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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  (1)	  

Ø Η	  ωοθήκη	  παρουσιάζει	  μία	  σταδιακή	  έκπτωση	  
της	  λειτουργίας	  της	  έως	  την	  οριστική	  παύση	  -‐	  
φυσιολογική	  διεργασία	  που	  λαμβάνει	  χώρα	  
κατά	  την	  μέση	  ηλικία	  της	  γυναίκας.	  

Ø Η	  γήρανση	  της	  ωοθήκης	  προηγείται	  της	  
σωματικής	  γήρανσης	  της	  γυναίκας.	  

ΓΗΡΑΝΣΗ	  ΩΟΘΗΚΗΣ	  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  (2)	  

Ø Έμμηνος	  ρύση:	  κλινική	  έκφραση	  της	  
ωοθηκικής	  λειτουργίας	  

Ø Η	  εμμηνόπαυση	  σηματοδοτείται	  από	  την	  
τελευταία	  έμμηνο	  ρύση	  και	  υποδηλώνει	  την	  
παύση	  της	  ωοθηκικής	  λειτουργίας	  	  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ	  (3)	  

Ø Ορισμός:	  Η	  περίοδος	  της	  σταδιακής	  έκπτωσης	  
της	  ωοθηκικής	  λειτουργίας	  →	  μείωση	  
ωοθυλακιορρηκτικών	  κύκλων	  &	  μεταβολές	  
ορμονικής	  εκκριτικής	  δραστηριότητας	  
§  Διαταραχές	  εμμήνου	  ρύσης	  έως	  την	  διακοπή	  
§  Συνεχιζόμενη	  μείωση	  γονιμότητας	  έως	  την	  φυσική	  
στείρωση	  

§  περαιτέρω	  ↑	  επιπέδων	  FSH	  (έναρξη	  ↑	  επιπέδων	  FSH	  
κατά	  την	  όψιμη	  αναπαραγωγική	  ηλικία),	  ↑	  επιπέδων	  
LH	  και	  ↓	  επιπέδων	  ανασταλτίνης	  Β	  &	  Ε2	  

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ	  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ	  ΠΕΡΙΟΔΟΣ	  

ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ	  (κλιμακτήριος):	  
Εμμηνοπαυσιακή	  μετάβαση	  +	  1	  έτος	  από	  την	  ΤΕΡ	  



Stages	  of	  Reproductve	  Aging	  Workshop	  +	  10	  (STRAW	  +	  
10)	  

Harlow	  SD	  et	  al	  Fertl	  Steril	  2012;	  97:	  843	  



ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΑ	  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	  (1)	  

Ø Αγγειοκινητικές	  διαταραχές	  (εξάψεις,	  εφιδρώσεις,	  
αίσθημα	  παλμών)	  

Ø Διαταραχές	  ύπνου	  
Ø Διαταραχές	  θυμικού	  
Ø Αρθραλγίες	  	  
Ø Μειωμένη	  libido	  
Ø Αιδοιοκολπική	  ατροφία	  

§  Δυσπαρεύνια	  
§  Κολπική	  αιμόρροια	  

Ø Διαταραχές	  ουροποιητικού	  	  
§  Δυσουρία,	  συχνουρία,	  	  
§  Ακράτεια	  ούρων	  
§  Υποτροπιάζουσες	  ουρολοιμώξεις	  	  

Ουροποιογεννητικό	  	  
σύνδρομο	  της	  
εμμηνόπαυσης	  
(genitourinary	  syndrome	  
of	  menopause	  GSM)	  



ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΑ	  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	  (2)	  

Ø Τα	  πλέον	  χαρακτηριστικά	  είναι	  οι	  
αγγειοκινητικές	  διαταραχές	  	  
§  Παρατηρούνται	  στην	  πλειοψηφία	  των	  γυναικών	  
§  Συνδέονται	  με	  ένα	  φυσιολογικό	  φαινόμενο	  
§  ΔΕΝ	  εκφράζουν	  νόσο	  
§  ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ	  ΤΗΝ	  ΠΟΙΟΤΗΤΑ	  ΖΩΗΣ	  



ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	  με	  ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ	  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ	  
που	  ΠΡΕΠΕΙ	  να	  ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΟΥΝ	  

