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Ειςαγωγι 

• Εμμθνόπαυςθ είναι θ τελευταία ζμμθνοσ ρφςθ 
ςτθ ηωι τθσ γυναίκασ (διάρκεια 3-5 θμζρεσ) ενϊ,

• κλιμακτιριοσ είναι θ χρονικι περίοδοσ 
μετάβαςθσ τθσ γυναίκασ από τθν αναπαραγωγικι 
ςτθ μθ αναπαραγωγικι φάςθ τθσ ηωισ τθσ 
(διάρκεια 1-10 ζτθ).

(Nelson, Menopause 2008)



Μετεμμθνοπαυςιακι περίοδοσ

Μετά τθν εμμθνόπαυςθ παφει θ ωοκθκικι 
παραγωγι και ζκκριςθ των ςτεροειδϊν 
γεννθτικϊν ορμονϊν και το ενδοκρινολογικό 
ςφςτθμα αρχίηει να λειτουργεί διαφορετικά από 
εκείνο τθσ γόνιμθσ γυναίκασ.

(Constantine & Pickar, Curr Opin Pharmacol 2003)



Η κυριότερθ αιτία είναι θ ςχεδόν ολοκλθρωτικι 
διακοπι τθσ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ των 
ωοκυλακίων ςτισ ωοκικεσ γεγονόσ που 
ςυνεπάγεται και τθν μεγάλθ μείωςθ τθσ 
παραγωγισ του βιολογικά δραςτικοφ ενδογενοφσ 
οιςτρογόνου, που είναι θ 17β-οιςτραδιόλθ.

Μετεμμθνοπαυςιακι περίοδοσ

(Constantine & Pickar, Curr Opin Pharmacol 2003)



Συμπτϊματα

• Σα ςυμπτϊματα  είναι κυρίωσ αγγειοκινθτικισ 
φφςεωσ όπωσ εξάψεισ, νυχτερινζσ εφιδρϊςεισ και 
αίςκθμα παλμϊν.

• Επίςθσ, ςυμπτϊματα οφειλόμενα ςτθν ατροφία του 
ουροποιογεννθτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ προπτϊςεισ, 
κολπίτιδεσ, δυςπαρεφνια και ουρολοιμϊξεισ. 

• Σα ςυμπτϊματα αυτά μαηί με τθν οςτεοπόρωςθ
οφείλονται κακαρά ςτθν ζλλειψθ οιςτρογόνων 

(Morris & Rymer, Clin Evid. 2004)

(Gonzalez et al., Maturitas 2004)



• Εξίςου ςθμαντικά είναι και τα ςυμπτϊματα που αφοροφν 
τον ψυχολογικό τομζα και επθρεάηουν τθν κοινωνικι 
κυρίωσ ηωι τθσ γυναίκασ (Quality of life).

• Σα ςθμαντικότερα από αυτά είναι αχπνία, ςυνεχείσ 
μεταβολζσ διάκεςθσ, μείωςθ τθσ libido, μείωςθ τθσ 
αυτοπεποίκθςθσ, ανθςυχία, ευερεκιςτότθτα, και 
κατάκλιψθ.

Συμπτϊματα

(Bruce & Rymer, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009)

(Short, Climacteric 2003).



Θεραπείεσ αντιμετϊπιςθσ των 
ςυμπτωμάτων

Οι περιςςότεροι κλινικοί ςιμερα για να 
περιορίςουν τθν ζνταςθ των ςυμπτωμάτων 
χρθςιμοποιοφν τθ κεραπεία ορμονικισ 
υποκατάςταςθσ (HRT).

(Freedman, J Womens Health 2002)



Θεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ

Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ αυτισ είναι θ 
βελτίωςθ τθσ:

φυςικισ και 

ψυχολογικισ 

κατάςταςθσ τθσ γυναίκασ  ϊςτε να μπορεί να 
ςυνεχίςει τθν προςωπικι και κοινωνικι τθσ ηωισ 
με τισ λιγότερεσ παρενζργειεσ.

(Doty, JAAPA 2005).



