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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ 

Χ. Κωτσικόρου, Γ. Παλτόγλου, Θ. Καλαμπόκας, Κ. Μπακαλιάνου, Ν. Σαλάκος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως αντισύλληψη ορίζεται η εφαρμογή τεχνικών με σκοπό την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης κύησης. Αυτό επιτυγ-

χάνεται με την παρεμπόδιση είτε της γονιμοποίησης του ωαρίου, είτε της εμφύτευσης του ήδη γονιμοποιημένου 
ωαρίου. Η προσπάθεια για έλεγχο των γεννήσεων άρχισε πριν από πολλά χρόνια και οι αντισυλληπτικές μέθοδοι 
είναι, πλέον, πολλές. Σημαντική είναι η παροχή σωστής ενημέρωσης σχετικά με αυτές, έτσι ώστε το εκάστοτε ζευγάρι 
να είναι σε θέση να επιλέξει τη μέθοδο που του ταιριάζει και να μειωθεί έτσι ο αριθμός των ανεπιθύμητων κυήσεων 
και άρα και των εκτρώσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: αντισύλληψη, προφυλακτικό, φυσική μέθοδος, ορμονικός, γονιμότητα, στείρωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιστορία της αντισύλληψης χάνεται στα βάθη των αιώνων, πρωτοεμφανίσθηκε στην προϊστορία και ξεκίνησε με 

την ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ της συνουσίας και της εγκυμοσύνης. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εμφα-
νίστηκαν πολλές μέθοδοι αντισύλληψης από τις οποίες πολλές ήταν και είναι φυσικές και άλλες τεχνητές, από την 
χρήση μηχανικών εξαρτημάτων μέχρι τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών.

Η αντισύλληψη, ως πρακτική ελέγχου της ανθρώπινης γονιμότητας είναι τόσο παλαιά. Η αρχαιότερη καταγραφή 
τρόπου παρασκευής αντισυλληπτικής μεθόδου είναι μια σειρά αρχαίων Αιγυπτιακών οδηγιών για την κατασκευή 
ενός αντισυλληπτικού πεσσού φτιαγμένο από διάφορες όξινες ουσίες (από κόπρανα κροκόδειλου) και μέλι ή λάδι 
ως λιπαντικό. Στον περίφημο Αιγυπτιακό πάπυρο του Ebers (1550 π.Χ.) περιγράφονται αντισυλληπτικά κολπικά 
υπόθετα κατασκευασμένα από σπόρους, μέλι και ακακία.

Από τον Συριανό τον Εφέσιο, 15 αιώνες αργότερα συνίσταται ως αντισυλληπτικό μέσο η απόφραξη του τραχηλικού 
στομίου με διάφορες ουσίες ή βαμβάκι. 

Επιπλέον, οι θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του χριστιανισμού, επέβαλαν περιορισμούς στις σεξουαλικές 
επαφές οι οποίοι έμμεσα αποτελούσαν αντισυλληπτικές μεθόδους. Μάλιστα, ο Επίσκοπος Augustine of Hippo 
(350–430 μΧ), κήρυττε ότι ο αυνανισμός και άλλες μη παραγωγικές σεξουαλικές δραστηριότητες ήταν “αφύσικες” 
αμαρτίες διότι ήσαν κατά της σύλληψης και ήσαν χειρότερες αμαρτίες από τη πορνεία, το βιασμό, την αιμομιξία, 
και τη μοιχεία. Το 800 μΧ., οι χριστιανοί έπρεπε να τηρούν αποχή από σεξουαλική επαφή το λιγότερο 5 μήνες το 
χρόνο και, φυσικά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στη Βίβλο, επίσης, αναφέρεται η διακεκομμένη συνουσία ως 
αντισυλληπτική μέθοδος.

Η φυλή Niddah των Εβραίων απαγόρευε την σεξουαλική επαφή κατά την διάρκεια της περιόδου και μία εβδο-
μάδα μετά, φέρνοντας έτσι σε επαφή τον άνδρα και τη γυναίκα κατά την περίοδο της μεγαλύτερης γονιμότητας στη 
γυναίκα.

Ευρύτερα διαδεδομένος τρόπος αντισύλληψης κατά το Μεσαίωνα ήταν οι ζώνες αγνότητας οι οποίες θεωρούνται 
ιταλική εφεύρεση, για την ακρίβεια φλωρεντιανή (Εικόνα 1). 

Ο περίφημος Giacomo Casanova (1725 – 1798) περιγράφει μια μέθοδο αντισύλληψης που μπορεί να θεωρηθεί σαν 
πρόδρομος της τραχηλικής κάψας. Τοποθετούσε το ημισφιγμένο μισολέμονο (ποσφήκτρα) στον κόλπο της συντρόφου 
του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τον τράχηλο.

