-
πτυγμένα κράτη οι έγκυες έφηβες 15-17 ετών, στην 
πλειοψηφία τους επιλέγουν την διακοπή της κύησης, 
με άμεσες και απώτερες συνέπειες όπως η διάτρηση 
της μήτρας, η αιμορραγία, η ενδομητρίτιδα, η σαλ-
πιγγίτιδα, η πυελίτιδα, οι ενδομητρικές συμφύσεις, 
η ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου κ.α. Οι 
έφηβες έχουν τεράστια ανάγκη από ενδελεχή ενη-
μέρωση σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, 
άμεση πρόσβαση σε κέντρα οικογενειακού προγραμ-
ματισμού και σε όλες τις αντισυλληπτικές μεθόδους, 
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κυρίως σε προφυλακτικά, καθώς και σε ιατρικό περι-
βάλλον με εχεμύθεια & αποδοχή7,8.
Επιπλοκές της κύησης στην εφηβεία
Οι εφηβικές κυήσεις χαρακτηρίζονται από ποικίλες 
επιπλοκές, όπως η υπερτασική νόσος της κύησης, η 
αναιμία της κύησης, η μόλυνση από τον HIV ή άλλα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η ανεπάρ-
κεια ιωδίου, η αναστολή ανάπτυξης των εφήβων 
εγκύων κ.α.9

Υπερτασική Νόσος της κύησης
Μόνο 2 εργασίες εμφάνισαν αυξημένη συχνότητα 
υπέρτασης στην εφηβική κύηση σε σχέση με τις ενήλι-
κες γυναίκες, αντίθετα 22 εργασίες εμφανίζουν όμοια 
συχνότητα υπερτασικής νόσου σε έφηβες και ενήλικες 
έγκυες. Μάλιστα, οι παράγοντες κινδύνου για προε-
κλαμψία σε έφηβες εγκύους είναι η αφροαμερικάνικη 
φυλή, η παχυσαρκία της μητέρας με ΔΜΣ≥ 30kg/m2 
και η υπερβολική πρόσληψη βάρους στην κύηση10.

Αναιμία 
Η αναιμία της κύησης οφείλεται σε αύξηση του 
κυκλοφορούντος όγκου πλάσματος και στην ταυ-
τόχρονη μείωση της συγκέντρωσης της αιμοσφαι-
ρίνης. Όσον αφορά τις εφήβους υπάρχουν δια-
φορετικές απόψεις μεταξύ των ερευνητών, με την 
αναιμία της κύησης να είναι μία συχνή νόσος σε 
αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αιτία αυτής αποτελούν η 
ελλιπής διατροφή, η μη συμμόρφωση των εφήβων, 
η μη παροχή προγεννητικής φροντίδας και τα λοι-
μώδη νοσήματα όπως οι παρασιτώσεις (μαλάρια)11.

Μόλυνση από HIV και άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νο-
σήματα (STIs)
Οι εφηβικές κυήσεις είναι πολύ συχνές σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες όπως αυτές τις Ανατολικής, Νοτίου & 
Κεντρικής Αφρικής, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίζουν 
και τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τις λοιμώξεις 
από τον HIV, με το 20-30% των εγκύων είναι μολυ-
σμένες από τον εν λόγω ιό. Μάλιστα, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα προκύπτει από την κάθετη μετάδοση κατά 
τον τοκετό (14-25%), ενώ ο θηλασμός αποτελεί ένα επι-
πλέον μέσο μετάδοσης (13-42%). Οι αντι-ρετροιϊκές 
θεραπείες στις αναπτυγμένες χώρες έχουν μειώσει την 
επίπτωση της μετάδοσης δραματικά (χαρακτηριστικά 
στις ΗΠΑ από 22,7% το 1990 σε 3,3% το 199912. 

Ανεπάρκεια Ιωδίου
Περισσότερα από 1.600 Χ106 άτομα ζουν σε περιο-
χές με έλλειψη Ιωδίου. Το Ιώδιο είναι απαραίτητο 
για την σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυ-
ξη, ενώ η ανεπάρκεια Ιωδίου στην κύηση οδηγεί σε 
νοητική στέρηση και καθυστέρηση της σωματικής 
ανάπτυξης. Σε περιοχές με έλλειψη ιωδιούχου άλα-
τος χορηγείται ιωδιούχο έλαιο ενώ η υποκατάσταση 
του ιωδίου πρέπει να ξεκινά πριν από την έναρξη 
της κύησης. Ωστόσο, από μελέτες, δεν έχει φανεί να 
έχουν αυξημένη επίπτωση ιωδοπενίας οι έφηβες 
έγκυες σε σχέση με τις ενήλικες13. 

Ανάπτυξη κατά την διάρκεια της κύησης
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως οι έφηβες έγκυες 
συνεχίζουν να αναπτύσσονται κατά την διάρκεια 
της κύησης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες η μειωμέ-
νη χορήγηση σιδήρου και φυλικού οξέος οδηγεί σε 
χαμηλό αιματοκρίτη κατά την διάρκεια της κύησης, 
έτσι λοιπόν εφηβικές κυήσεις που επιπλέκονται από 
αναιμία μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή της 
περαιτέρω ανάπτυξης στην εφηβεία11.

Προγεννητικός έλεγχος (Π.Ε.)
Πολύ συχνά, παρατηρείται ανεπαρκής προγεννητι-
κή φροντίδα τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις 
ανεπτυγμένες χώρες. Έίναι χαρακτηριστικό πως οι 
έφηβες καθυστερούν την έναρξη του Π.Έ., πολλές 
φορές θεωρώντας πως αυτό το κόστος είναι δυσβά-
σταχτο, ενώ η πρώτη τους προτεραιότητα συχνά 
είναι η έκτρωση. Μάλιστα, οι έφηβες έγκυοι έχουν 
ανάγκη από εκτενέστερες επεξηγήσεις για τον Π.Έ. 
Σε όλα τα παραπάνω προστίθενται (για την παρά-
λειψη του Π.Έ. στις εφηβικές κυήσεις), η ντροπή και 
ο φόβος ενημέρωσης των γονέων, όπως και η άγνοια 
του φυσιολογικού καταμήνιου κύκλου14.

Είδος τοκετού εφήβων εγκύων
Σε 16 εργασίες σύγκρισης του είδους τοκετού των 
εφήβων, 3 εμφάνισαν αυξημένη επίπτωση Καισαρι-
κής Τομής (ΚΤ), 2 δεν παρουσίασαν καμία διαφο-
ρά, ενώ 11 μειωμένη επίπτωση ΚΤ. Το είδος τοκετού 
επηρεάζεται από την ανωριμότητα των οστών της 
πυέλου, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 
οστά της πυέλου των πολύ νεαρών κοριτσιών (<16 
ετών) βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης. 



Τόμος 5|Τεύχος 1, 2021 37

Aντιμετώπιση των εφηβικών κυήσεων

Έιδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η εμμη-
ναρχή καθυστερεί, η ανωριμότητα των οστών μπο-
ρεί να αποτελέσει αιτία κεφαλοπυελικής δυσαναλο-
γίας. Παράλληλα, η αυξημένη συχνότητα πρόωρου 
τοκετού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οφειλόμενου 
σε παθολογία της κύησης όπως η προεκλαμψία, ο 
περιορισμός της εμβρυικής ανάπτυξης, η χαμηλή 
πρόσφυση ή/και η αποκόλληση πλακούντα, αυξά-
νει πολλές φορές την πιθανότητα ΚΤ15. 

Χαμηλό Βάρος Γέννησης (<2500gr) 
Η συχνότητα γέννησης νεογνών με χαμηλό βάρος 
γέννησης είναι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 
μεγαλύτερη στις έφηβες μητέρες απ’ ότι στις ενήλι-
κες. Όσο μικρότερη ηλικιακά είναι η έφηβη μητέρα 
τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα γέννησης νεογνού 
με χαμηλό βάρος γέννησης, ενώ οι έφηβες και οι 
ιδιαίτερα οι μαύρες, οι καπνίστριες, οι χρήστριες 
ναρκωτικών ουσιών και αυτές με χαμηλό μαθησι-
ακό επίπεδο γεννούν συχνά νεογνά μικρά για την 
ηλικία κύησης (SGA) (βάρος < 10η εκατοστιαία θέση 
για την ηλικία κύησης)14.

Μητρική και Περιγεννητική Νοσηρότητα και Θνησιμό-
τητα
Η περιγεννητική θνησιμότητα είναι υψηλότερη 
στις εφηβικές κυήσεις, ενώ η νεογνική θνησιμότητα 
(WHO: νεογνά βάρους >500 gr τα οποία καταλήγουν 
την 1η εβδομάδα μετά τον τοκετό) σε μητέρες 13-15 
ετών, είναι 3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με μητέρες 
20-24 ετών, ενώ μητέρες 16-17 ετών έχουν κατά 70% 
αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με μητέρες 20-24 ετών. 
Στα αναπτυγμένα κράτη η μητρική θνησιμότητα εί-
ναι τόσο μικρή και έτσι δυσδιάκριτη για τα ηλικιακά 
υποσύνολα εφήβων και ενηλίκων (11.9/100,000 – 
8.3/100,000). Στα αναπτυσσόμενα όμως κράτη η μη-
τρική θνησιμότητα περιλαμβάνει και τις επισφαλείς 
εκτρώσεις και οι διαφορές είναι στατιστικά σημα-
ντικές (έφηβες: 387/100,000 – ενήλικες 294/100,000). 
Παράλληλα, η επίπτωση των συγγενών ανωμαλιών 
είναι αυξημένη στις εφηβικές κυήσεις, ιδιαίτερα αυ-
τές που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα, το 
γαστρεντερικό και το μυοσκελετικό16. 

Λοχεία έφηβης μητέρας
Η λοχεία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κατά τη διάρκεια μιας εφηβικής κύησης. Οι νεαρές 
μητέρες μπορεί να παρουσιάσουν αναιμία, ανεπαρ-
κή πρόσληψη θερμίδων, έλλειψη ιωδίου, βιταμίνης 
Α, σιδήρου, φυλλικού οξέος, αυξημένα ποσοστά επι-
λόχειας κατάθλιψης, ακόμα και αυτοκτονικό ιδεα-
σμό ή/και απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως ακριβώς 
και στην κύηση έτσι και στη λοχεία υπάρχει αυξημέ-
νος κίνδυνος προεκλαμψίας και εκλαμψίας, ενώ τα 
αυξημένα ποσοστά διακοπής της γαλουχίας είναι 
ένα από τα χαρακτηριστικά σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα. Τέλος, οι έφηβες εμφανίζουν αυξημένο κίν-
δυνο επαναληπτικής κύησης εντός 24 μηνών από 
τον 1ο τοκετό, καθώς και μακροπρόθεσμα κοινωνι-
κο-οικονομικά προβλήματα, όπως η εγκατάλειψη 
του σχολείου και η κακοποίηση από το σύζυγο-σύ-
ντροφο17.

Μακροπρόθεσμα προβλήματα μετά από την 
τεκνοποίηση στην εφηβεία-Πρόληψη
Αδιαμφισβήτητα, στις αναπτυσσόμενες χώρες η τε-
κνοποίηση στην εφηβεία οδηγεί σε μια σειρά κοινω-
νικοοικονομικών προβλημάτων. Στις αναπτυγμένες 
χώρες όπως στην Σουηδία αναφέρεται ότι οι έφηβες 
μητέρες είχαν λιγότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 
μεγαλύτερη εξάρτηση από τις κρατικές κοινωνικές 
παροχές, ενώ στις ΗΠΑ φαίνεται ότι η τεκνοποίηση 
στην εφηβεία έχει αρνητική επίδραση στη μελλο-
ντική εκπαίδευση. Η πρόληψη είναι ένας σπουδαίο 
γεγονός όσον αφορά τις εφηβικές κυήσεις. Αυτή 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της ηλικίας 
γάμου, της μείωσης της κοινωνικής απαξίωσης, τη 
σεξουαλική εκπαίδευση των νέων και την παροχή 
υπηρεσιών αντισύλληψης στους εφήβους18,19. 

