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Ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα οιστρογόνα δρουν στο ΚΝΣ ήδη από την εμβρυϊκή ζωή καθορίζο-

ντας τον φυλετικό διμορφισμό τόσο γενομικά, ρυθμίζοντας τη σύνθεση, 
απελευθέρωση και το μεταβολισμό νευροπεπτιδίων και νευροορμονών, 
όσο και με άμεση δράση στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας τη λειτουργία των 
νευρώνων και των συνάψεων. Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι η έκπτωση 
των οιστρογόνων που λαμβάνει χώρα κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυ-
ση δίνει έναυσμα σε μία σειρά μεταβολών στο θυμικό, στη συμπεριφορά, 
καθώς και στις γνωστικές λειτουργίες της γυναίκας. Πολλές μελέτες υπο-
στηρίζουν την υπόθεση ότι τα οιστρογόνα παίζουν προστατευτικό ρόλο 
έναντι της νόσου Alzheimer, αυξάνοντας την αιματική ροή στον εγκέφα-
λο, τροποποιώντας τη μετάδοση του νευρικού σήματος και αμβλύνοντας 
τη νευροτοξική δράση του αμυλοειδούς-β. Ωστόσο, φαίνεται ότι η προ-
στατευτική δράση των οιστρογόνων είναι μάλλον έμμεση ως αποτέλεσμα 
της λειτουργίας και των μεταβολών με την ηλικία του άξονα «υποθάλαμος 
– υπόφυση – γονάδες» και ιδιαίτερα της ωχρινοτρόπου ορμόνης. 

Όροι ευρετηρίου: εμμηνόπαυση, γνωστικές λειτουργίες, ΚΝΣ, νόσος 
Alzheimer, οιστρογόνα, LH.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα οιστρογόνα, εκτός από τη δράση τους στην αναπαραγωγική λει-

τουργία, επηρεάζουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) με πολλούς 
τρόπους και ρυθμίζουν ζωτικές λειτουργίες των νευρώνων και των νευρο-
γλοιακών κυττάρων1. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, τα τελευταία χρόνια 
όσον αφορά στην επίδραση των οιστρογόνων στη γνωστική λειτουργία 
δεν έχει προταθεί ως τώρα μια ολοκληρωμένη θεωρία που να βοηθά στην 
κατανόηση της πολυποίκιλης δράσης των οιστρογόνων στο ΚΝΣ. Αναφέ-
ρεται ότι τα οιστρογόνα επηρεάζουν τη λεκτική λειτουργία, την προφορι-
κή μνήμη, την αντίληψη του χώρου, την επιδεξιότητα των λεπτών κινήσε-
ων, αλλά και τα συμπτώματα τόσο της νόσου του Alzheimer, όσο και της 
κατάθλιψης2-9.

Η φυσιολογική εμμηνόπαυση εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των 
51 ετών, ενώ η έκπτωση στα επίπεδα των οιστρογόνων εμφανίζεται λίγο 
νωρίτερα κατά την όψιμη περίοδο της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Η 
αύξηση του προσδόκιμου ορίου ηλικίας της γυναίκας κατά τον εικοστό 
αιώνα σημαίνει ότι η γυναίκα θα ζήσει το ένα τρίτο της ζωής της χωρίς την 
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υποστήριξη των οιστρογόνων. 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΟ ΚΝΣ