Η πιο παλιά αναφορά στη χρήση προφυλακτικού από άνδρα γίνεται σε ζωγραφιά σε αρχαίο σπήλαιο στη Γαλλία, που 
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χρονολογείται πριν από 12.000–15.000 
χρόνια. Στην ευρωπαϊκή αριστοκρατία, 
κατά τον 17ο αιώνα, βρίσκονταν σε χρήση 
προφυλακτικά κατασκευασμένα από έ-
ντερο ζώων. Οι κινέζοι χρησιμοποιούσαν 
λαδωμένο χαρτί, ενώ οι Ιάπωνες χρησι-
μοποιούσαν θήκες από επεξεργασμένο 
δέρμα. Μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία 
των προφυλακτικών, άρχισε με την ε-
φαρμογή του βουλκανισμού του καου-
τσούκ στη δεκαετία 1840-50. Στις αρχές 
του 20ου αιώνα, αρχίζει η κατασκευή 
προφυλακτικών από ελαστικό, ενώ το 
1956 γίνεται η πρώτη κλινική εφαρμογή 
των αντισυλληπτικών δισκίων από τον 
Gregory Pincus για αναστολή της ωοθυλα-
κιορρηξίας. Τα ενδομήτρια σπειράματα 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στις 
αρχές του 20ου αιώνα από τον Richard 
Richter. Με άλλη μορφή ήταν γνωστά 
στην Αραβία 3000 χρόνια πριν.

Σήμερα, οι αντισυλληπτικές μέθοδοι 
χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
•Φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης
•Μέθοδοι φραγμού
•�Ενδομήτρια σπειράματα (IUDs-

Intrauterine Devices)
•Ορμονική αντισύλληψη
•Μόνιμη αντισύλληψη
Φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης θεω-

ρούνται η μέθοδος του θηλασμού, η μέ-
θοδος της περιοδικής αποχής ή μέθοδος 

ρυθμού, η θερμομετρική μέθοδος, η ημερολογιακή μέθοδος και η μέθοδος της διακεκομμένης συνουσίας.
Μέθοδος θηλασμού: Κατά την περίοδο της γαλουχίας η έκκριση της LH ελαττώνεται και αναστέλλεται, έτσι, η 

ωρίμανση του ωοθηλακίου. 
Περιοδική αποχή (μέθοδος ρυθμού): Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε τρεις υποθέσεις. α) το ωάριο μπορεί να γονιμο-

ποιηθεί μόνο στις 24 πρώτες ώρες μετά την ωοθυλακιορρηξία, β) τα σπερματοζωάρια διατηρούν τη γονιμοποιητική 
τους ικανότητα για 48 ώρες μετά την εκσπερμάτιση και γ) η ωοθυλακιορρηξία συνήθως συμβαίνει 14 περίπου ημέρες 
πριν από την αρχή της επόμενης έμμηνης ρύσης. Έτσι, η γυναίκα καταγράφει τη διάρκεια των κύκλων της για έναν 
περίπου χρόνο και κατόπιν αφαιρεί έως 11 ημέρες από το μικρότερο κύκλο και έως 18 ημέρες από το μεγαλύτερο και 
το χρονικό διάστημα που προκύπτει είναι η γόνιμη περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να αποφεύγονται 
οι σεξουαλικές επαφές. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι μικρή, διότι οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται 
είναι σχετικά μεταβλητές από κύκλο σε κύκλο.

Θερμομετρική μέθοδος: Το ποσοστό αποτυχίας της μεθόδου αυτής κυμαίνεται σε 2-3%. Η γυναίκα μετρά κάθε 
πρωί τη θερμοκρασία της. Την ημέρα της ωορρηξίας η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά μισό βαθμό και επομένως η 
γυναίκα θα αποφύγει την επαφή.

Ημερολογιακή μέθοδος: Η γυναίκα μετρά τις ημέρες κάθε κύκλου της για τουλάχιστον 6 μήνες. Αφαιρεί 18 η-
μέρες από το χρονικό μήκος του βραχύτερου κύκλου (έναρξη γόνιμης φάσης) και 11 ημέρες από το χρονικό μήκος 
του μακρύτερου κύκλου (λήξη γόνιμης φάσης). Στο μεσοδιάστημα που προκύπτει το ζευγάρι χρησιμοποιεί κάποια 
μέθοδο αντισύλληψης.