Συμπεράσματα-Συζήτηση
Οι κυήσεις στην εφηβεία αποτελούν ένα μείζον 
θέμα παγκοσμίως. Οι παράγοντες κινδύνου για 
μια εφηβική κύηση είναι πολλαπλοί και ποικίλοι, 
τόσο κοινωνικο-δημογραφικοί όσο και ψυχο-κοι-
νωνικοί παράγοντες, ενώ χαρακτηρίζονται και 
από πολλαπλές επιπλοκές, όπως η υπερτασική νό-
σος της κύησης, η αναιμία της κύησης, η μόλυνση 
από τον HIV ή άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα, η ανεπάρκεια ιωδίου, η αναστολή ανά-
πτυξης των εφήβων εγκύων κ.α. Σε αυτές τις επι-
πλοκές προστίθενται και οι επισφαλείς αμβλώσεις, 
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που πολλές φορές αποτελούν την κατάληξη μιας 
εφηβικής κύησης, με τις άμεσες και απώτερες επι-
πλοκές που τις συνοδεύουν. Αδιαμφισβήτητα, η τε-
κνοποίηση στην εφηβεία οδηγεί σε μια σειρά κοι-
νωνικο-οικονομικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ η πρόληψη αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο αντιμετώπισης των εφηβι-
κών κυήσεων. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
αύξησης της ηλικίας γάμου, της μείωσης της κοινω-
νικής απαξίωσης, τη σεξουαλική εκπαίδευση των 
νέων και την παροχή υπηρεσιών αντισύλληψης 
στους εφήβους. Θ

  Οι κυήσεις στην εφηβεία αποτελούν ένα μείζον θέμα παγκοσμίως και τόσο αυτές, όσο και μια πιθανή δια-
κοπή αυτών συνοδεύονται από πολλές και ποικίλες επιπλοκές.
  Η τεκνοποίηση στην εφηβεία οδηγεί σε μια σειρά κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων. 
  Η πρόληψη αποτελεί τη μόνη οδό αντιμετώπισης του φαινομένου των εφηβικών κυήσεων και μπορεί να 
επιτευχθεί κυρίως μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, αλλά και της παροχής υπηρεσιών αντισύλλη-
ψης στους νέους. 

Take home messages

The term pregnancy in adolescence, refers to young girls aged 10 - 19 years old and especially 
adolescents in early teens (10 - 14 years), as well as adolescents aged between 15 and 19 years old. Every 
year, 16 million girls aged 15-19 years old and one million girls under the age of 15 give birth, most 
of them in low- and middle-income countries. The risk factors for a teenage pregnancy are multiple 
and varied according to socio-demographic and psycho-social level. At the same time, every year, 
3 million adolescents undergo unsafe abortions, with complications of pregnancy, being the second 
leading cause of death for girls in adolescence worldwide, while 90% of these deaths are recorded in 
third world countries. Adolescent pregnancies are characterized by a variety of complications, such 
as hypertensive disorders of pregnancy, anemia, acquisition of HIV or other sexually transmitted 
infections, iodine deficiency and growth retardation of adolescent pregnant women. Undoubtedly, in 
developing countries adolescent pregnancies, lead to a number of socio-economic problems. Prevention 
of a teenage pregnancy should be the main target for the future management of this condition. This can 
be achieved by raising the age of marriage, by reducing social disrepute, by sexually educating young 
people and by providing all means of contraception to adolescents.

KEYWORDS: Teenage pregnancies/ Μanagement/ Complications
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1

Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο κατά την οποία επισυμβαίνουν πολλές σωματικές, συναισθηματικές και 
ψυχολογικές αλλαγές σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η σεξου-
αλικότητα των νεαρών κοριτσιών, με τη νεαρή γυναίκα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη τόσο απέναντι σε μια 
πιθανή ανεπιθύμητη κύηση όσο και απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Οι πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενες αντισυλληπτκές μέθοδοι από τους εφήβους είναι η διακοπτόμενη συνουσία, το 
ανδρικό προφυλακτικό και σε αρκετές χώρες το αντισυλληπτικό δισκίο, ωστόσο υπάρχουν αρκετές άλλες 
ορμονικές και μη μέθοδοι αντισύλληψης για τους εφήβους. Στην Έλλάδα η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 
μέθοδος είναι η διακοπτόμενη συνουσία με ποσοστό κοντά στο 40%, ενώ το ποσοστό χρήσης του αντισυλ-
ληπτικού δισκίου αγγίζει μόλις το 3,5-4%. Παράλληλα, 80% των εφήβων αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν 
το ανδρικό προφυλακτικό κατά την πρώτη τους σεξουαλική επαφή. Το ποσοστό αποτυχίας του, όταν χρη-
σιμοποιείται ιδανικά είναι 2%, ενώ με την τυπική χρήση φτάνει το 18%, ποσοστό που μπορεί να είναι ακό-
μα υψηλότερο στους εφήβους. Η συμβουλευτική και η εκπαίδευση των εφήβων αποτελούν τα μοναδικά 
μας όπλα απέναντι στη μάστιγα των ανεπιθυμήτων κυήσεων, των εκτρώσεων και των Σεξουαλικώς Μετα-
διδομένων Νοσημάτων. Θα πρέπει να δώσουμε βάση στην ενημέρωσή τους γύρω από κάθε αντισυλληπτι-
κή μέθοδο, με ιδιαίτερη μνεία στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητά τους.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Aντισύλληψη/ Εφηβεία/ Ορμονικές μέθοδοι αντισύλληψης/ Ανδρικό 
προφυλακτικό

Περίληψη

Corresponding author
Έυθύμιος Κ. Δεληγεώρογλου, Μιχαλακοπούλου 145, 11527, Αθήνα, Αττική,  
e-mail: deligeoroglou@yahoo.gr

Mini Symposium

Δρ. Ευθύμιος Κ. Δεληγεώρογλου1, Δρ. Βασίλειος Καρούντζος2

1Ομ. καθηγητής Ιατρικής Σχολής Έθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Τ. Διευθυντής Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκο-
μείο,
Τ. Διευθυντής Τομέα Υγείας Μητέρας –Παιδιού- Ιατρική Σχολή Έ.Κ.Π.Α.
2Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Έθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Αντισύλληψη στην εφηβεία



Τόμος 5|Τεύχος 1, 2021 41

Αντισύλληψη στην εφηβεία

Εισαγωγή
Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο κατά την οποία 
επισυμβαίνουν πολλές σωματικές, συναισθηματι-
κές και ψυχολογικές αλλαγές σε ένα σχετικά μικρό 
χρονικό διάστημα. Η ώση ανάπτυξης, η εμφάνιση 
των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου και 
η εμμηναρχή είναι οι 3 σημαντικές αλλαγές που 
σηματοδοτούν τη μετάβαση από την παιδική στην 
αναπαραγωγική ηλικία, καθιστώντας την εφηβεία 
ορόσημο στη ζωή κάθε γυναίκας. Σε αυτό το πλαί-
σιο αναπτύσσεται η σεξουαλικότητα των νεαρών 
κοριτσιών, με τη νεαρή γυναίκα να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτη τόσο απέναντι σε μια πιθανή ανεπιθύμητη 
κύηση όσο και απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδι-
δόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)1. 

Μάλιστα, η διαρκώς μειούμενη ηλικία έναρξης των 
σεξουαλικών επαφών που παρατηρείται παγκοσμίως 
τα τελευταία χρόνια, κρίνει επιτακτική την ανάγκη 
ορθής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ενημέρωσης 
των εφήβων γύρω από τις αντισυλληπτικές επιλογές 
τους. Αυτό σημαίνει ότι η αναπαραγωγική λειτουργία 
εγκαθίσταται νωρίτερα από την ψυχολογική ωριμό-
τητα που απαιτείται για την αντίληψη και αναγνώ-
ριση των όσων απορρέουν από την σεξουαλική δρα-
στηριοποίηση. Οι έφηβοι τείνουν πιο συχνά να έχουν 
περιστασιακές, μη προγραμματισμένες και αυθόρμη-
τες σεξουαλικές συνευρέσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν 
απλοϊκή αντίληψη των κινδύνων για σύλληψη. Σαν 
συνέπεια οι νέες γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθει-
μένες σε ανεπιθύμητες κυήσεις που καταλήγουν σε 
έκτρωση, ενώ συχνά εξαναγκάζονται σε ανεπιθύμη-
τους γάμους και περιορίζουν τις ευκαιρίες για περαι-
τέρω μόρφωση ή εργασία, υποθηκεύοντας πιθανά το 
μέλλον τους για εξαρτώμενη ευημερία2.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), το 
42% των εφήβων ξεκινούν τις σεξουαλικές επαφές τους 
πριν τα 19 έτη, ενώ σε αναφορές άλλων μελετών, αυτό 
το ποσοστό αγγίζει το 71%3. Η Έλλάδα, ως αναπτυγμέ-
νη χώρα του δυτικού πολιτισμού, δε θα μπορούσε να 
αποκλίνει αυτής της τάσης. Μολονότι οι μελέτες είναι 
λίγες, φαίνεται πως περίπου οι μισές έφηβες ξεκινούν 
τη σεξουαλική τους ζωή πριν τα 17 έτη, ενώ υπάρχουν 
μελέτες που δείχνουν πως το 73% των εφήβων 14 έως 
16 ετών, είχαν μιας κάποιας μορφής σεξουαλική δρα-
στηριότητα. Αυτά τα στοιχεία, μας κάνουνε να συνει-
δητοποιούμε ολοένα και περισσότερο, πόσο αναγκαία 

είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων 
στην Έλλάδα2,4-5.

Σε αυτά τα δεδομένα, έρχονται να προστεθούν αυτά 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) όπου 
αναφέρεται πως κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 
75 εκατομμύρια ανεπιθύμητες κυήσεις παγκοσμί-
ως, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια οφείλονται σε 
αποτυχία της χρησιμοποιηθείσας αντισυλληπτικής 
μεθόδου. Περίπου 350 εκατομμύρια ζευγάρια υπο-
λογίζεται ότι στερούνται θεμελιωδών γνώσεων πάνω 
σε θέματα αντισύλληψης. Καθημερινά στον κόσμο 
πραγματοποιούνται 55 χιλιάδες επισφαλείς εκτρώσεις 
που ευθύνονται για τον θάνατο 200 γυναικών και για 
πλειάδα άλλων επιπλοκών. Στη σύγχρονη εποχή είναι 
πλέον διαθέσιμες αρκετές αντισυλληπτικές μέθοδοι, 
και μέσω αυτών, τα ζευγάρια έχουν την δυνατότητα 
να μετριάζουν έως και να εξαλείφουν την πιθανότητα 
ανεπιθύμητης – απρογραμμάτιστης κύησης, έτσι ώστε 
κάθε παιδί να είναι ένα επιθυμητό παιδί6.

Αντισυλληπτικές Επιλογές στην Εφηβεία
Όσον αφορά τις αντισυλληπτικές μεθόδους, αυτές 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις με-
γάλες κατηγορίες: τις μη παρεμβατικές μεθόδους 
(π.χ. διακοπτόμενη συνουσία, αποχή, κ.λ.π.), τις 
μεθόδους φραγμού (ανδρικό προφυλακτικό, τρα-
χηλικό κάλυμμα, κ.λ.π.), τις ορμονικές μεθόδους 
(αντισυλληπτικό δισκίο, κολπικός δακτύλιος, επεί-
γουσα αντισύλληψη κ.λ.π.) και τις άλλες μεθόδους 
(ενδομήτριο σπείραμα)7. Στην Έλλάδα, η συχνότερα 
χρησιμοποιούμενη αντισυλληπτική μέθοδος από 
τους έφηβους είναι η διακοπτόμενη συνουσία, μετά 
ακολουθεί το ανδρικό προφυλακτικό, ενώ τα ποσο-
στά χρήσης του αντισυλληπτικού δισκίου αγγίζουν 
μόλις το 3,5-4%, σε αντίθεση με τις Η.Π.Α., όπου το 
ποσοστό αυτό φτάνει στο 45%. Παράλληλα, άλλες 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρέως σε άλλες 
χώρες, όπως το διαδερμικό αυτοκόλλητο, η ενέσι-
μη αντισύλληψη (DMPA), ο κολπικός δακτύλιος, 
το κολπικό διάφραγμα και το τραχηλικό κάλυμμα, 
έχουν μικρή έως μηδαμινή χρήση στη χώρα μας8.

