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5000,00 Ευρώ

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας προκυρήσσει για δεύτερο χρόνο
χρηματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων

(5.000)

Ευρώ για την καλύτερη πειραματική εργασία

που να άπτεται θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι Ιατροί όλων
των ειδικοτήτων, που να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Η εργασία θα πρέπει να είναι πρω
τότυπη, αδημοσίευτη και να σταλεί σε τρία αντίτυπα στα γραφεία της Εταιρείας Αλκαίου

1Ο, 115 28

Ιλίσια

Αθήνα μέχρι και τις

30

Νοεμβρίου

2004

(σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η εργασία θα ενσωματωθεί στις διαλέξεις του 15ου Ετήσιου Πανελληνίου Σεμιναρίου

Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου

2005

και

στον τόμο πρακτικών του Σεμιναρίου.
Κατά τη διάλεξη της εργασίας θα παραδοθεί στον νικητή επιταγή με το ποσό των
Ευρώ.

5000,00
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Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ

TOMOI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η

1ο

Σεμινάριο:

Αθήνα,

26-27

Ιανουαρίου

ι· Σεμινάριο:

Θεσσαλονίκη,

25-26

a·

Σεμινάριο:

Αθήνα,

Ιανουαρίου

40

Σεμινάριο:

Θεσσαλονίκη,

5"
6"

Σεμινάριο:

Αθήνα,

70

Σεμινάριο:

a·

Σεμινάριο:

Σεμινάριο:

g·
10.
11"

Σεμινάριο:

12°

Σεμινάριο:

13°
14°

Σεμινάριο:

Σεμινάριο:
Σεμινάριο:

Σεμινάριο:

30-31

29-30

ETAIPEIA

1991

Ιανουαρίου

1992

1993

Ιανουαρίου

1994

27-28 Ιανουαρίου 1995
Ηράκλειο, 27-28 Ιανουαρίου 1996
Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου 1997
Αθήνα, 24-25 Ιανουαρίου 1998
Ηράκλειο, 26-27 Ιανουαρίου 1999
Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2001
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2002
Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2003
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004
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Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

1.

Ορμονική Αντισύλληψη
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουάριος,

2.

1991

Φυσιολογία του Γεννητικού Συστήματος της Γυναίκας
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

3.

1991

Αμηνόρροια

Νικόλαος Θ. Μανιάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
1992

Φεβρουάριος,

4.

Πρόκληση Ωοθηλακιορρηξίας

Ιωάννης Ε. Μεσσήνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

5.

1992

Προλακτίνη
Οδυσσέας Γρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουάριος,

6.

1993

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

7.

1993

Ανδρική Στείρωση

Σπύρος Μηλίγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβροuάριος,

8.

1994

Ενδομητρίωση

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

9.

1994

θυρεοειδοπόθειες κοι Κύηση
Γεράσιμος Ε. Κρασσάς, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουάριος,

10. Το

1995

Ωχρό Σωμάτιο
Γεώργιος Πάντος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σεπτέμβριος,

11.

1995

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Μηνάς Ι. Μαστρομηνάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος,

1996

7

Ορμονική Αντισύλληψη και Καρδιοαγγειακά Νοσήματα

8

12.

Υπερανδρογονικές Διαταραχές: Υπερτρίχωση, Ακμή

Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Σεπτέμβριος,

13.

1996

Νέες εξελίξεις στην Υποβοηθούμνεη Αναπαραγωγή και Προεμφυτευτική Διάγνωση
Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος,

14.

1997

Κλιμακτήριο, Εμμηνόπαυσις
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

15.

1997

Δυσλειτουργικές Αιμορραγίες της Μήτρας-Υπερπλασίες. Το Ανάλογα της
Αυξητικοί παράγοντες στη Γεννητική λειτουργία
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουάριος,

16.

1998

Συγγενής Υπερπλασία του Φλοιού των Επινεφριδίων
Αθανάσιος Χρυσικόττουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

17.

1998

Η Ενδοκρινολογία της Μήτρας

Χρήστος Ανδρεάκος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος,

18.

1999

Οστεοπόρωσις
Κωνσταντίνος Μαυρουδής, Ενδοκρινολόγος
Σεπτέμβριος,

19.

1999

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών με νέο δεδομένο
Χριστόδουλος Σέγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Φεβρουάριος,

20.

2000

Αδενομύωση: Ενδοκρινολογική ή Ανοσολογική Νόσος;
Ιωάννης Ματαλλιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

21.

Η

GnRH

2000

και το Ανάλογό της

Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος,

22.

2001

Ο Μικρόκοσμος της Αναπαραγωγικής Διαδικασίας
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

2001

GnRH.
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23.

9

Κλωνοποίηση

Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου
Φεβρουάριος,

24.

2002

Ορμονική Αντισύλληψη
Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

25.

2002

Πλακούντας: ένας ορμονοπαραγωγός αδένας
Νικόλαος Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Φεβρουάριος

26.

. 2003

Υπερανδρογονισμός
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σεπτέμβριος

27.

2003

Ορμονική αντισύλληψη και κορδιοογγειοκά νοσήματα
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Απριλιος

- Ιούνιος 2004

*Οι Ενημερωτικές Εκδόσεις από

1-21 (1991-2001)
CD

κυκλοφορούν με φροντίδα της

Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και σε

ΟΔΗΓΙΕΣ

1.

Η χρήση της Μετφορμίνης σε γυναίκες με πολυκuστική νόσο
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιανουάριος

- Μαρτιος 2004
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Αγαπητά μέλη,
Ιούνιος

2004

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας συνεχίζοντας την παράδοση της

τριμηνιαίας συνεχούς μετεκπαίδευσης σας αποστέλλει την

Ενημερωτική Έκδοση με

θέμα "Ορμονική Αντισύλληψη και Καρδιοαγγειακά Νοσήματα". Θα ακολουθήσουν οι
"Οδηγίες" στο τρίμηνο Ιουλiου- Σεπτεμβρίου και η 28η Ενημερωτική Έκδοση στο τρίμη
νο Οκτωβρίου

- Δεκεμβρίου 2004.

Η Εταιρεία θα έχει στο μέλλον ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες για τη δραστηριό
τητά της. Η διεύθυνση της ιστοσελiδας στο διαδίκτυο θα σας κοινοποιηθεί μόλις μας
γινει γνωστή.