Διακεκομμένη συνουσία: Αφορά στην απόσυρση του πέους από τον κόλπο πριν την εκσπερμάτιση και αποτελεί την 
πιο παλαιά αντισυλληπτική μέθοδο. Απαιτεί πείρα και επαρκή αυτοέλεγχο από τον άνδρα και τα ποσοστά αποτυχίας 
της μεθόδου συνίστανται σε 38% με τη συνήθη χρήση και σε 10% με την βέλτιστη χρήση. Οι εκκρίσεις του πέους πριν 
από την εκσπερμάτιση μπορεί να περιέχουν μέχρι και 50.000 σπερματοζωάρια, αλλά οι πιθανότητες σύλληψης με αυτό 

Φυσικές Θηλασμός

Μέθοδος ρυθμού

Θερμομετρική μέθοδος

Ημερολογιακή μέθοδος

Διακεκομμένη συνουσία

Φραγμού Ανδρικό προφυλακτικό

Γυναικείο προφυλακτικό

Κολπικό διάφραγμα

Κολπικός σπόγγος

Σπερματοκτόνα κολπικά ενθέματα

Ενδομήτρια σπειράματα Χαλκού (Τcu-380A, MLCu-375)

Με προγεστερόνη (Progestasert)

Ορμονική Αντισυλληπτικά δισκία

Χάπι της επόμενης ημέρας

Κολπικός δακτύλιος

Διαδερμικά αντισυλληπτικά

Αντισυλληπτική ένεση προγεσταγόνου

Υποδόριο εμφύτευμα

Μόνιμη Ανδρική στείρωση

Γυναικεία στείρωση

Πίνακας 1. Αντισυλληπτικές Μέθοδοι
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τον αριθμό είναι μικρές. Το πέος πρέπει να αποσύρεται ολοκληρωτικά και από τον κόλπο και από τα έξω γεννητικά 
όργανα, αφού έχει προκύψει εγκυμοσύνη από εκσπερμάτιση στα έξω γεννητικά όργανα χωρίς διείσδυση.

Στις μεθόδους φραγμού ανήκουν το ανδρικό και γυναικείο προφυλακτικό, το διάφραγμα, η τραχηλική κάψα, οι 
κολπικοί σπόγγοι και τα σπερματοκτόνα κολπικά ενθέματα. 

Ανδρικό προφυλακτικό: Τα σύγχρονα προφυλακτικά κατασκευάζονται από ελαστικό latex, έχουν σχήμα σακούλας 
και συνήθως φέρουν στο άκρο τους ένα μικρό εξόγκωμα το οποίο λειτουργεί ως δεξαμενή υποδοχής σπέρματος. Το 
ανδρικό προφυλακτικό λειτουργεί ως φραγμός διασποράς του σπέρματος μέσα στον κόλπο. Προστατεύει από τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όσο και από τα επακόλουθα αυτών όπως είναι, για παράδειγμα, η πυελική 
φλεγμονή, ο καρκίνος του τράχηλου της μήτρας κ.ά. Είναι ασφαλής και πλήρως αναστρέψιμη μέθοδος χωρίς ορμονικές 
παρενέργειες. Έχει ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 97% όταν γίνεται σωστή χρήση, είναι διαθέσιμο σχεδόν παντού, 
είναι οικονομικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άντρες οποιασδήποτε ηλικίας ενώ δεν απαιτεί συχνή ιατρική 
παρακολούθηση. Τέλος, έχει ευεργετική δράση στην περίπτωση της πρόωρης εκσπερμάτισης.

Τα μειονεκτήματα της πιο διαδεδομένης αντισυλληπτικής μεθόδου είναι τα εξής: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άτομα αλλεργικά στο latex, ελαττώνει τη σεξουαλική ευχαρίστηση και την αίσθηση της ηδονής, προϋποθέτει τη 
συνεργασία του άντρα στην αντισύλληψη, απαιτεί προσοχή τόσο στη χρήση όσο και στη διατήρηση του πριν από αυτή 
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λιπαντικά που έχουν σαν βάση λιποδιαλυτές ουσίες. 

Γυναικείο προφυλακτικό (Εικόνα 3): Είναι ένα κάλυμμα από καουτσούκ που μπαίνει ως καμπύλη στον κόλπο και 
καλύπτει το εσωτερικό του, εμποδίζοντας την είσοδο σπερματοζωαρίων στον τράχηλο. Η γυναίκα το τοποθετεί αμέ-
σως πριν και το αφαιρεί αμέσως μετά τη σεξουαλική πράξη. Με ορθή χρήση το ποσοστό αποτυχίας είναι 2,6%. Οι 
καιροσκοπικές μελέτες των γυναικών που χρησιμοποίησαν το γυναικείο προφυλακτικό δεν έδειξαν κανένα σημείο 
κάκωσης και η βακτηριακή χλωρίδα δεν είχε μεταβληθεί.