Μη Παρεμβατικές Μέθοδοι - Μέθοδοι Φραγ-
μού
Η χρήση της διακοπτόμενης συνουσίας, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 
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εφήβων στην Έλλάδα με ποσοστό κοντά στο 40%. 
Μάλιστα, το ποσοστό μιας ανεπιθύμητης κύησης 
με τη χρήση αυτής της μεθόδου αγγίζει το 20% ανά 
έτος, ενώ δεν παρέχεται καμία προστασία από τα 
ΣΜΝ. Το ανδρικό προφυλακτικό, που αποτελεί 
τη δεύτερη χρησιμοποιούμενη μέθοδο μεταξύ των 
εφήβων στη χώρα μας, πλεονεκτεί στην προστασία 
έναντι των ΣΜΝ, ενώ αγοράζεται εύκολα από τους 
έφηβους χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή. Το 
ποσοστό αποτυχίας του, όταν χρησιμοποιείται ιδα-
νικά είναι 2%, ενώ με την τυπική χρήση φτάνει το 
18%, ποσοστό που μπορεί να είναι ακόμα υψηλό-
τερο στους εφήβους. Έίναι σημαντικό να αναφερ-
θεί, πως λιγότεροι από τους μισούς εφήβους που το 
χρησιμοποίησαν αρχικά στις σεξουαλικές επαφές 
τους, συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν μετά από 
ένα χρόνο9. 

Ορμονικές Μέθοδοι Αντισύλληψης
Όσον αφορά τις ορμονικές μεθόδους αντισύλλη-
ψης, το αντισυλληπτικό δισκίο (ΑΔ) κατέχει την τρί-
τη θέση παγκοσμίως, μολονότι τα ποσοστά του είναι 
πολύ χαμηλά στη χώρα μας. Το ποσοστό αποτυχίας 
του με την ιδανική χρήση είναι μόλις 0,1%, ωστόσο 
η αναγκαιότητα καθημερινής λήψης αυξάνει αυτό 
το ποσοστό σε 6-8% μεταξύ των εφήβων10. Μολονό-
τι, το κύριο μειονέκτημά του είναι η μη προστασία 
από τα ΣΜΝ, πλεονεκτεί σε πολλά επίπεδα. Συγκε-
κριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερα-
πεία για την αντιμετώπιση της δυσμηνόρροιας και 
του προεμμηνορρυσιακού συνδρόμου, ως θεραπεία 
της δυσλειτουργικής αιμορραγίας της μήτρας, ενώ 
παράλληλα, βελτιώνουν την ακμή και το δασυτριχι-
σμό στο πλαίσιο θεραπείας του συνδρόμου των πο-
λυκυστικών ωοθηκών11. Τα ΑΔ επιπλέον αποτελούν 
ένα σημαντικότατο θεραπευτικό μέσο στην αντιμε-
τώπιση της ενδομητρίωσης, ενώ αδιαμφισβήτητα 
μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του 
ενδομητρίου, καρκίνου των ωοθηκών, λειτουργι-
κών κύστεων ωοθήκης και των καλοήθων νόσων του 
μαστού12. Τέλος δεν πρέπει να λησμονούνται πλεο-
νεκτήματα των ΑΔ όπως: η μείωση του κινδύνου 
εξωμητρίου κυήσεως, της πυελικής φλεγμονώδους 
νόσου (ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον γονόκοκκο), και 
του κινδύνου εκδήλωσης συνδρόμου τοξικού σοκ13.

Τα ΑΔ δεν πρέπει να χορηγούνται εφόσον δεν 

πληρούνται τα κριτήρια (WHO | Medical eligibility 
criteria for contraceptive use) που έχουν διατυπωθεί 
αναλυτικά από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των ΑΔ αποτελούν την 
σημαντικότερη αιτία είτε για την αποφυγή έναρξης 
χρήσης ή για την διακοπή λήψης τους εντός λίγων 
μηνών. Η αύξηση του σωματικού βάρους, η ναυτία, 
οι κεφαλαλγίες και οι συναισθηματικές διαταραχές 
αποτελούν τις αναφερόμενες αιτίες αποφυγής έναρ-
ξης χρήσης των ΑΔ. Η σταγονοειδής μεσοκυκλική αι-
μόρροια, η ναυτία, η μαστοδυνία, ή η τάση των μα-
στών, η κεφαλαλγία και η συναισθηματική αστάθεια, 
αποτελούν τις αναφερόμενες αιτίες διακοπής λήψης 
των ΑΔ. Όλα τα παραπάνω δεν έχουν επιβεβαιωθεί 
από διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες μελέτες, ενώ η 
συνεχής εντατικοποιημένη έρευνα στον τομέα της 
ορμονικής αντισύλληψης, έχει να επιδείξει ΑΔ με μει-
ωμένες δόσεις ορμονών, με βαλεριανική οιστραδιόλη 
η οποία προσομοιάζει της φυσικής οιστραδιόλης και 
με νεότερα προγεσταγόνα τα οποία στερούνται ανε-
πιθυμήτων ενεργειών, καθιστώντας τα ασφαλή, ενώ 
είναι πλέον ελάχιστες οι κατηγορίες γυναικών στις 
οποίες αντενδείκνυται η χρήση τους13-15.

Έπιπρόσθετα, είναι πολύ ενδιαφέρον, πως υπάρ-
χουν ορμονικές μέθοδοι, που έχουν προσαρμοστεί 
στον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των εφήβων και 
των γυναικών. Μία από αυτές είναι ο κολπικός δα-
κτύλιος (NuvaRing©), που περιέχει το οιστρογόνο 
αιθινυλοιστραδιόλη και το προγεσταγόνο ετονογε-
στρέλη. Τοποθετείται στον κόλπο της εφήβου για δι-
άστημα 3 εβδομάδων και αφαιρείται για μια εβδο-
μάδα, στην οποία η έφηβη έχει εμμηνορρυσία. Οι 
μύες του κόλπου συγκρατούν τον δακτύλιο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της άσκησης και της σεξουαλικής επαφής. Μάλιστα 
οι γυναίκες μπορούν να ελέγχουν τη σωστή τοπο-
θέτησή του με το δάκτυλο τους. Έίναι χαρακτηρι-
στικό πως πλεονεκτεί στη συμμορφωσιμότητα, κα-
θώς απαιτεί τοποθέτηση μόνο μία φορά το μήνα, οι 
έφηβες έχουν μικρότερη έκθεση σε οιστρογόνα και 
επιπλέον δεν βιώνουν τις συστηματικές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες που μπορούν να παρατηρηθούν με το 
αντισυλληπτικό δισκίο και το διαδερμικό αυτοκόλ-
λητο, όπως η ναυτία και η τάση στους μαστούς, ενώ 
παρατηρούνται και λιγότερα περιστατικά ανώμα-
λης μεσοκυκλικής κολπικής αιμόρροιας. Τέλος, από 
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κάποιες μελέτες φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών και καρκίνου 
του ενδομητρίου16,17. 

Μακράς Διάρκειας Αναστρέψιμες Αντισυλ-
ληπτικές Μέθοδοι
Έπιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και 
σε αυτό που από πολλές εταιρείες παγκοσμίως 
θεωρείται το μέλλον την αντισύλληψης για τις 
έφηβες, τις επονομαζόμενες μακράς διάρκειας 
αναστρέψιμες αντισυλληπτικές μεθόδους. Υπάρ-
χουν δύο είδη ενδομητρίων σπειραμάτων (IUD), 
που παρέχουν μακράς διάρκειας αντισυλληπτική 
δράση και τοποθετούνται εντός της ενδομήτριας 
κοιλότητας, κατάλληλα για έφηβες που έχουν ξε-
κινήσει τις σεξουαλικές τους επαφές. Το ένα εξ’ 
αυτών εμπεριέχει χαλκό, ενώ το άλλο εκλύει λεβο-
νοργεστρέλη. Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε 
στις Η.Π.Α. και αναμένεται και στην Έλλάδα, ένα 
ενδομήτριο σπείραμα λεβονοργεστρέλης μικρό-
τερων διαστάσεων, ιδανικό για τις εφήβους. Η 
δράση τους ασκείται μέσω της τροποποίησης της 
κινητικότητας του σπέρματος, ενώ το ενδομήτριο 
σπείραμα που εκκρίνει λεβονοργεστρέλη, δια-
φοροποιεί το μικροπεριβάλλον του ενδομητρίου 
εμποδίζοντας την εμφύτευση. Θεωρούνται ασφα-
λείς, με ελάχιστες αντενδείξεις στη χρήση τους και 
δεν αυξάνουν τον κίνδυνο πυελικής φλεγμονώ-
δους νόσου, όπως θεωρείτο παλαιότερα. Τέλος, τα 
ορμονικά εμφυτεύματα, τοποθετούνται στο αντι-

βράχιο παρέχοντας μακράς διάρκειας αντισυλ-
ληπτική δράση. Απελευθερώνουν ετονογεστρέλη, 
δρώντας όπως η ενέσιμη ορμονική αντισύλληψη, 
με διάρκεια από 3 έως 5 έτη, με δευτερεύοντα πλε-
ονεκτήματα, όπως η βελτίωση της δυσμηνόρροιας 
και του πυελικού άλγους, χωρίς μάλιστα να προ-
καλούν απώλεια της οστικής πυκνότητας18,19. 

Επείγουσα Αντισύλληψη
Η πιο εύχρηστη, πιο ασφαλής και με λιγότερες 
παρενέργειες μέθοδος επείγουσας ορμονικής αντι-
σύλληψης είναι είτε η χρήση 0,75mg λεβονοργε-
στρέλης, (αποτελεσματική μέχρι και 72 ώρες μετά 
τη σεξουαλική επαφή), είτε η χρήση οξεικής ου-
λιπριστάλης (αποτελεσματική μέχρι και 5 ημέρες 
μετά τη σεξουαλική επαφή). Η πρόσβαση στην 
επείγουσα αντισύλληψη είναι σημαντική για όλες 
τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αλλά ιδιαί-
τερα για τις έφηβες. Μία έφηβος είναι λιγότερο πι-
θανό να χρησιμοποιεί αποτελεσματική αντισυλλη-
πτική μέθοδο απ’ ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα. Το 
πιθανότερο είναι να χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο 
σποραδικά ή να μην χρησιμοποιεί καμία.  Έκτιμά-
ται ότι το 75% όλων των ανεπιθυμήτων κυήσεων 
θα μπορούσε να αποφευχθεί κάθε χρόνο εάν γινό-
ταν καλύτερη χρήση της επείγουσας αντισύλλη-
ψης. Αντένδειξη για τη μέθοδο είναι η κύηση, γιατί 
σ’ αυτή τη περίπτωση είναι αναποτελεσματική. Η 
εκτεταμένη έρευνα δεν έχει δείξει τερατογόνο επί-
δραση στο έμβρυο20. Θ

  Eίναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην προαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων. 
  Η συμβουλευτική και η εκπαίδευση των εφήβων αποτελούν τα μοναδικά μας όπλα απέναντι στη μάστιγα 
των ανεπιθυμήτων κυήσεων, των εκτρώσεων και των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων. 
  Στην κορυφή αυτής της ενημέρωσης θα πρέπει να βρίσκεται το ανδρικό προφυλακτικό, ενθαρρύνοντας τους 
έφηβους να το χρησιμοποιούν σε κάθε σεξουαλική τους επαφή. 
  Παράλληλα, θα πρέπει να προάγεται και να προτείνεται ο συνδυασμός του με κάποια ορμονική η μακράς 
διάρκειας αντισυλληπτική μέθοδο, ώστε οι έφηβοι να αποφεύγουν το ενδεχόμενο μιας ανεπιθύμητης κύησης 
και εν προκειμένω μιας πιθανής τεχνητής έκτρωσης. 

