Ενθμερωτικό φυλλάδιο
Δρ Ιωάννθσ Γρυπάρθσ – Μαιευτιρασ, Χειρουργόσ, Γυναικολόγοσ

Επείγουςα Αντιςφλλθψθ
Επείγουςα αντιςφλλθψθ είναι κάκε μζκοδοσ αντιςφλλθψθσ που χρθςιμοποιείται μετά τθ ςυνουςία
και πριν τθν εμφφτευςθ. Μετά τθ χριςθ μιασ μεκόδου ο κίνδυνοσ εγκυμοςφνθσ μειϊνεται κατά 7589%. Συςτινεται να χρθςιμοποιείται μζςα ςε 5 θμζρεσ από τθν επαφι, αλλά είναι περιςςότερο
αποτελεςματικι όςο νωρίτερα εφαρμοςκεί.
Ποιουσ αφορά;



Επαγγελματίεσ υγείασ
Γυναίκεσ αναπαραγωγικισ θλικίασ που ιρκαν ςε επαφι χωρίσ προφυλάξεισ και επικυμοφν να
αποτρζψουν μια πικανι εγκυμοςφνθ

Μζκοδοι
Υπάρχουν δφο μζκοδοι επείγουςασ αντιςφλλθψθσ:
1. Ορμονικζσ μζκοδοι
2. Ενδομιτριο ςπείραμα
Ορμονικζσ μζκοδοι
Τα ορμονικά ςκευάςματα λεβονοργεςτρζλθσ χρθςιμοποιοφνται ςε ςχιμα 0.75mg ςε δφο δόςεισ, ι ςε
μία εφάπαξ δόςθ 1.5mg. Άλλο ςχιμα αφορά τθν οξικι ουλιπριςτάλθ µε δόςθ χοριγθςθσ 30 mg
εφάπαξ.
Ενδομιτριο ςπείραμα χαλκοφ
Η τοποκζτθςθ ενδομιτριου ςπειράματοσ χαλκοφ μζςα ςε 5 θμζρεσ από τθν επαφι αποτρζπει τθν
πικανι εγκυμοςφνθ με πολφ μεγάλα ποςοςτά επιτυχίασ. Μετά τθν επίτευξθ τθσ επείγουςασ
αντιςφλλθψθσ μπορεί να παραμείνει ωσ μζςο μόνιμθσ αντιςφλλθψθσ. Το ενδομιτριο ςπείραμα
λεβονοργεςτρζλθσ (Mirena) μζχρι ςτιγμισ δεν ςυςτινεται για επείγουςα
αντιςφλλθψθ.
Μθχανιςμόσ δράςθσ
Ο ακριβισ μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ ορμονικισ επείγουςασ αντιςφλλθψθσ
δεν είναι ακόμθ ξεκάκαροσ, όμωσ κεωρθτικά μπορεί να επθρεάςει τθν
ωρίμανςθ των ωοκυλακίων, τθ διαδικαςία ωορρθξίασ (με κακυςτζρθςθ),
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τθν ποιότθτα τθσ τραχθλικισ βλζννθσ, τθ γονιμοποίθςθ, τθν ανάπτυξθ του ηυγϊτθ, ενϊ φαίνεται να
προκαλεί πτϊςθ ςτθ δεκτικότθτα του ενδομθτρίου αποτρζποντασ τθν εμφφτευςθ. Ο μθχανιςμόσ
δράςθσ διαφζρει ανάλογα με το ςκεφαςμα, αλλά και για το ίδιο το ςκεφαςμα εξαρτάται από τθ
χρονικι ςτιγμι τθσ λιψθσ ςε ςχζςθ με τθν επαφι και τθν ωορρθξία.
Η ορμονικι επείγουςα αντιςφλλθψθ δεν μπορεί να ςταματιςει μια εγκυμοςφνθ που ζχει ιδθ
εγκαταςτακεί, ι να βλάψει ζνα ιδθ αναπτυςςόμενο ζμβρυο, οπότε δεν μπορεί να εκλθφκεί ωσ
ζκτρωςθ.