Ø Ορμονική	  υπερέκκριση	  
§  Υπερθυρεοειδισμός	  
§  Καρκινοειδές	  σύνδρομο	  
§  Φαιοχρωμοκύττωμα	  	  

Ø Διατροφικοί	  παράγοντες	  
§  Οινοπνευματώδη	  
§  Καυτερά	  μπαχαρικά	  
§  Πρόσθετες	  ουσίες	  

Ø Χρόνιες	  εμπύρετες	  
καταστάσεις	  

Ø Φαρμακευτικοί	  παράγοντες	  
§  Οπιοειδή	  	  
§  Σύνδρομο	  στέρησης	  οπιοειδών	  
§  SSRIs	  
§  Αναστολείς	  διαύλων	  Ca	  
§  Νικοτινικό	  οξύ	  
§  Αντιοιστρογόνα	  

Ø Άλλες	  καταστάσεις	  
§  Σύνδρομο	  dumping	  μετά	  
γαστρεκτομή	  

§  Μαστοκυττάρωση	  
§  Αγχώδης	  συνδρομή	  



J	  Clin	  Endocrinol	  Metab	  2015;	  100(11):	  3975–4011	  

Ορισμοί	  -‐	  Διάγνωση	  

Εκτίμηση	  
κατάστασης	  υγείας	  
στις	  γυναίκες	  

Μέτρια	  ή	  σοβαρά	  
συμπτώματα	  –	  
γυναίκα	  που	  
επιθυμεί,	  χωρίς	  
αντενδείξεις	  

Μέτρια	  ή	  σοβαρά	  
συμπτώματα	  –	  
γυναίκα	  που	  αρνείται	  
ή	  παρουσία	  
αντενδείξεων	  

Ουροποιογεννητικά	  
συμπτώματα	  
-‐Τοπική	  αγωγή	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐Συστηματική	  αγωγή	  Μετεμμηνοπαυσιακές	  

γυναίκες	  <	  60	  ετών	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
είτε	  	  

<	  10	  έτη	  εμμηνόπαυση	  
	  είτε	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Όψιμη	  περιεμμηνόπαυση	  MHT	   non
MHT	  



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	  ΤΩΝ	  ΟΔΗΓΙΩΝ	  
Ø Ομάδα	  εργασίας	  με	  6	  ειδικούς	  
Ø Ανάλυση	  υπάρχουσας	  βιβλιογραφίας	  

§  Μελέτες	  παρατήρησης	  &	  τυχαιοποιημένες	  ελεγχόμενες	  μελέτες	  
(RCTs)	  

§  Μετααναλύσεις	  
§  3	  ανασκοπήσεις	  

ü Σύγκριση	  της	  επίδρασης	  διαδερμικών	  με	  από	  του	  στόματος	  οιστρογόνων	  
στον	  κίνδυνο	  φλεβικών	  και	  αρτηριακών	  θρομβοεμβολικών	  επεισοδίων	  
–  Ενδείξεις	  ότι	  τα	  από	  του	  στόματος	  οιστρογόνα	  σχετίζονται	  με	  ↑	  κίνδυνο	  	  

φλεβικών	  θρομβοεμβολικών	  επεισοδίων,	  πιθανώς	  με	  ΑΕΕ,	  αλλά	  όχι	  με	  ΕΜ	  
ü Επίδραση	  της	  εμμηνοπαυσιακής	  ορμονικής	  θεραπείας	  (MHT)	  στην	  
θνητότητα	  
–  Απουσία	  συσχέτισης	  ΜΗΤ	  με	  θνητότητα	  από	  όλα	  τα	  αίτια,	  ανεξάρτητα	  από	  τον	  

τύπο	  ΜΗΤ,	  την	  διάρκεια	  παρακολούθησης	  &	  την	  ύπαρξη	  προϋπάρχουσας	  
καρδιοπάθειας	  

ü Σύγκριση	  της	  επίδρασης	  φυσικής	  προγεστερόνης	  &	  συνθετικών	  
προγεστερινοειδών	  στον	  κίνδυνο	  καρκίνου	  του	  μαστού	  	  
–  Η	  φυσική	  προγεστερόνη	  ενδεχομένως	  συσχετίζεται	  με	  ↓μειωμένο	  κίνδυνο	  Ca-‐

μαστού	  συγκριτικά	  με	  τα	  συνθετικά	  προγεστερινοειδή	  	  	  

Σε	  θέματα	  με	  ισχυρή	  τεκμηρίωση	  χρησιμοποιείται	  στις	  
οδηγίες	  ο	  όρος	  «συνιστάται»	  (recommend).	  Σε	  θέματα	  
με	  ασθενή	  τεκμηρίωση	  χρησιμοποιείται	  στις	  οδηγίες	  ο	  
όρος	  «προτείνεται»	  (suggest).	  