Take home messages



Τόμος 5|Τεύχος 1, 202144

Αντισύλληψη στην εφηβεία

Adolescence is a period in which numerous somatic, cognitive and psychological changes occur in 
a relatively short period of time. During the first years of a teen’s sexual life, the lack of experience, 
combined, many times, with inadequate counselling and knowledge, may result in serious health 
consequences, including unwanted pregnancies and acquisition of Sexually Transmitted Diseases 
(STDs). Nowadays, the most popular contraceptive methods used by adolescent girls include the 
withdrawal method, the male condom and the oral contraceptive pill. Unfortunately, the withdrawal 
method is very popular among adolescents with reported rate estimated as high as 40%. The male 
condom, due to its low cost and great accessibility, is one of the most popular methods, which offers 
the best protection against STDs. In Greece about 80% of adolescent girls report the use of male condom 
during their first sexual intercourse. Although the failure rate after an ideal use of condoms is 2%, the 
actual use failure rate is 18% for all users and can be even higher among adolescents. Counselling and 
education are the most important weapons, in order to win the battle against unwanted pregnancies and 
abortions in adolescents. The counselling should include information about all contraceptive methods, 
with particular focus in methods that have been proven to be efficient. 

KEYWORDS: Contraception /Αdolescence / Hormonal methods of contraception/ Male condom

Synopsis
Contraception in Adolescence
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Η παιδική ηλικία αποτελεί μια περίοδο με πολλές ιδιαιτερότητες στη ζωή κάθε γυναίκας, ενώ τα γυναικο-
λογικά προβλήματα δεν είναι σπάνια. Ο παιδίατρος είναι συνήθως ο επαγγελματίας, που θα έχει την πρώ-
τη επαφή και θα παραπέμψει την ασθενή στον γυναικολόγο. Οι πιο συνήθεις γυναικολογικές παθήσεις της 
παιδικής ηλικίας είναι η σύμμιση των μικρών χειλέων του αιδοίου, η αιδοιοκολπίτιδα, οι δερματοπάθει-
ες του αιδοίου, οι κύστεις της ωοθήκης και η πρώιμη ήβη.  Η θεραπεία των περισσότερων παθησεων είναι 
σε γενικές γραμμές εύκολη και συντηρητική, ωστόσο η ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση είναι ζωτι-
κής σημασίας για το καλώς έχειν του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργα-
σία ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη φροντίδα του παιδιού. Έπί αμφι-
βολίας ή επί διαγνωστικού ή θεραπευτικού διλήμματος θα πρέπει να γίνεται παραπομπή της ασθενούς σε 
εξειδικευμένο κέντρο Παιδικής και Έφηβικής Γυναικολογίας. Έπιπλέον, θα πρέπει να δίνεται πάντα έμ-
φαση στην έγκαιρη διάγνωση και προτεραιότητα στην υγεία του παιδιού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική ηλικία / Γυναικολογικά προβλήματα/ Αιδοιοκολπίτιδα/  
Κολπική αιμόρροια/ Σκληρυντικός λειχήνας/ Πρώιμη ήβη

Περίληψη

Corresponding author
Λίνα Μιχαλά, Έπικ. Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας- Παιδική και Έφηβική Γυναικολογία 
Τμήμα Παιδικής και Έφηβικής Γυναικολογίας, Λαμψάκου 6, Αθήνα, e-mail: Linamichala@med.uoa.gr

Mini Symposium

Μίγκλη Κυριακή, Καλαμπαλίκης Ανδρέας, MSc, Μιχαλά Λίνα, FRCOG, PhD
Τμήμα Παιδικής και Έφηβικής Γυναικολογίας, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΈΚΠΑ, ΓΝΑ 
Αλεξάνδρα, Λαμψάκου 6, Αθήνα

Συχνά γυναικολογικά προβλήματα 
στην παιδική ηλικία

Εισαγωγή
Η παιδική ηλικία αποτελεί  ιδιαίτερη περίοδο στη 
ζωή κάθε γυναίκας, κατά την οποία συχνά εμφα-
νίζονται παθήσεις, που σχετίζονται με το αναπα-
ραγωγικό σύστημα, και αποτελούν αντικείμενο 
ενασχόλησης του κλάδου της παιδικής και εφηβι-
κής γυναικολογίας. Οι παθήσεις αυτές αποτελούν 

πρόκληση για τον Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, κα-
θώς σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων, η άμεση 
λήψη ιστορικού από την ασθενή είναι δυσχερής και 
οι πληροφορίες, που αντλούνται από τους γονείς, 
ασαφείς και συχνά ανακριβείς. Έπιπλέον, οι όποιες 
παρεμβάσεις, διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές, κα-
λόν θα είναι να γίνονται από γυναικολόγους έμπει-
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ρους και εξειδικευμένους, οι οποίοι είναι εξοικειω-
μένοι με τις μεθόδους και τους αλγορίθμους, που 
εφαρμόζονται σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. 

Η εξέταση των παιδιών από το γυναικολόγο, συ-
χνά προκαλεί ιδιαίτερο άγχος, στο παιδί και τους 
γονείς, και για αυτό είναι σημαντικό, ο ιατρός να 
εξηγήσει προηγουμένως λεπτομερώς και με σαφή-
νεια τι πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά προε-
τοιμάζονται ψυχολογικά, ενώ και οι ίδιοι οι γονείς 
είναι σε θέση να συνεισφέρουν, εξασφαλίζοντας την 
ηρεμία και τη συνεργασία της ασθενούς. Πολλές 
φορές και μόνο η παρουσία του γονέα μπορεί  να 
καθησυχάσει τη μικρή ασθενή με αποτέλεσμα η τε-
λευταία να επιδείξει την απαραίτητη εμπιστοσύνη 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τέλος, η διαμόρφω-
ση ενός ήσυχου και ήρεμου περιβάλλοντος, φιλικού 
προς τα παιδιά, είναι σε θέση να συμβάλει προς αυ-
τήν την κατεύθυνση1. 

Λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση
Αρχικά, οι γονείς ερωτώνται για τον λόγο της πα-
ραπομπής τους στον γυναικολόγο καθώς και για 
το προεξάρχον σύμπτωμα της ασθενούς. Έπίσης, 
αντλούνται πληροφορίες για το ατομικό αναμνη-
στικό του παιδιού, τον τρόπο τοκετού, το βάρος γέν-
νησης, τυχόν νοσηλείες στο παρελθόν και πιθανά 
νοσήματα που χρήζουν συστηματικής φαρμακευτι-
κής αγωγής και τέλος την εμβολιαστική του κάλυ-
ψη. Η λήψη του ιστορικού ολοκληρώνεται με την 
πλήρη καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού με 
στόχο τη διερεύνηση τυχόν κληρονομικών παθήσε-
ων. 

Στη συνέχεια, διενεργείται η κλινική εξέταση, η 
οποία περιλαμβάνει την καταγραφή του σωματικού 
βάρους και του ύψους του παιδιού, εκ των οποίων 
υπολογίζεται ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), ενώ 
γίνεται υπολογισμός και της εκατοστιαίας θέσης 
ανάπτυξης, βάσει ειδικά διαμορφωμένων καμπυ-
λών, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον πληθυ-
σμό και το φύλο της ασθενούς. Έπειτα, εξετάζεται 
το στάδιο ανάπτυξης του μαζικού αδένα, η τρίχωση 
του εφηβαίου και της μασχάλης και τα ευρήματα 
βαθμολογούνται ανάλογα με την κλίμακα Tanner2. 

Τέλος, ανάλογα με το πρόβλημα που απασχολεί 
τους γονείς και την ασθενή η κλινική εξέταση ολο-

κληρώνεται με την επισκόπηση των έξω γεννητικών 
οργάνων και την καταγραφή πιθανών αλλοιώσεων, 
τραυματισμών ή οιδήματος, καθώς και επισκόπηση 
του παρθενικού υμένα και έλεγχος για παρουσία 
αίματος ή παθολογικού εκκρίματος από τον κόλπο. 

Στη συνέχεια εκτελείται ανάλυση των πιο συχνών 
γυναικολογικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας, 
των διαγνωστικών κριτηρίων, της αρχικής αντιμε-
τώπισης καθώς και των ενδείξεων που υπαγορεύουν 
την παραπομπή σε εξειδικευμένο κέντρο Παιδικής 
και Έφηβικής Γυναικολογίας. 

Σύμμιση μικρών χειλέων του αιδοίου
Ένα από τα συχνότερα παθολογικά ευρήματα των 
έξω γεννητικών οργάνων στην παιδική ηλικία απο-
τελεί η σύμμιση των μικρών χειλέων του αιδοίου. Η 
επίπτωση της στα βρέφη είναι 1,5-3%, ωστόσο δύ-
ναται να εμφανιστεί και σε ακόμη μεγαλύτερες ηλι-
κίες, έως την ηλικία της θηλαρχής, κατά την οποία 
παρατηρείται αύξηση των παραγόμενων από την 
ωοθήκη οιστρογόνων. Πρόκειται για κατάσταση, 
κατά την οποία η είσοδος του κόλπου κλείνει, λόγω 
λεπτής σύμφυσης που δημιουργείται μεταξύ των 
μικρών χειλέων του αιδοίου.  Η πάθηση αυτή στην 
παιδική ηλικία έχει συσχετισθεί τόσο με το περιβάλ-
λον υποοιστρογοναιμίας όσο και με την έκθεση της 
περιοχής του αιδοίου σε ερεθιστικούς παράγοντες 
(π.χ. σαπούνι, μωρομάντηλα). Ορισμένες φορές, εν-
δέχεται να οφείλεται σε φλεγμονώδεις παθήσεις του 
δέρματος, όπως είναι ο λειχήνας. 

Αν και η σύμμιση είναι συνήθως ασυμπτωματική, 
ενδέχεται να υπάρχουν συμπτώματα από το ου-
ροποιητικό σύστημα, όπως σταγονοειδής ούρηση, 
πρόσθια φορά των ούρων ή ακράτεια. Η σύμμιση 
σπανιότατα σχετίζεται με επίσχεση ούρων ή ου-
ρολοιμώξη, καθώς συνήθως παραμένει μία μικρή 
οπή για τη δίοδο των ούρων. Παρά ταύτα, σκληρές 
συμφύσεις αποτέλεσμα σοβαρής δερματοπάθειας 
ή τραυματισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
πλήρη απόφραξη του κόλπου και της ουρήθρας. 

Η αντιμετώπιση της σύμμισης των χειλέων είναι 
κυρίως συντηρητική και συνίσταται σε καθησυχα-
σμό,  εφαρμογή καλής υγιεινής στην περιοχή και 
παρακολούθηση έως την αυτόματη υποστροφή της, 
κατά την εφηβεία. Έπί συμπτωμάτων, προτείνεται 
η τοπική εφαρμογή στο αιδοίο κολπικών σκευα-
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σμάτων οιστρογόνων, όπως γέλη οιστριόλης, με ή 
χωρίς τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών3. 

Χειρουργική αντιμετώπιση της σύμμισης εφαρ-
μόζεται σπάνια, καθώς είναι επίπονη, δημιουργεί 
τραυματικές επιφάνειες ενώ το ποσοστό υποτροπής 
είναι μεγάλο. Παρά ταύτα, η χειρουργική διάνοι-
ξη, ενδέχεται να χρειαστεί σε περίπτωση σύμμισης 
λόγω δερματοπάθειας, όπως είναι ο σκληρυντικός 
λειχήνας, οπότε και οι συμφύσεις που δημιουργού-
νται είναι πιο συμπαγεις4). 