Το ενδομιτριο ςπείραμα χαλκοφ αποτρζπει τθ γονιμοποίθςθ προκαλϊντασ μια χθμικι αλλαγι ςτο
ςπζρμα και το ωάριο προτοφ αυτά ςυναντθκοφν, ενϊ αποτρζπει και τθν εμφφτευςθ.
Αποτελεςματικότθτα
Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΠΟΥ) αναφζρει ποςοςτό εγκυμοςφνθσ 1.2-2.1% μετά τθ χριςθ
λεβονοργεςτρζλθσ, ανάλογα με το χρόνο λιψθσ του χαπιοφ ςε ςχζςθ με τθ ςυνουςία. Η
λεβονοργεςτρζλθ βρζκθκε να ζχει τθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα (89%) μεταξφ των ορμονικϊν
μεκόδων και θ εφάπαξ δόςθ 1.5mg να είναι εξίςου αποτελεςματικι με το ςχιμα 2 δόςεων. Η
μιφεπριςτόνθ (mifegyne) αν και δεν ςυςτινεται ωσ μζκοδοσ επείγουςασ αντιςφλλθψθσ είναι 6 φορζσ
πιο αποτελεςματικι από όλεσ τισ άλλεσ ορμονικζσ μεκόδουσ ςε δόςθ 25-50mg.
Η τοποκζτθςθ ενδομιτριου ςπειράματοσ χαλκοφ μζςα ςε 5 θμζρεσ είναι ςθμαντικά πιο
αποτελεςματικι από οποιαδιποτε μζκοδο ορμονικισ αντιςφλλθψθσ. Ζχει αναφερκεί μόνο μία κφθςθ
μετά τθν τοποκζτθςθ ςπειράματοσ χαλκοφ και θ αποτελεςματικότθτα φκάνει κοντά ςτο 99%.
Έχει ςθμαςία πόςο κοντά ςτθ ςεξουαλικι επαφι κα πάρω το χάπι;
Η αποτελεςματικότθτα τθσ επείγουςασ αντιςφλλθψθσ μειϊνεται όςο μεγαλφτεροσ είναι ο χρόνοσ που
παρζρχεται από τθ ςεξουαλικι επαφι ωσ τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ. Η λεβονοργεςτρζλθ αποτρζπει
το 95% των κυιςεων όταν λθφκεί ςε διάςτθμα <24 ωρϊν από τθν επαφι, ενϊ θ αποτελεςματικότθτά
τθσ πζφτει ςτο 85% αν λθφκεί ςτισ 25-48 ϊρεσ από τθν επαφι και ςτο 58% ςτισ 49-72 ϊρεσ.
Επανειλθμμζνθ χριςθ τθσ επείγουςασ αντιςφλλθψθσ ωσ μόνιμθ μζκοδοσ αντιςφλλθψθσ δεν
ςυνιςτάται, κακϊσ εμφανίηει μικρι αποτελεςματικότθτα.
Σε ποιεσ περιπτϊςεισ μπορϊ να καταφφγω ςε επείγουςα αντιςφλλθψθ;
Η ορμονικι επείγουςα αντιςφλλθψθ ενδείκνυται για οποιαδιποτε γυναίκα που εμφανίηεται μζςα ςε 5
θμζρεσ μετά από μια ςεξουαλικι επαφι χωρίσ ι ανεπαρκι προςταςία και δεν επικυμεί εγκυμοςφνθ.
Η τοποκζτθςθ ενδομιτριου ςπειράματοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ζωσ 7 θμζρεσ μετά τθ
ςεξουαλικι επαφι χωρίσ προςταςία.
Μια ςεξουαλικι επαφι κεωρείται χωρίσ προςταςία αν ςυμβεί κάποιο από τα παρακάτω:







Αποτυχία χριςθσ μιασ αντιςυλλθπτικισ μεκόδου
Σπάςιμο προφυλακτικοφ ι διαρροι
Μετατόπιςθ διαφράγματοσ ι τραχθλικισ κάψασ
Μθ λιψθ ενόσ αντιςυλλθπτικοφ διςκίου τθν πρϊτθ εβδομάδα
Μθ λιψθ 3 ι περιςςότερων διςκίων τθ 2θ ι 3θ εβδομάδα
Μθ λιψθ ενόσ χαπιοφ προγεςταγόνου
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Αποκόλλθςθ αντιςυλλθπτικοφ επικζματοσ
Κακυςτζρθςθ ζνεςθσ Depo-Provera για πάνω από 2 εβδομάδεσ
Εκςπερμάτιςθ ςτα ζξω γεννθτικά όργανα
Σεξουαλικι κακοποίθςθ γυναίκασ που δεν χρθςιμοποιεί αξιόπιςτθ αντιςυλλθπτικι μζκοδο

Επειδι ο κακοριςμόσ τθσ γόνιμθσ περιόδου ςε κάκε κφκλο είναι ιδιαίτερα δφςκολοσ, θ επείγουςα
αντιςφλλθψθ κα πρζπει να εφαρμόηεται ανεξάρτθτα από τθ μζρα του κφκλου που ζγινε θ επαφι.
Υπάρχουν περιπτϊςεισ που θ επείγουςα αντιςφλλθψθ αντενδείκνυται;
Δεν υπάρχουν απόλυτεσ αντενδείξεισ για τθν επείγουςα αντιςφλλθψθ εκτόσ από τθν ίδια τθν
εγκυμοςφνθ. Πρόςφατεσ μελζτεσ δεν ζδειξαν καμία τερατογόνο δράςθ ςτο νεογνό ι δυςμενι ζκβαςθ
τθσ εγκυμοςφνθσ, επομζνωσ δε ςυςτινεται διακοπι μιασ πικανισ εγκυμοςφνθσ. Οφτε ο κθλαςμόσ
κεωρείται αντζνδειξθ, οπότε θ μόνθ πραγματικι αντζνδειξθ είναι γνωςτι αλλεργία ςε κάποια από τισ
ουςίεσ τθσ επείγουςασ αντιςφλλθψθσ.
Γυναίκεσ με αντζνδειξθ για κακθμερινι χριςθ αντιςυλλθπτικϊν όπωσ καπνίςτριεσ άνω των 35 ετϊν,
μποροφν με αςφάλεια να χρθςιμοποιιςουν επείγουςα αντιςφλλθψθ, κακϊσ θ διάρκεια επίδραςθσ
είναι ιδιαίτερα μικρι. Επίςθσ, δεν ζχει αποδειχκεί πρόςκετοσ κίνδυνοσ για φλεβοκρόμβωςθ. Το χάπι
λεβονοργεςτρζλθσ κεωρθτικά δεν ζχει κάποιο κίνδυνο κρομβοεμβολισ και προτιμάται για γυναίκεσ
με απόλυτθ αντζνδειξθ ςτα οιςτρογόνα, όπωσ γυναίκεσ με κρομβοφιλία, ιςτορικό εγκεφαλικοφ
επειςοδίου και θμικρανίεσ.
Όςον αφορά τον κίνδυνο εξωμθτρίου κφθςθσ, μια πρόςφατθ αναςκόπθςθ αναφζρει ότι ο κίνδυνοσ
δεν υπερβαίνει αυτόν του γενικοφ πλθκυςμοφ.
Για το ενδομιτριο ςπείραμα χαλκοφ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ:




Να αποκλείεται θ πικανότθτα εγκυμοςφνθσ με τεςτ κφθςθσ (είτε οφρων, είτε β-hCG οροφ)
Δεν πρζπει να υπάρχει πρόςφατο επειςόδιο φλεγμονϊδουσ νόςου τθσ πυζλου και ςθμεία
ενεργοφ κολπικισ ι τραχθλικισ λοίμωξθσ
Κατά τθν τοποκζτθςθ πρζπει να λαμβάνονται καλλιζργειεσ για χλαμφδια και γονόρροια