1.0	  ΔΙΑΓΝΩΣΗ	  ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ	  

Ø 1.1	  Προτείνεται	  η	  διάγνωση	  της	  εμμηνόπαυσης	  να	  
βασίζεται	  σε	  κλινικά	  κριτήρια:	  απουσία	  εμμήνου	  
ρύσης	  τουλάχιστον	  για	  διάστημα	  12	  μηνών	  

Ø 1.2	  Προτείνεται	  σε	  περίπτωση	  που	  τα	  κλινικά	  
κριτήρια	  δεν	  μπορούν	  να	  εφαρμοστούν	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  υστερεκτομή	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  διαταραχές	  εμ.	  ρύσης	  (πχ.	  σύνδρομο	  
πολυκυστικών	  ωοθηκών,	  χρόνια	  νοσήματα	  κλπ.)	  

η	  διάγνωση	  βάσει	  της	  παρουσίας	  αγγειοκινητικών	  
διαταραχών	  και	  σε	  επιλεγμένες	  περιπτώσεις	  
ορμονολογικός	  έλεγχος	  (προσδιορισμός	  FSH	  και	  Ε2)	  
	  	  



	  
2.0	  ΕΚΤΙΜΗΣΗ	  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	  της	  ΥΓΕΙΑΣ	  των	  

ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ	  ΓΥΝΑΙΚΩΝ	  
	  

Ø 2.1	  Προτείνεται	  	  
§  Επανεκτίμηση	  τρόπου	  ζωής	  

ü Διακοπή	  καπνίσματος	  
ü Διακοπή	  λήψης	  οινοπνευματωδών	  
ü Απώλεια	  βάρους	  
ü Άσκηση	  	  

§  Έλεγχος	  οστών	  
§  Εκτίμηση	  καρδιαγγειακού	  κινδύνου	  και	  
αντιμετώπιση	  	  

§  Έλεγχος	  ανίχνευσης	  (screening)	  κακοηθειών	  	  



Ø ΟΡΙΣΜΟΣ:	  Χορήγηση	  των	  στεροειδών	  ορμονών	  
που	  παράγουν	  οι	  ωοθήκες	  ή	  τροποποιητών	  των	  
υποδοχέων	  τους	  για	  την	  αντιμετώπιση	  των	  
εμμηνοπαυσιακών	  συμπτωμάτων	  	  

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ	  ΟΡΜΟΝΙΚΗ	  ΘΕΡΑΠΕΙΑ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(MENOPAUSAL	  HORMONE	  THERAPY	  MHT)	  

Δεν	  χρησιμοποιείται	  πλέον	  ο	  όρος	  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ	  ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ	  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	  
(Hormone	  Replacement	  Therapy,	  HRT)	  	  

3.0	  ΟΡΜΟΝΙΚΗ	  ΘΕΡΑΠΕΙΑ	  	  
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ	  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ	  



Women’s	  Health	  Initatve	  (WHI)	  Study	  

Ø  Τυχαιοποιημένη,	  διπλή	  τυφλή,	  με	  ομάδα	  ελέγχου,	  
πολυκεντρική	  (40)	  μελέτη	  

Ø  27.347	  μετεμμηνοπαυσιακές	  γυναίκες,	  ηλικίας	  50-‐79	  ετών	  
Ø  Προγραμματισμένη	  διάρκεια:	  81/2	  έτη	  
Ø  Σκοπός:	  εκτίμηση	  των	  ωφελίμων	  και	  βλαπτικών	  