Κολπικό διάφραγμα: Αποτελείται από ένα κυκλοτερές ελατήριο που καλύπτεται από ελαστικό latex και τοποθετείται 
στον κόλπο έτσι ώστε να καλύπτει τον τράχηλο. Ενεργεί ως μηχανικός φραγμός στην άνοδο του σπέρματος στη μήτρα, 

Πλεονεκτήματα των συνδυασμένων αντισυλλη-
πτικών 

Μειονεκτήματα των συνδυασμένων αντισυλληπτικών

•  Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας (99,95% με σωστή 
χρήση)

•  Βελτιώνουν τα συμπτώματα δυσμηνόρροιας, 
προεμμηνορυσιακού συνδρόμου και ακμής

•  Μειώνουν τον κίνδυνο για καλοήθεις παθήσεις 
του μαστού

•  Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ενδομητρί-
ωσης

•  Μειώνουν τον κίνδυνο για την εμφάνιση καρκίνου 
των ωοθηκών και του ενδομητρίου

•  Βοηθούν στην αντιμετώπιση της σιδηροπενικής 
αναιμίας των γυναικών εξαιτίας μεγάλης αιμορ-
ραγίας κατά την έμμηνο ρύση (περίοδο)

•  Μειώνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη οστεο-
πόρωσης

•  Βοηθούν στη θεραπεία των κύστεων των ωοθη-
κών, αλλά και στην πρόληψη εμφάνισής τους

•  Μειώνουν το ποσοστό των πυελικών φλεγμονών 
(PID) 

•  Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από τη σωστή καθημερινή χρήση τους

•  Αυξάνουν τις πιθανότητες θρομβοεμβολικών επεισοδίων (εν 
τω βάθει φλεμβοθρομβώσεις, έμφραγμα του μυοκαρδίου) σε 
γυναίκες με προδιάθεση ή σε δεινές καπνίστριες

•  Το 3% των γυναικών που λαμβάνουν συνδυασμένο αντισυλ-
ληπτικό χάπι εμφανίζει αρτηριακή υπέρταση, που υποχωρεί 
μετά τη διακοπή της αγωγής

•  Αυξάνουν (σε μικρό βαθμό) την πιθανότητα για εμφάνιση 
καρκίνου ή προκαρκινικών νεοπλασιών στον τράχηλο της 
μήτρας

•  Αυξάνουν το ποσοστό χολολιθιάσεων, καθώς και ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου

•  Έχουν κατηγορηθεί ως τερατογόνοι παράγοντες για το ανα-
πτυσσόμενο έμβρυο. 

•  Επηρεάζουν αρνητικά το μητρικό γάλα σε ό,τι αφορά τόσο 
την ποσότητα όσο και την ποιότητά του. 

Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Συνδυασμένων Αντισυλληπτικών
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αλλά και ως υποδοχέας σπερματοκτόνων ουσιών, που τις 
περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
αυτό. Έχει αποτελεσματικότητα γύρω στο 85%. 

Τραχηλική κάψα: Είναι διάφραγμα σε σχήμα δακτυ-
λήθρας με παχύτερες βάσεις και εφαρμόζει πλήρως στον 
τράχηλο.

Το κολπικό διάφραγμα και η τραχηλική κάψα διατίθενται 
σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τη διάμετρο του κόλπου 
ή του τράχηλου, αντίστοιχα.

Κολπικός σπόγγος: Μικρός στρογγυλός σπόγγος κα-
τασκευασμένος από πολυουρεθάνη, με ένα εντύπωμα 
στο κέντρο του, έτσι ώστε να εφαρμόζει στον τράχηλο 
και μια ταινία για την αφαίρεση του. Είναι εμποτισμένος 
με σπερματοκτόνες ουσίες και αντιβιοτικά, όπως είναι η 
nonoxynol-9 και το Benzakonium. Τοποθετείται στον κόλπο 
από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι 24 ώρες πριν από τη σε-
ξουαλική επαφή. Μπορεί να κρατηθεί για τουλάχιστον 12 
ώρες μετά την επαφή, ώστε η γυναίκα να έχει τη δυνατότητα 
για επαναλαμβανόμενες επαφές. Αν τοποθετηθεί σωστά, 
παρουσιάζει ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 94%.

