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Περiληψη
Οι γυναίκες μετά τα σαράντα τους και ενώ υπάρχει σταδιακή και σαφής
ελάττωση της γονιμότητάς τους, εξακολουθούν να είναι δυνητικά γόνιμες.
Είναι γνωστή, επίσης, η αυξημένη συχνότητα επιπλοκών της μητέρας και
του εμβρύου σε εγκυμοσύνες κατά την περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο. Η
αντισύλληψη για αυτές τις γυναίκες, λοιπόν, κρίνεται ως αναγκαία και
μπορεί να προσφέρει και άλλα μη αντισυλληπτικά οφέλη, όπως έλεγχο των
συμπτωμάτων που προκύπτουν από τις ορμονικές αλλαγές. Θα πρέπει πάντα, πριν την έναρξη της αγωγής, να συνυπολογίζονται ειδικές αντενδείξεις και κίνδυνοι που προκύπτουν από αλλαγές στη φυσιολογία, αλλά και
παθολογικές καταστάσεις στις ηλικίες άνω των σαράντα. Τέτοιοι κίνδυνοι
μπορεί να είναι οι θρομβοεμβολικές νόσοι, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, ο
καρκίνος του μαστού, η υπέρταση και ο διαβήτης. Τα νεότερα από του στόματος αντισυλληπτικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οιστρογόνα έχουν βελτιώσει κατά πολύ το προφίλ της χορήγησής τους σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Συζητούνται, επίσης, το ενδομήτριο σπείραμα προγεστερόνης, καθώς και
οι υπόλοιποι ορμονικοί και μη ορμονικοί τρόποι αντισύλληψης που μπορούν να βρουν εφαρμογή στην περιεμμηνόπαυση. Συμπεραίνεται, τέλος,
ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται μετά από ενημέρωση και συζήτηση με την ασθενή για τα προτερήματα αλλά και τους πιθανούς κινδύνους
της κάθε μεθόδου και ότι η τελική απόφαση πρέπει να εξατομικεύεται.
Όροι ευρετηρίου: περιεμμηνόπαυση, αντισύλληψη, ενδομήτριο σπείραμα, προγεστερονοϊδές, στείρωση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πιθανότητα εγκυμοσύνης μιας γυναίκας κατά τη λεγόμενη περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο εξακολουθεί να υφίσταται, παρόλο που υπάρχει σταδιακή μείωση της γονιμότητας από το τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής.
Η ιδιαιτερότητα της χρονικής αυτής περιόδου έγκειται στις ορμονικές και
ψυχοκοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν, καθώς και στην αύξηση της επίπτωσης νόσων, όπως είναι η οστεοπόρωση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις
και ο καρκίνος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου
ζωής και τη διαφοροποίηση των κοινωνικών αναγκών στο σύγχρονο κόσμο
καθιστούν υπαρκτή την ανάγκη για χρήση κατάλληλων αντισυλληπτικών
μεθόδων και για αυτή την ηλικιακή υποομάδα γυναικών (πίνακας 1). Αυτό
γίνεται φανερό αν κανείς ανατρέξει στα στοιχεία του Center for Disease
Control (CDC) των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου φαίνεται ότι το ποσοστό
των εκτρώσεων σε γυναίκες άνω των 40 είναι συγκρίσιμο με αυτό των νεό257
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τερων γυναικών μεταξύ 15-19 χρόνων1. Το στοιχείο που
ανεβάζει αυτό το ποσοστό στις περιεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες είναι η αυξημένη επίπτωση σε ανωμαλίες του
εμβρύου, καθώς και το γεγονός της αυξημένης νοσηρότητας σε εγκύους άνω των 35 ετών. Είναι, επίσης,
αναγκαία η ενημέρωση των γυναικών αυτών για την
επιλογή της ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης
μεθόδου καθώς και για την επίλυση αποριών και, ενδεχομένως, λανθασμένων απόψεων που επικρατούν.