επιδράσεων	  της	  θεραπείας	  ορμονικής	  υποκατάστασης	  
(κυρίως	  ως	  προς	  την	  στεφανιαία	  νόσο,	  τα	  κατάγματα	  &	  τον	  
καρκίνο	  του	  μαστού)	  

CEE	  +	  MPA	  study	  

n=	  16.608	  

CEE	  only	  Study	  

n	  =	  10.739	  

WHI	  



Women’s	  Health	  Initatve	  (WHI)	  Study	  

WriPng	   Group	   for	   the	  Women’s	   Health	  
IniPaPve.	  JAMA.	  2002;288:321-‐333	  

Women’s	   Health	   IniPaPve	   Steering	  
CommiXee.	  JAMA.	  2004;291:1701-‐1712	  

Διακοπή	  μετά	  από	  μέση	  
διάρκεια	  5,2	  έτη	  

Διακοπή	  μετά	  από	  μέση	  
διάρκεια	  6,8	  έτη	  



ΑΝΑΤΡΟΠΗ	  

Ø της	  ισχύουσας	  έως	  τότε	  αντίληψης	  ότι	  η	  
θεραπεία	  ορμονικής	  υποκατάστασης	  σε	  
μετεμμηνοπαυσιακές	  γυναίκες	  
§  ελέγχει	  τα	  εμμηνοπαυσιακά	  συμπτώματα	  και	  
συγχρόνως	  έχει	  μακροπρόθεσμα	  οφέλη	  σε	  
διάφορα	  συστήματα	  

Ø σοβαρός	  προβληματισμός	  για	  την	  ασφάλεια	  
της	  αγωγής	  
§  τα	  οφέλη	  υπερτερούν	  των	  δυνητικών	  ή	  
υπαρκτών	  κινδύνων	  ???	  



ΔΕΚΑ	  ΧΡΟΝΙΑ	  ΜΕΤΑ	  την	  WHI	  

Ø H	  MHT	  αποτελεί	  την	  πλέον	  αποτελεσματική	  
θεραπεία	  για	  την	  αντιμετώπιση	  των	  
εμμηνοπαυσιακών	  αγγειοκινητικών	  διαταραχών	  
σε	  οποιαδήποτε	  ηλικία	  

Ø Τα	  οφέλη	  υπερτερούν	  των	  κινδύνων	  στις	  
νεώτερες	  	  μετεμμηνοπαυσιακές	  γυναίκες	  (50-‐59	  
ετών	  ή	  με	  διάστημα	  εμμηνόπαυσης	  <10	  ετών),	  
που	  δεν	  παρουσιάζουν	  αντενδείξεις	  στην	  λήψη	  
της	  αγωγής	  

Stuenkel	  CA,	  et	  al.	  J	  Clin	  Endocrinol	  Metab.	  2012;	  97:	  2617	  
de	  Villiers	  TJ,	  et	  al.	  Maturitas	  2013;	  74:	  391	  



3.0	  ΟΡΜΟΝΙΚΗ	  ΘΕΡΑΠΕΙΑ	  	  
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ	  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ	  (ΜΗΤ)	  	  

Ø 3.1	  Προτείνεται	  σε	  	  
§  Μετεμμηνοπαυσιακές	  γυναίκες	  <	  60	  ετών	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  διάρκεια	  εμμηνόπαυσης	  <	  10	  ετών	  

	  	  	  	  με	  μέτριες	  ή	  σοβαρές	  ΑΚΔ	  &	  που	  επιθυμούν	  να	  λάβουν	  
ορμονική	  θεραπεία	  	  	  
	  	  	  	  χωρίς	  αυξημένο	  καρδιαγγειακό	  κίνδυνο	  ή	  αυξημένο	  
κίνδυνο	  για	  Ca-‐μαστού	  	  
	  	  	  	  χωρίς	  αντενδείξεις	  για	  ορμονική	  θεραπεία	  	  
	  	  	  	  η	  χορήγηση	  

§  Συνδυασμού	  οιστρογόνων-‐προγεστερινοειδών	  σε	  γυναίκες	  
χωρίς	  υστερεκτομή	  	  	  

§  Οιστρογόνων	  σε	  γυναίκες	  με	  υστερεκτομή	  	  
	  	  	  	  	  



ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ	  ΚΙΝΔΥΝΟΣ	  (ΚΑΚ)	  &	  ΜΗΤ	  
Ø 3.1b	  Προτείνεται	  η	  εκτίμηση	  ΚΑΚ	  σε	  

