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Ενθμερωτικό φυλλάδιο 

Δρ Ιωάννθσ Γρυπάρθσ – Μαιευτιρασ, Χειρουργόσ, Γυναικολόγοσ 

Εμμθνόπαυςθ: από τθ διάγνωςθ ωσ τθν αντιμετϊπιςθ 

Οριςμοί 

Εμμθνόπαυςθ ονομάηεται θ οριςτικι διακοπι τθσ εμμινου ρφςεωσ, λόγω τθσ εξάντλθςθσ των 

ωοκυλακίων των ωοκθκϊν που οδθγεί ςε παφςθ τθσ ωοκθκικισ λειτουργίασ, κακϊσ θ γυναίκα φτάνει 
ςτο τζλοσ τθσ αναπαραγωγικισ τθσ θλικίασ. Θ διάγνωςθ τθσ εμμθνόπαυςθσ τίκεται μετά τθν πάροδο 
12 μθνϊν από τθν τελευταία ζμμθνο ρφςθ.  

Θ αλλαγι αυτι δεν ςυμβαίνει απότομα αλλά ςταδιακά. Θ πλειοψθφία των γυναικϊν παρουςιάηει 
ςυμπτϊματα και φυςιολογικζσ μεταβολζσ που ςχετίηονται µε τθν εμμθνόπαυςθ ςτο διάςτθμα που 
προθγείται τθσ τελευταίασ περιόδου. Αυτι θ χρονικι περίοδοσ ονομάηεται περιεμμθνόπαυςθ, 
κλιμακτιριοσ ι πιο πρόςφατα εμμθνοπαυςιακι μετάβαςθ. Στθν περίοδο αυτι διαπιςτϊνεται µια 
μείωςθ τθσ διάρκειασ του κφκλου κατά 2-5 θμζρεσ. Επίςθσ, παρατθρείται διαλείπουςα ωοκθκικι 
λειτουργία, µε απουςία ωοκυλακιορρθξίασ κατά διαςτιματα, θ οποία εκδθλϊνεται µε διαταραχζσ 
ςτθν ζμμθνο ρφςθ, όπωσ μθνορραγίεσ ι μθτρορραγίεσ. Στο τζλοσ αυτισ τθσ μεταβατικισ περιόδου 
εμφανίηονται εµµθνοπαυςιακά ςυμπτϊματα µε υψθλζσ τιμζσ FSH και χαμθλζσ τιμζσ οιςτραδιόλθσ. 

Στθν Ελλάδα θ μζςθ θλικία εμμθνόπαυςθσ προςδιορίηεται ςτα 51 ζτθ, αν και αυτό ποικίλλει με 1 ςτισ 
100 γυναίκεσ να βιϊνουν πρόωρθ ωοκθκικι ανεπάρκεια (παφςθ τθσ ωοκθκικισ λειτουργίασ πριν τθν 

θλικία των 40 ετϊν). Σε γενικζσ γραμμζσ όμωσ, κάκε γυναίκα κα διανφςει περίπου το 1/3 τθσ ηωισ τθσ 
ςε εμμθνόπαυςθ, επομζνωσ κακίςταται αναγκαίοσ ο προςδιοριςμόσ τόςο των κινδφνων, όςο και των 
κεραπευτικϊν επιλογϊν που κα πρζπει να παρζχονται ςε κάκε περίπτωςθ εξατομικευμζνα. 

Πλθροφορίεσ 

Ο οδθγόσ αυτόσ ςυμπεριλαμβάνει πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
εμμθνόπαυςθσ. Επικεντρϊνεται ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων, και εξετάηει όλεσ τισ 
διακζςιμεσ επιλογζσ, τόςο τθ φαρμακευτικι αγωγι, όςο και εναλλακτικζσ κεραπείεσ. Επίςθσ, εξθγεί 
τα πλεονεκτιματα αλλά και τισ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ τθσ κεραπείασ ορμονικισ υποκατάςταςθσ.   

Ποιοφσ αφορά; 

 Επαγγελματίεσ υγείασ 

 Γυναίκεσ που βρίςκονται ςε κλιμακτιριο ι εμμθνόπαυςθ, ι ζχουν 
κάποια ςυγγενι ι φίλθ με παρόμοια ςυμπτϊματα 
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 Γυναίκεσ που βιϊνουν πρόωρθ ωοκθκικι ανεπάρκεια, αλλά και γυναίκεσ με 
ορμονοεξαρτϊμενο καρκίνο (για παράδειγμα καρκίνο μαςτοφ) 

Συμπτϊματα 

Τα ςυμπτϊματα τθσ εμμθνόπαυςθσ οφείλονται ςτθ μειωμζνθ παραγωγι οιςτρογόνων από τισ 
ωοκικεσ και διαρκοφν ςυνικωσ για 4-5 χρόνια μετά τθν τελευταία περίοδο, αν και ςε ζνα 10% των 
γυναικϊν ςυνεχίηουν για ζωσ και 12 χρόνια. Με τθν πάροδο του χρόνου, θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα 
των ςυμπτωμάτων ελαττϊνεται, ενϊ το κάπνιςμα και το αυξθμζνο ςωματικό βάροσ αποτελοφν 
επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ. 

Διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα µε τα χαρακτθριςτικά τουσ: 

1. Αγγειοκινθτικά ςυμπτϊματα 

Οι εξάψεισ αποτελοφν το κυρίαρχο αγγειοκινθτικό ςφμπτωμα ςτθν εμμθνόπαυςθ. Ζξαψθ ορίηεται θ 
ξαφνικι αίςκθςθ αυξθμζνθσ κερμότθτασ ςτο άνω μζροσ του ςϊματοσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 
πρόςωπο, τον λαιμό και το ςτικοσ. Κάκε ζξαψθ διαρκεί 1-5 λεπτά και μπορεί να ςυνοδεφεται από 
εφίδρωςθ, ρίγοσ, ανθςυχία και ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ αίςκθμα παλμϊν. 

Τα επειςόδια αγγειοκινθτικϊν ςυμπτωμάτων ποικίλουν ςε ςυχνότθτα και διάρκεια. Μπορεί να 
εμφανίηονται ςε κακθμερινι βάςθ ζωσ και 10 φορζσ θμερθςίωσ και να διαρκζςουν από 6 μινεσ ζωσ 
χρόνια. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα αγγειοκινθτικά ςυμπτϊματα μποροφν επίςθσ να οδθγιςουν ςε 
διαταραχζσ φπνου ςε ςυνδυαςμό µε ψυχικά/ψυχοκινθτικά ςυμπτϊματα. 

2. Κολπικά ςυμπτϊματα 

Θ κολπικι ατροφία αποτελεί µια άμεςθ ςυνζπεια τθσ υπο-οιςτρογονικισ κατάςταςθσ που 
αναπτφςςεται ςτθν εμμθνόπαυςθ, οδθγϊντασ ςε ανατομικζσ και λειτουργικζσ αλλαγζσ του 
ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ. Υπολογίηεται ότι το 10-40% των εμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν κα 
αντιμετωπίςουν ζνα ι περιςςότερα ςυμπτϊματα κολπικισ ατροφίασ. Αυτά περιλαμβάνουν ξθρότθτα 
αιδοίου και κόλπου, κνθςμό, δυςπαρεφνια (πόνο κατά τθν επαφι), και ανϊμαλθ κολπικι ζκκριςθ. Τα 
ςυμπτϊματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενοχλθτικά, επθρεάηοντασ ςε ςθμαντικό βακμό τθν ποιότθτα ηωισ 
των γυναικϊν. Επιπλζον, λόγω τθσ απϊλειασ του υποδορίου λίπουσ από τα μεγάλα χείλθ του αιδοίου 
εμφανίηεται ςτζνωςθ του προδρόμου του κόλπου, ςφµµυςθ χειλζων και ςυρρίκνωςθ τθσ ουρικρασ 

και τθσ ακροποςκίασ τθσ κλειτορίδασ. Όλεσ αυτζσ οι αλλαγζσ οδθγοφν ςε ζντονθ δυςπαρεφνια και 
μειωμζνθ ςεξουαλικι επικυμία. 

3. Ψυχικά – Ψυχοκινθτικά ςυμπτϊματα 

Εκτόσ από τα ςωματικά ςυμπτϊματα ςτθ διάρκεια τθσ εμμθνόπαυςθσ και τθσ κλιμακτθρίου, 
εμφανίηονται ςυχνά ενοχλιςεισ όπωσ εναλλαγζσ ςυναιςκιματοσ, απϊλεια μνιμθσ και αδυναμία 
ςυγκζντρωςθσ, κατάκλιψθ και απϊλεια ενδιαφζροντοσ. Επιπλζον, ςε ςυνδυαςμό µε όλα τα 
προθγοφμενα, εμφανίηονται διαταραχζσ φπνου και χρόνια κόπωςθ, κακϊσ και κεφαλαλγίεσ και 
αρκραλγίεσ. Θ ποιότθτα ηωισ μπορεί να επθρεαςκεί ςε ςθμαντικό βακμό. 

Μακροπρόκεςμεσ επιπλοκζσ 

Θ μακροπρόκεςμθ απουςία των οιςτρογόνων επθρεάηει τα οςτά και το 

καρδιαγγειακό ςφςτθμα, επομζνωσ οι γυναίκεσ που βρίςκονται ςε 
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εμμθνόπαυςθ διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο για επιπλοκζσ όπωσ θ οςτεοπόρωςθ ι τα 
καρδιαγγειακά νοςιματα. 