Αιδοιοκολπίτιδα
Η αιδοιοκολπίτιδα αποτελεί το πιο συχνό γυναι-
κολογικό νόσημα της παιδικής ηλικίας. Λόγω της 
έλλειψης οιστρογόνων, το κολπικό επιθήλιο είναι 
πιο επιρρεπές σε λοιμώξεις. Συνήθη συμπτώματα εί-
ναι ο κνησμός, η ερυθρότητα και το οίδημα των έξω 
γεννητικών οργάνων, που μπορεί να συνοδεύονται 
από δύσοσμο κολπικό έκκριμα. Μπορεί να παρατη-
ρηθούν εκδορές στα έξω γεννητικά όργανα, οι οποί-
ες δύνανται να προκαλέσουν δυσουρικά ενοχλήμα-
τα, λόγω της επαφής των ούρων με τις τραυματικές 
επιφάνειες. 

Θα πρέπει να γίνεται λήψη ιστορικού και επισκό-
πηση των έξω γεννητικών οργάνων και επί παρου-
σίας κολπικού εκκρίματος να λαμβάνεται δείγμα 
με ουρηθρικό στειλεό (λεπτός συρμάτινος)  και να 
αποστέλλεται για καλλιέργεια. Σε ποσοστό 60% 
των περιπτώσεων, θα βρεθεί κάποιος μικροβιακός 
παράγοντας, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το αί-
τιο θα είναι μηχανικός ή χημικός ερεθισμός. Λόγω 
της έλλειψης οιστρογόνων, η συγκέντρωση γλυκο-
γόνου στο παιδικό, κολπικό επιθήλιο είναι μικρή, 
με αποτέλεσμα να μην ευνοείται η ανάπτυξη των 
γαλακτοβάκιλλων. Μικρόβια του εντέρου, όπως 
το κολοβακτηρίδιο, ο πρωτέας , οι εντερόκοκκοι, 
ή του δέρματος, όπως ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, 
ενδεχομένως να αποτελούν μέρος της μικροβιακής 
χλωρίδας του προεφηβικού κόλπου. Ως εκ τούτου, 
το pH του κόλπου είναι ουδέτερο ή αλκαλικό και τα 
συνήθη παθογόνα που ανευρίσκονται είναι μικρό-
βια του αναπνευστικού όπως ο στρεπτόκοκκος της 
ομάδας Α και ο αιμόφιλος της ινφλουέντσας5.

Η θεραπεία περιλαμβάνει οδηγίες προσωπικής 
υγιεινής (σωστό καθαρισμό της περιοχής μετά την 
κένωση, καλό στέγνωμα μετά το μπάνιο, χρήση 

βαμβακερών εσωρούχων, αποφυγή στενών ενδυμά-
των, χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών  και απο-
φυγή χρήσης μαλακτικού), λουτρά με ή χωρίς τη 
χρήση χαμομηλιού και εφαρμογή τοπικών ενυδατι-
κών κρεμών, οι οποίες λειτουργούν ως φραγμός για 
την παιδική επιδερμίδα. Σε περίπτωση απομόνωσης 
παθογόνου μικροοργανισμού, γίνεται χορήγηση 
του κατάλληλου αντιβιοτικού σχήματος με βάση 
το αντιβιόγραμμα. Δεν θα πρέπει να δίνεται τυφλά 
αντιβιοτική αγωγή6.

Σε περίπτωση υποτροπιάζουσων λοιμώξεων κρί-
νεται απαραίτητη η διερεύνηση του παιδιού για 
υποκείμενα νοσήματα, όπως ο Σακχαρώδης Διαβή-
της, ειδικά όταν ανευρίσκονται μύκητες. Έπί ανεύ-
ρεσης παθογόνου, το οποίο είναι ασύνηθες για την 
παιδική ηλικία ή επί υποψίας σεξουαλικής κακο-
ποίησης είναι απαραίτητη η παραπομπή της ασθε-
νούς σε ειδικό παιδιατρικό κέντρο για περαιτέρω 
διερεύνηση και αντιμετώπιση. Τέλος, τα συμπτώμα-
τα αιδοιοκολπίτιδας, μπορεί να είναι αποτέλεσμα  
ύπαρξης ξένου σώματος εντός του κόλπου (συνήθως 
χαρτί τουαλέτας), οπότε και συνοδό σύμπτωμα συ-
νήθως είναι και η κολπική αιμόρροια. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις οι κολπικές πλύσεις από τον 
γυναικολόγο θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν το 
ξένο σώμα. Σπάνια, θα χρειαστεί να γίνει επισκό-
πηση του κόλπου με παιδιατρικό κυστεοσκόπιο υπό 
αναισθησία.

Κολπική αιμόρροια
Η κολπική αιμόρροια απαντάται σπάνια στην παι-
δική ηλικία και απαιτεί άμεση διερεύνηση. Τραυ-
ματισμοί ή φλεγμονές της περιοχής μπορεί να 
οδηγήσουν στην εμφάνιση κολπικής αιμόρροιας. 
Άλλη αιτία κολπικής αιμόρροιας στην παιδική ηλι-
κία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η ύπαρξη ξένου 
σώματος στον κόλπο, απότοκο είτε πειραματισμού 
του παιδιού με την ευαίσθητη περιοχή είτε κατά τη 
διάρκεια καθαρισμού της (υπόλειμμα χαρτιού του-
αλέτας) από το ίδιο το παιδί ή τους γονείς του. 

Ανεξαρτήτως αιτίας, η κολπική αιμόρροια χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης με λήψη σωστού ιστορικού 
και διενέργεια κολπικών καλλιεργειών. Πολλές 
φορες δε, κρινεται αναγκαια η εφαρμογή τοπικών 
κολπικών πλύσεων από εξειδικευμένο παιδο-γυναι-
κολόγο με απώτερο στόχο την απομάκρυνση του 
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ξένου σώματος. Σε περίπτωση που το παιδί δεν συ-
νεργάζεται ή εφόσον δεν υπάρξει σαφής βελτίωση 
με τις κολπικές πλύσεις, θα πρέπει να γίνει έλεγχος 
υπό αναισθησία, με τη χρήση παιδιατρικού κυστεο-
σκόπιου. Με τη μέθοδο αυτή ενδέχεται να αναγνω-
ρισθεί κάποιο επίμονο ξένο σώμα ή, σπανιότερα, 
κάποιος όγκος του κατώτερου γεννητικού συστήμα-
τος, όπως το βοτρυοειδές σάρκωμα, το οποίο  επίσης 
εκδηλώνεται με κολπική αιμόρροια7.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στην 
κλινική εξέταση του παιδιού καθώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις η κολπική αιμόρροια μπορεί να είναι 
ένδειξη πρώιμης ήβης. Στις περιπτώσεις αυτές θα 
είναι εμφανής η παράλληλη ανάπτυξη στήθους ή/
και η τρίχωση του εφηβαίου ή της μασχάλης. Στα 
παιδιά αυτά θα πρέπει να στέλνεται πλήρης ορμο-
νικός έλεγχος και να γίνεται παραπομπή σε κέντρο 
Παιδικής και Έφηβικής Γυναικολογίας ή Παιδι-
κής ενδοκρινολογίας. Τέλος, επί κλινικής υποψίας 
σεξουαλικής κακοποίησης, θα πρέπει να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διεξαχθεί ιατροδι-
καστική εξέταση του παιδιού8. 
 
Σκληρυντικός λειχήνας
Ο σκληρυντικός λειχήνας είναι μια σπάνια κνησμώ-
δης, φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος. Προσβάλ-
λει συνήθως τα έξω γεννητικά όργανα και η επί-
πτωση του ανέρχεται στο 0,03%. Η αιτιολογία του 
είναι άγνωστη, αν και συχνά συναντάται αυτοάνο-
σο υπόβαθρο και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και 
υφέσεις. Συνήθως, συνυπάρχει με υποθυρεοειδισμό 
αυτοάνοσης αιτιολογίας (Hashimoto).

Έκδηλώνεται με κνησμό, άλγος ή αίσθημα καύσου 
στο αιδοίο, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από δυσου-
ρικά ενοχλήματα ή/και δυσκοιλιότητα. Έμφανίζει 
χαρακτηριστική κατανομή και επέκταση στο αιδοίο 
(περίνεο και περιπρωκτικά) “δίκην 8 ή κλεψύδρας”, 
ενώ χαρακτηρίζεται από την παρουσία λευκής, 
ατροφικής δερματικής αλλοίωσης στην περιοχή των 
μικρών και μεγάλων χειλέων του αιδοίου, την κλει-
τορίδα και τον πρόδομο του κόλπου. Μπορεί να συ-
νοδευέται από εκδορές, ως απόρροια του κνησμού, 
φυσαλίδες με αιμορραγικό περιεχόμενο και από ση-
μεία τηλεαγγειεκτασίας9.

Η κλινική εικόνα είναι συνήθως χαρακτηριστική 
στα παιδιά, και σπάνια θα χρειαστεί λήψη βιοψί-

ας από τη βλάβη. Η έναρξη θεραπείας θα πρέπει να 
είναι άμεση, καθώς η καθυστέρηση στην αναγνώρι-
ση και την αντιμετώπιση της νόσου είναι δυνατόν 
να οδηγήσει σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του 
αιδοίου με απορρόφηση των μικρών χειλέων, στέ-
νωση του προδόμου του κόλπου, απορρόφηση της 
πόσθης της κλειτορίδας και φίμωση αυτής4.

Η θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαμβάνει 
την τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών, 
όπως είναι η προπιονική κλομπεταζόλη, καθώς και 
ειδικών ενυδατικών σκευασμάτων. Σημαντική είναι 
η αποφυγή όλων των πιθανών ερεθιστικών παρα-
γόντων. Συνήθως, η ανταπόκριση στη θεραπεία εί-
ναι άμεση, ωστόσο για τον έλεγχο της νόσου συχνά 
απαιτείται θεραπεία συντήρησης για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα10. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
συμπτώματα υποχωρούν αυτόματα κατά την είσο-
δο στην εφηβεία. Σε περιπτώσεις σύμμισης των χει-
λέων του αιδοίου ή φίμωσης της κλειτορίδας είναι 
δυνατόν να χρειαστεί χειρουργική αποκατάσταση. 
Η τακτική παρακολούθηση είναι αναγκαία για την 
αναγνώριση τυχόν υποτροπών.

Πρώιμη ήβη 
Ως πρώιμη ήβη ορίζεται η εμφάνιση στοιχείων ήβης 
προ της ηλικίας των 8 ετών. Η πρώιμη αδρεναρχή, 
η οποία σηματοδοτείται από την εμφάνιση σωματι-
κής οσμής, τρίχωσης στο εφήβαιο και τη μασχάλη 
ή λιπαρότητας στο δέρμα, υποδηλώνει την ύπαρ-
ξη παραγωγής ανδρογόνων από τα επινεφρίδια. 
Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των ανδρογόνων σε 
αυτήν την περίπτωση, για τον αποκλεισμό της διά-
γνωσης μη κλασσικής μορφής συγγενούς υπερπλα-
σίας των επινεφριδίων, της οποίας η διάγνωση θα 
επιβεβαιωθεί τελικά με τη διενέργεια της εξέτασης 
Synacthen (διαδοχικές μετρήσεις κορτιζόλης και 
17-υδροξυ-προγεστερόνης έπειτα από τη χορήγηση 
ACTH) και το γονιδιακό έλεγχο. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, ο έλεγχος θα αποβεί αρνητικός 
και η πρώιμη αδρεναρχή ενδέχεται να σχετίζεται 
με πρώιμη εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου ή 
να αποτελεί φυσιολογική παραλλαγή. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, προτείνεται να δίνονται γενικές οδηγίες 
σχετικά με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής του παι-
διού, ώστε να μην υπάρξει παθολογική αύξηση του 
βάρους του.
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Η πρώιμη ήβη, της οποίας σύνηθες χαρακτηριστι-
κό είναι η πρώιμη θηλαρχή, δηλαδή η ανάπτυξη του 
μαζικού αδένα προ της ηλικίας των 8 ετών, χρήζει 
διερεύνησης. Από το ιστορικό, αντλούμε πληροφο-
ρίες σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού, ανατρέ-
χοντας και στο βιβλιάριο υγείας για να ελέγξουμε 
την εκατοστιαία θέση και το ρυθμό ανάπτυξης του 
ύψους και του βάρους της ασθενούς. Σημαντικός 
είναι και ο έλεγχος της γενικής υγείας του παιδιού 
καθώς και η πιθανή ύπαρξη συμπτωμάτων από το 
κεντρικό νευρικό σύστημα.