§  Μετεμμηνοπαυσιακές	  γυναίκες	  <	  60	  ετών	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  διάρκεια	  εμμηνόπαυσης	  <	  10	  ετών	  

που	  επιθυμούν	  να	  λάβουν	  ορμονική	  θεραπεία	  	  
προκειμένου	  να	  αποφασιστεί	  η	  χορήγηση	  ή	  μη	  ορμονικής	  
θεραπείας	  καθώς	  και	  η	  επιλογή	  του	  τύπου,	  της	  δόσης	  και	  
της	  οδού	  χορήγησης	  της	  αγωγής.	  
Ø  	  3.1c	  Προτείνεται	  σε	  γυναίκες	  με	  υψηλό	  ΚΑΚ	  (γνωστό	  

έμφραγμα,	  ΑΕΕ,	  περιφερική	  αγγειακή	  νόσος,	  ανεύρυσμα	  
κοιλιακής	  αορτής,	  ΣΔ,	  ΧΝΑ,	  10ετής	  ΚΔΚ	  >10%)	  η	  επιλογή	  
μη	  ορμονικής	  θεραπείας	  	  

Ø 3.1d	  Προτείνεται	  	  σε	  γυναίκες	  με	  μέτριο	  ΚΑΚ	  η	  χορήγηση	  
διαδερμικών	  στεροειδών	  
§  Ως	  σκευάσματα	  με	  την	  μικρότερη	  επίπτωση	  στην	  ΑΠ,	  τα	  
τριγλυκερίδια	  και	  τον	  μεταβολισμό	  γλυκόζης	   	  	  



ΦΛΕΒΙΚΑ	  ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ	  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ	  
&	  ΜΗΤ	  

Ø 3.1e	  Συστήνεται	  σε	  	  
§  γυναίκες	  με	  αυξημένο	  κίνδυνο	  θρομβοεμβολικών	  
επεισοδίων	  

	  που	  θέλουν	  να	  λάβουν	  ορμονική	  θεραπεία	  για	  τα	  
εμμηνοπαυσιακά	  συμπτώματα	  και	  εφ’	  όσον	  δεν	  
υπάρχει	  αντένδειξη	  
η	  χορήγηση	  στεροειδών	  από	  άλλες	  οδούς	  πλην	  της	  από	  
του	  στόματος,	  στην	  ελάχιστη	  δυνατή	  δόση	  



	  
ΚΑΡΚΙΝΟΣ	  ΜΑΣΤΟΥ	  &	  ΜΗΤ	  

	  
Ø 3.1f	  Προτείνεται	  σε	  γυναίκες	  που	  επιθυμούν	  
να	  λάβουν	  ορμονική	  θεραπεία	  	  
§  Να	  εκτιμηθεί	  ο	  κίνδυνος	  για	  Ca-‐μαστού	  πριν	  
αποφασιστεί	  η	  χορήγηση	  ορμονικής	  θεραπείας,	  
καθώς	  και	  για	  την	  επιλογή	  του	  τύπου,	  της	  δόσης	  
και	  της	  οδού	  χορήγησης	  της	  αγωγής.	  

Ø 3.1g	  Προτείνεται	  σε	  γυναίκες	  με	  υψηλό	  ή	  
μεσαίο	  κίνδυνο	  για	  Ca-‐μαστού	  μη	  ορμονική	  
θεραπεία	  



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	  ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗΣ	  
ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ	  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	  (MHT)	  

Ø 3.1h	  Προτείνεται	  	  
§  η	  τακτική	  κοινής	  απόφασης	  ιατρού-‐ασθενούς	  ως	  
προς	  την	  επιλογή	  του	  σκευάσματος,	  της	  δόσης	  
έναρξης	  και	  της	  οδού	  χορήγησης	  της	  αγωγής	  	  

§  η	  προσαρμογή	  της	  ΜΗΤ	  ανάλογα	  με	  τα	  
χαρακτηριστικά	  (είδος	  &	  βαρύτητα	  συμπτωμάτων,	  
ηλικία,	  κατάσταση	  υγείας,	  προσωπικές	  
προτιμήσεις)	  κάθε	  γυναίκας,	  τους	  εκτιμώμενους	  
κινδύνους	  και	  τον	  εκάστοτε	  θεραπευτικό	  στόχο.	  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ	  ΑΓΩΓΗΣ	  