Οι ςυμβουλζσ του ιατροφ 

Ο ιατρόσ ζχει χρζοσ να ενθμερϊςει τθ γυναίκα που βρίςκεται ςε κλιμακτιριο ι εμμθνόπαυςθ, κακϊσ 
και τουσ οικείουσ τθσ για τα ακόλουκα: 

 Επεξιγθςθ των ςταδίων τθσ εμμθνόπαυςθσ 

 Κοινά ςυμπτϊματα 

 Αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ που μποροφν να βελτιϊςουν τθν υγεία τθσ γυναίκασ 

 Πλεονεκτιματα και ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ των διακζςιμων επιλογϊν που υπάρχουν για τθ 
κεραπεία των ςυμπτωμάτων τθσ εμμθνόπαυςθσ 

 Μακροπρόκεςμοι κίνδυνοι για τθν υγεία 

Επίςθσ κα πρζπει να αναλφςει ςτθ γυναίκα τισ κεραπευτικζσ τθσ επιλογζσ: 

 Θεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ 

 Μθ-ορμονικι κεραπεία, όπωσ για παράδειγμα με χοριγθςθ κλονιδίνθσ 

 Μθ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ, όπωσ για παράδειγμα θ γνωςιακι ςυμπεριφορικι κεραπεία 

Αντιμετϊπιςθ 

Αντιμετϊπιςθ αγγειοκινθτικϊν ςυμπτωμάτων 

Θ γυναίκα κα πρζπει να λάβει κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ για περίοδο ζωσ 5 χρόνια: 

 Οιςτρογόνα ςε ςυνδυαςμό με προγεςταγόνα ςε γυναίκεσ που διατθροφν τθ μιτρα τουσ 

 Οιςτρογόνα μεμονωμζνα ςε γυναίκεσ που τουσ ζχει αφαιρεκεί θ μιτρα 

Αντιμετϊπιςθ ψυχολογικϊν ςυμπτωμάτων 

Συηθτιςτε για γνωςιακι ςυμπεριφορικι κεραπεία για τθ βελτίωςθ των εναλλαγϊν ςτθν ψυχολογικι 
διάκεςθ, τθσ κατάκλιψθσ, αλλά και του άγχουσ που εμφανίηονται ςτθν εμμθνόπαυςθ. 

Αντιμετϊπιςθ ςεξουαλικισ δυςλειτουργίασ 

Λάβετε υπόψθ ςασ τθ χοριγθςθ τεςτοςτερόνθσ για γυναίκεσ που εμφανίηουν μειωμζνθ ςεξουαλικι 
επικυμία ςτθν εμμθνόπαυςθ αν θ κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ δεν επαρκεί. 

Ουρογεννθτικι ατροφία 

Ακόμθ και ςε γυναίκεσ που βρίςκονται ςε κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ κα πρζπει να 

προςφερκεί κολπικι κρζμα οιςτρογόνου για όςο διάςτθμα χρειάηεται προκειμζνου να 
ανακουφιςτοφν από τα ςυμπτϊματα. Θ κολπικι κρζμα οιςτρογόνου μπορεί να χορθγθκεί και ςε 
γυναίκεσ ςτισ οποίεσ υπάρχει αντζνδειξθ για ςυςτθματικι κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ.  Θ 
γυναίκα κα πρζπει να ενθμερωκεί για τα κάτωκι: 

 Τα ςυμπτϊματα ςυχνά επιςτρζφουν μετά τθ διακοπι τθσ 
κεραπείασ 
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 Οι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ από εφαρμογι κολπικισ κρζμασ οιςτρογόνου είναι ςπάνιεσ 
 Θα πρζπει να επιςκεφκεί άμεςα τον ιατρό τθσ ςε περίπτωςθ κολπικισ αιμόρροιασ 

Γυναίκεσ με ξθρότθτα κόλπου μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ενυδατικζσ κρζμεσ και λιπαντικά 
μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό με τθν κολπικι κρζμα οιςτρογόνου. 

Εναλλακτικζσ κεραπείεσ 

Οι γυναίκεσ οφείλουν να γνωρίηουν ότι θ αποτελεςματικότθτα και θ αςφάλεια εναλλακτικϊν 
κεραπειϊν, όπωσ φυτο-οιςτρογόνων, τθσ ςιμιςιφοφγκασ (black cohosh) και προϊόντων ςόγιασ, δεν 
είναι εγγυθμζνθ. Επίςθσ, θ ποιότθτα, θ αγνότθτα, αλλά και θ προζλευςθ πολλϊν ςυςτατικϊν είναι 
άγνωςτθ. 