Σκοπόσ

Να μελετιςουμε τα νεότερα δεδομζνα ςτισ 
κεραπείεσ ορμονικισ υποκατάςταςθσ εςτιάηοντασ 
πάντα τόςο ςτθν:

 βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
μετεμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν όςο και 

 ςτισ πικανζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ  ι επιπλοκζσ 
που προκφπτουν από τισ κεραπείεσ. 



Σκοπόσ

• Πρωταρχικόσ ςτόχοσ ιταν θ αναηιτθςθ τθσ βιβλιογραφίασ για τθν 
διεκνι εμπειρία ςτθν χριςθ κεραπειϊν ορμονικισ υποκατάςταςθσ 
ςε μετα-εμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ και

• Επόμενοσ ςτόχοσ θ ανάλυςθ των δεδομζνων από τθν χοριγθςθ 
δροςπιρενόνθσ και οιςτραδιόλθσ ωσ κεραπεία ορμονικισ 
υποκατάςταςθσ ςε μετα-εμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ ςτθν 
Γυναικολογικι και Μαιευτικι Κλινικι του Πανεπιςτθμιακοφ 
Νοςοκομείου Αλεξανδροφπολθσ και ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων 
με τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία.



Μεκοδολογία

• Αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ ςε: PubMed, Medline, Scopus, 
Cochrane Database.

• Keywords: hormone replacement therapy; menopause;  
HRT; estradiol; estrogens;drospirenone; postmenopause; 
climacteric symptoms; HRT consensus; quality of life; 
ultra-low-dose HRT; local estrogen therapy; adherence; 
compliance ; progestogen; oral contraceptive; cancer risk; 
breast cancer; beneficial effects; adverse effects

• Σαξινόμθςθ ςε case reports, original articles, trials, 
reviews.



Μεκοδολογία

Αςκενείσ
• 97 αςκενείσ εξετάςκθκαν, 61 πλθροφςαν τα κριτιρια (49-53 ζτθ,  

μζςθ θλικία 52 ζτθ) – από Οκτϊβριο 2007 μζχρι επτζμβριο 2008.

• Κριτιρια ειςαγωγισ: γυναίκεσ ςε μετα-εμμθνοπαυςιακι φάςθ τθσ 
ηωισ τουσ για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ με ςυμπτϊματα οιςτρογονικισ
ανεπάρκειασ.

• Κριτιρια αποκλειςμοφ: υςτερεκτομι, πακολογικι εξζταςθ 
κολπικοφ και τραχθλικοφ επιχρίςματοσ, προθγθκείςα κεραπεία 
ορμονικισ υποκατάςταςθσ, πακολογικι μαςτογραφία, αντζνδειξθ 
για τθν χριςθ ορμονικισ κεραπείασ.

• Όλεσ οι γυναίκεσ που μετείχαν ςτθν μελζτθ είχαν δϊςει γραπτι 
ςυγκατάκεςθ.



Μεκοδολογία

Σχεδιαςμόσ τθσ μελζτθσ

• Κλινικι εξζταςθ και απάντθςθ ερωτθματολογίων πριν τθν 
ζναρξθ κεραπείασ, 3 μινεσ και 6 μινεσ μετά κεραπεία.

• Χορθγικθκε θμεριςια αγωγι ενόσ ςυνδυαςμοφ 2mg 
drospirenone και 1mg 17β-estradiol.

Βελτίωςθ ςυμπτωμάτων

Βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ

Παρενζργειεσ



Μεκοδολογία

Ερωτθματολόγιο υγείασ των γυναικϊν (WHQ)

• αποτελοφταν από 37 ερωτιματα για τθν διερεφνθςθ 9 
καταςτάςεων.