&	  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ	  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	  



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ	  ΣΥΝΕΖΕΥΓΜΕΝΩΝ	  
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ	  &	  ΒΑΖΕΔΟΞΙΦΑΙΝΗΣ	  

Ø 3.2	  Προτείνεται	  ο	  συνδυασμός	  οιστρογόνων	  &	  
βαζεδοξιφαίνης	  (εκλεκτικού	  τροποποιητή	  των	  
οιστρογονικών	  υποδοχέων)	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  χωρίς	  υστερεκτομή	  

ως	  μία	  επιλογή	  ορμονικής	  θεραπείας,	  εφ’	  όσον	  δεν	  
υπάρχει	  αντένδειξη,	  
που	  συνδυάζει	  την	  αντιμετώπιση	  των	  
εμμηνοπαυσιακών	  συμπτωμάτων	  και	  την	  πρόληψη	  
ή	  αντιμετώπιση	  της	  μετεμμηνοπαυσιακής	  
οστεοπόρωσης.	  



ΤΙΒΟΛΟΝΗ	  

Ø 3.3a	  Προτείνεται	  η	  τιβολόνη	  ως	  εναλλακτική	  
επιλογή	  της	  ΜΗΤ,	  εφ’	  όσον	  δεν	  υπάρχει	  
αντένδειξη	  

Ø 3.3b	  Δεν	  συστήνεται	  ο	  συνδυασμός	  τιβολόνης	  
με	  ΜΗΤ	  

Ø 3.3c	  Δεν	  συστήνεται	  η	  χορήγηση	  τιβολόνης	  σε	  
γυναίκες	  με	  ιστορικό	  Ca-‐μαστού	  	  



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	  ΑΣΘΕΝΩΝ	  ΥΠΟ	  ΜΗΤ	  (1)	  

Ø 3.4a	  Συστήνεται	  σε	  γυναίκες	  υπό	  ΜΗΤ	  που	  
παρουσιάζουν	  μη	  αναμενόμενη	  κολπική	  
αιμόρροια	  διερεύνηση	  για	  τον	  αποκλεισμό	  
υπερπλασίας	  του	  ενδομητρίου	  ή	  κακοήθειας	  

Ø 3.4b	  Συστήνεται	  η	  ενημέρωση	  των	  γυναικών	  	  
§  για	  τον	  πιθανά	  αυξημένο	  κίνδυνο	  Ca-‐μαστού	  κατά	  
την	  διάρκεια	  &	  μετά	  την	  διακοπή	  της	  ΜΗΤ	  	  

§  για	  την	  σημασία	  συστηματικής	  εφαρμογής	  της	  
ανίχνευσης	  (screening)	  Ca-‐μαστού	  	  	  



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	  ΑΣΘΕΝΩΝ	  ΥΠΟ	  ΜΗΤ	  (2)	  

Ø 3.4c	  Προτείνεται	  να	  γίνεται	  επανεκτίμηση	  για	  συνέχιση	  
ΜΗT	  τουλάχιστον	  ανά	  έτος,	  με	  στόχο	  την	  μικρότερη	  
δυνατή	  διάρκεια	  της	  αγωγής	  

Ø 3.4d	  Προτείνεται	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  πρωτοπαθή	  ωοθηκική	  ανεπάρκεια	  (ΡΟΙ)	  
(εμμηνόπαυση	  <40	  ετών)	  

§  Σε	  γυναίκες	  με	  πρώϊμη	  (early)	  εμμηνόπαυση	  (εμμηνόπαυση	  
40-‐45	  ετών)	  

εφ’	  όσον	  δεν	  υπάρχει	  αντένδειξη,	  η	  ΜΗΤ	  να	  διαρκεί	  έως	  
τον	  χρόνο	  της	  αναμενόμενης	  φυσικής	  εμμηνόπαυσης	  &	  
τότε	  να	  επανεκτιμάται	  το	  ενδεχόμενο	  συνέχισης	  της	  
	  