Για δεύτερο χρόνο προκυρήσσεται διαγωνισμός για πρωτότυπη πειραματική εργασία με
χρημαπκό έπαθλο

5000,0 Ευρώ. Λεπτομέρειες αναφέρονται σε ειδική σελίδα αυτής της

ενημερωτικής έκδοσης.
Στα τέλη Ιανουαρίου

το

15 ο

2005

(ακριβής ημερομηνία θα κοινοποιηθει) θα πραγματοποιηθεi

Ετήσιο Πανελλήνιο Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας με πολλούς δια

κεκριμένους ομιλητές σε ποικιλiα διαλέξεων, επιστημονικών συνεδρίων, αντιπαραθέ
σεων κτλ. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα συγκλιθεί Γενική Συνέλευση των μελών

της Εταιρείας για αλλαγή άρθρων του καταστατικού
ιστοσελίδα

- και

-

αναφέρονται λεπτομερώς στην

εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ΔΣ της Εταιρείας και εγώ προσωπικά ευελπιστούμε στην- όπως πάντα

μαζική συμ

μετοχή σας σαν εκδήλωση της υποστήριξής σας και αγάπη σας στην Εταιρεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Αθανάσιος Χρuσικόποuλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γυναικολογίας και Μαιευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ορμονική Αντισύλληψη και Καρδιοαγγειακά Νοσήματα
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ανασταλτικά της ωοθυλακιορρηξίας (ΑΩ) προχωρούν από την ενηλικίωση στην
ηλικία της συνταξιοδότητσης.- Το χάπι του Pincυs κυκλοφόρησε στις

44 χρόνια που

9 ΜαΤου 1960.

μεσολάβησαν δρομολογήθηκαν δύο κατευθύνσεις, μια θετική και

μια αρνητική.
Στη θετική κατεύθυνση περιλαμβάνονται οι τεράστιες προσπάθειες

- επιστημόνων

- και

επιτυχίες

όπως χημικοί, βιολόγοι, γυναικολόγοι, ογκολόγοι, παθολόγοι, επιδημιολό

γοι και φυσικά και πολλοί άλλοι που διεμόρφωσαν την αρχική μορφή

- χάπι

του Pincυs

σε ένα παρασκεύασμα με πολλλά πλεονεκτήματα και ελάχιστα μειονεκτήματα. Στην αρνη

τική κατεύθυνση περιλαμβάνεται η ασυγχώρετη συμπεριφορά των, περισσοτέρων τουλά
χιστων, ΜΜΕ που είδαν το "χάπι" σαν μέσο εντυπωσιασμού (βλέπε πλουτισμού) υπερ
προβάλλοντας κάθε φορά τις λογικές

- όπως

σε κάθε επιστημονική εξέλιξη

αμφισβητή

σεις των ειδικών και ξεχνώντας προκλητικά τα πολλά θετικά σημεία.
Παρ' όλα αυτά η εξέλιξη συνεχίστηκε αμείλικτη. Η περιεκτικότητα σε οιστρογόνα
(αιθυνολοιστραδιόλη, ΕΕ) μειώθηκε από >50μg σε 20μg και τα προγεσταγόνα της 1η'
γενεάς απέκτησαν aπογόνους της

211 '

και 3 11 ς γενεάς.

Σήμερα, κάθε καλοπροαίρετος, αλλά και ενημερωμένος

νίζει

το είδος δυστυχώς σπα

επιστήμονας είναι υποχρεωμένος να παραδεχθεί και να μεταδώσει ότι τα ΑΩ είναι

από τα πιο ασφαλή "φάρμακα".
Προβληματισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα της ογκολογίας στην αντι
παράθεση για τη δημιουργία του καρκίνου του μαστού και στον τομέα της παθολογίας στο
πλέγμα της καρδιαγγειακής νόσου.

Η μονογραφία αυτή στοχεύει:

• στην

παρουσίαση όλων των προσφάτων -θετικών και αρνητικών

- δεδομένων

στις

διάφορες παραμέτρους της καρδιαγγειακής νόσου όπως θρομβοφλεβίτιδα,

έμφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή και αγγειο-εγκεφαλικό επεισόδιο.

•

στην αποδυνάμωση του αρνητικού ιστού που ύφαναν τα ΜΜΕ γύρω από το "χάπι"

• στον

εμπλουτισμό της φαρέτρας, σε θετικά επιχειρήματα του κάθε νεαρού γυναι

κολόγου

- μαιευτήρα που

θα πρέπει να γίνει ο απόστολος διαδόσεως της ορμονι

κής aντισύλληψης στη χώρα μας.
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2~ ΓΕΝΙΚΟ"[tΙΤΕΣ*

Τα ΑΩ είναι φάρμακα που περιέχουν συνδυασμό οιστρογόνου και προγεσταγόνου
(συνδυασμένα) ή μόνο προγεσταγόνου.
Υπολογίζεται ότι περίπου

εκατομμύρια γυναίκες χρησιμοποιούν

100

μέσο aντισύλληψης σε όλο τον κόσμο

(WHO Scientific Group, 1998).

τα ΑΩ σαν

Στην Ελλάδα δυστυ

χώς δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και η χρήση τους περιορίζεται στο

2% των γυναι

κών.
Πίνακας

1.

Οι διάφορες μορφές των ανασταλτικών της ωοθυλακιορρηξίας

• Μονοφασικά
Περιέχουν την ίδια δοσολογία οιστρογόνου και προγεσταγόνου σε όλα τα δισκία

•Διφασικά
Περιέχουν δύο δοσολογίες οιστρογόνου και προγεσταγόνου σε δύο ομάδες δισκίων
αντίστοιχα

• Τριφασικά
Περιέχουν τρεις δοσολογίες οιστρογόνου και προγεσταγόνου σε τρεις ομάδες
δισκίων αντίστοιχα

• Μόνο

προγεσταγόνο

(Minipill)

Περιέχουν μόνο προγεσταγόνο σε όλα τα δισκία
Από το

1950,

που άρχισαν οι έρευνες και από το

φόρησε το "χάπι του

Pincus"

1960

που εγκρίθηκε και κυκλο

μέχρι σήμερα παρασκευάστηκαν ΑΩ με χαμηλότερη δόση

οιστρογόνου και διαφορετικές συνθέσεις προγεσταγόνου.
Τα πρώτα ΑΩ περιείχαν

1ΟΟμg

(ΕΕ) που δοκιμάστηκε αργότερα

μεστρανόλη σαν οιστρογόνο. Η αιθυνολοιστραδιόλη

και κυριαρχεί σήμερα σε όλα τα ΑΩ

δοσολογία πάνω από 50μg για να μειωθεί σταδιακά στα

40, 35, 30, 20 ή

ξεκίνησε από
ακόμα και 15μg.