Τα στεροειδή του φύλου παίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στην εξέλιξη και στη λειτουργία του ΚΝΣ. Η δράση 
τους δεν περιορίζεται στη ρύθμιση των ενδοκρινικών 
λειτουργιών και της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η εύ-
ρεση υποδοχέων τόσο των οιστρογόνων, όσο και των 
ανδρογόνων και της προγεστερόνης στο ΚΝΣ, εκτός 
του υποθαλάμου και της υπόφυσης, επιβεβαιώνει το 
ρόλο τους στον έλεγχο διαφορετικών εγκεφαλικών 
λειτουργιών10. Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις έχουν 
παρατηρηθεί στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφά-
λου στον άνδρα και τη γυναίκα, όπως για παράδειγμα 
στον αριθμό των νευρώνων σε συγκεκριμένες περιοχές, 
στη δομή των δενδριτών, στη δομή της μεμβράνης των 
νευρώνων όπως και στον αριθμό των υποδοχέων των 
ενδορφινών11,12. Η διαφορετική οργάνωση συγκεκριμέ-
νων περιοχών του εγκεφάλου ανάμεσα στα δύο φύλα 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα στεροειδή του φύ-
λου, όπως φαίνεται από τη διαφορετική έκφραση των 
υποδοχέων τους σε αυτές τις περιοχές13. Η οργάνωση 
αυτή είναι μόνιμη και λαμβάνει χώρα πιθανόν από δι-
αφορετική έκθεση των ανδρών και των γυναικών στις 
ορμόνες του φύλου, κυρίως κατά την εμβρυϊκή και τη 
νεογνική ηλικία, δηλαδή την περίοδο ανάπτυξης των 
νευρώνων και των συνάψεων14.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΚΝΣ
Παρότι είναι από καιρό γνωστό ότι τα οιστρογόνα 

παίζουν ζωτικό ρόλο στην εγκεφαλική λειτουργία, οι 
γνώσεις μας για τη δράση τους σε κυτταρικό και υπο-
κυτταρικό επίπεδο είναι ακόμα ασαφείς. Τα οιστρογό-
να φαίνεται ότι παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της σύνθεσης, 
της έκκρισης και του μεταβολισμού νευροπεπτιδίων και 
νευροστεροειδών, καθώς και στην έκφραση των υποδο-
χέων τους στους νευρώνες15.

Υποδοχείς των οιστρογόνων (Estrogen Receptors 
– ER) έχουν βρεθεί τόσο στον ιππόκαμπο και στους 
μετωπιαίους λοβούς του εγκεφάλου, που εξυπηρετούν 
την προφορική και κινητική μνήμη, όσο και στην αμυ-
γδαλή, την παρεγκεφαλίδα και την νευρογλοία16. Στον 
ιππόκαμπο για παράδειγμα και ιδιαίτερα στην περιο-
χή CA1 του ιππόκαμπου, μια περιοχή που προσβάλλε-
ται συχνά από τη νόσο Alzheimer17, τα οιστρογόνα με 
τη συνεργική δράση της προγεστερόνης αυξάνουν τον 
αριθμό των απολήξεων των δενδριτών των πυραμιδι-
κών νευρώνων18. Έχουν αναγνωρισθεί δύο τύποι πυρη-
νικών οιστρογονικών υποδοχέων, οι ERα και ERβ, οι 
οποίοι έχουν παρόμοια δομή αλλά διαφορετική χημική 
συγγένεια με τα οιστρογόνα19. Εκτός όμως από τη μα-
κροπρόθεσμη δράση τους, τα οιστρογόνα ασκούν και 

άμεση επίδραση στο ΚΝΣ, που δεν μπορεί να αποδο-
θεί σε γενομικούς μηχανισμούς19. Η μη γενομική αυτή 
δράση φαίνεται να σχετίζεται τόσο με ενεργοποίηση 
ενδοκυτταρικών αντιδράσεων μέσω υποδοχέων της 
μεμβράνης20,21, όσο και με τη μετάδοση του νευρικού 
σήματος22-26. 

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η ελάττωση στα επίπεδα των οιστρογόνων του ορού 

κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση ακολουθείται από 
έκπτωση στις γνωστικές λειτουργίες27, όπως στη μνήμη28, 
στην ικανότητα εστίασης της προσοχής29 και στην ταχύ-
τητα επεξεργασίας των πληροφοριών30. Ένα θεωρητι-
κό μοντέλο που προσπαθεί να εξηγήσει την έκπτωση 
αυτών των γνωστικών λειτουργιών προτάθηκε από τους 
Hasher και Zacks31, σύμφωνα με το οποίο οι διαδικα-
σίες απόρριψης των μη σχετικών πληροφοριών επιβρα-
δύνονται, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή και 
να επηρεάζεται η επικοινωνία εκείνων των περιοχών 
του εγκεφάλου που αποτελούν όργανα-στόχους των 
εκάστοτε πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
διαταραχή αναγνώρισης και ανάκλησης των σχετικών 
πληροφοριών, όπως και την ελάττωση της ταχύτητας 
επεξεργασίας τους. Αυτές οι διαταραχές, καθώς και η 
βαρύτητά τους, διαφέρουν ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι 
περισσότερες διαταραχές εντοπίζονται στις περιοχές 
εκείνες του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις γνωστι-
κές λειτουργίες, όπως ο ιππόκαμπος και ο μετωπιαίος 
λοβός32 και ενοχοποιούνται για νευροψυχιατρικές δια-
ταραχές, όπως η νόσος Alzheimer33. 

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
• Οιστρογόνα

Η νόσος Alzheimer χαρακτηρίζεται από επιλεκτική 
εκφύλιση νευρώνων, κυρίως στον ιππόκαμπο και σε μι-
κρότερο βαθμό σε περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου, 
με αποτέλεσμα προοδευτική απώλεια μνήμης, διαταρα-
χές της συμπεριφοράς και της λεκτικής και οπτικοκινη-
τικής δεξιότητας. Η νόσος Alzheimer είναι πολυπαρα-
γοντική και στην παθογένεσή της φαίνεται να παίζουν 
ρόλο τόσο η ηλικία και το φύλο, όσο και γενετικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες. Αν και είναι γνωστό ότι η 
νόσος εμφανίζεται συχνότερα και με βαρύτερη κλινική 
εικόνα στις γυναίκες, δεν είναι γνωστό αν αυτό σχετίζε-
ται με τα οιστρογόνα. Το γεγονός ότι η νόσος Alzheimer 
προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες, οδήγησε τους 
ερευνητές να εξετάσουν τον πιθανό ρόλο των οιστρογό-
νων στην παθογένεση της νόσου. Ο ρόλος των οιστρο-
γόνων φάνηκε να στηρίζεται από μελέτες που έδειξαν 
ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης 
και της βαρύτητας της νόσου με τα χαμηλά επίπεδα των 
οιστρογόνων. Αντίθετα, οι γυναίκες που διατηρούσαν 
φυσιολογικά επίπεδα ενδογενών οιστρογόνων κατά τη 



  
ΠΟλΥχρOΝΟΥ και συν. ΟΙΣΤρΟγΟΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤρΙΚΟ ΝΕΥρΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

280

μετάβαση στην εμμηνόπαυση, προσβάλλονταν σπανιό-
τερα από τη νόσο34. Επιπρόσθετα, μελέτες έδειξαν ότι 
γυναίκες που ελάμβαναν Θεραπεία Ορμονικής Υποκα-
τάστασης (ΘΟΥ) εμφάνιζαν μειωμένη συχνότητα, αλλά 
και καθυστέρηση στην εμφάνιση της νόσου35-37. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι η ΘΟΥ προστατεύει έναντι της νόσου μόνο 
όταν χορηγείται κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση. 
Αντίθετα, παρατηρήθηκε ότι είναι αναποτελεσματική 
όταν χορηγείται αργότερα38,39,40-42. 