Κατά την κλινική εξέταση  βαθμολογείται και κα-
ταγράφεται η ανάπτυξη των δευτερογενών χαρα-
κτηριστικών του φύλου με βάση τα στάδια Tanner 
αλλά και η ύπαρξη πιθανών δερματικών αλλοιώ-
σεων (κηλίδων café au lait, ακμής, λιπαρότητας). Ο 
εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
ορμονολογικών εξετάσεων, συγκεκριμένα γοναδο-
τροφινών, οιστραδιόλης και ανδρογόνων. Έπιπλέ-
ον, ενδέχεται να χρειαστεί έλεγχος πρόκλησης FSH 
και LH μετά από χορήγηση GnRH (LHRH τεστ). 
Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει την ακτι-
νογραφία άκρας χειρός για τον προσδιορισμό της 
οστικής ηλικίας του παιδιού και της συσχέτισης της 
με την χρονολογική ηλικία του καθώς και το δια-
κοιλιακό υπερηχογράφημα για τον έλεγχο των έσω 
γεννητικών οργάνων. 

Η χρήση αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων 
συμβάλλει στην αναγνώριση της πρώιμης ήβης 
αλλά και στη διάκριση της σε περιφερικής και κε-
ντρικής αιτιολογίας, ανάλογα με τα επίπεδα των 
γοναδοτροφινών (χαμηλά στην πρώτη περίπτωση 
και υψηλά στη δεύτερη). Σε περίπτωση κεντρικής 
αιτιολογίας πρώιμης ήβης, συστήνεται μαγνητική 
τομογραφία, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδε-
χόμενο παθολογίας από το Κεντρικό Νευρικό Σύ-
στημα, όπως το κρανιοφαρυγγίωμα.  

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ανευρί-
σκεται αιτιολογικός παράγοντας (ιδιοπαθής κεντρι-
κή πρώιμη ήβη) και αντιμετωπίζεται με τη χορήγη-
ση GnRH αναλόγων για καταστολή της παραγωγής 
των γοναδοτροφινών, μέχρι την ηλικία των 10-11 
ετών. Στόχος της αγωγής είναι η αποτροπή της 
πρώιμης σύγκλεισης των επιφύσεων και κατ’ επέ-

κταση του χαμηλού τελικού αναστήματος, αλλά και 
η αποτροπή εμφάνισης πρώιμης εμμηναρχής, με εν-
δεχόμενες σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις για το 
κορίτσι11. 

Στην περίπτωση πρώιμης ήβης περιφερικής αι-
τολογίας, οπότε και ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα 
οιστραδιόλης, με κατεσταλμένες γοναδοτροφίνες, 
οφείλουμε να ελέγξουμε το ενδεχόμενο της παρου-
σίας του συνδρόμου McCune Albright, ή την ύπαρ-
ξη μεμονωμένων κυστικών ωοθυλακίων ή όγκων της 
ωοθήκης που παράγουν οιστραδιόλη. Στο σύνδρο-
μο McCune Albright, συνήθως χορηγείται θεραπεία 
με αναστολείς της αρωματάσης, όπως η λετροζόλη12. 

Κύστεις ωοθήκης
Οι κύστεις ωοθήκης είναι σπανιότερες στην παι-
δική ηλικία σε σχέση με άλλες περιόδους της ζωής 
της γυναίκας. Παρά ταύτα, ενδέχεται να αναγνω-
ριστούν λειτουργικά κυστικά μορφώματα κατά τη 
νεογνική ηλικία, απότοκα της ενδομήτριας δράσης 
ορμονών13, ή όγκοι- εκ γεννητικών κυττάρων συ-
νήθως- καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικί-
ας. Πολλές φορές πρόκειται για τυχαία ευρήματα, 
κατά τη διενέργεια απεικονιστικής εξέτασης για 
έλεγχο άλλων καταστάσεων. Απλές ασυμπτωμα-
τικές κύστεις ωοθήκης, μικρού μεγέθους μπορούν 
να παρακολουθούνται υπερηχογραφικά για τυχόν 
υποστροφή, ιδιαίτερα αν αφορούν σε βρέφη κάτω 
των δύο ετών. Κύστεις με συμπαγή στοιχεία κατά 
τον υπερηχογραφικό έλεγχο, θα πρέπει να εξετα-
σθούν πιο διεξοδικά με μαγνητική τομογραφία ή/
και τους ενδεδειγμένους καρκινικούς δείκτες (AFP, 
hCG, CEA, LDH)14. Έπί ενδείξεων κακοήθειας, θα 
πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά από παιδοχει-
ρουργό, ιδανικά με τη συνεργασία εξειδικευμένου 
γυναικολόγου.

Κύστεις ωοθήκης που προκαλούν κοιλιακό άλγος, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει η υποψία της συστροφής, 
πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται χειρουργικά. 
Έφόσον αυτό είναι εφικτό και το μέγεθος του όγκου 
το επιτρέπει, καλόν είναι να γίνεται κάθε προσπά-
θεια διατήρησης της σύστοιχης ωοθήκης15, ενώ προ-
τιμάται η λαπαροσκοπική πρσπέλαση έναντι της 
λαπαροτομίας. Θ
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  Η παιδική ηλικία αποτελεί μια ιδιαίτερη περίοδο, κατά την οποία επιτελούνται σπουδαίες αλλαγές, όπως η 
ραγδαία αύξηση του ύψους και η προετοιμασία του σώματος για την είσοδο στην εφηβεία. 
  Αν και οι γυναικολόγοι σπανίως καλούνται να εξετάσουν παιδιά, είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένοι 
και σε θέση να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα εκείνα, τα οποία θα θέσουν τη διάγνωση μιας δυνητικά σο-
βαρής γυναικολογικής πάθησης. 
  Σημαντική, σε κάθε περίπτωση, είναι η καλή γνώση της ανατομίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της παιδικής ηλικίας. 
  Σε αυτήν την προσπάθεια καταλυτική είναι η στενή συνεργασία παιδιάτρου, ενδοκρινολόγου, δερματολό-
γου και γυναικολόγου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την παραπομπή  της ασθενούς σε εξειδικευμένο 
κέντρο Παιδικής και Έφηβικής Γυναικολογίας, όταν και αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
  Η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης από μικρή ηλικία θα φέρουν πιο κοντά τον γυναικολόγο στις ίδιες 
τις ασθενείς και θα οδηγήσει σε πιο ενημερωμένες και ευτυχισμένες γυναίκες.

Take home messages

Gynecological problems can occur during childhood and although the first  line of help is usually the 
paediatrician, often the conditions will require the expertise of a gynaecologist.  Τhe most commonly 
encountered disorders include fusion of the labia minora, vulvovaginitis, lichen sclerosus, ovarian cysts 
and precocious puberty. In most cases, the treatment is conservative. Early recognition and treatment 
of the specific disorder, often by a multidisciplinary team, is crucial. Simple disorders can be managed  
by paediatricians or general gynaecologists. When in doubt however the patient should be referred to 
a specialised unit of Paediatric and Adolescent Gynaecology, in order to safeguard the reproductive 
health of the girl and manage the problem with the most effective way. 

KEYWORDS: Childhood / Gynecological problems/ Vulvovaginitis/ Vaginal bleeding/ Lichen 
sclerosus/ Precocious puberty

Synopsis
Common gynecological problems in childhood
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Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλων σωματικών, ψυχολογικών, και σεξουαλικών αλλαγών. Διάφο-
ροι βιολογικοί, ψυχοκοινωνικοί και άλλοι παράγοντες συνεπιδρούν και διαμορφώνουν την σεξουαλική 
συμπεριφορά των εφήβων. Η σεξουαλικότητα διαμορφώνεται και βιώνεται σε μια προσωπική βάση και 
επιδρά σε πολλές πτυχές της ζωής. Η εφηβεία είναι μία ιδιαίτερα σημαντική φάση της ψυχοσεξουαλικής 
ανάπτυξης. Θέματα ψυχοσεξουαλικού ρόλου, σεξουαλικής λειτουργίας, ασφαλούς σεξ, σεξουαλικού προ-
σανατολισμού, διαπροσωπικών σχέσεων και φύλου/γένους απασχολούν συχνά τους εφήβους. Η πληρο-
φόρηση που έχουν οι έφηβοι για τα θέματα αυτά είναι συχνά ελλιπής ή λανθασμένη. Οι γονείς, το σχολείο, 
το κοινωνικό περιβάλλον, οι Υπηρεσίες Υγείας και άλλοι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν για την σωστή 
ενημέρωση και αν απαιτηθεί θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προς τους έφηβους για 
θέματα σεξουαλικότητας και φύλου/γένους.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εφηβεία/ Σεξουαλικότητα/ Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη/ 
Σεξουαλικός προσανατολισμός/ Φύλο/ Γένος
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Mini Symposium

Εισαγωγή
Η σεξουαλικότητα είναι σύνθετη και πολυπαραγοντι-
κή, βιώνεται με έναν προσωπικό τρόπο, διαμορφώνε-
ται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες και σχετίζεται με πολλές πτυχές της ζωής 
του ατόμου1. Η σεξουαλική υγεία (όχι μόνο ή απου-
σία νόσου αλλά και η δυνατότητα ελεύθερης έκφρα-

σης της σεξουαλικότητας) αποτελεί συστατικό της 
καλής υγείας του ατόμου. Στα πλαίσια της ευζωίας 
και γενικής καλής υγείας, θα πρέπει να υπάρχει σω-
ματική, ψυχολογική και σεξουαλική υγεία. Το άτομο 
στην διάρκεια της ζωής του περνάει από στάδια ψυ-
χοσεξουαλικής ανάπτυξης. Η ομαλή ψυχοσεξουαλι-
κή ανάπτυξη του εφήβου και η φροντίδα για θέματα 

Λουκάς Αθανασιάδης
Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχοσεξουαλικότητας 
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Σεξουαλικότητα και φύλο 
στην εφηβεία
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σεξουαλικότητας και φύλου/γένους στα πλαίσια της 
ατομικής διαφορετικότητας, συμβάλλει, εκτός των άλ-
λων, σε υγιή σεξουαλικότητα στην ενήλικη ζωή. 

Σεξουαλική δραστηριότητα
Στην εφηβεία αναμένονται πολύ σημαντικές αλλαγές 
στην σεξουαλική δραστηριότητα υπό την επίδραση 
των μεγάλων ορμονικών αλλαγών και πολλών άλ-
λων παραγόντων. Το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανταλλαγή φωτο-
γραφιών και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου 
(sexting), το κυβερνοσέξ, οι επαφές και οι γνωριμίες 
μέσω του διαδικτύου, αποτελούν μερικούς από τους 
νέους τρόπους που χρησιμοποιούν οι έφηβοι στις δι-
απροσωπικές και ερωτικές τους σχέσεις. Οι εκβιασμοί 
για αποκαλύψεις σεξουαλικού περιεχομένου και το 
λεγόμενο revenge porn (δημοσιοποίηση οπτικοακου-
στικού υλικού σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς την 
έγκριση του απεικονιζόμενου ατόμου) αποτελούν ση-
μαντικές πηγές ανησυχίας από την χρήση των νέων 
μέσων.