Έτσι, λοιπόν, καθιερωμένες αντισυλληπτικές μέθοδοι
πρέπει να επανεξετάζονται και να επανεκτιμώνται, ούτως ώστε να βρίσκουν την καλύτερη εφαρμογή με τις
λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Περιεμμηνόπαυση είναι η περίοδος που παλαιότερα
χαρακτηριζόταν ως κλιμακτήριος, της οποίας η έναρξη
σηματοδοτείται από ορμονικές αλλαγές με κύριο αποτέλεσμα τη σταδιακή έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας και την ανωοθυλακιορρηξία2. Οι ορμονικές αυτές
μεταβολές, με τη μορφή κυρίως των απότομων αυξομειώσεων των οιστρογόνων, συνοδεύονται από άλλοτε
άλλης έντασης κλινική συμπτωματολογία, όπως με ανωμαλίες της περιόδου -με τη μορφή αραιομηνόρροιας ή
μηνομητρορραγίας, με εξάψεις, με κρύους ιδρώτες, με
αϋπνίες, με δυσπαρευνία κ.λπ.
Η έναρξη της περιεμμηνοπαυσιακής περιόδου μπορεί να είναι δύο έως οκτώ χρόνια πριν την εμμηνόπαυση
και τοποθετείται χρονικά και κατά μέσο όρο στο μέσον
της τέταρτης δεκαετίας της ζωής. Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Reproductive Aging Workshop, χωρίζεται
σε πρώιμη και σε όψιμη φάση, με ακανόνιστη έμμηνο
ρύση στην πρώτη και περιόδους αμηνόρροιας στη δεύτερη3,4. Η διάγνωση μπορεί να βασιστεί στα ανωτέρω
αναφερθέντα κλινικά ευρήματα και σε εργαστηριακές
ορμονικές παραμέτρους με κύριο εκπρόσωπο τη μέτρηση της FSH, η οποία χαρακτηριστικά διατηρεί μια τιμή
>30 IU/L σε τουλάχιστον δύο διαδοχικές μετρήσεις με
χρονική διαφορά περίπου 40 ημερών.
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Καθώς η πιθανότητα για εγκυμοσύνη, ακόμα και
μεταξύ ανωοθυλακιορηκτικών κύκλων, δεν μπορεί να
αποκλειστεί και με δεδομένη την αύξηση της επικινδυνότητας σε κυήσεις γυναικών ηλικίας πάνω από τα
40-42 έτη, είναι επιτακτική, θα λέγαμε, η ανάγκη για
αποτελεσματική αντισύλληψη5. Η συμβουλευτική στον
τομέα αυτό μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με ένα γενικότερο πλαίσιο φροντίδας υγείας της γυναίκας, όπως
βοήθεια για διακοπή του καπνίσματος, βελτίωση του
λιπιδαιμικού προφίλ και πρόληψη της οστεοπόρωσης,
των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του καρκίνου, αλλά
και των ψυχικών νόσων.
258

Περιεμμηνοπαυσιακh αντισyλληψη

Σε γενικές γραμμές η αντισυλληπτική μέθοδος που
συνδυάζει και μη αντισυλληπτικά οφέλη, προσφέρει
επίσης καλύτερη συμμόρφωση και ικανοποίηση της
ασθενούς. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις περισσότερες
από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους σήμερα και τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, σχετικά
με τη χρήση τους από γυναίκες που διανύουν την κλιμακτήριο.
ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
• A. Συνδυασμένα στεροειδή αντισυλληπτικά
Είναι γενικότερα γνωστή η αντίληψη για αποφυγή
λήψης του αντισυλληπτικού χαπιού από μεγαλύτερες
γυναίκες, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι καπνίστριες η
έχουν αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ)6-8. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή των νεότερων σκευασμάτων
με χαμηλή περιεκτικότητα σε οιστρογόνο (Low Dose
Combined Oral Contraceptives -LD-COC), κατέστησε
την χρήση τους ασφαλέστερη από τις ομάδες των περιεμμηνοπαυσιακών γυναικών9,10. Οπωσδήποτε, όμως,
όπως σε κάθε απόφαση για χορήγηση φαρμάκων στην
ιατρική, η χορήγηση πρέπει να γίνεται μετά από στάθμιση των πλεονεκτημάτων έναντι των πιθανών μειονεκτημάτων της συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής
(πίνακας 2). Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση αυτών των
δεδομένων με την ασθενή κρίνεται απαραίτητη και θα
πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διαφύλαξη της γενικότερης υγείας της.