1. εμφάνιςθ ςωματικϊν ςυμπτωμάτων, 
2. κατακλιπτικι διάκεςθ, 
3. διαταραχζσ μνιμθσ/ςυγκζντρωςθσ, 
4. αγγειοκινθτικά ςυμπτϊματα, 
5. ςυμπτϊματα άγχουσ/φόβου, 
6. διαταραχζσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ, 
7. προβλιματα φπνου, 
8. ςυμπτωμάτων εμμθνόρροιασ και 
9. προβλθμάτων ελκυςτικότθτασ από το άλλο φφλο

• Σο ερωτθματολόγιο χρθςιμοποιικθκε κατόπιν αδείασ από τθν 
MAPI Research Trust 



Μεκοδολογία
Women’ Health Questionnaire 

(MAPI Research Trust: http://www.mapi-trust.org)



Αποτελζςματα

Οι νεϊτερεσ κεραπείεσ είναι:

• υνδυαςμόσ οιςτρογόνων –προγεςταγόνων.

• Ανδρογόνα (ςε οριςμζνεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ)

• Σιβολόνθ

• Επιλεκτικοί τροποποιθτζσ οιςτρογονικϊν
υποδοχζων (SHERMs)-Ραλοξιφζνθ

• Φυτοοιςτρογόνα.

(Taylor & Manson, 2011; Pedersen et al., 2006; Studd, 2010)



Αποτελζςματα

Σα οφζλθ τουσ είναι:

• θ διατιρθςθ του ενδομθτρίου μετά από τθν 
οιςτρογονικι επίδραςθ, 

• θ αντιμιτωτικι δράςθ ςτο ενδομιτριο, 

• θ βελτίωςθ τθσ ψυχικισ διάκεςθσ 

• θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του φπνου, 

• θ αυξθμζνθ ενεργθτικότθτα, 

• θ ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ του stress 

• και θ κετικι οιςτρογονικι επίδραςθ ςτον οςτίτθ ιςτό.

(Rossouw et al., 2002; Gulseren et al., 2005)

τα ανδρογόνα ζχουν ρόλο κλειδί ςτθ 
ψυχοφυςιολογία των γυναικϊν με ςθμαντικζσ 

παρεμβάςεισ ςτισ πνευματικζσ λειτουργίεσ, 
ςυναιςκιματα και επικυμία για ςεξουαλικι 

δραςτθριότθτα



Αποτελζςματα

Οι παρενζργειεσ που οφείλονται ςτα οιςτρογόνα είναι:

θ ναυτία, 

ο μετεωριςμόσ, 

θ κατακράτθςθ υγρϊν και τα οιδιματα, 

θ αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ, 

θ τάςθ των μαςτϊν, 

οι θμικρανίεσ και το αίςκθμα εγκεφαλικισ ςυμφόρθςθσ,

θ χολόςταςθ και χολολικίαςθ και 

οι κράμπεσ ςτα κάτω άκρα. 



Αποτελζςματα

Οι παρενζργειεσ που οφείλονται ςτα προγεςταγόνα είναι:

αίςκθμα κόπωςθσ και δυςφορίασ, 

 ελάττωςθ τθσ επικυμίασ για ερωτικι ςυνεφρεςθ, 

 ξθρότθτα και ατροφία του κόλπου, 

 τάςθ των μαςτϊν 

υπομθνόρροια (αποδίδονται ςτα παράγωγα τθσ 
προγεςτερόνθσ), 

ακμι, 

ςμθγματόρροια, 

μείωςθ τθσ υψθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτείνθσ (HDL) και 

αφξθςθ τθσ όρεξθσ και του ςωματικοφ βάρουσ



Αποτελζςματα
Δροςπιρενόνθ/οιςτραδιόλθ

H δροςπερινόνθ είναι ζνα νζο προγεςταγόνο παράγωγο τθσ 17α-
ςπιρονολακτόνθσ με αντιανδρογονικι και αντι-αλατοκορτικοειδι

δράςθ, που ζχει ςαν αποτζλεςμα να μθ προκαλεί αφξθςθ του 
ςωματικοφ βάρουσ (Archer, 2007).



Evaluation of the quality of life of postmenopausal 
women using an estradiol and drospirenone combined 

oral hormone replacement therapy

Aspasia Galaziou, Eleni Kalamara, Alexandros Dafopoulos, 
Panagiotis Tsikouras, George Galazios, Vasilios Liberis and George 

Kolios.