Γενικά οι έφηβοι αναζητούν πληροφορίες για το 
σεξ, τα κορίτσια ενδιαφέρονται για θέματα σωμα-
τικής ομορφιάς και ελκυστικότητας, τα αγόρια για 
την εμφάνιση και το ύψος τους και συναφή θέμα-
τα2 Η έναρξη της εμμηνορρυσίας, η ανάπτυξη του 
στήθους, η εμφάνιση του εφηβικού τριχώματος, η 
μεγέθυνση των χειλέων του αιδοίου και της κλειτο-
ρίδας, η αύξηση του ύψους, η εφηβική τριχοφυϊα 
στο πρόσωπο των αγοριών, οι ονειρώξεις, η αλλαγή 
της φωνής η αλλαγή του σχήματος του σώματος η 
αύξηση της μυϊκής δύναμης, η εμφάνιση ακμής, η 
ανησυχία για τα πως φαίνεται το σώμα στους άλ-
λους, η υπερευαισθησία στα σχόλια των γονέων/
άλλων σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνιση και οι 
ορμονικές μεταβολές είναι μερικές από τις μεγάλες 
αλλαγές που εμφανίζονται στην εφηβεία. 

Η αυτοϊκανοποίηση αναμένεται να είναι συχνή 
στην εφηβεία, μπορεί να υπάρχει σεξουαλικός πει-
ραματισμός και να γίνει η έναρξη σεξουαλικών σχέ-
σεων με σύντροφο. Τα προβλήματα που ενδέχεται 
να εμφανισθούν περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, 
ανησυχία για την σεξουαλική απόδοση, σεξουαλι-
κή δυσλειτουργία και άλλες αρνητικές εκδηλώσεις 
όπως ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και κίνδυνος με-
τάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. 

Η συμμόρφωση των εφήβων με τα μέτρα προφύλα-
ξης κατά την σεξουαλική δραστηριότητα3, ιδιαίτερα 
σε έκτακτες περιστάσεις όπως κατά την πανδημία 
covid-19 ενδέχεται να μην είναι καλή.

Η πίεση από την παρέα /συνομήλικους για να ακο-
λουθούνται οι «κανόνες» της ομάδας από τα μέλη 
της, τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τις σεξουαλι-
κές παραμέτρους (πχ σε σχέση με την ηλικία έναρξη 
της σεξουαλικής δραστηριότητας με σύντροφο), είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση σε-
ξουαλικών συμπεριφορών στην εφηβεία.

Οι σεξουαλικοί μύθοι (ευρέως αποδεκτές, λανθα-
σμένες απόψεις για θέματα σεξουαλικότητας), όπως 
πχ ότι ο άνδρας πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή 
έτοιμος για σεξουαλική δραστηριότητα, μπορεί επί-
σης να δημιουργούν μη ρεαλιστικές προσδοκίες και 
προβλήματα.

Θέματα που σχετίζονται με πιθανή ανασφάλεια 
στον ψυχοσεξουαλικό ρόλο μπορεί να συμβάλλουν 
στην δημιουργία σεξουαλικών δυσκολιών.

Η έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων συχνά συνο-
δεύεται από μια, πιθανώς αναμενόμενη, αμηχανία 
ή άγχος, τα χαρακτηριστικά της μπορεί να ποικίλ-
λουν και είναι σε συνάρτηση με τις γενικότερες κοι-
νωνικές αλλαγές. Έτσι η παλαιότερα συχνή πρώτη 
επαφή των αγοριών σε οίκο ανοχής (σε μερικές πε-
ριπτώσεις με την συνοδεία του πατέρα) φαίνεται να 
εμφανίζεται πλέον λιγότερο απ’ ότι στο παρελθόν. 

Στην εφηβεία μπορεί επίσης να εμφανίζονται σε-
ξουαλικές συμπεριφορές που ενδέχεται να οδηγή-
σουν στην εμφάνιση παραφιλικών διαταραχών.

Οι σεξουαλικές δυσκολίες που μπορεί να εμφανί-
ζονται στην εφηβεία είναι συνήθως, αλλά όχι απο-
κλειστικά, ψυχογενούς αιτιολογίας. Συχνό είναι το 
άγχος απόδοσης που μπορεί να προκαλέσει προ-
βλήματα διέγερσης και άλλες δυσκολίες (πχ στυτική 
δυσλειτουργία ως αποτέλεσμα τυχαίας αποτυχίας). 

Οι έφηβοι μπορεί να διστάζουν να δημοσιοποιή-
σουν την σεξουαλική τους δυσκολία στο φιλικό τους 
περιβάλλον εξαιτίας του φόβου να δεχθούν αρνη-
τικά σχόλια. Η συζήτηση με τους γονείς, αν μπορεί 
να γίνει, ενδέχεται να φέρει θετικά αποτελέσματα 
ή/και να οδηγήσει σε αναζήτηση βοήθειας από 
επαγγελματία Υγείας. Η ανάγκη για αξιόπιστη σε-
ξουαλική ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση κρίνεται 
επιτακτική. 
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Σεξουαλικός προσανατολισμός 
Η εφηβεία είναι η ηλικία που σε κάποιους έφηβους 
μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για τον σεξουαλι-
κό προσανατολισμό. Στην ηλικία αυτή, ιδιαίτερα 
στην όψιμη φάση της, μπορεί επίσης να ανιχνεύ-
εται ή να επιβεβαιώνεται ένας ομοφυλοφιλικός 
σεξουαλικός προσανατολισμός. Η ομοφυλοφιλία, 
εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν κατατάσσεται ως 
ψυχική διαταραχή. Παρόλα αυτά η αντιμετώπιση 
των ομοφυλόφιλων εφήβων (και ενηλίκων) από 
το οικογενειακό περιβάλλον, τους συνομήλικους 
(κίνδυνος εκφοβισμού), τις αρχές, την κοινωνία, 
τα ΜΜΈ και το Κράτος, ακόμα και από τους επαγ-
γελματίες Υγείας ποικίλλει ευρέως, και δεν είναι 
πάντα η ενδεδειγμένη. 

Ο ομοφυλόφιλος έφηβος μπορεί να διστάζει ή να 
φοβάται να εκδηλώσει ελεύθερα την σεξουαλικότητα 
του εξαιτίας της ανησυχίας του για τις πιθανές επιπτώ-
σεις. Η ψυχιατρική συμπτωματολογία (κυρίως αγχώ-
δης και καταθλιπτική) εξαιτίας του στρες που βιώνουν 
τα άτομα που εμφανίζουν σεξουαλική διαφορετικότη-
τα καθώς και τα τρανς άτομα (minority stress)4,5 μπο-
ρεί να έχει σοβαρή ένταση και επιπτώσεις (απόπειρες, 
αυτοκτονία). Τα σεξουαλικά δικαιώματα και η ευζωία 
όλων ανεξάρτητα (και) από τον σεξουαλικό τους προ-
σανατολισμό ατόμων θα πρέπει να προασπίζονται, 
όπως σαφώς επισημαίνουν πολλοί φορείς και επιστη-
μονικές οργανώσεις, αλλά αυτό συχνά δεν γίνεται 
πράξη. Η Έλλάδα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να 
κινείται προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης αποδοχής 
της σεξουαλικής διαφορετικότητας (νομοθεσία, δημό-
σια ζωή κλπ), αλλά εξακολουθούν στην πράξη να εμ-
φανίζονται προβλήματα.

Ασεξουαλικότητα
Το θέμα της ασεξουαλικότητας αναφέρεται όλο και 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια και αποτελεί αντι-
κείμενο προσοχής και έρευνας. Υποστηρίζεται ότι η 
ασεξουαλικότητα είναι ένας διακριτός σεξουαλικός 
προσανατολισμός. Υπάρχει έντονος σχετικός ακτιβι-
σμός, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις άλλες σεξου-
αλικές μειονότητες. 

Τα ασεξουαλικά άτομα γενικά δεν εμφανίζουν σε-
ξουαλική έλξη προς άλλα άτομα, παρόλο που μπορεί 
να έχουν ρομαντικές σχέσεις (με άτομα ανεξαρτήτως 
προσανατολισμού και φύλου/γένους) και πιθανώς 

σεξουαλική δραστηριότητα μόνα τους ή- υπό όρους- 
και με άλλα άτομα.6

Η ασεξουαλικότητα δεν πρέπει να συγχέεται με την 
σεξουαλική αποχή (που μπορεί να συμβαίνει για διά-
φορους λόγους) την αγαμία και την χαμηλή σεξουα-
λική επιθυμία. Στην εφηβεία αναμένεται να υπάρχει 
αύξηση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και επιθυμία 
για σχέσεις, κι όταν αυτό δεν συμβαίνει μπορεί να 
υπάρχει σχετικός προβληματισμός τόσο από τους εφή-
βους όσο και από το περιβάλλον τους. Μια κατάλληλη 
διαγνωστική προσέγγιση, αν ζητηθεί, αναμένεται να 
αποσαφηνίσει το ζήτημα. Τονίζεται ότι καταληκτικές 
απόψεις για θέματα σεξουαλικής διαφορετικότητας 
στην εφηβική ηλικία, θα πρέπει να γίνονται με προσο-
χή, εξαιτίας της ρευστότητας που υπάρχει σε θέματα 
σεξουαλικότητας και φύλου/γένους.

Σεξουαλική κακοποίηση
Στην εφηβική, όπως και στην παιδική ηλικία, υπάρ-
χει μια ιδιαίτερη ευαλωτότητα που αυξάνει το κίνδυ-
νο σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτή μπορεί να είναι 
ποικιλόμορφη, να είναι περιστασιακή ή χρόνια, να 
συνοδεύεται από σωματική ή/και ψυχολογική κακο-
ποίηση, να εμφανίζεται στα πλαίσια δυσμενών ψυ-
χοκοινωνικών παραγόντων και να γίνεται τόσο από 
άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος (πχ αιμομικτι-
κές σχέσεις κλπ) όσο και από άλλους. Οι επιπτώσεις 
της σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί να είναι εξαιρε-
τικά σοβαρές σε σχέση με την σωματική, ψυχική και 
σεξουαλική υγεία του εφήβου αλλά αργότερα και του 
ενήλικα. Ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί 
να ανιχνεύεται, ως προδιαθεσικός παράγοντας, σε 
ενήλικες που εμφανίζουν σεξουαλική δυσλειτουργία 
(πχ έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας και προβλήματα 
σεξουαλικής διέγερσης). Η πρακτική κακοποίησης 
στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή έχει συνδεθεί με 
ιστορικό κακοποίησης του μετέπειτα θύτη στην παι-
δική και εφηβική ηλικία. Απαιτούνται κατάλληλα μέ-
τρα πρόληψης (πχ ενημέρωση του κοινού, βελτίωση 
κοινωνικών παραγόντων) και ενδεχομένως θεραπευ-
τικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της σεξουα-
λικής κακοποίησης στην εφηβεία.

Φύλο/γένος και εφηβεία
Το φύλο, το γένος, το ανατομικό φύλο, ο ρόλος του 
φύλου, η ταυτότητα του φύλου, η έκφραση του φύ-
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λου/γένους είναι μερικοί από τους όρους και έννοιες 
που καθορίζουν και περιγράφουν θέματα που σχετί-
ζονται με το φύλο (7-10)

Η ασυμβατότητα (όπως πλέον αναφέρεται) του φύ-
λου, όταν αυτή εμφανίζεται ή εξακολουθεί να υπάρχει 
στην εφηβεία, συνήθως παραμένει και στην ενήλικη 
ζωή, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην παιδική ηλι-
κία όπου η πλειοψηφία των παιδιών που υποστηρί-
ζουν ότι ανήκουν στο αντίθετο με το ανατομικό τους 
φύλο, δεν συνεχίζουν να το κάνουν αργότερα. 

Οι έφηβοι με ασυμβατότητα του φύλου αντιμετω-
πίζουν συχνά σύνθετα προβλήματα στην διαδικα-
σία δημοσιοποίησης της trans κατάστασης. Συνήθως 
υφίστανται έντονο στρες κι όταν δεν το κάνουν. Η 
συνοδός ψυχοπαθολογία (συνήθως αγχώδεις και κα-
ταθλιπτικές διαταραχές) φαίνεται να υποχωρεί ση-
μαντικά ή να εξαλείφεται όταν οι έφηβοι αρχίζουν 
και συνεχίζουν την διαδικασία των αλλαγών και της 
φυλομετάβασης. Το περιεχόμενο, η σειρά και ο χρονι-
κός καθορισμός αυτών των αλλαγών καθορίζεται από 
διάφορους παράγοντες και το θέμα αποτελεί συχνά 
αντικείμενο αντικρουόμενων απόψεων. 