Θ ςυμβουλι για τισ γυναίκεσ με ιςτορικό, ι ςε μεγάλο κίνδυνο για καρκίνο μαςτοφ, είναι ότι παρότι 
υπάρχουν κάποιεσ ενδείξεισ για τθν ανακοφφιςθ από τα αγγειοκινθτικά ςυμπτϊματα του 
βαλςαμόχορτου (βότανο του Αγίου Ιωάννθ), υπάρχει αβεβαιότθτα ςχετικά με: 

 Τθν κατάλλθλθ δόςθ 
 Τθν αποτελεςματικότθτα 

 Τισ παραλλαγζσ του βοτάνου που υπάρχουν ςτθ φφςθ και τθ δραςτικότθτα μετά από τθν 
επεξεργαςία 

 Πικανζσ αλλθλεπιδράςεισ με άλλα φάρμακα (ςυμπεριλαμβανομζνων ταμοξιφαίνθσ, 
αντικρομβωτικϊν και αντιεπιλθπτικϊν) 

Κάποιεσ γυναίκεσ ενδεχομζνωσ να βρουν ανακοφφιςθ από εναλλακτικζσ κεραπείεσ όπωσ βελονιςμό, 
ομοιοπακθτικι, ι αρωματοκεραπεία. Απαιτείται όμωσ προςοχι κακότι δεν είναι διαπιςτωμζνο με 
ποιον τρόπο τζτοιεσ κεραπείεσ μποροφν να αντιμετωπίςουν τα ςυμπτϊματα τθσ εμμθνόπαυςθσ.  

Επανεξζταςθ 

Κάκε γυναίκα που ξεκινά οποιαδιποτε αγωγι λόγω ςυμπτωματολογίασ ςτθν εμμθνόπαυςθ κα πρζπει 
να επανεκτιμάται: 

 Στουσ 3 μινεσ για αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ ανεκτικότθτασ και τθσ 
ςυμμόρφωςθσ με τθ κεραπεία 

 Ετθςίωσ ςτθ ςυνζχεια, εκτόσ και αν προκφψουν καταςτάςεισ που επιτάςςουν ςυντομότερθ 

επανεκτίμθςθ (όπωσ επανεμφάνιςθ ςυμπτωματολογίασ, κολπικι αιμόρροια, κλπ) 

Γυναίκεσ οι οποίεσ διατθροφν τθ μιτρα τουσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι θ εμφάνιςθ κολπικισ 
αιμόρροιασ αιφνιδίωσ είναι μια ςυχνι παρενζργεια τθσ κεραπείασ ορμονικισ υποκατάςταςθσ μζςα 
ςτουσ πρϊτουσ 3 μινεσ αγωγισ. Θα πρζπει όμωσ να το αναφζρουν άμεςα ςτον ιατρό τουσ αν κάτι 
τζτοιο ςυμβεί μετά το πρϊτο τρίμθνο. 

Γυναίκεσ που πρόκειται να ςταματιςουν τθ κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ μποροφν να το 
κάνουν είτε ςταδιακά, είτε απότομα. Θ ςταδιακι μείωςθ τθσ δόςθσ μπορεί να αποτρζψει τθν άμεςθ 
επανεμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων, όμωσ μακροπρόκεςμα, δεν υπάρχει 
καμία διαφορά. 
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Θα χρειαςκεί να γίνουν κάποιεσ ορμονολογικζσ εξετάςεισ πριν τθν ζναρξθ τθσ αγωγισ;  

Αν ζχετε ςυμπτϊματα εμμθνόπαυςθσ και είςτε άνω των 45 ετϊν δεν κα χρειαςκεί να κάνετε εξετάςεισ 
για να τεκεί θ διάγνωςθ. Θ κεραπεία ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθν εμφάνιςθ 
των ςθμείων τθσ εμμθνόπαυςθσ. 

Ορμονικι κεραπεία ςτθν κλιμακτιριο 

Στθν περίοδο αυτι το κφριο ενόχλθμα είναι οι διαταραχζσ τθσ εμμινου ρφςεωσ και ςτθ ςυνζχεια τα 
εμμθνοπαυςιακά ςυμπτϊματα.  

Διαταραχές κφκλου: για τθν αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν του κφκλου θ κφρια κεραπευτικι 
παρζμβαςθ είναι θ χοριγθςθ κάποιου προγεςταγόνου για 10-14 θμζρεσ ςτθ διάρκεια τθσ ωχρινικισ 
φάςθσ κάκε κφκλου ι θ τοποκζτθςθ ενδομθτρίου ςπειράματοσ το οποίο περιζχει προγεςτερινοειδζσ. 
Τα προγεςταγόνα που διατίκενται ςτθν ελλθνικι αγορά είναι θ φυςικι προγεςτερόνθ, θ 
διχδρογεςτερόνθ, θ νορεκιςτερόνθ και θ λεβονοργεςτρζλθ. Αν παραμζνει μθνοµθτρορραγία μετά 
από χοριγθςθ 10-14 θμερϊν προγεςτερινοειδοφσ κα πρζπει να γίνει υςτεροςκόπθςθ για τον 
προςδιοριςμό τθσ αιτίασ. 