Γενικότερα κατεβλήθησαν ιδιαίτερες προσπάθειες για τον καθαρισμό της ιδανικής
δόσης ΕΕ (όχι ιδιαίτερα υψηλή και επομένως με περισσότερες παρενέργειες και συγ

χρόνως όχι ιδιαίτερα χαμηλή με κίνδυνο μείωσης της αποτελεσματικότητας των ΑΩ, δηλ
την αντισυλληψία).
μια προσπάθεια ελάττωσης των αντισυλληπτικών στεροειδών των ΑΩ χωρίς να

διαταραχθεί όμως ο έλεγχος της εμμηνορρυσίας, κυκλοφόρησαν ΑΩ στα οποία δύο(διφα
σικά) ή τρεις (τριφασικά) διαφορετικές σχέσεις οιστρογόνου και προγεσταγόνου συνδυά
ζονταν μέσα στον ίδιο κύκλο.
*Το κεφάλαιο αυτό το δανείστηκα από τη μονογραφία του μέλους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας
Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας κ. Γ. Ιατράκη που με τον τίτλο "Ορμονική Αντισύλληψη, τυπώθη
κε και απεστάλει με μέριμνα της Εταιρείας, τον Σεπτέμβριο του

2002.
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Ο λόγος της σταδιακής μείωσης των ποσοτήτων των αντισυλληπτικών στεροειδών

ήταν. με διατήρηση πάντα της aντισυλληπτικής προστασίας, η ελάττωση των υποκειμενι

κών και αντικειμενικών παρενεργειών .

1

Τ α προγεσταγόνα που χρησιμοποιούνται ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία κατα
σκευής και διαχρονικά χαρακτηρίζονται ως αυτά της

1ης γενεάς,

της 2η' και της 3η' γενε

άς.
Τα προγεσταγόνα της

3'•'i

γενεάς είναι η δεσογεστρέλη, η γεστοδένη και η νοργε

στιμάτη. Τα προγεσταγόνα της 3ης γενεάς είναι το ίδιο αποτελεσματικά αλλά με μικρότε
ρη ανδρογονική μνήμη από ότι αυτά της 2η' γενεάς (λεβονογεστρέλη), έχοντας έτσι
μικρότερη επίδραση στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιποπρωτεϊνών.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ΑΩ που περιέχει 30μg ΕΕ

(Yasmin'').

Η δροσπιρενόνη μοι

2

άζει όσο κανένα άλλο προγεσταγόνο με τη φυσική προγεστερόνη • Η συγκεκριμένη δοσο
λογία προέκυψε μετά από ερευνητική προσπάθεια διαφόρων δόσεων δροσπιρενόνης 3 .
Όπως η προγεστερόνη, η δροσπιρενόνη αντισταθμίζει την αυξητική ιδιότητα των οιστρο
γόνων. Η τάση αυτή οφείλεται στη διέγερση της αλδοστερόνης που είναι το τελικό προϊ
όν του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης). Η αλδοστερόνη προκαλεί αύξηση του σωμα
τικού βάρους σαν αποτέλεσμα κατακράτησης νατρίου (και νερού) και η προγεστερόνη
(δροσπιρενόνη) ανταγωνίζεται την αλδοστερόνη στο επίπεδο του υποδοχέα της.

Η δροσπιρενόνη έχει συγχρόνως και αντιανδρογόνο δράση, που μπορεί να μειώσει
τη σοβαρότητα των δερματικών εκδηλώσεων της υπερανδρογοναιμίας όπως σμηγματόρ
ροια και ακμή.
Το σύνολο των ιδιοτήτων της δροσπιρενόνης οφείλεται προφανώς στη μοριακή της

δομή σαν προερχόμενη από την 17α-σπιρονολακτόνη. Η δομή αυτή
προγεστερόνης

-

όπως και εκείνη της

συνεπάγεται υψηλή δεσμευτική ικανότητα στους ανδρογονικούς και

προγεσταγονικούς υποδοχείς.
Μπορούμε ίσως να μιλάμε για ΑΩ της 4πς γενεάς;

3.

ξ[ΊΙΔΡΑ~I-I ΤΩΝ 4JιΥΙΣΥΛ!\ΗΠΥΙΚCltι ΣΤΕΡQ~ΙΔΩΝ Σ"[Q
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
---

Οι μεταβολικές επιδράσεις των αντισυλληπτικών στεροειδών κυριαρχούν στο ενδια
φέρον των μελετητών διότι αναφέρονται στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των χρηστριών

ΑΩ.
Με αντικείμενο τις μεταβολικές επιδράσεις των ΑΩ έχει δημοσιευθεί ένας aτελεί
ωτος αριθμός μελετών από τις οποίες ξεχωρίζουν μερικές λόγω του κύρους των μελε

τητών, του σωστού σχεδιασμού τους, του μεγάλου αριθμού των γυναικών που μελετήθη
καν καθώς και του χρονικού διαστήματος που διήρκεσαν. Επειδή στα επόμενα κεφάλαια
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που αναφέρονται στις μεταβολικές επιδράσεις των αντισυλληπτικών στεροειδών, τα θετι

κά ή αρνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα από τη χρήση των ΑΩ προέρχονται από
τις μελέτες αυτές, θεωρούμε σκόπιμο να προτάξουμε μια γνωριμία των μελετών αυτών
πως σχεδιάστηκαν και πόσο διήρκεσαν.

Επιδημιολογία

3.1.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας που χρησι
μοποιούν τα ΑΩ, αποκτά μεγάλη σημασία η συνεχής έρευνα σχετικά με τυχόν παρενέρ
γειές τους. Υπάρχουν δύο είδη επιδημιολογικών μελετών

- case control

και

cohort

που

χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διερεύνηση και εκτίμηση μιας πιθανής σχέσης μεταξύ

της χρήσης των ΑΩ και μιας συγκεκριμένης συνέπειας. Οι εργαστηριακές μελέτες είναι
αναγκαίες για την αποκάλυψη των φυσιολογικών μηχανισμών που οδηγούν σ' αυτή τη

συνέπεια. Μια τυπική

case-control

μελέτη π.χ. συγκρίνει τη σχέση μεταξύ

175 γυναικών

που νοσηλεύτηκαν για φλεβική θρομβοφλεβίτιδα (αιτία) και
τηκαν για άλλες αιτίες

(control).

175 γυναικών που νοσηλεύ
67 από τις γυναίκες που νοσηλεύτηκαν
μόνο 23 από τα "control" χρησιμοποιούσαν

Το γεγονός ότι

με την "αιτία" δηλαδή φλεβική θρόμβωση και

ΑΩ δημιουργεί την υποψία ύπαρξης μιας σχέσης μεταξύ της χρήσης των ΑΩ και της εμφά
νισης της νόσου. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων εκφράζεται ως σχετικός κίνδυνος που
στην περίπτωση αυτή είναι
στριες ΑΩ είχαν κατά

4,4

4,4.

Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ αυτών των γυναικών, οι χρή

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν φλεβική θρόμ

βωση παρά οι μη χρήστριες. Εάν η

case-control

μελέτη είναι καλά σχεδιασμένη μπορεί να

δείξει έναν συσχετισμό ακόμα και σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, γεγονός που κάνει τη

μορφή αυτή ιδιαίτερα πολύτιμη όταν η παρενέργεια είναι σπάνια. Οι περισσότερες από
τις

μελέτες εκτιμούν μόνο τον σχετικό κίνδυνο μεταξύ δύο ομάδων και όχι

case-control

τον απόλυτο κίνδυνο.

Οι μελέτες
χρονική περίοδο.

cohort

μελετούν ομάδες γυναικών που χρησιμοποιούν ή όχι ΑΩ για μια

n.x. σε μια τέτοια μελέτη 14 γυναίκες που χρησιμοποίησαν στο παρελ

θόν ή χρησιμοποιούν τώρα ΑΩ πέθαναν από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ποσοστό
κατά

100.000 γυνακεία

8

έτη για τις χρήστριες ΑΩ. Τ ρ εις γυναίκες που δεν χρησιμοποί

ησαν ποτέ ΑΩ, πέθαναν επίσης από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ποσοστό

2 κατά
100.000 γυναικεία έτη για τις μη χρήστριες. Τα ευρήματα αυτά πιθανολογούν ένα σχετι
κό κίνδυνο 4 (8:2) που σχετίζεται με τη χρήση των ΑΩ. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσο
στών - που στην περίπτωσή μας είναι 6 (8-2) αποτελεί τον υπερβάλλοντα κίνδυνο.
Οι

Cohort

μελέτες ενώ μπορούν να ανακαλύψουν σχέσεις που δεν υποψιαζόμαστε

μεταξύ μιας ουσίας (φαρμάκου) και μιας νόσου δεν ενδείκνυνται για περιπτώσεις που
είναι πολύ σπάνιες όπως όγκοι της υπόφυσης ή του ήπατος.
Υπάρχουν τρεις κύριες

Cohort

μελέτες για ΑΩ, η κάθε μια από τις οποίες μελέτη

σε χιλιάδες χρήστριες και μη χρήστριες για περισσότερα χρόνια. Και οι τρεις είχαν ως

αφετηρία το

1962.

Οι δύο μελέτες γίνονται στην Αγγλία

- Royal College of General
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και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Practinioners (RCGP)

ακόμη. Η τρίτη έγινε στις ΗΠΑ

- Walnυt Greek

και

και συνεχίζεται

(Oxford/FPA)
τελείωσε το 1977.

Οι τρεις μελέτες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές (Πίνακας
Πίνακας

2. Χαρακτηριστικά

2).

των κυριώτερων μελετών για τα ανασταλτικά της ωοθυ

λακιορηξίας
Μελέτη

Αριθμός γcvαικών

Ηλικiα

Ομαδες

Μέση

μελέτης

ηλι,ία

Χρήστριες:23661

29

48

12

25-29
30-34
30-34

48
33
42

17
7
12

32
44
41

36
36
33

21
21

είχε τη μεγαλύτερο αριθμό γυναικών και η Walnυt

Greek

και προέλευση

Πελάτισσες

RCGP
1968

15τ

1400

πρακτικών γιατρων

Oxford/FPA
1968

Πελάτισσες

17

Μερικά*

σπ1v αρχη
Πολλό*

Μη χρήστριες:22776

κέvτ.

25-39

Οικογενειακού Προγρ.

Χpήστριες ΑΩ:9653
Διάφραγμα4217

IUD 3162
Walnut Greek
1968-1977

% καnviσφιες

Μέλη Κέντρων

18-54

Υγείας

Χpήστριες ΑΩ:6107
Πρώην χρήστριες.

5547

ΑΩ Ανασταλτική ωοθυλακιορρηξία

*αριθμός τσιγάρων ημερησίως για

•

Η μελέτη

RCGP

RCGP

και

Walnut Greek +20*

για Oχford/FPA

+ 15
τον

μικρότερο . Η απώλεια γυναικών κατά το χρόνο παρακολούθησης ήταν μεγαλύτε
ρη στην

• Στις

RCGP.

μελέτες

Oxford/FPA

και Walnυt

Greek

οι χρήστριες ΑΩ ήταν μικρότερες σε

ηλικία από τις άλλες ομάδες. Αντίθετα με την

RCGP,

η μέση ηλικία και στις δύο

ομάδες ήταν ίδια.

•

Η μελέτη

RCGP

μελέτησε γυναίκες-χρήστριες ΑΩ και γυναίκες που στην έναρξη

της μελέτης δεν είχαν χρησιμοποιήσει ΑΩ. Η

Walnut Greek

μελέτησε γυναίκες

που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ ΑΩ γυναίκες που χρησιμοποίησαν ΑΩ κατά τη διάρ
κεια της μελέτης. Και στις δύο μελέτες οι aντισυλληπτικοί μέθοδοι που χρησιμο

ποιούσαν οι γυναίκες μη χρήστριες ΑΩ, δεν αναφέρονταν. Στη μελέτη

Oxford/FPA

μελετήθηκαν χρήστριες ΑΩ και γυναίκες που χρησιμοποιούσαν άλλες aντισυλλη
πτικές μεθόδους.

•

Κατά την είσοδο στη μελέτη κάπνιζαν, περισσότερες σε αριθμό, οι Αγγλίδες, αλλά
οι Αμερικανίδες κάπνιζαν περισσότερα τσιγάρα ημερησίως. Και οι τρεις μελέτες
εκτίμησαν τη συνήθεια του καπνίσματος κατά την είσοδο των γυναικών στη μελέ
τη. Τ ο γεγονός αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια υποεκτίμηση των αποτελεσμάτων
του καπνίσματος αφού πιθανολογείται ότι περισσότερες γυναίκες εγκατέλειψαν
το κάπνισμα από αυτές που το άρχισαν.

•

Και στις τρεις μελέτες διαπιστώθηκε μκρότερο ποσοστό θανάτων από ότι στο
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γενικό γυναικείο πληθυσμό της ίδιας ηλικίας.

Τέλος υπάρχουν πολλοί aστάθμητοι παράγοντες για τις μελέτες όπως:

• Από

το

1968

μειώθηκε σταδιακά σε σημαντικό αριθμό η ορμονική περιεκτικότητα

των ΑΩ.

•

Πολλές γυναίκες άλλαξαν την aντισυλληπτική μέθοδο που χρησιμοποιούσαν.

• Αρκετές
•

γυναίκες χάθηκαν κατά την παρακολούθηση.