Σε γυναίκεσ υψθλοφ κινδφνου για ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα, κα πρζπει να χορθγείται
προφυλακτικά αντιβίωςθ, όπωσ μια εφάπαξ δόςθ αηικρομυκίνθσ 1gr, ι δοξυκυκλίνθσ 200mg.
Μπορεί μετά τθν επείγουςα αντιςφλλθψθ να εμφανιςτοφν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ;
Στισ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ τθσ λεβονοργεςτρζλθσ περιλαμβάνονται ναυτία, ζμετοι, ηάλθ και
κόπωςθ. Μπορεί να ςυν-χορθγθκεί αντιεμετικό για τθ μείωςθ του κινδφνου ναυτίασ και εμζτου. Αν
προκφψει ζμετοσ μζςα ςτισ πρϊτεσ 2 ϊρεσ από τθ λιψθ, κα πρζπει θ δόςθ να επαναλθφκεί. Μετά τθν
τοποκζτθςθ ενδομιτριου ςπειράματοσ ζχουν αναφερκεί πυελικόσ πόνοσ, ανϊμαλθ κολπικι
αιμόρροια, πυελικι λοίμωξθ, διάτρθςθ τθσ μιτρασ και απϊλεια του
ςπειράματοσ.
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Τι πρζπει να κάνω μετά;
Εάν θ ζμμθνοσ ρφςθ δεν ζχει επανζλκει μετά από 21 θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ επείγουςασ
αντιςφλλθψθσ, κα πρζπει να κάνετε ζνα τεςτ κυιςεωσ. Παράλλθλα, κα πρζπει να κουβεντιάςετε με
τον ιατρό ςασ για μεκόδουσ αντιςφλλθψθσ και για προλθπτικό ζλεγχο για ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα
νοςιματα.
Πότε εμφανίηεται ξανά θ περίοδοσ;
Οι περιςςότερεσ γυναίκεσ κα ζχουν κανονικι περίοδο μζςα ςε 3 εβδομάδεσ από τθ λιψθ επείγουςασ
αντιςφλλθψθσ. Σε μελζτθ του Π.Ο.Υ ςε γυναίκεσ που ζλαβαν 2 δόςεισ λεβονοργεςτρζλθσ, 15% των
γυναικϊν εμφάνιςαν ζμμθνο ρφςθ νωρίτερα από το αναμενόμενο, 57% με απόκλιςθ 3 θμερϊν, ενϊ το
28% με κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ από 3 θμζρεσ.
Συμπζραςμα
Η επείγουςα αντιςφλλθψθ προςφζρει αςφαλι και αποτελεςματικι εναλλακτικι αγωγι για
ανεπικφμθτεσ κυιςεισ. Η αποτελεςματικότθτα αυξάνεται όςο πιο κοντά ςτθ χρονικι ςτιγμι τθσ
ςεξουαλικισ επαφισ γίνει θ λιψθ.
Συςτάςεισ:





Ορμονικι επείγουςα αντιςφλλθψθ κα πρζπει να λαμβάνεται ζωσ 5 θμζρεσ από τθ ςεξουαλικι
επαφι, ενϊ θ τοποκζτθςθ ενδομιτριου ςπειράματοσ να γίνει μζςα ςε 7 θμζρεσ
Όςο νωρίτερα γίνει θ λιψθ τθσ ορμονικισ αντιςφλλθψθσ, τόςο πιο αποτελεςματικι είναι
Ζλεγχοσ για εγκυμοςφνθ κα πρζπει να πραγματοποιείται αν δεν ζχει επανζλκει θ ζμμθνοσ
ρφςθ 21 θμζρεσ μετά τθ λιψθ επείγουςασ αντιςφλλθψθσ
Δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ διακοπισ κφθςθσ που προζκυψε από αποτυχία τθσ επείγουςασ
αντιςφλλθψθσ

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;
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