          Πίνακασ 1. Προγεςταγόνα για τθν πρόλθψθ τθσ υπερπλαςίασ ενδομθτρίου  

Προγεςταγόνο Ημεριςια δόςθ 
Φυςικι Προγεςτερόνθ 200-400mg, pos 

Διχδρογεςτερόνθ 10-20mg, pos 
Νορεκιςτερόνθ 2,5-5mg, pos 

Οξεϊκι Μεδροξυπρογεςτερόνθ* 5-10mg, pos 

Λεβονοργεςτρζλθ 20 µg, Ενδομιτριο ςπείραμα 

  * Δεν κυκλοφορεί ςτθν Ελλάδα 

Αντισφλληψη: ςτισ περιπτϊςεισ όπου εκτόσ από τθν αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν του κφκλου 
απαιτείται και αντιςφλλθψθ χορθγείται αντιςυλλθπτικό χάπι µε οιςτρογόνο και προγεςτερόνθ. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ πριν τθ ςυνταγογράφθςθ αποτελεί ο προςεκτικόσ κακοριςμόσ του κινδφνου 
για φλεβικι κρόμβωςθ ςε κάκε περίπτωςθ. Λεπτόςωμεσ περιεµµθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ χωρίσ 
παράγοντεσ κινδφνου μποροφν να λάβουν αντιςφλλθψθ. Θ αντιςφλλθψθ απαγορεφεται εφόςον θ 
περιεµµθνοπαυςιακι γυναίκα είναι καπνίςτρια. 

Ορμονικι κεραπεία ςτθν εμμθνόπαυςθ 

Γυναίκεσ µε ιπια ςυμπτϊματα τα οποία δεν επθρεάηουν τθν ποιότθτα ηωισ τουσ, δεν ζχουν ζνδειξθ 
να λάβουν κάποια αγωγι. Αντίκετα, γυναίκεσ που αναφζρουν μζτρια ι ζντονα ςυμπτϊματα µε 
αποτζλεςμα να επθρεάηεται δραματικά θ ποιότθτα ηωισ τουσ πρζπει να λαβαίνουν ορμονικι 
κεραπεία. Επιπρόςκετθ ζνδειξθ κεραπείασ αποτελεί θ κατάταξθ τθσ γυναίκασ ςε ομάδα υψθλοφ 
κινδφνου για οςτεοπόρωςθ. 

Θ κεραπεία περιλαμβάνει τθν κυκλικι χοριγθςθ ορμονϊν (ςυνεχισ χοριγθςθ οιςτρογόνου και 
κυκλικι χοριγθςθ προγεςταγόνου). Το πλζον διαδεδομζνο οιςτρογόνο 
είναι θ 17-β οιςτραδιόλθ, ςε τυποποιθμζνθ δόςθ 2mg από το ςτόμα ι 
50µγ διαδερμικά. Οι διάφορεσ εναλλακτικζσ δόςεισ τθσ 17-β οιςτραδιόλθσ 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον πίνακα 2. 
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          Πίνακασ 2. Δοςολογίεσ οιςτρογόνου (17-β οιςτραδιόλθ) 

Δόςθ Από το ςτόμα θμεριςια 
χοριγθςθ 

Διαδερμικι χοριγθςθ 2 
φορζσ εβδομαδιαίωσ 

Τυποποιθμζνθ 2mg 50µγ 

Χαμθλι 1mg 25µγ 

Πολφ χαμθλι 0,25-0,5mg 14µγ 
 
Εάν από το ατομικό – κλθρονομικό ιςτορικό προκφπτει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ για κρόμβωςθ, τότε θ 
χοριγθςθ οιςτρογόνου κα πρζπει να γίνεται διαδερµικά. Θ ςυνεχισ χοριγθςθ οιςτρογόνου ςε 
γυναίκεσ που διατθροφν τθ μιτρα τουσ κα πρζπει να ςυνδυάηεται µε τθ χοριγθςθ προγεςταγόνου. Θ 
χοριγθςθ μπορεί να είναι είτε κυκλικι για 10-14 θμζρεσ, ςε ζνα κφκλο χοριγθςθσ 28 θμερϊν (µε 

εμφάνιςθ κολπικισ αιμόρροιασ ςτο τζλοσ κάκε κφκλου), είτε ςυνεχόμενθ (µε αμθνόρροια λόγω 
ατροφίασ του ενδομθτρίου). 