Οι γιατροί έπαψαν να συνταμογραφούν ΑΩ σε γυναίκες υψηλού κινδύνου από το
κυκλοφορικό σύστημα.

Οι σύγχρονες μελέτες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους περισσότερο σε ειδικά
ερωτήματα και περιπτώσεις όπως π.χ.

•

Πόσο πολύ διαφέρουν οι κίνδυνοι των ΑΩ μεταξύ ειδικών ομάδων γυναικών (ηλι
κιωμένες, καπνίστριες, γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό κάποιας νόσου, γυναί
κες διαφορετικών εθνοτήτων και γυναίκες με διαφορετικό αριθμό τεκνοποίησης).

•

Εάν και κατά πόσον διατηρείται ένας κίνδυνος ή μια προστασία μετά τη διακοπή
λήψης ΑΩ.

• Εάν

ο κίνδυνος ή η προστασία αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με το χρονικό

διάστημα λήψης ΑΩ.

•

Εάν ο κίνδυνος ή η προστασία εξαρτάται από την ποσότητα του οιστρογόνο υ ή του
προγεσταγόνου ή από τη συνολική ορμονική ποσότητα του κάθε ΑΩ.

3.2.

Φυσιολογία του μεταβολισμού των λιπιδίων

Τ α λιπίδια κυκλοφορούν με το αίμα και σχηματίζουν διάφορα συμπλέγματα αποτε
λούμενα από φωσφορολιπίδια (Φ) και από πρωτέfνες (ΑΠ) τα οποία σχηματίζουν μια

υδρόφιλη (διαλυτή) μεμβράνη γύρω από τους μη διαλυτούς εστέρες των τριγλυκεριδίων

(τΡ) και της χολεστερόλης (Χ). Η Χ και τα ΤΡ παράγονται στο συκώτι από όπου με την
κυκλοφορία μεταφέρονται στα διάφορα κύτταρα και τανάπαλιν. Τα λιπίδια διακρίνονατι
σύμφωνα με το μέγεθος, τη σύνθεση και τη δράση τους (Πίνακας

3).

Η δράση τους επι

τυγχάνεται μέσω των ΑΠ που σαν ειδικοί υποδοχείς λειτουργούν σαν διεγέρτες ή ανα
στολείς των ενζύμων.
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Πivuκuς

3.

Χαρακτηριστικά των διαφόρων λιπιδίων<

Περιεκτικότητα σε λιπίδια

VLDL

LDL

H!JL

98

90

75

48

3
90

47
7
20
25

18
5
25
50

0(74%}

της ολικής μάζας)

Φωσφορολιπίδια

5

(%}

1-2

18
55
17
10

C(90%)

C,B

Χολεστερόλη
τ ριγ λυκερίδια

ΠρωτεΊνες

Αποπρωτείνες
Κύριες

Α-1
Α-1!(23%)

Ε

VLDL:

Πολυ χαμηλης πυκνότητας λιποπpωτεινη.

HDL:

uψηλης πuκνοτητας λιποπpωτείνη,

LDL:

χαμηλής πυκνοτητας

Ανάλογα με το ειδικό τους βάρος, οι λιποπρωτεϊνες διακρίνονται σε ΤΡ

, Χ, Φ και
(Very low
densίty
lipoρroteίn, VLDL), χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτείνες (low - densίty
lipoproteίn, LDι) και οε υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνες (High - density
liρoρrotein,

ΑΠ. Διακρίνονται επίσης σε πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνες

ΗΟι).

•

Πολύ χομηλής πυκvότητος λιποπρωτεϊvες: Οι νιοι είναι οι μεγαλύτερες και οι

ελαφρότερες λιηοπρωτείνες και αποτελούνται κατά το ήμισυ από τp και το άλλο ήμισυ
από Χ,Φ, ΑΠ-Β και ΑΠ-Ε. Χρησιμεύουν για την προμήθεια των μυ'ίκών κυττάρων και των

κυττάρων του λίπους με ΤΡ ως ουσίας για την παραγωγή ενέργειας.
Μετά την απόδοση των ΤΡ που επιτυγχάνεται με τις περιφερειακές λιπάσεις των
λιποπρωτεϊνών,

μετατρέπονται σε μια ενδιάμεση

λιποπρωτε·ίνες, lnterrηediate

ΑΠ

density

μορφή

(ενδιάμεσης πυκνότητας

liρoprotein, ΙDι) και μετά από την απόδοση της

Ε στο σηκώτι μετατρέπονται σε ιοι (Σχήμα

1).

Οι

LDL,

που χαρακτηρίζονται από

την ΑΠ-Β, προμηθεύουν τον οργανισμό με Χ που είναι η βασική ουσία για τη σύνθεση των

στεροειδών στους ενδοκρινικούς αδένες και δημιουργούν τα χολικά οξέα στο συκώτι. Η
πρόσληψη της ιοι στο κύτταρο γίνεται μέσω ειδικών υποδοχέων που δεσμεύουν την ΑΠ
-Β στην κυτταρική μεμβράνη από όπου διοχετεύεται η Χ στο εσωτερικό του κυττάρου. Το
πλήθος των ειδικών υποδοχέων του κύτταρου για την ΑΠ-Β ρυθμίζεται από την ποσότη

τα σε Χ του κυττάρου. Όταν το κύτταρο είναι κορεσμένο σε Χ, ελαττώνονται οι ειδικοί
υποδοχείς επιφανείας με αποτέλεσμα την μείωση της κάθαρσης της ιοι στην περιφέ
ρεια και επομένως της στάθμης της. Το επόμενο βήμα είναι η μετανάστευση της ιοι στα
αγγειακά τοιχώματα όπου εναποθέτει την Χ. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για τη δημιουρ
γία της αθηρωμάτωσης.
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Επίδραση των σεξουαλικών στεροειδών στα λιπίδια
Η παρ

Περιφερικός ιστός

Κυκλοφορία

--------------.0

Et LDL -υποδοχεί

Απόδοση cH

Απόδοση

TG

Λήψη CH

Ε: οιστρογόνα,

GA: Προγεσταγόνα

χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεiνη .

με μερι κή ανδρογονικη μνήμη ,

LDL: χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνη , VLDL: πολύ
HDL: υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεiνη . Ψ : μείωση , 1' : αυξηοη

Υψηλής πυκvότητος λιποπρωτεϊvη: Η

•

HDL

αποτελείται κατά το ήμισυ από πρω

τε'ίνες και ειδικότερα από ΑΠ - Ι και ΑΠ-11 . Έχει την ικανότητα να φορτίζεται με την Χ, παίρ

νει στρογγυλό σχήμα και χαρακτηρίζεται ως
της

HDL3 με

την απόδοση της Χ στο

HDL2 για να πάρ ει το ημισεληνοειδ ές σχήμα
συκώτι . Η αποδομή της HDL2 γίνεται με τη βοήθεια

των ηπατικών λιποπρωτε'ίνο- λιπασών.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις οι υψηλές στάθμε ς τη ς

LDL, της

ΟΧ και της ΑΠ

Β αυξάνουν τον κίνδυνο για τη δημιουργία αθηρωμάτωσης , ενώ η υψηλής στάθμης,

και ΑΠ

3.3.

-

HDL

Α λειτουργούν αποτρεπτικά (προστατευτικά) .

Επίδραση των σεξουαλικών στεροειδών στο μεταβολισμό των λιπιδίων.
Παράλληλα με τη διατροφή, τους γενετικούς παράγοντες και την επίδρ αση άλλων

ορμονών (π.χ. αυξητική ορμόνη) , μπορούν τα σεξουαλικά στεροειδή να επηρεάσουν

σημαντικά τον μεταβολισμό των λιπιδίων. Σε γενικές γραμμές, τα οιστρογ όνα ασκούν
ευεργετική δράση και επο μένως δρουν προστατε υτικά στη δημιουργία αθη ρωμάτωση ς.
Αντίθετα τα ανδρογόνα (αναβολικά) και τα προγεσταγόνα με ανδρογονική μνήμη (προέ
λευση) μπορούν , ανάλογα με τον χημικό τους τύπο και τη δοσολογία , να δράσουν αρνη

τικά.
Η χορήγηση οιστρογόνων προκαλεί αύξηση της
χρονη μείωση της στάθμης της

LDL

HDL.

της

VDRL

και των ΤΡ με σύγ

(Σχήμα1 ). Οι μεταβολές αυτές εξαρτώνται από την
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ισχύ και τη δοσολογία των οιστρογόνων καθώς και από τον τρόπο της χορήγησής τους.
Τη μεγαλύτερη ισχύ εμφανίζει η ΕΕ, που με το πρώτο πέρασμα

(first pass)

από το σηκώ

τι, ενεργοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον ηπατικό μεταβολισμό. Το ίδιο ισχύει και για τα
προγεστεγόνα που δρουν ανάλογα με την ιδιότητα της ανδρογονικής τους προέλευσης
(οιστράνες) ή της αντι-οιστρογονικής τους δράσης (μείωση του αριθμού των οιστρογονι
κών υποδοχέων στο συκώτι).
Επιπλέον τα οιστρογόνα αναστέλλουν την δραστηριότητα της Λ-ΑΠ, διεγείρουν τη
σύνθεση της ΑΠ-Α και ΑΠ-Β και τα ΤΡ και αυξάνουν τη δημιουργία υποδοχέων
συκώτι. Τα ανδρογόνα και προγεσταγόνα ασκούν την αντίθετη δράση (Σχήμα

1).

στο

LDL

Παρ' όλα

αυτά δεν αναστέλλουν την σύνθεση της ΑΠ-Β και δεν επηρεάζεται αρνητικά ο αριθμός

των υποδοχέων της

LDL

στο συκώτι

6

.

Στον πίνακα

4 φαίνεται

συγκεντρωτικά η επίδρα

ση των οιστρογόνων και προγεσταγόνων στα λιπίδια και στα κλάσματά τους.

3.4 Επίδραση

των αντισυλληπτικών στεροειδών στον μεταβολισμό των λιπιδίων

Η ΕΕ είναι σήμερα το μοναδικό οιστρογόνο που χρησιμοποιείται στα ΑΩ. Τα θετικά
αποτελέσματα εξαρτώνται κυρίως από την χορηγούμενη δοσολογία.

Σε ποσότητες ΕΕ>35μg αυξάνονται τα ΤΡ(20-

70%), η ΟΧ, η VDRL και η HDL- ενώ
OX/HDL (Πίνακας 4). Σε μικρότερη
δοσολογία ΕΕ (20-30μg), η αύξηση των ΤΡ και της VDRL περιορίζεται σε 20% ενώ είναι
μέτρια η αύξηση της HDL και η μείωση της LDL. Η αύξηση των ΤΡ και της VDRL που εξαρ
τάται από την δοσολογία της ΕΕ οφείλεται στην αυξημένη σύνθεση της ηπατικής VDRL
ελαττώνεται σημαντικά η στάθμη της

LDL

και ο λόγος

έτσι ώστε ο βαθμός κάθαρσής των να μην μεταβάλλεται. Η αύξηση των επιπέδων της

HDL 2 (HDL)

είναι συνέπεια της αυξημένης σύνθεσης της καθώς και της επιβράδυνσης

της λόγω καταστολής της δραστηριότητας της Λ-ΑΠ.
Πίνακας

4.

Επίδραση των οιστρογόνων και προγεσταγόνων στα λιπίδια και στα κλάσματά
τους.

Φυσικά οιστρογόνα
Αιθυνόλοιστραδιόλη > 35
Αιθυνόλοιστραδιόλη > 20-30μg

ΤΡ

οχ

HDL

LDL

VDRL

OX/HDL

1'
1'1'
1'

ΟIΨ

1'
1'1'
1'

ψ

ψ

ψψ

1'
1'
1'

ο

1'
1'

ψ

ο

ο

ο

ο

ο

19-Νορστεροειδή(οιστράνες)

ψ*

1'*

ψ*

1'

ΟIΨ

Νοργεστρέλη

ψ*

ψ

ψ*

ψ

ψ

Δεσογεστρέλη

Ψ/0

ο

Γεστοδένη

Ψ/0

ο

ο·

ο·

Ψ/0

ο

011'
011'
011'

1'
1'
1';
1';
1';

17-uδροξυ-προγεστερόνη

Νοργεστιμάτη
ΤΡ: Τριγλυκερίδια, ΟΧ: Ολική χοληστερίνη,
πρωτείνη,

VDRL:

HOL:

Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνη,

Πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΤνη

ο·

LOL:

ο·

Χαμηλής πυκνότητας

λιπο-

Ορμονική Αντισύλληψη και Καρδιοαγγειακά Νοσήματα

21

Αντίθετα, με τα προγεσταγόνα υπάρχει δυσκολία σχετικά με την κατάταξη της δρα

στηριότητάς τους επειδή προέρχονται από διαφορετικές οικογένειες (οιστράνες, πρε
γνάνες, γονάνες}. Τα παράγωγα της προγεστερόνης

(17 -υδροξύ-προγεστερόνη)

δεν

επηρεάζουν στο σύνολό τους το μεταβολισμό των λιπιδίων. Παρ' όλα αυτά, με εξαίρεση
την οξική κυπροτερόνη που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις (υπερανδρογοναι

μία), η χρήση τους στα ΑΩ είναι περιορισμένη.
Τα 19-νορστεροειδή περιλαμβάνουν τις οιστράνες και τις γονάνες. Οι οιστράνες
παράγωγα της τεστοστερόνης- έχουν σαν κύριο αντιπρόσωπό τους την νορεθιστερόνη.
Τα παράγωγα αυτά έχουν ισχυρή ανδρογονική δράση με αποτέλεσμα την αύξηση των επι
πέδων της ΟΧ και της
Η σχέση

OX/HDL

LDL και την ελάττωση των

επιπέδων της

HDL και κυρίως της HDL 2.