Σπερματοκτόνα κολπικά ενθέματα: Μη ιονικά επιφανειοδραστικά απορρυπαντικά που ακινητοποιούν το σπέρμα. 
Πρέπει να τοποθετούνται στον κόλπο δέκα λεπτά έως μισή ώρα πριν από την επαφή προκειμένου να δράσουν. Αν 
η συνουσία καθυστερήσει πάνω από μια ώρα ή επαναληφθεί, είναι αναγκαία η εκ νέου χρησιμοποίηση σπερματο-
κτόνου. Διατίθενται σε διάφορες μορφές όπως κολπικές κρέμες ή gel και κολπικά υπόθετα ή αφρό. Έχουν γενικά 
πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχίας σαν μοναδική μέθοδος και συνιστάται να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μα μια 
άλλη μέθοδο φραγμού από αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω.

Τα ενδομητρικά σπειράματα (IUDs-Intrauterine Devices) (Εικόνα 4) χωρίζονται σε σπειράματα χαλκού (Τcu-380A, 
MLCu-375) και σε σπειράματα με προγεστερόνη (Progestasert). Είναι συσκευές από μαλακό εύκαμπτο πλαστικό 
ή συνδυασμός πλαστικού και μετάλλου, μήκους 2-4 εκατοστών, που τοποθετούνται στην κοιλότητα της μήτρας και 
προσφέρουν υψηλής αποτελεσματικότητας αντισύλληψη. Εμποδίζουν τη γονιμοποίηση, αναστέλλοντας την άνοδο 
του σπέρματος προς τις σάλπιγγες και την ικανότητα του σπέρματος να γονιμοποιήσει το ωάριο. Προκαλούν τη δη-
μιουργία ενός «βιολογικού αφρού» εντός της ενδομητριακής κοιλότητας, ο οποίος περιέχει ινώδες, φαγοκύτταρα και 
πρωτεολυτικά ένζυμα. Η αντισυλληπτική του αποτελεσματικότητα δεν βασίζεται στην παρεμπόδιση της εμφύτευσης, 
αν και το φαινόμενο αυτό επίσης λαμβάνει χώρα και αποτελεί τη βάση για τη χρήση των ενδομήτριων σπειραμάτων 
από χαλκό στην επείγουσα αντισύλληψη. Το ενδομητρικό σπείραμα δεν αποτελεί εκτρωτικό μέσο. Η αντισυλληπτι-
κή τους δράση είναι μακροχρόνια. Έτσι, στα περιέχοντα χαλκό IUD διαρκεί για 5 έτη και είναι μέθοδος υψηλής 
αντισυλληπτικής αποτελεσματικότητας. Τα σπειράματα του χαλκού δεν εμφανίζουν ορμονικές παρενέργειες, δεν 
επηρεάζουν την ποσότητα του γάλακτος στην περίοδο του θηλασμού και τέλος, είναι μέθοδος άμεσα αντιστρεπτή. Η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου φτάνει το 97%.

Στην ορμονική αντισύλληψη ανήκουν τα αντισυλληπτικά δισκία, το «χάπι της επόμενης ημέρας» (επείγουσα αντι-
σύλληψη), η αντισυλληπτική ένεση προγεσταγόνου και το υποδόριο εμφύτευμα.

Αντισυλληπτικά δισκία: Τα χάπια αυτά είναι φαρμακευτικά σκευάσματα, που περιέχουν ορμόνες, όπως αυτές που 
στην πραγματικότητα κυκλοφορούν στο αίμα της γυναίκας και οι οποίες ουσιαστικά καθορίζουν το γυναικείο φύλο. 
Οι ορμόνες αυτές είναι είτε οιστρογόνα είτε προγεσταγόνα. Ο κύριος τρόπος της δράσεως των αντισυλληπτικών 
δισκίων είναι η αναστολή της ωορρηξίας, εμποδίζοντας την μεσοκυκλική αιχμή της LH. Εκτός όμως από αυτή την 
κυρίαρχη αντισυλληπτική δράση το αντισυλληπτικό δισκίο προκαλεί μεταβολές τόσο στο ενδομήτριο όσο και στην 
τραχηλική βλέννα, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της επίτευξης εγκυμοσύνης. Τα αντισυλληπτικά δισκία διακρίνο-
νται, ανάλογα με την σύσταση τους, σε δύο κατηγορίες: α) στα συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία, που περιέχουν 
οιστρογόνα και κάποιο προγεσταγόνο και, β) στα δισκία που περιέχουν μόνο προγεσταγόνο.