Έτσι, τα τελευταία χρόνια έγινε αποδεκτό ότι τα
LD-COCs είναι αποτελεσματικά και προσφέρουν
ασφάλεια σε γυναίκες μη καπνίστριες έως 50-51 ετών,
με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και, συγχρόνως,
τηρείται επανέλεγχος της ασθενούς σε τακτά χρονικά
διαστήματα6,7 (πίνακας 3).
Επίσης, με δεδομένο ότι πολλές γυναίκες αποφεύγουν να αναφέρουν τον πραγματικό αριθμό τσιγάρων
που καπνίζουν, καθώς και το ότι η χρήση των συνδυασμένων αντισυλληπτικών μετά από τα 35 χρόνια δεν
συνιστάται σε καπνίστριες, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται τα σκευάσματα με περιεκτικότητα 20 μg
σε αιθυνυλοιστραδιόλη σε αυτές τις ασθενείς11.
Η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) είναι μια παράμετρος που
θα πρέπει να εκτιμάται προ της έναρξης χρήσης των
αντισυλληπτικών, αλλά και κατά τη διάρκεια της αγωγής σε τακτικά διαστήματα τριών μηνών, έξι μηνών και
σε ένα χρόνο. Αύξηση της ΑΠ πάνω από τα θεωρούμενα ως φυσιολογικά όρια των 140/90 mmHg πρέπει να
αποτελεί ένδειξη διακοπής του χαπιού7,8.
Ένας άλλος προβληματισμός που πολύ συχνά προκύπτει είναι η επίπτωση των συνδυασμένων αντισυλληπτικών στο μηχανισμό θρομβογένεσης, με δεδομένο ότι
η πιθανότητα για θρομβοεμβολική νόσο αυξάνει με την
ηλικία και με τη χρήση των COC’s. Η λήψη πολύ προ-
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σεκτικού οικογενειακού και ατομικού ιστορικού καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος, εφόσον απαιτηθεί,
έχουν να προσφέρουν πολλά στη σωστή επιλογή των
ασθενών12. Στην περίπτωση που υπάρχει ο παραπάνω
προβληματισμός, η χρήση ενός μονοφασικού COC που
περιέχει λεβονοργεστρέλη ή νορεθιστερόνη με <30 μg
αιθυνυλοιστραδιόλη αποτελεί μια λύση7,13,14.
Όσον αφορά στην επίδραση της χρήσης των στεροειδών αντισυλληπτικών στην οστική πυκνότητα, καθώς
και στην επίπτωση των καταγμάτων στις περιεμμηνοπαυσιακές και εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, τα ευρήματα διαφόρων μελετών παραμένουν αντιφατικά. Έτσι,
κάποιες από αυτές συμπεραίνουν ότι η χρήση τους έχει
ευεργετικά αποτελέσματα, μειώνοντας τα κατάγματα,
ενώ άλλες υποστηρίζουν το αντίθετο15-18.
Από την οπτική γωνία της αντιμετώπισης των αγγειοκινητικών διαταραχών της περιεμμηνόπαυσης και
της ρύθμισης του εμμηνορυσιακού κύκλου, οι από του
στόματος παράγοντες είναι οι μόνοι αντισυλληπτικοί
παράγοντες που μπορούν να δώσουν λύση, καθώς και
να μειώσουν τις πιθανότητες για καρκίνο ωοθηκών, ενδομητρίου, έκτοπης κύησης, καλοήθων παθήσεων του
μαστού (ιναδενώματα, ινοκυστική μαστοπάθεια) και
πυελικών φλεγμονών19-21.
• Β. Αντισυλληπτικό χάπι μόνο με προγεσταγόνο
(minipill), ενέσιμο προγεσταγόνο και υποδερμικό αντισυλληπτικό εμφύτευμα
Η δράση αυτών των μέτρων ασκείται κυρίως μέσω
μεταβολής της τραχηλικής βλέννας και παρεμπόδισης,
έτσι, της διαπερατότητάς της από τα σπερματοζωάρια.