ΔΙΑΚΟΠΗ	  ΜΗΤ	  

Ø 3.4e	  Προτείνεται	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  που	  πρόκειται	  να	  διακόψουν	  την	  αγωγή	  

να	  γίνεται	  η	  διακοπή	  	  
§  Είτε	  απότομα	  	  
§  Είτε	  με	  προοδευτική	  μείωση	  της	  δοσολογίας	  

ανάλογα	  με	  την	  προτίμηση	  της	  ασθενούς,	  στα	  
πλαίσια	  της	  τακτική	  κοινής	  απόφασης	  ιατρού-‐
ασθενούς	  (συμμετοχική	  προσέγγιση)	  



ΜΗ	  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ	  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΑ	  
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΑ	  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ	  	  	  

Ø 4.0	  Προτείνεται	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  ήπιες	  αγγειοκινητικές	  διαταραχές	  

η	  λήψη	  μέτρων	  όπως	  
§  Αποφυγή	  οινοπνευματωδών	  &	  τροφών	  με	  
καυτερά	  μπαχαρικά	  

§  Ρύθμιση	  θέρμανσης	  σε	  χαμηλώτερα	  επίπεδα	  
§  Ντύσιμο	  κατά	  στιβάδες	  
§  Απώλεια	  βάρους	  	  
§  Διαχείριση	  άγχους	  



ΜΗ	  ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ	  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	  
Ø 4.1a	  Συστήνεται	  

§  Σε	  γυναίκες	  με	  μέτριες	  ή	  σοβαρές	  αγγειοκινητικές	  
διαταραχές	  
ü Που	  έχουν	  αντένδειξη	  στην	  λήψη	  ΜΗΤ	  
ü Που	  δεν	  επιθυμούν	  την	  λήψη	  ΜΗΤ	  

η	  χορήγηση,	  εφ’	  όσον	  δεν	  υπάρχει	  αντένδειξη	  	  
§  Εκλεκτικών	  αναστολέων	  επαναπρόσληψης	  σεροτονίνης	  
(SSRIs)	  ή	  σεροτονίνης	  &	  νοραδρεναλίνης	  (SNRIs)	  

§  Γκαμπαπεντίνης	  (NeuronPn)	  ή	  Πρεγκαμπαλίνης	  (Lyrica)	  
Ø 4.1b	  Προτείνεται	  	  

§  Σε	  γυναίκες	  με	  μέτριες	  ή	  σοβαρές	  αγγειοκινητικές	  διαταραχές	  
ü Που	  εμφανίζουν	  δυσανεξία	  
ü Που	  δεν	  ανταποκρίνονται	  	  

η	  δοκιμή	  αγωγής	  με	  κλονιδίνη,	  εφ’	  όσον	  δεν	  υπάρχει	  
αντένδειξη	  	  	  

Στην	  αγωγή	  με	  SSRIs,	  SNRIs,	  
γκαμπαπεντίνη,	  πρεγκαμπαλίνη	  



ΜΗ	  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ	  
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	  &	  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ	  

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	  
Ø 4.2	  Προτείνεται	  	  

§  Σε	  γυναίκες	  με	  αγγειοκινητικές	  διαταραχές	  που	  
επιλέγουν	  μη	  συνταγογραφούμενα	  σκευάσματα	  
(πχ.	  ισοφλαβόνες	  σόγιας)	  ή	  εναλλακτικές	  πρακτικές	  
(πχ.	  βελονισμό)	  

να	  ενημερώνονται	  για	  την	  απουσία	  
τεκμηριωμένου	  οφέλους	  	  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	  ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ	  
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	  ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ	  (1)	  

Ø 5.1a	  Προτείνεται	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  συμπτώματα	  αιδοιοκολπικής	  
ατροφίας	  

η	  δοκιμή	  ενυδατικών	  κολπικών	  προϊόντων	  
Ø 5.1b	  Προτείνεται	  

§  Εφ’	  όσον	  το	  αποτέλεσμα	  δεν	  είναι	  
ικανοποιητικό	  

η	  χρήση	  λιπαντικών	  κολπικών	  προϊόντων	  

5.1	  ΚΟΛΠΙΚΑ	  ΜΗ	  ΟΡΜΟΝΙΚΑ	  ΠΡΟΪΟΝΤΑ	  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	  ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ	  ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	  
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ	  (2)	  