1η κατηγορία: Συνδυασμένα αντισυλληπτικά (αιθυνυλοιστραδιόλη + προγεσταγόνο)
Προκαλούν αναστολή της ωορρηξίας εμποδίζοντας την μεσοκυκλική αιχμή της LH που είναι απαραίτητη για να 

γίνει η ωορρηξία. Επίσης η παρουσία προγεστερόνης που περιέχεται από την αρχή στα συνδυασμένα αντισυλλη-
πτικά προκαλεί μεταβολές στο ενδομήτριο και κυρίως στην τραχηλική βλέννα που δεν ευνοούν τη διέλευση των 

Eικόνα 1. Ζώνη αγνότητας.
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σπερματοζωαρίων και κατ’ επέκταση τη γονιμοποίηση τους. Το συνδυασμένο χάπι περιέχει μια σταθερή χαμηλή 
δόση οιστρογόνου και προγεσταγόνου, λαμβάνεται επί 21 ημέρες και στη συνέχεια ακολουθεί μια 7ήμερη διακοπή 
που επάγει την εμμηνορρυσία. Τα οιστρογόνα που χρησιμοποιούνται συνήθως στο συνδυασμένο χάπι είναι η αιθι-
νυλ-οιστραδιόλη και η μεστρανόλη. Αυτά τα αντισυλληπτικά σκευάσματα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την 
επίτευξη αντισύλληψης. 

Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ορμόνες το χάπι μπορεί να διαιρεθεί σε 3 τύπους:
•  Τα μονοφασικά δισκία, τα οποία είναι συνδυασμένα σκευάσματα οιστρογόνων-προγεστερόνης, στα οποία τα 

επίπεδα των ορμονών δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια των 21 ημερών.
•  Τα διφασικά δισκία, όπου τα επίπεδα των ορμονών αλλάζουν κατά την παραγωγική και εκκριτική φάση.
•  Τα τριφασικά δισκία, τα οποία κατά τη διάρκεια των 21 ημερών που χρησιμοποιούνται μιμούνται τον κύκλο, δηλαδή 

αλλάζουν τα επίπεδα των ορμονών στην παραγωγική, ωοθηλακιορηκτική και εκκριτική φάση του κύκλου14.
Τα συνδυασμένα δισκία εκτός από μέσο αντισύλληψης, χρησιμοποιούνται και θεραπευτικά για τις διαταραχές του 

κύκλου, του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών και της ενδομητρίωσης. 
2η κατηγορία. Αντισυλληπτικά χάπια μόνο με προγεσταγόνο (mini pills).
Η δράση τους δεν σχετίζεται με την αναστολή της ωοθυλακιορρηξίας αλλά με τροποποίηση της τραχηλικής βλέν-

νας και με ωχρινοποίηση του ενδομητρίου, το οποίο γίνεται ακατάλληλο για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου 
ωαρίου. Τα σκευάσματα αυτά λαμβάνονται καθημερινά σε ένα συνεχές σχήμα και αποδίδουν μία χαμηλή, συνεχή 
δόση φαρμάκου. Έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα. Δεν έχουν τους κινδύνους από την οιστρογονική δράση των 
συνδυασμένων αντισυλληπτικών, οπότε χορηγούνται σε γυναίκες που έχουν αντένδειξη για κάποιο λόγο να πάρουν 
οιστρογόνα. Χορηγούνται αμέσως μετά τον τοκετό χωρίς καμιά παρενέργεια για το νεογνό και τον θηλασμό. Όπως 
και με τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά, η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την σωστή καθημερινή χρήση. 
Παρουσιάζουν σχετική αύξηση του κινδύνου για εξωμήτρια κύηση και αυξημένη συχνότητα λειτουργικών ωοθηκικών 
κύστεων.

Επείγουσα αντισύλληψη: Είναι περιστασιακή μέθοδος αντισύλληψης που προλαμβάνει την εγκυμοσύνη μετά από 
σεξουαλική επαφή που πραγματοποιήθηκε χωρίς ή με ανεπαρκή μέτρα αντισύλληψης. Πρόκειται για την επείγουσα 
λήψη αντισυλληπτικών δισκίων η οποία καταστέλλει την ωορρηξία εμποδίζοντας τη γονιμοποίηση, ή μεταβάλλει το 
ενδομήτριο, εμποδίζοντας έτσι την εμφύτευση του ήδη γονιμοποιημένου ωαρίου. Όσο νωρίτερα γίνει η εφαρμογή 
μετά την επαφή τόσο υψηλότερη η αποτελεσματικότητα. Άμεση εφαρμογή οδηγεί σε αποτελεσματικότητα σχεδόν 
100%. Η περίοδος μετά από λήψη επείγουσας αντισύλληψης έρχεται κανονικά ή λίγο νωρίτερα. Η ανάπτυξη ορμονι-
κών μεθόδων για αντισύλληψη ανάγκης ξεκίνησε τη 10ετία του 1960, όταν για πρώτη φορά δόθηκαν μεγάλες δόσεις 
οιστρογόνων σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Κολπικός δακτύλιος: Είναι ένας λεπτός, διαφανής, ευλύγιστος δακτύλιος που εισάγεται από την ίδια τη γυναίκα στον 
κόλπο, όπου παραμένει για διάστημα τριών εβδομάδων, και απελευθερώνει σταδιακά οιστρογόνα και προγεσταγόνο 

Eικόνα 2. Eικόνα 3. Γυναικείο αντισυλληπτικό.