Η ύπαρξη σε αυτά τα αντισυλληπτικά μόνο προγεστερονοειδούς παρακάμπτει αποτελεσματικά το πρόβλημα
της χορήγησης οιστρογόνων σε γυναίκες μεγαλύτερης
ηλικίας, όπου αυτό αντενδείκνυται, όπως σε περιπτώσεις καπνίσματος, υπερτροφίας του ενδομητρίου κ.λπ.2224

Τα πλεονεκτήματά τους αυτά, σε συνδυασμό με το
γεγονός της μειωμένης γονιμότητας στις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, τα καθιστούν έναν αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο αντισύλληψης, με μόνο μειονέκτημα την αυξημένη πιθανότητα ανώμαλης αιμόρροιας,
κάτι που ανησυχεί λιγότερο τις μεγαλύτερες γυναίκες,
καθώς αυτές πλησιάζουν την εμμηνόπαυση. Παρόλα
αυτά, το παραπάνω γεγονός μπορεί να είναι αιτία άγχους και ανησυχίας από μέρους της ασθενούς για την
ύπαρξη πιθανής παθολογικής κατάστασης.
Το είδος αυτό της αντισύλληψης αποτελεί καλή επιλογή για ασθενείς με υπερτριγλυκεριδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, ημικρανίες και υπέρταση, καθώς έχει
βρεθεί ότι δεν αυξάνει την πιθανότητα για αγγειακό
εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο ή για θρομβοεμβολικό επεισόδιο23. Πιο συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί
ότι το ενέσιμο DMPA (inj. depot. medroxyprogesterone

acetate), μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του ενδομητρίου, καθώς και τις πυελικές φλεγμονές και έχει ευεργετική επίδραση στις δυσλειτουργικές μητρορραγίες
και τη δυσμηνόρροια25-27.
• Γ. Ενδομήτριο σπείραμα με απελευθέρωση λεβονοργεστρέλης -LNG IUS
Στο κλασσικό σπείραμα έχει προστεθεί τα τελευταία
χρόνια και το ενδομήτριο σύστημα απελευθέρωσης λεβονοργεστρέλης (LNG IUS), με απελευθέρωση 20 μg
λεβονοργεστρέλης ημερησίως, με άριστο αντισυλληπτικό αποτέλεσμα28-30. Άλλες ευεργετικές επιδράσεις
του είναι η ελάττωση της δυσμηνόρροιας, αποφυγή
υπερπλασίας του ενδομητρίου, ελάττωση των πυελικών
φλεγμονών και αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών μητρορραγιών και της προκύπτουσας αναιμίας με την ίδια
αποτελεσματικότητα της υστεροσκοπικής εκτομής-καταστροφής του ενδομητρίου6,31-33. Αποτελεί, λοιπόν, μια
αποδεκτή εναλλακτική λύση για την υστερεκτομή, αλλά
και για την υστεροσκοπική καταστροφή του ενδομητρίου όπως ήδη αναφέρθηκε29,32,34-36.
Επίσης, το LNG IUS έχει χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματική θεραπεία για την προστασία του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης με οιστρογόνα, καθώς και σε περιπτώσεις
λήψης ταμοξιφαίνης σε καρκίνο του μαστού32,37,38. Είναι
ενδεικτικό ότι μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό επιτυχίας του στη μείωση των μηνορραγιών μεταξύ 70% και
90%34.
Στα μειονεκτήματά του θα μπορούσαν να καταταγούν το κόστος του και το ότι τους πρώτους 3-4 μήνες
από την τοποθέτησή του μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες ανωμαλίες εμμήνου ρύσεως, που συνήθως ακολουθούνται από αμηνόρροια29,31,32,39. Συνολικά πάντως
το LNG IUS είναι ένα αποτελεσματικότατο σύγχρονο
μέσο συντηρητικής αντιμετώπισης της ανώμαλης αιμορραγίας από τη μήτρα, παράλληλα με το άριστο αντισυλληπτικό του προφίλ40.