Θ τιβολόνθ αποτελεί µια εναλλακτικι κεραπευτικι επιλογι αντί των οιςτρογόνων για τθν 

αντιμετϊπιςθ των εμμθνοπαυςιακϊν ςυμπτωμάτων. Παρουςιάηει τόςο οιςτρογονικι όςο και 
προγεςτερονικι δράςθ, και ελαφρά ανδρογονικι ανάλογα µε τον ιςτό ςτον οποίο επιδρά. Θ χριςθ 
τθσ τιβολόνθσ δεν αυξάνει τον κίνδυνο υπερπλαςίασ και καρκίνου ενδομθτρίου και για το λόγο αυτό 

μπορεί να εφαρμοςκεί ωσ μονοκεραπεία ςε χαμθλι δόςθ (2,5mg θμερθςίωσ), χωρίσ να απαιτείται θ 
ςυγχοριγθςθ κάποιου προγεςταγόνου. Θ χοριγθςθ τιβολόνθσ ςε πρόςφατα εμμθνοπαυςιακζσ 
γυναίκεσ μπορεί να προκαλζςει κολπικι αιµόρροια. Απαγορεφεται θ χοριγθςθ τιβολόνθσ ςε γυναίκεσ 
µε καρκίνο του µαςτοφ. 

Παρακολοφκθςθ 

Θ εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων μιασ κεραπείασ γίνεται ςυνικωσ ςτουσ 2-3 μινεσ. Ελζγχεται θ 
επιτυχισ αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων, κακϊσ και πικανζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ. Σε περίπτωςθ 

αλλαγισ τθσ δόςθσ πραγματοποιείται νζα αξιολόγθςθ μετά τθν πάροδο 2 μθνϊν και θ επόμενθ 
εκτίμθςθ γίνεται ςε 6-12 μινεσ. 

Ο αρχικόσ κλινικόσ και εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ περιλαμβάνει μαςτογραφία, διακολπικό 
υπερθχογράφθμα μιτρασ – ωοκθκϊν, και κυτταρολογικι εξζταςθ κατά Παπανικολάου. Επίςθσ είναι 
απαραίτθτοσ ο ζλεγχοσ τθσ θπατικισ και νεφρικισ λειτουργίασ, του ςακχάρου και των λιπιδίων οροφ. 
Κατά περίπτωςθ απαιτείται μζτρθςθ οςτικισ πυκνότθτασ. 

Ποια είναι τα πλεονεκτιματα τθσ κεραπείασ ορμονικισ υποκατάςταςθσ;  

 Είναι μια αποτελεςματικι κεραπεία για τισ εξάψεισ και τισ εναλλαγζσ ςτθ διάκεςθ 
 Μπορεί να βελτιϊςει τθ ςεξουαλικι επικυμία και τθν ξθρότθτα του κόλπου 

 Προλαμβάνει τθν οςτεοπόρωςθ 

Ποιοι κίνδυνοι προκφπτουν από τθ κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ;  

 Θ μονοκεραπεία με οιςτρογόνα ςε γυναίκεσ που τουσ ζχει 
αφαιρεκεί θ μιτρα δεν ςχετίηεται με ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ 

του κινδφνου για καρκίνο μαςτοφ 

 Θ ςυνδυαςμζνθ χοριγθςθ οιςτρογόνων και προγεςταγόνων 
αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο μαςτοφ. Ο κίνδυνοσ είναι 
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μεγαλφτεροσ όςο περιςςότερο ακολουκείτε τθν αγωγι και μειϊνεται αν ςταματιςετε τθ 
κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ 

 Το ατομικό ςασ ρίςκο ανάπτυξθσ καρκίνου ςτο μαςτό εξαρτάται και από άλλουσ παράγοντεσ, 

όπωσ είναι το ςωματικό ςασ βάροσ, και θ ςχζςθ ςασ με το αλκοόλ και το κάπνιςμα 
 Θ κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ υπό τθ μορφι χαπιϊν που λαμβάνονται από το ςτόμα 

αυξάνει τισ πικανότθτεσ δθμιουργίασ κρόμβου ςτο αίμα, κάτι που δεν ςυμβαίνει αν θ 
κεραπεία γίνεται με κολπικά gel ι διαδερμικά επικζματα 

 Θ λιψθ χαπιϊν από το ςτόμα επίςθσ αυξάνει ελάχιςτα τθν πικανότθτα αγγειακοφ 
εγκεφαλικοφ επειςοδίου 

Αντενδείξεισ κεραπείασ ορμονικισ υποκατάςταςθσ 

Για τθ χοριγθςθ ορμονικισ κεραπείασ µε οιςτρογόνο και προγεςτερόνθ ςτθν εμμθνόπαυςθ υπάρχουν 

απόλυτεσ και ςχετικζσ αντενδείξεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται πάντα υπόψθ από τον 
κεράποντα ιατρό. 