• γοναδοτροπίνες
Οι ορμόνες του άξονα «υποθάλαμος – υπόφυση – γο-

νάδες» συμμετέχουν σε έναν πολύπλοκο μηχανισμό πα-
λίνδρομης αλληλορύθμισης, ο οποίος κατά τη μετάβαση 
στην εμμηνόπαυση43 διαταράσσεται, με αποτέλεσμα 
την αύξηση των επιπέδων των γοναδοτροπινών, εξαι-
τίας της απώλειας της αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισής 
τους από τα στεροειδή του φύλου και την ανασταλτί-
νη44. Είναι λοιπόν πιθανό ότι κατά την περίοδο της με-
τάβασης στην εμμηνόπαυση, κατά την οποία ο άξονας 
«υποθάλαμος – υπόφυση – γονάδες» είναι ενεργός, η 
θεραπεία με οιστρογόνα είναι ακόμα ευεργετική για τη 
νόσο Alzheimer, ενώ όταν η λειτουργία του άξονα ανα-
στέλλεται, η ΘΟΥ αποδεικνύεται ανεπαρκής45. Επιπρό-
σθετες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς 
με νόσο Alzheimer είχαν αυξημένα επίπεδα LH σε σύ-
γκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό46,47, γεγονός που εξη-
γεί και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες48,49. Ο ρόλος της LH 
στην παθογένεση της νόσου άρχισε να στηρίζεται από 
μελέτες που έδειξαν ότι: α) η LH μπορεί να διαπερά-
σει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό50, β) υπάρχει αυξη-
μένη συγκέντρωση LH σε νευρώνες ασθενών με νόσο 
Alzheimer51, γ) τα επίπεδα της LH είναι ιδιαίτερα αυξη-
μένα στον ιππόκαμπο, την πλέον ευπρόσβλητη περιοχή 
του εγκεφάλου από τη νόσο52,53 και δ) η LH παίζει ρυθ-
μιστικό ρόλο στην εναπόθεση του κυριότερου αμυλοει-
δούς, του πεπτιδίου Αβ54, υπεύθυνου για το σχηματισμό 
των «γεροντικών πλακών». Όλα τα παραπάνω στοιχεία 
συνηγορούν ότι είναι πιθανό η LH και όχι τα οιστρογό-
να, να παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της 
νόσου Alzheimer.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών με την πάρο-

δο της ηλικίας αποτελούν μια σοβαρή και αναγνωρισμέ-
νη κλινική οντότητα, που εμφανίζεται συχνότερα στις 
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Οι μελέτες στη διεθνή 
βιβλιογραφία δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 
στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου στα δύο φύλα, 
υποδηλώνοντας ένα ρόλο για τις ορμόνες του άξονα 
«υποθάλαμος – υπόφυση – γονάδες». Η χρήση ΘΟΥ 
στις γυναίκες, κατά τις πρώιμες φάσεις της μετάβασης 

στην εμμηνόπαυση, δείχνει να προλαμβάνει ή έστω 
να καθυστερεί τόσο την έκπτωση των γνωστικών λει-
τουργιών, όσο και την εμφάνιση της νόσου Alzheimer. 
Αντίθετα, δεν φαίνεται να έχει θεραπευτική αξία με-
τά την εγκατάσταση της εμμηνόπαυσης, όπως αναφέ-
ρουν τα αποτελέσματα των μελετών WHI και WHIMS 
(Women’s Health Initiative)40,55. Ο αντίκτυπος αυτών 
των μελετών ήταν μεγάλος τόσο στον ιατρικό, όσο και 
στον μη ιατρικό κόσμο όσον αφορά στη χρήση ΘΟΥ 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση 
υπάρχει ανάγκη εκπόνησης προοπτικών κλινικών μελε-
τών σε περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, για να αποσα-
φηνισθεί η σχέση της εμμηνόπαυσης με τις διαταραχές 
της λειτουργίας του ΚΝΣ.

Summary
Polychronou P, Kantartzi P-D, Goulis DG, Papadimas J, 
Bontis JN
Estrogens and central nervous system in postmenopausal 
women
Helen Obstet Gynecol 19(3):278-282, 2007

Estrogens affect CNS from fetal life, determining 
gender dimorphism, synthesis, release and metabolism 
of neuropeptides and neurosteroids, as well as neuron 
and synapse function. Clinical data show that estrogen 
decrease during transition to menopausal gives rise to 
alterations in mood, behaviour and cognitive functions. 
Many reports support the hypothesis that estrogen act 
protectively against Alzheimer disease by increasing 
blood flow in the brain, modifying neurotransmission 
and blunting neurotoxic effects of β-amyloid. Neverthe-
less, it seems that estrogen’s protective effect is indirect, 
as a result of the alterations of the “hypothalamus – pi-
tuitary – gonadal” axis and especially of LH by aging.

Key words: menopause, congnitive functions, CNS, 
Alzheimer disease, estrogens, LH.
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