Ø  5.2a	  Προτείνεται	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  συμπτώματα	  αιδοιοκολπικής	  ατροφίας	  
§  Χωρίς	  	  ιστορικό	  ορμονοεξαρτώμενης	  κακοήθειας	  
§  Χωρίς	  ικανοποιητική	  ανταπόκριση	  σε	  κολπικά	  μη	  ορμονικά	  

προϊόντα	  
αγωγή	  με	  χαμηλής	  δοσολογίας	  οιστρογονικό	  κολπικό	  σκεύασμα	  
Ø  5.2b	  Προτείνεται	  

§  Σε	  γυναίκες	  με	  συμπτώματα	  αιδοιοκολπικής	  ατροφίας	  
§  Με	  ιστορικό	  ορμονοεξαρτώμενης	  κακοήθειας	  
§  Χωρίς	  ικανοποιητική	  ανταπόκριση	  σε	  κολπικά	  μη	  ορμονικά	  

προϊόντα	  
να	  εξεταστεί	  το	  ενδεχόμενο	  αγωγής	  με	  χαμηλής	  δοσολογίας	  
οιστρογονικό	  κολπικό	  σκεύασμα	  με	  την	  τακτική	  κοινής	  απόφασης	  
ιατρού-‐ασθενούς	  και	  με	  την	  συμμετοχή	  του	  θεράποντος	  ογκολόγου	  

5.2	  ΚΟΛΠΙΚΑ	  ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΑ	  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	  ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ	  ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ	  
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ	  (3)	  

Ø  5.2c	  Προτείνεται	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  συμπτώματα,	  υπό	  αγωγή	  με	  ραλοξιφαίνη	  
§  Χωρίς	  	  ιστορικό	  ορμονοεξαρτώμενης	  κακοήθειας	  
§  Χωρίς	  ικανοποιητική	  ανταπόκριση	  σε	  κολπικά	  μη	  ορμονικά	  προϊόντα	  

η	  προσθήκη	  αγωγής	  με	  χαμηλής	  δοσολογίας	  οιστρογονικό	  κολπικό	  
σκεύασμα	  
Ø  5.2d	  Προτείνεται	  

§  Σε	  γυναίκες	  υπό	  αγωγή	  με	  χαμηλής	  δοσολογίας	  οιστρογονικό	  κολπικό	  
σκεύασμα	  

να	  μην	  προστίθεται	  προγεστερινοειδές	  –	  δεν	  υπάρχει	  ενδεχόμενο	  
υπερπλασίας	  ενδομητρίου	  
Ø  5.2e	  Συστήνεται	  	  

§  Σε	  γυναίκες	  υπό	  αγωγή	  με	  χαμηλής	  δοσολογίας	  οιστρογονικό	  κολπικό	  
σκεύασμα	  που	  παρουσιάζουν	  μη	  αναμενόμενη	  κολπική	  αιμόρροια	  	  

διερεύνηση	  για	  τον	  αποκλεισμό	  υπερπλασίας	  του	  ενδομητρίου	  ή	  
κακοήθειας	  

5.2	  ΚΟΛΠΙΚΑ	  ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΑ	  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	  



ΟΣΠΕΜΙΦΑΙΝΗ	  
Τροποποιητής	  των	  οιστρογονικών	  υποδοχέων	  	  

Ø 5.3a	  Προτείνεται	  	  
§  Σε	  γυναίκες	  με	  μέτρια	  ή	  σοβαρή	  δυσπαρεύνεια	  	  
(κύριο	  σύμπτωμα	  αιδοιοκολπικής	  ατροφίας)	  	  

η	  δοκιμή	  αγωγής	  με	  οσπεμιφαίνη	  εφ’	  όσον	  δεν	  
υπάρχει	  αντένδειξη	  	  
Ø 5.3b	  Δεν	  συστήνεται	  	  

§  Σε	  γυναίκες	  με	  μέτρια	  ή	  σοβαρή	  δυσπαρεύνεια	  
και	  ιστορικό	  Ca-‐μαστού	  	  

η	  αγωγή	  με	  οσπεμιφαίνη	   	  	  
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