• Δ. Αντισυλληπτικός κολπικός δακτύλιος
Ένας νεότερος τρόπος αντισύλληψης είναι ο λεγόμενος κολπικός δακτύλιος, ο οποίος απελευθερώνει ημερησίως πολύ μικρές ποσότητες αιθυνυλοιστραδιόλης
και ετονογεστρέλης41. Ο δακτύλιος τοποθετείται από
την ίδια τη γυναίκα για ένα διάστημα τριών εβδομάδων,
κατόπιν αφαιρείται και ένας νέος δακτύλιος μπαίνει
στον κόλπο μετά από μια εβδομάδα. Η μέθοδος αυτή
ελαττώνει τις απότομες ορμονικές μεταβολές κατά την
περιεμμηνόπαυση, ομαλοποιεί τον καταμήνιο κύκλο
και βελτιώνει την ενδεχόμενη ξηρότητα του κολπικού
επιθηλίου.
Η επίδραση του δακτυλίου στην οστική πυκνότητα
δεν έχει επαρκώς αποδειχθεί, αλλά σύμφωνα με μια
μελέτη μεταξύ ασθενών που χρησιμοποιούσαν τον κολ259
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πικό δακτύλιο και άλλων που έκαναν χρήση μη ορμονικών μεθόδων αντισύλληψης, δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές42.
• Ε. Διαδερμικό αυτοκόλλητο
Αυτό εφαρμόζεται υπό μορφή αυτοκόλλητου patch
σε κάποια δερματική επιφάνεια, από όπου απορροφώνται τα δραστικά ορμονικά συστατικά του. Ένα αυτοκόλλητο εφαρμόζεται κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες και ακολουθείται από μια εβδομάδα χωρίς αυτοκόλλητο. Οι φαρμακολογικές ιδιότητές του μοιάζουν με
αυτές των από του στόματος αντισυλληπτικών, αλλά το
patch παρουσιάζει σαφώς καλύτερη συμμόρφωση στη
χρήση του43. Σημαντικό πάντως είναι να σημειώσουμε
ότι πρόσφατα το FDA (Food and Drug Administration)
δημοσιοποίησε την άποψη ότι, πιθανώς, γυναίκες που
χρησιμοποιούν διαδερμικό αντισυλληπτικό αυτοκόλλητο, να έχουν αυξημένη επίπτωση φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου43,44.
ΜΗ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
• Α. Χειρουργική στειροποίηση
Η χειρουργική στειροποίηση είναι μια εναλλακτική
λύση για γυναίκες που έχουν συμπληρώσει την οικογένειά τους και δεν επιθυμούν άλλη εγκυμοσύνη στο μέλλον. Αποτελεί τον πιο συχνό τρόπο αντισύλληψης για
άτομα άνω των 30 ετών, στις Ηνωμένες Πολιτείες44. Θα
πρέπει να γίνει κατανοητό σε αυτές τις ασθενείς ότι ο
συγκεκριμένος τρόπος αντισύλληψης απαιτεί χειρουργική επέμβαση με εισαγωγή στο νοσοκομείο και γενική αναισθησία. Επίσης, πρέπει να εξηγηθεί αναλυτικά
από τον υπεύθυνο ιατρό ότι, όπως όλες οι μέθοδοι, έτσι
και η λαπαροσκοπικά διενεργούμενη απολίνωση των
σαλπίγγων με τοποθέτηση clip (filshie clip) ή η διατομή
της σάλπιγγας με laser ή διαθερμία, έχουν ένα μικρό
αλλά υπαρκτό ποσοστό αποτυχίας (0,5% εγκυμοσύνη
τον πρώτο χρόνο από την επέμβαση και για απολίνωση
με clip 36.5 αποτυχίες για κάθε 1.000 επεμβάσεις) και
από την άλλη οι πιθανότητες χειρουργικής αποκατάστασης της διαβατότητας του ωαγωγού, αν η ασθενής
αλλάξει γνώμη, είναι λίγες45.
Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής ανήκουν η
μικρή διάρκεια νοσηλείας, το άμεσο αποτέλεσμα, η
αυξημένη προστασία από τον καρκίνο των ωοθηκών
και την πυελική φλεγμονώδη νόσο46. Στο σημείο αυτό,
θα μπορούσε απλά να αναφερθεί και η απολίνωση του
σπερματικού πόρου στους άνδρες, ως μια άλλη χειρουργική μέθοδος στειροποίησης, που χαρακτηρίζεται
από υψηλή αποτελεσματικότητα και είναι, θα λέγαμε,
τεχνικά απλούστερη από την απολίνωση των σαλπίγγων. Πρόσφατα επίσης, έχουν αναπτυχθεί υστεροσκοπικές μέθοδοι για απόφραξη των σαλπίγγων με ειδικά σπειροειδή ελάσματα ή συσκευές που προκαλούν
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φλεγμονώδη απόφραξη, με πολύ καλά αποτελέσματα.
Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο ειδικού ιατρείου μιας ημέρας, πολλές
φορές χωρίς γενική αναισθησία, αλλά μόνο με διήθηση
του τραχήλου με τοπικό αναισθητικό και έχουν υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας. Σαν μειονεκτήματα
μπορούν να θεωρηθούν η αναγκαιότητα για ύπαρξη
χειρουργού εξειδικευμένου στην υστεροσκοπική χειρουργική, η μη αναστρεψιμότητα της μεθόδου και ότι
το αντισυλληπτικό αποτέλεσμα δεν είναι πλήρες πριν
την παρέλευση τριών μηνών από την επέμβαση47.
• Β. Ενδομήτριο σπείραμα
Είναι από χρόνια γνωστές οι ιδιότητες του ενδομήτριου σπειράματος και η αποτελεσματικότητά του που
φτάνει σε ποσοστό <1% για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες τον πρώτο χρόνο, καθώς και οι ενδείξεις τοποθέτησής του σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν
γεννήσει. Οι επίσης γνωστές αντενδείξεις του, όπως η
ενεργός πυελική φλεγμονή, η ανεξήγητη κολπική αιμόρροια, το ιστορικό έκτοπης κύησης -αν και αυτό αμφισβητείται από πολλούς- και η μεγάλη ή ινομυωματώδης ενδομήτρια κοιλότητα, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν, δεν περιορίζουν την αξία του ως μιας αξιόπιστης
αντισυλληπτικής μεθόδου. Ο τρόπος δράσης του είναι
η πρόληψη της γονιμοποίησης μέσω μιας τοπικά προκαλούμενης φλεγμονώδους αντίδρασης που δρα τοξικά
στα σπερματοζωάρια και ίσως στα ωάρια48.
Οι γυναίκες στις οποίες θα γίνει εισαγωγή ενδομήτριου σπειράματος θα πρέπει να ενημερωθούν για την
πιθανότητα να έχουν μεταβολές στην απώλεια αίματος
κατά την έμμηνο ρύση και, ενδεχομένως, κάποιο βαθμό
δυσμηνόρροιας κατά τους πρώτους 3-6 μήνες49-51. Είναι
επίσης αξιοσημείωτο ότι σε γυναίκες άνω των 40 ετών
ο κίνδυνος για έκτοπη κύηση, πυελική φλεγμονή και
αποβολή του σπειράματος είναι πολύ χαμηλός52.
• Γ. Μέθοδοι φραγμού
Οι μέθοδοι φραγμού είναι το ανδρικό και γυναικείο
προφυλακτικό, το κολπικό διάφραγμα και οι σπερματοκτόνες ουσίες με τη μορφή γέλης, αφρού ή κολπικού
υπόθετου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και εφόσον εφαρμοστούν
σωστά από την αρχή της σεξουαλικής επαφής έχουν
καλά αποτελέσματα, όσον αφορά στις αντισυλληπτικές
τους ιδιότητες, αλλά και στον έλεγχο της μετάδοσης
σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων από τον HIV,
HPV, τον ιό της ηπατίτιδας Β, τον γονόκοκκο, κ.λπ.
Διάφορα αναφερόμενα ποσοστά αποτυχίας των μέσων
φραγμού κατά τον πρώτο χρόνο χρήσης τους είναι 15%
και 21% για το ανδρικό και γυναικείο προφυλακτικό
αντίστοιχα, 16% για το κολπικό διάφραγμα στις άτοκες γυναίκες (το αντίστοιχο ποσοστό για τις πολύτοκες
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ανέρχεται στο 32% ) και 29% για τα σπερματοκτόνα53.