Οι γονείς
Οι γονείς συχνά έχουν δυσκολίες στο να χειρισθούν 
τα σεξουαλικά θέματα των παιδιών τους, ιδιαίτερα 
αν αυτά είναι στα πλαίσια μιας σεξουαλικής διαφο-
ρετικότητας. Μερικές φορές έχουν αντιληφθεί την 
διαφορετικότητα πριν αυτή δημοσιοποιηθεί, άλλες 
φορές όχι. Η έλλειψη γνώσεων, ο φόβος για την αντί-
δραση του περιβάλλοντος, η δυσκολία να αποδεχθούν 
την διαφορετικότητα στο παιδί τους, η διάψευση των 
προσδοκιών τους, η ανησυχία για το μέλλον του, είναι 
μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 
δυσκολία χειρισμού της νέας κατάστασης. Σε περίπτω-
ση που υπάρχει η πρόθεση για αλλαγές σε άτομα με 
ασυμβατότητα φύλου οι γονείς αισθάνονται ιδιαίτερα 
πιεσμένοι και η στάση τους μπορεί να ποικίλλει από 
στηρικτική ως εντελώς απορριπτική. Προγράμματα 
ενημέρωσης και στήριξης γονέων που εφαρμόζονται 
σε πολλές χώρες, βοηθούν τους γονείς να προσαρμο-
σθούν και να χειρισθούν καλύτερα την κατάσταση, με 
θετικές επιπτώσεις στην πορεία των εφήβων.

Οι επαγγελματίες Υγείας 
Ο ρόλος των Υπηρεσιών και των Έπαγγελματιών 

Υγείας στην προάσπιση της σεξουαλικής υγείας, 
στην αντιμετώπιση πιθανών σεξουαλικών προβλη-
μάτων και στο χειρισμό θεμάτων φύλου στους εφή-
βους (όπως και στις άλλες ηλικιακές ομάδες) μπορεί 
και πρέπει να είναι σημαντικός. Οι έφηβοι μπορεί 
να επιθυμούν να συζητήσουν τα σεξουαλικά και συ-
ναφή θέματα τους, αλλά οι Έπαγγελματίες Υγείας 
να μην το κάνουν για διάφορους λόγους (πρακτικά 
θέματα κλινική άσκησης, προσωπικά θέματα, ελλι-
πής εκπαίδευση κλπ). Μια ολιστική προσέγγιση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει θέματα σωματικής, ψυχικής 
και σεξουαλικής Υγείας. Για να συμβεί αυτό απαι-
τείται η ύπαρξη αναγκαίων προϋποθέσεων όπως η 
ενσωμάτωση θεμάτων σεξουαλικότητας και φύλου 
στον σχεδιασμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών, η 
κατάλληλη εκπαίδευση των Έπαγγελματιών Υγείας 
και η επάρκεια σε ειδικές συμβουλευτικές και θερα-
πευτικές Υπηρεσίες για εφήβους. Η ενημέρωση προς 
τον έφηβο/έφηβη και το περιβάλλον του/της και 
ενδεχομένως η κατάλληλη παρέμβαση του γιατρού 
(γενικός γιατρός, γυναικολόγος κλπ) και των άλλων 
Έπαγγελματιών Υγείας μπορεί να είναι επαρκής και 
να μην απαιτηθεί παραπομπή σε ειδική Υπηρεσία. Η 
προσέγγιση θα πρέπει να μην περιορίζεται μόνο σε 
«ιατρικά» θέματα αλλά να περιλαμβάνει και άλλα 
που ενδιαφέρουν τον έφηβο όπως την συναισθημα-
τική παράμετρο της σχέσης. Παράλληλες δραστηριό-
τητες (πχ ενημέρωση του κοινού, σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση) θα συμβάλλουν σε καλύτερα συνολικά 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ένας κατάλληλος κεντρικός 
σχεδιασμός και η ανάλογη πολιτική βούληση για αλ-
λαγές, είναι επίσης προϋποθέσεις για εφαρμογή μιας 
νέας πολιτικής στα θέματα σεξουαλικότητας και φύ-
λου στους εφήβους.

Παράπλευρα θέματα
Μια σειρά θεμάτων μπορεί να σχετίζονται ή, ενδεχο-
μένως, να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην σε-
ξουαλικότητα των εφήβων όπως η υιοθέτηση σεξουα-
λικοποιημένων συμπεριφορών («αξίζεις μόνο αν είσαι 
σέξι»)11, οι εξαρτητικές σεξουαλικές συμπεριφορές και 
η ευρεία χρήση πορνογραφικού υλικού (με κίνδυνο 
την μίμηση διαφόρων συμπεριφορών που προβάλλο-
νται σ αυτό). Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήμα-
τα είναι η πιθανή προβληματική χρήση εξαρτησιογό-
νων ουσιών (ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ), με τις οποί-
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ες μπορεί να πειραματίζονται ή να χρησιμοποιούν 
τακτικά οι έφηβοι. Η κατάχρηση/εξάρτηση/χρήση 
πολλών από αυτές τις ουσίες μπορεί να έχει σεξουαλι-
κές επιπτώσεις τόσο στην φάση της τοξίκωσης όσο και 
εκτός αυτής12. Οι πιθανές σεξουαλικές επιπτώσεις μπο-
ρεί να είναι άμεσες (σε όλες τις φάσεις της σεξουαλικής 
ανταπόκρισης) ή έμμεσες (σωματική και ψυχιατρική 
νοσηρότητα). Έπίσης μπορεί να εμφανισθούν διά-
φορα άλλα συναφή προβλήματα όπως προβλήματα 
στις διαπροσωπικές/συντροφικές σχέσεις, προσφορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών σε αντάλλαγμα για την εξεύ-
ρεση της ουσίας, αυξημένος κίνδυνος για σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες 
και αυξημένος κίνδυνος για σεξουαλική κακοποίηση 
(ως θύτης ή ως θύμα). Συστήνεται, αν κι αυτό δεν υλο-
ποιείται πάντα, τα προγράμματα πρόληψης και θε-
ραπείας για ουσίες και εξαρτητικές συμπεριφορές να 
περιλαμβάνουν τον χειρισμών σεξουαλικών θεμάτων 
και προβλημάτων.

Ή έρευνα
Η έρευνα σε θέματα σεξουαλικής λειτουργίας συχνά 
αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών του θέματος. Η έρευνα για την σεξου-
αλικότητα στην εφηβεία συχνά εστιάζει περισσότερο 
σε θέματα ασφαλούς σεξ και λιγότερο σε άλλες παρα-
μέτρους. Η έρευνα για θέματα φύλου αφήνει ακόμα 
αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα. Η πολύπλευρη 
ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηρι-
οτήτων σε διεπιστημονική βάση που θα περιλαμβάνει 

έρευνα για τις πολλές και σύνθετες παραμέτρους της 
εφηβικής σεξουαλικότητας και για τα θέματα φύλου, 
θα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών 
και προγραμμάτων Υγείας και στήριξης.

Συμπεράσματα
Η εφηβεία έχει τα χαρακτηριστικά μιας «ρευστότητας» 
σε πολλούς τομείς και είναι μια περίοδος δραματικών 
και πολύμορφων αλλαγών για το άτομο, σε σωματικό, 
σεξουαλικό, ψυχοκοινωνικό και σεξουαλικό επίπεδο. 
Ο έφηβος βρίσκεται μπροστά σε πολλά θέματα και 
προκλήσεις που καλείται να διαχειρισθεί. Οι κανόνες 
της ομάδας/παρέας που ανήκει ο έφηβος, η σχέση με 
τους γονείς κι η στάση τους, η διάθεση για πειραματι-
σμό κι άλλοι παράγοντες διαμορφώνουν σεξουαλικές 
και άλλες συμπεριφορές στην εφηβεία. Θέματα όπως 
η σύναψη ερωτικών και σεξουαλικών σχέσεων, πιθα-
νή σεξουαλική δυσλειτουργία, συνειδητοποίηση και 
έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισμού και του 
φύλου/γένους και άλλα συναφή θέματα απασχολούν 
τους εφήβους. Οι έφηβοι μπορεί να δυσκολεύονται 
να χειρισθούν αυτά τα θέματα και να χρειάζονται 
βοήθεια. Συστήνεται, για την ομαλή ψυχοσεξουαλι-
κή ανάπτυξη του εφήβου και για την αντιμετώπιση 
πιθανών προβλημάτων του, να υπάρχει η κατάλληλη 
στήριξη και φροντίδα από οικογένεια, κοινωνία και 
φορείς. Οι Υπηρεσίες Υγείας, με την έρευνα και την 
παροχή υπηρεσιών, μπορεί να συνδράμουν σημαντι-
κά στον σκοπό αυτό. Θ

  Η εφηβεία είναι μια περίοδος πολύ σημαντικών σωματικών, ψυχολογικών και ψυχοσεξουαλικών αλλαγών. 
  Η σεξουαλικότητα κα το φύλο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την ηλικία. Πολλά θέματα εμφανί-
ζουν μια ρευστότητα. 
  Οι έφηβοι μπορεί να δυσκολεύονται να χειρισθούν θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητα και τις σχέ-
σεις τους.
  Οι γονείς, το σχολείο, οι Υπηρεσίας Υγείας και άλλοι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην προάσπιση της 
σεξουαλικής και συνολικής υγείας και της ευζωίας των εφήβων, στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης. 

Take home messages
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Σεξουαλικότητα και φύλο στην εφηβεία

Adolescence is a period of great somatic, psychological and sexual changes. Several biological, 
psychosocial and other factors act together and shape the sexual life of the adolescents. Sexuality is 
being shaped and experienced on a personal basis and has an impact on several aspects of one’s life. 
Adolescence is a particularly important phase of the psychosexual development. Issues regarding the 
psychosexual role, sexual function, safe sex, sexual orientation, interpersonal relationships and sex/
gender often make adolescents concerned. The information the adolescents have about these issues is 
often incomplete or wrong. The parents, the school, the social environment, the Health Services and 
other Bodies should contribute towards proper information giving and if required proper therapeutic 
help for sexuality and sex/gender issues should be provided to the adolescents.

KEYWORDS: Adolescence/ Sexuality/ Psychosexual development/ Sexual orientation/ Sex/ Gender
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Sexuality and Gender in Adolescence
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Chapter / review structure 
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:

Α.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων, 
άνευ συντμήσεων και άνευ βιβλιογραφικών 
αναφορών

Β.  Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανί-
ζονται κάτω από την περίληψη.

Γ.  Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθ-
μός λέξεων από 1.300 - 1.500 και μέχρι 4 εικόνες (πί-
νακες, διαγράμματα, φωτογραφίες). 

Δ.  ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. 

Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.

Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών 
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφι-
κών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική 
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver. 
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμ-
φανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθ-
μητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο 
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω 
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγρα-
φείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο 
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόμα-
τα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.
 
Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου 
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α.  Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.

Β.  Ονόματα των συγγραφέων (Έπίθετο - όνομα).
Γ.  Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκο-

μεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα 
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης 
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμ-
φανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.

Δ.  Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφω-
νο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε 
συγγραφέα.

Ε.  Συγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding 
author). 

Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοι-
νωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και 
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυ-
δρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e - 
mail address είναι απαραίτητα.

Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο 
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το 
κείμενο.

Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του 
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλου-
χία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον 
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε 
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε 
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο 
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να 
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Υποβολή των άρθρων
Τα άρθρα υποβάλλονται με e - mail, σε αρχείο MS 
Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
a.platania@zita - management.com  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22994 40953.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS (CHAPTERS / REVIEWS)Θ
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