Closed
end

Open
end

Female condom



ÈÅÌÁÔÁ  ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ô-3, 2010

189

μέσα στο σώμα. Οι ορμόνες αυτές σταματούν την ωρίμανση 
των ωαρίων, λεπταίνουν τον τραχηλικό βλεννογόνο και 
σχηματίζουν φραγμό απέναντι στο ανδρικό σπέρμα που 
γονιμοποιεί το ωάριο. Μετά από συνεχή χρήση του για 
τρεις εβδομάδες και αφαίρεσή του την τέταρτη βδομά-
δα, εξασφαλίζει επαρκή αντισύλληψη για ένα μήνα και 
φυσιολογική έναρξη της έμμηνης ρύσης.

Διαδερμικά αντισυλληπτικά: Το διαδερμικό αυτοκόλλη-
το εκλύει ημερησίως συγκεκριμένες ποσότητες ορμονών 
και χρησιμοποιείται για 21 ημέρες, μέσα στις οποίες κάθε 
7 ημέρες πρέπει να αλλάζεται.

Αντισυλληπτική ένεση Προγεσταγόνου: Είναι 99% 
αποτελεσματική αλλά ελάχιστα διαδεδομένη στη χώρα 
μας. Διαρκεί 2-3 μήνες ανάλογα με το σκεύασμα και 
αποτρέπει τη δημιουργία ωαρίου και την είσοδο του 
σπέρματος στη μήτρα. Στο χρονικό αυτό διάστημα η 
γυναίκα δεν χρειάζεται να λαμβάνει κανένα άλλο είδος 
αντισύλληψης. Φαίνεται ότι προστατεύει μερικώς από τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και από τον καρ-
κίνο της μήτρας. Έχει όμως και αρκετά μειονεκτήματα: 
Σε περίπτωση που η γυναίκα θελήσει να σταματήσει τη 

δράση της δεν μπορεί παρά να περιμένει να περάσουν οι δύο μήνες. Οι περίοδοι μπορούν να γίνουν ανώμαλες, πιο 
βαριές ή και να σταματήσουν εντελώς. Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα ακμής, διαταραχή της διάθε-
σης ή κεφαλαλγία. Τέλος, η γονιμότητα της γυναίκας μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες για να επανέλθει μετά τη 
διακοπή της ένεσης.

Υποδόρια εμφυτεύματα Προγεσταγόνου (Εικόνα 5): Κι αυτό δεν είναι διαδεδομένο στη χώρα μας παρότι έχει 
99% αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για ένα εμφύτευμα σαν σπίρτο που τοποθετείται από το γιατρό με τοπική α-
ναισθησία κάτω από το δέρμα στην εσωτερική επιφάνεια του βραχίονα. Η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με το είδος 
και φθάνει τα 3 χρόνια. Δρα με τον ίδιο τρόπο με την ένεση προγεστερόνης και κατά συνέπεια έχει και τις ίδιες 
παρενέργειες. Επιπλέον, μπορούν να εμφανιστούν ακανόνιστη αιμορραγία, μασταλγία, δασυτριχισμός, κατάθλιψη 
και υπερπηκτικότητα γύρω από τα εμφυτεύματα. Θετικό είναι το ότι μπορεί να αφαιρεθεί αν και καμία φορά αυτό 
είναι σχετικά δύσκολο. 

ΜΟνΙΜΗ ΑνΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Ανδρική στείρωση: Είναι χειρουργική μέθοδος με ποσοστό αποτυχίας μόνο 1/2.000 επεμβάσεις. Είναι φυσικά μό-

νιμη μέθοδος και συνίσταται στην απολίνωση (τομή) του σπερματικού πόρου στον άντρα. Γίνεται συνήθως με τοπική 
αναισθησία με ελάχιστες παρενέργειες (τοπικό άλγος ή και παροδικό οίδημα). Κατά την εκσπερμάτωση υπάρχει 
υγρό αλλά δεν περιέχει σπερματοζωάρια. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο με τη διαφορά ότι 
ο ασθενής πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για την επιλογή του καθώς αν αλλάξει γνώμη στο μέλλον θα πρέπει να 
υποστεί επέμβαση αναστόμωσης του σπερματικού πόρου.