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• Δ. Άλλοι τρόποι μη ορμονικής αντισύλληψης
Αυτοί αποτελούν περισσότερο εμπειρικούς τρόπους
αποφυγής της εγκυμοσύνης και έχουν, γενικά, χαμηλά
ποσοστά επιτυχίας. Παρόλα αυτά θα λέγαμε ότι είναι
αρκετά δημοφιλείς στη χώρα μας, χωρίς όμως να μπορούμε να παραθέσουμε ακριβή ποσοστά. Τέτοιοι τρόποι είναι η διακοπτόμενη συνουσία, με απόσυρση πριν
την εκσπερμάτιση, η μέθοδος του προσδιορισμού των
«γόνιμων» ημερών με βάση τη θερμοκρασία σώματος
ή με απλό υπολογισμό της ωοθυλακιορηξίας, σε τακτικούς εμμηνορυσιακούς κύκλους.

Women, after the age of forty, have a substantial
and distinct reduction in their fecundity. Nevertheless,
they remain potentially fertile. It is also well known that
there is an increased incidence of maternal and fetal
complications in pregnancies during perimenopause.
Contraception for this age group is considered necessary
and can offer some non contraceptive benefits, such as
improvement of the perimenopausal symptoms resulting
from the hormone fluctuations. Before treatment
initiation, one must consider the specific contraindications and risks, resulting from the physiologic
or even pathologic changes in ages over forty. Such
contra-indications are: thromboembolic disease, obesity,
cigarette smoking, breast cancer, hypertension and
diabetes. New, low-dose Oral Contraceptives are more
suitable for the treatment of perimenopausal women.
We also discuss the progestin releasing intrauterine
device and the rest of the hormonal and non-hormonal
contraceptive options that can be used during this
period in one woman’s life. As a conclusion, all decisions
must be made after thorough discussion with the
patient, regarding the benefits and risks of the available
contraceptive options. The final decision for treatment
must be individualized.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η περιεμμηνόπαυση είναι μια φάση στη ζωή της γυναίκας που σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές που έχουν
να κάνουν με τη γενικότερη φροντίδα υγείας της, σωματική και ψυχική. Οι παραπάνω μεταβολές, που είναι
κυρίως ορμονικές, σε συνδυασμό με τη θέση και το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, κάνουν μεγαλύτερη και την ανάγκη για επαρκή αντισυλληπτική κάλυψη. Η κάλυψη αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί
να γίνει με διαφόρους τρόπους, προσφέροντας την ίδια
στιγμή και άλλα μη αντισυλληπτικά οφέλη, όπως μείωση και έλεγχο των εξάψεων, εφιδρώσεων, προστασία
του ενδομητρίου, βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και
πιθανά της οστικής πυκνότητας κ.λπ. Η χρήση συνδυασμένων από του στόματος αντισυλληπτικών με χαμηλή
περιεκτικότητα σε οιστρογόνο, καθώς και το ενδομήτριο σπείραμα λεβονοργεστρέλης, αποτελούν πλέον
τους σύγχρονους και αξιόπιστους τρόπους, σε συνδυασμό με την ασφάλεια που προσφέρουν, αλλά και με
τα μη σχετιζόμενα με την αντισύλληψη χαρακτηριστικά
τους. Ακόμα πιο νέες μέθοδοι, όπως το διαδερμικό αυτοκόλλητο patch, ο κολπικός δακτύλιος και η μηνιαία
ένεση προγεσταγόνου, μπορούν να προσφέρουν πολλά θετικά στις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αλλά
χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί
πλήρως η αποτελεσματικότητά τους στην ηλικιακή αυτή
κατηγορία γυναικών54. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι
κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, αλλά και
κάποια μειονεκτήματα, και ότι δεν υπάρχει η ιδανική
λύση αντισύλληψης για όλες τις γυναίκες που διανύουν
τη φάση αυτή πριν την εμμηνόπαυση. Έτσι, κάθε απόφαση θα πρέπει να εξατομικεύεται και να λαμβάνεται
μετά από συζήτηση και ενημέρωση της ασθενούς, αφού
σταθμιστούν τα οφέλη αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι από
την εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεθόδου.
Summary
Papadopoulos N, Dambala Κ, Tsalikis T, Bontis J
Perimenopausal contraception

Key words: perimenopause, contraception, intrauterine
device, progestin, sterilization.
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