Αποτελζςματα

• Η ανταπόκριςθ των αςκενϊν ςτθν μελζτθ ιταν 100% 
πριν τθν κεραπεία και μετά 3 μινεσ και 97% μετά από 6 
μινεσ.

• Η ανοχι και θ επιτυχία τθσ κεραπείασ υποκατάςταςθσ 
ιταν κετικι ςχεδόν ςτο ςφνολο των αςκενϊν με 

61 γυναίκεσ να εμφανίηουν ανοχι και 

60 γυναίκεσ πλιρθ φαρμακευτικι ανταπόκριςθ. 



Αποτελζςματα
Πεπιγπαθή ηυν ζςμπηυμάηυν εμμηνόπαςζηρ ηυν γςναικών 

ππιν από ηην ππώηη επίζκετη και μεηά από 3 (2η επίζκετη) 

και 6 (ηπίηη επίζκετη) μήνερ από ηην έναπξη ηηρ HRT



Αποτελζςματα



Αποτελζςματα

• Σα πιο κοινά ςυμπτϊματα ιταν: 

κεφαλαλγία (77%, n=47), 

αίςκθμα τάςθσ ςτο μαςτό (55,7%, n=34) και 

ίλιγγοσ ςε ιπια ι ςε μζτρια μορφι (57,4%, n=35) . 

Όλα τα ςυμπτϊματα μειϊκθκαν ςτθν 2θ και εξαφανίςτθκαν 
τελείωσ ςτθν 3θ επίςκεψθ.



Αποτελζςματα
Παπάγονηερ WHQ ππιν και μεηά από 3 και 6 μηνών από ηην έναπξη ηηρ HRT



Αποτελζςματα



Αποτελζςματα

• Κατά τθν 1θ επίςκεψθ
 96,8% των γυναικϊν ζνιωκαν τρομοκρατθμζνεσ ι με ζνα αίςκθμα πανικοφ,

 95,1% ανζφερε προβλιματα φπνου. 

 93% των γυναικϊν ανζφεραν ζνα αίςκθμα δυςτυχίασ, κλίψθσ άγχουσ. 

 59% των γυναικϊν είχε ςεξουαλικι ικανοποίθςθ

 55,8% των αςκενϊν είχε το αίςκθμα ότι ιταν ςεξουαλικά ελκυςτικζσ. 

• τατιςτικά ςθμαντικι βελτίωςθ προοδευτικά από τθν 2θ επίςκεψθ

• τθν 3θ επίςκεψθ πλιρθσ βελτίωςθ πλθν του αιςκιματοσ τθσ 
ςεξουαλικισ ελκυςτικότθτασ



Συμπεράςματα

• O ςυνδυαςμόσ οιςτραδιόλθσ δροςπιρενόνθσ ωσ HRT 
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ τόςο τθσ ψυχικισ όςο 
και τθσ ςωματικισ ςυνιςτϊςασ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
εμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν.

• Ειδικότερα θ κεραπευτικι χριςθ ςκευαςμάτων  που 
περιζχουν δροςπιρενόνθ αποτελεί χριςιμθ κεραπευτικι 
επιλογι για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ 
εμμθνόπαυςθσ και των επιπτϊςεϊν τθσ  κφρια λόγω των 
αντιαλδοςτερονικϊν ιδιοτιτων τθσ.



Συμπεράςματα

• ΗRT χορθγείται  όταν υπάρχει ζκδθλθ κλινικι 
ςυμπτωματολογία αποδιδόμενθ αποκλειςτικά ςτθν 
διαδικαςία τθσ εμμθνόπαυςθσ.

• Η αγωγι κα πρζπει να διακόπτεται μετά τθν αποδρομι 
των ςυμπτωμάτων  λόγων ενδεχόμενθσ καρκινογζνεςθσ 
ςτο μαςτό και πρόκλθςθσ καρδιαγγειακϊν ςυμβαμάτων.

Ευχαριστώ………………………..