αποκτά αθηρωματικό χαρακτήρα. Ο αντιπρόσωπος των γονάνων, η

νοργεστρέλη -νορστεροειδές της δεύτερης γενεάς- έχει μεγαλύτερη προγεσταγόνο
ισχύ από τις οιστράνες με μεγαλύτερη όμως ανδρογονική δράση. Η μείωση των ΤΡ οφεί
λεται κυρίως στην ενεργοποίηση της δράσης της Λ-ΑΠ που αυξάνει την κάθαρση της

VDRL

στο πλάσμα.
Οι γονάνες της τρίτης γενεάς με τη μικρή μέχρι και ελάχιστη ανδρογονική δράση

βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις στο μεταβολισμό των λιπιδίων των
προγεσταγόνων των παλαιοτέρων γενεών. Η δεσογεστρέλη, η γεστοδένη και η νοργε

στιμάτη χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα στα μονο

ή τριφασικά ΑΩ χαμηλής

δοσολογίας. Η επίδρασή τους στο μεταβολισμό των λιπιδίων είναι ουδέτερη μέχρι ελα
φρώς ευεργετική εφ' όσον αυξάνουν λίγο τα επίπεδα της

HDL.

Παρά την περιγραφή των επιδράσεων των διαφόρων αντισυλληπτικών στεροειδών
στο μεταβολισμό των λιπιδίων, η συνολική αξιολόγηση των ΑΩ δεν είναι καθόλου εύκολη
και αυτό διότι στην αξιολόγηση υπεισέρχονται πάρα πολλοί, εν μέρει, aστάθμητοι,
παράγοντες (ηλικία και διατροφή των γυναικών, κλιματολογικές συνθήκες, ήθη και έθιμα,
άλλες φαρμακευτικές ουσίες κλπ) που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τα

παραπάνω αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις είναι πολύ πιο σύνθετες μια
και ο μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών διαθέτει μια ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική που αλλά
ζει κάθε στιγμή.

Σήμερα θεωρείται δεδομένο ότι εάν στα ΑΩ υπερτερούν τα προγεσταγόνα με
ανδρογονική μνήμη προκαλώντας ελάττωση της στάθμης της

μης της

LDL,

HDL

και αύξηση της στάθ

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για αθηρωμάτωση. Αντίθετα, εάν

υπερτερεί το οιστρογονικό περιβάλλον, η επίδραση είναι προστατευτική για αθηρωμάτω
ση. Επειδή όμως τα οιστρογόνα αυξάνουν τη σύνθεση των ΤΡ και της ΑΠ-Β, η ποσότητά

τους στα ΑΩ θα πρέπει να διατηρηθεί χαμηλή, πράγμα όμως που δυσκολεύει την περαι
τέρω μείωση του προγεσταγόνου χωρίς τον κίνδυνο να επηρεασθεί αρνητικά η aντισυλ
ληπτική δράση των ΑΩ. Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η επιλογή
ενός ΑΩ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης γυναίκας
και αυτό ισχύει όχι μόνο για το μεταβολισμό των λιπιδίων.
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4.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕιΜΒ_Ι;:ξ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧJ»ιtΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΥΙΚΩΝ ΤtΙ~lΊQΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

Τα σύγχρονα ΑΩ είναι ασφαλή για τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών. Οι κίν
δυνοι για την υγεία των γυναικών που χρησιμοποιούν ΑΩ είναι σαφώς λιγότεροι από τους
κινδύνους που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της κύησης και κατά τον τοκετό, ιδιαίτερα σε
χώρες με υψηλή μητρική θνησιμότητα. Ακόμα και σε χώρες με χαμηλή μητρική θνησιμό
τητα, η χρήση ΑΩ είναι ασφαλέστερη από τον τοκετό Η_ Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για το

καρδιαγγειακό σύστημα είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου. το αγγειο-εγκεφαλικό επει
σόδιο και η θρομβοφλεβίτιδα. Οι πρώτες αναφορές για τους κινδύνους αυτούς
χρονολογούνται από τη δεκαετία του

'70,

όταν τα ΑΩ περιείχαν 50μg ή και περισσότερα

οιστρογόνα. Ακόμα και τότε οι κίνδυνοι ήταν εξαιρετικά σπάνιοι σε νεαρές γυναίκες και
περιοριζόταν σε ηλικιωμένες γυναίκες που κάπνιζαν ή είχαν και άλλους παράγοντες κιν

δύνου όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση. Με τη χρήση ΑΩ

και

γενεάς, με περιεκτι

κότητα σε οιστρογόνα 20-35μg, οι κίνδυνοι από το καρδιαγγειακό σύστημα περιορίστη
καν σημαντικά.

4. 1 Έμφραγμα μυοκαρδίου
Έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να προκληθεί από βαθμιαία στένωση των στεφα
νιαίων αγγείων από προ'ίούσα αθηρωμάτωση ή/και από αιφνίδια απόφραξη μιας στεφανι

αίας αρτηρίας από ένα έμβολο. Το ισχαιμικό επεισόδιο της καρδιάς προκαλεί διακοπή της
αιμάτωσης του μυοκαρδίου που μπορεί να έχει θανατηφόρα κατάληξη.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί σπάνιο γεγονός σε νεαρές γυναίκες που

δεν καπνίζουν ή δεν έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου'. Παλαιότερες μελέτες ανα
φέρουν ότι ο κίνδυνος αυξάνει στις χρήστριες ΑΩ κατά
μη χρήστριες

2 με 4 φορές

σε σύγκριση με τις

1

Αντίθετα, πρόσφατες μελέτες περιορίζουν τον κίνδυνο σε μικρότερο από

χεί σε
χρόνο

2 φορές.

μια μελέτη από τις ΗΠΑ ο αναφερόμενος κίνδυνος είναι 1,7 φορές και αντιστοι
3 επιπλέον θανάτους σε 1 εκατομμύριο γυναίκες που χρησιμοποίησαν ΑΩ για ένα
. Αντίθετα, μια άλλη μελέτη δεν μπόρεσε να διαπιστώσει σημαντικής σημασίας,

αυξημένο κίνδυνο.