Πίνακασ 3. Απόλυτεσ και ςχετικζσ αντενδείξεισ για ορμονικι κεραπεία ςτθν εμμθνόπαυςθ 

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Αδιάγνωςτθ κολπικι αιμόρροια 
Καρκίνοσ του μαςτοφ 

Καρκίνοσ του ενδομθτρίου 

Θρομβοεμβολικι νόςοσ 
Αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο 

Ζμφραγμα 

Θπατικι νόςοσ ι δυςλειτουργία 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Υπζρταςθ 
Υπετριγλυκεριδαιμία 

Συςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ 

Υποκυρεοειδιςμόσ 
Καρκίνοσ των ωοκθκϊν 

Αιμαγγείωμα ιπατοσ 

Επιδείνωςθ ενδομθτρίωςθσ 
Επιδείνωςθ άςκματοσ 

Επιδείνωςθ θμικρανίασ 
Επιλθψία 
Πορφυρία 

Υποαςβεςτιαιμία ςοβαροφ βακμοφ 

 
Βαςικό να κυμάςτε 

 Θ ςυςτθματικι ορμονικι κεραπεία µε οιςτρογόνα μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό µε 
προγεςταγόνο είναι θ πιο αποτελεςματικι επιλογι για τθν αντιμετϊπιςθ αγγειοκινθτικϊν 
ςυμπτωμάτων, εφόςον δεν υπάρχουν αντενδείξεισ 

 Για τθν αντιμετϊπιςθ των κολπικϊν – ουρογεννθτικϊν ςυμπτωμάτων πρζπει να χορθγείται 
ορμονικι κεραπεία με οιςτρογόνο κολπικά, ι και ςυςτθματικά 

 Τα ςχιματα χαμθλισ και πολφ χαμθλισ δόςθσ οιςτρογόνου παρουςιάηουν λιγότερεσ 

ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ, αντιμετωπίηοντασ επαρκζςτατα και τα αγγειοκινθτικά ςυμπτϊματα 
 Θ ορμονικι κεραπεία πρζπει να χορθγείται ςτθ μικρότερθ αποτελεςματικι δόςθ για το 

μικρότερο αναγκαίο διάςτθμα 

 Θ από του ςτόματοσ ορμονικι κεραπεία αυξάνει τον κίνδυνο για 
κρομβοεμβολικά επειςόδια και ότι θ ςυνδυαςμζνθ ορμονικι 

κεραπεία για περιςςότερα από 5 χρόνια αυξάνει τον κίνδυνο για 
καρκίνο του μαςτοφ 
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Είναι δυνατόν να προκφψει εγκυμοςφνθ ςτθν εμμθνόπαυςθ; 

Θ γονιμότθτα μπορεί να διατθρείται ζωσ και για ζνα χρόνο μετά τθν τελευταία περίοδο, ι δφο χρόνια 
αν θ εμμθνόπαυςθ προιλκε πριν τθν θλικία των 50 ετϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι αν μια γυναίκα ζχει 
ελεφκερεσ επαφζσ, είναι δυνατόν να μείνει ζγκυοσ. Είναι ςθμαντικό να κουβεντιάςετε με ζναν ιατρό 
τθν κατάλλθλθ μζκοδο αντιςφλλθψθσ που κα ακολουκιςετε ςε αυτι τθν περίοδο . 

Πϊσ μπαίνει θ διάγνωςθ τθσ πρόωρθσ ωοκθκικισ ανεπάρκειασ; 

Αν θ ζμμθνοσ ρφςθ ςασ παρουςιάηεται ςε πιο αραιά διαςτιματα, ι ςταμάτθςε πριν τθν θλικία των 40 
ετϊν και/ι υποφζρετε από ςυμπτϊματα εμμθνόπαυςθσ, κα πρζπει να επιςκεφκείτε τον ιατρό ςασ. 
Θα υποβλθκείτε ςε αιματολογικζσ εξετάςεισ για να μετρθκοφν τα επίπεδα των ορμονϊν ςασ ϊςτε να 
ενθμερωκείτε αν πρόκειται για πρόωρθ εμμθνόπαυςθ. Θ διάγνωςθ τίκεται με βεβαιότθτα αν οι τιμζσ 
επιβεβαιϊνονται από δφο διαφορετικζσ εξετάςεισ αίματοσ που γίνονται με απόςταςθ 4-6 εβδομάδων. 

Τι τθν προκαλεί; 

Συνικωσ δεν ανευρίςκεται κάποιο αίτιο. Μπορεί να προκλθκεί ιατρογενϊσ μετά από χειρουργικι 
αφαίρεςθ των ωοκθκϊν, χθμειοκεραπεία, ι ακτινοβολία ςτθν περιοχι τθσ λεκάνθσ. Επίςθσ 
παρουςιάηει μία τάςθ να εμφανίηεται ςε άτομα τθσ ίδιασ οικογζνειασ. Πιο ςπάνιεσ αιτίεσ 
περιλαμβάνουν χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ (όπωσ το ςφνδρομο Turner), αλλά και αυτοάνοςεσ 
πακιςεισ όπου το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα επιτίκεται ςτα αναπτυςςόμενα ωοκυλάκια. 