Γυναικεία στείρωση: Είναι μια σύντομη επέμβαση που γίνεται λαπαροσκοπικά και συνίσταται σε διακοπή της 
διαβατότητας των σαλπίγγων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απολίνωση των σαλπίγγων της γυναίκας που έτσι 
δεν επιτρέπει στα ωάρια να συναντήσουν το σπέρμα. Οι σάλπιγγες απολινώνονται με ειδικά κλιπς ή δακτυλίους και 
η επέμβαση έχει ποσοστό αποτυχίας μόνο 3/1.000. Είναι μια εξαιρετική μέθοδος αντισύλληψης, αλλά είναι βέβαια 
απαραίτητο η ασθενής να είναι απόλυτα σίγουρη για την επιλογή της γιατί σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη πρέπει 
να γίνει επέμβαση αναστόμωσης των σαλπίγγων.

Ταξινόμηση των μεθόδων αντισύλληψης με βάση την αποτελεσματικότητά τους
Α. Μικρής αποτελεσματικότητας 
 Διακεκομμένη συνουσία 
 Αποχή τις γόνιμες ημέρες 
Β. Μέτριας αποτελεσματικότητας 
 Ανδρικό προφυλακτικό 
 Γυναικείο προφυλακτικό 

Eικόνα 4. Ενδομητρικά Σπειράματα.
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early 1960s
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mid 1960s
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 Το διάφραγμα 
 Ο κολπικός σπόγγος 
 Τα σπερματοκτόνα κολπικά ενθέματα  
Γ. Μεγάλης αποτελεσματικότητας 
 Τα ενδομήτρια σπειράματα 
 Τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια 
 Τα αντισυλληπτικά μόνο με προγεσταγόνα

νΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑνΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
Υπάρχουν μέθοδοι αντισύλληψης, από τις οποίες κάποιες κυκλοφορούν ήδη στην Αμερική, ενώ κάποιες άλλες 

αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο μέλλον.
Χάπι τεσσάρων εποχών: Επιτρέπει την έμμηνο ρύση κάθε τρεις μήνες, λαμβάνεται συνεχώς επί 94 μέρες και 

διακόπτεται για μία εβδομάδα.
Ανδρικό χάπι: Σχεδιάζεται να εκλύει τεστοστερόνη και προγεστογόνα, ώστε να εμποδίζει την παραγωγή σπέρ-

ματος. 
Διαδερμικό επίθεμα: Τοποθετείται στην κοιλιά, στον κορμό ή στου γλουτούς και εκλύει συνεχώς και σε χαμηλές 

ποσότητες οιστρογόνα και προγεστογόνα. Αντικαθίσταται μια φορά την εβδομάδα επί τρεις εβδομάδες.
Τσίχλα: Αντισυλληπτικό χάπι που μασιέται. Έχει τις ίδιες ορμόνες και θεωρείται εξίσου αποτελεσματικό.
Ηλεκτροσόκ σπερματοζωαρίων: Τοποθέτηση ειδικού μικροσκοπικού εργαλείου στο βάθος του κόλπου, το οποίο 

σε δεδομένη στιγμή διοχετεύει ρεύμα έντασης μόλις 50 μικροαμπέρ στην τραχηλική βλέννα και παραλύει τελείως τα 
σπερματοζωάρια. Λειτουργεί όπως ο βηματοδότης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αντισύλληψη αφορά όλες τις γυναίκες και τους άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, αφού είναι όχι μόνο δικαίωμα, 

αλλά και υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική του υγεία, να προστατευθεί και 
ταυτόχρονα να προστατέψει και το σύντροφό του. Η ιδανική μέθοδος αντισύλληψης είναι διαφορετική για το κάθε 
ζευγάρι, καθώς το επίπεδο σεξουαλικής του ωριμότητας και η σωστή του ενημέρωση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
τη συμπεριφορά του και τελικά την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή προγραμμάτων 
ενημέρωσης σχετικά με την αντισύλληψη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και είναι καθοριστική.

SUMMARY
Contraception is defined as the use of specific techniques aiming at preventing unwanted pregnancies. This can be 

achieved either by preventing fertilization of the oocyte, or by preventing implantation of the blastocyst The attempt 
to control pregnancies began many years ago and nowadays there are various contraceptive methods. Supplying proper 
information is of great importance so as every couple can choose between them according to their needs. In this way, 
the number of unwanted pregnancies and, thus, abortions can be reduced.

Keywords: contraception, condom, natural method, hormonal, fertility, sterilization.
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