Ποιοι κίνδυνοι ςχετίηονται με τθν πρόωρθ ωοκθκικι ανεπάρκεια; 

Είναι πολφ πικανό να βιϊςετε εμμθνοπαυςιακά ςυμπτϊματα όπωσ εξάψεισ και εναλλαγζσ ςτθ 
διάκεςθ. Μακροπρόκεςμα βρίςκεςτε ςε αυξθμζνο κίνδυνο να εμφανίςετε οςτεοπόρωςθ και 
καρδιαγγειακά νοςιματα. Θ ςθμαντικότερθ επίπτωςθ όμωσ τθσ πρόωρθσ ωοκθκικισ ανεπάρκειασ 
αφορά τθ μείωςθ του δυναμικοφ γονιμότθτάσ ςασ και τισ πικανότθτεσ να μείνετε ζγκυοσ, οι οποίεσ 
μειϊνονται δραματικά. 

Υπάρχει κεραπεία; 

Θ αντιμετϊπιςθ τθσ πρόωρθσ ωοκθκικισ ανεπάρκειασ ζγκειται ςτθν αναπλιρωςθ των ορμονϊν που 
λείπουν είτε ςτθ μορφι τθσ κεραπείασ ορμονικισ υποκατάςταςθσ, είτε με λιψθ του ςυνδυαςμζνου 
αντιςυλλθπτικοφ χαπιοφ. Και τα δφο είναι εξίςου αποτελεςματικά ςτθν αντιμετϊπιςθ των εξάψεων 
και τθν πρόλθψθ τθσ οςτεοπόρωςθσ. 

Το αντιςυλλθπτικό χάπι ζχει το πλεονζκτθμα ότι προςφζρει αντιςφλλθψθ, όμωσ θ κεραπεία 
ορμονικισ υποκατάςταςθσ είναι πιο αςφαλισ επιλογι, ιδίωσ αν πάςχετε και από υπζρταςθ. 

Θα πρζπει να ςυνεχίςετε τθν αγωγι τουλάχιςτον ζωσ τθ μζςθ θλικία εμμθνόπαυςθσ, εκτόσ αν 

προκφψουν αντενδείξεισ. Λαμβάνοντασ τθ κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ απλϊσ αντικακιςτάτε 
τισ ορμόνεσ που κα είχε ο οργανιςμόσ ςασ αν οι ωοκικεσ λειτουργοφςαν, επομζνωσ δεν διατρζχετε 
παραπάνω κινδφνουσ.  

Αν επικυμείτε τθν επίτευξθ εγκυμοςφνθσ κα πρζπει να ςυμβουλευκείτε ζναν 

ειδικό γονιμότθτασ. Θ δωρεά ωαρίων ζχει δϊςει τθ λφςθ ςε πολλά ηευγάρια 
που αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα και αποφαςίηουν να προχωριςουν ςε 
εξωςωματικι γονιμοποίθςθ. 
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Συμπζραςμα 

Γυναίκεσ με πρόωρθ ωοκθκικι ανεπάρκεια κα ηιςουν με τα ςυμπτϊματα τθσ εμμθνόπαυςθσ για το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενιλικθσ ηωισ τουσ. Εφόςον δεν αντιμετωπιςκοφν αποτελεςματικά είναι 

βζβαιο ότι κα ζχουν άςχθμθ ποιότθτα ηωισ και αυξθμζνεσ πικανότθτεσ για τθν εμφάνιςθ 

οςτεοπόρωςθσ, καρδιαγγειακισ νόςου και ενδεχομζνωσ άνοιασ. 

Θ ζγκαιρθ διάγνωςθ τθσ πρόωρθσ ωοκθκικισ ανεπάρκειασ είναι ςθμαντικι για τθν πρόλθψθ των 

επακόλουκων ςυμπτωμάτων. Επιπλζον, θ εκτεταμζνθ ζρευνα δίνει λφςεισ ςτθν αποτελεςματικότερθ 

αντιμετϊπιςι τουσ. Ηθτιςτε άμεςα ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ από τον ιατρό ςασ. 

 

Λαμβάνοντασ τθν απόφαςθ 

Κοινι λιψθ απόφαςθσ 
Αν ςασ ζχει ηθτθκεί να κάνετε κάποια επιλογι κα ζχετε πικανότατα πολλζσ       

απορίεσ. Συηθτιςτε τισ ςκζψεισ ςασ με οικογζνεια και φίλουσ. Καταγράψτε              

τουσ ενδοιαςμοφσ ςασ και φζρτε τθ λίςτα ςτο ραντεβοφ ςασ. 
 

 Κάντε τισ 3 ερωτιςεισ 
Βεβαιωκείτε ότι κα πάρετε ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ ςε 3 

βαςικά ερωτιματα: 

1. Ποιεσ είναι οι επιλογζσ μου; 

2. Ποια τα υπζρ και τα κατά τθσ κάκε επιλογισ για μζνα; 

3. Ποιοσ/ποιοι με ςτθρίηουν ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ; 