Η διαπίστωση για έναν ιδιαίτερο χαμηλό κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου σε
χρήστριες ΑΩ, οφείλεται αφ' ενός μεν στη χρήση ΑΩ χαμηλής δοσολογίας και αφ' ετέρου
στη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου
όπως είναι η ηλικία, το κάπνισμα και η αυξημένη αρτηριακή πίεση πριν τη χορήγηση ΑΩ.
Ο συνδυασμός της χρήσης ΑΩ με άλλους παράγοντες κινδύνου αυξάνει σημαντικά τον
κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

10 14 15
·

(WHO),

στο χρονικό διάστημα

1989-1993

συμπε-
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ριέλαβε σε μια μεγάλη μελέτη τις ασθενείς

24

23

Νοσοκομείων στην Ευρώπη και σε χώρες

του τρίτου κόσμου. Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι οι χρήστριες ΑΩ με υπέρταση ή με
πολλά τσιγάρα ημερησίως είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα του μυοκαρ

δίου από τις χρήστριες ΑΩ χωρίς κανένα από τους επιβαρυντικούς κινδύνους (Πίνακας

5).
Πίνακας

5.

Ο σχετικός κίνδυνος για έμφραγμα του μυοκαρδίου μεταξύ χρηστριών ΑΩ και
μη χρηστριών σχετικά με υπέρταση, κάπνισμα και έλεγχο της aρτηριακής πίε

σης πριν τη χορήγηση ΑΩ 916
Συνολικός

Kίvδuvos

Νοσ. Χωρών Τρίτου Κόσμου

4,8

Ευρωπαίκά Νοσοκομεία

5,0

ΟΧΙ
Υπέρταση

Υπέρταση

3,7
3,9

15,3
68,1

Μη

Ελαφρώς*

Βαρειά**

Κοπviοτpιες

Καπvίοτριες

Καπviστριες

4,5

10,7

22,6

5,0

5,0

87,0

Καvέvας έλεγχος αρτηpιακής πίεσης Έλεγχος αρτηpιακής πίεσης
Μη καπνίστριες

Μη καπvfστριες

Κοπvίστριες**

Κοπvίστριες**

Νοσ. Χωρων Τρίτου Κόσμου

9,6

31 ,Ο

1,1

9,1

Ευρωπα'ίκά Νοσοκομεία

16,4

74,0

1,1

26,6

*:

Μέχρι

1Ο

Η μελέτη του

τσιγάρα ημερησίως

WHO

**:

τιερισσότερa από

1Ο

τσιγάρα ημερησίως

διαπίστωσε ότι ο σχετικός κίνδυνος για έμφραγμα του μυοκαρ

δίου που σχετίζεται με τα ΑΩ ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των γυναικών που δεν είχαν

ελέγξει προηγουμένως την αρτηριακή πίεση. Πιθανότατα

επειδή αρκετές από αυτές

ήταν ήδη υπερτασικές πριν την έναρξη λήψης των ΑΩ. Το σημαντικό είναι ότι οι χρήστριες
ΑΩ που δεν κάπνιζαν, είχαν ελέγξει την αρτηριακή τους πίεση και δεν είχαν κανένα άλλο
επιβαρυντικό παράγοντα, δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου τόσο
στα Ευρωπαικά νοσοκομεία όσο και σε αυτά του Τρίτου κόσμου

Το σχήμα

2 απεικονίζει

.

με σαφήνεια την αξία του ελέγχου της aρτηριακής πίεσης.

Με την προϋπόθεση ότι διακόπτεται η χρήση των ΑΩ σε υπερτασικές γυναίκες, ο κίν
δυνος για έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο μειώνεται σημαντικά ιδιαί
τερα στις γυναίκες μεταξύ

40-44

ετών. Η θνησιμότητα των γυναικών που έλεγχαν την

αρτηριακή τους πίεση είναι μικρότερη κατά περίπου
γυναικεία έτη

1Ο

περιπτώσεις σε

1 εκατομμύριο

7

'•

Ο συνδυασμός καπνίσματος και χρήσης ΑΩ αυξάνει επικίνδυνα το ποσοστό θνησι
μότητας από αγγειακές παθήσεις. Στο Σχήμα

3 φαίνεται

σε γυναίκες

σιμότητα με το συνδυασμό κάπνισμα και ΑΩ είναι περίπου

11

κατά

20-24 ετών, η θνη
1 εκατομμύριο γυναι

κεία έτη, ενώ η θνησιμότητα σε χρήστριες ΑΩ της ίδιας ηλικίας χωρίς υπέρταση και μη

καπνίστριες ήταν

6 κατά 1 εκατομμύριο

γυναικεία έτη. Συγκριτικά, σε γυναίκες

ετών το ποσοστό θνησιμότητας σε καπνίστριες είναι
και σε μη καπνίστριες μόνο

43.

100 σε 1 εκατομμύριο

40-44

γυναικεία έτη
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ΣΧΗΜΑ

2:

Το αποτέλεσμα του ελέγχου της aρτηριακής πίεσης σε χρήστριες ΑΩ διαφόρων ηλικιών
στο ποσοστό θνησιμότητας από παθήσεις των αρτηριών (έμφραγμα του μυοκαρδίου,
εγκεφαλικό επεισόδιο)"

~60.------------------------------------------------,
·ω

"'
·~ 501----------------------------------------~

"'>=>

~401--------------------------------------

Q.
'=>

....~30 r--------------------------------------ι

"'""

.~

.... 20 r-------------------------- ---------

"'""
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....
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ο

30-34

20-24

μη κaπνίστριες

-

40-44

Ηλικία

μη καπνίστριες-χρήστριες ΑΩ. ~ μη καπνίστριες-χρήστριες ΑΩ,

με έλεγχο της ΑΠ

[_____J χωρίς έλεγχο της ΑΠ

ΑΩ: ανασταλτικό της ωοθuλακιορρηξίας. ΑΠ: αρτηριακή πίεση

ΣΧΗΜΑ

3:

Θνησιμότητα από παθήσεις αρτηριών (έμφραγμα μυοκαρδίου

-

εγκεφαλικό επεισόδιο)

σε συνδυασμό με χρήση ΑΩ και καπνίσματος σε γυναίκες διαφορετικών ηλικιών'
~200

1
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'<;;

158.1
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~150 r-----------------------------------------~
>-

"'Ξ.

100.8

·~100 r--------------------------------------.--~
....C>

"'""
ω

'"'~
""c;

50 ~-------------------------n~------~~

....

10.31 11.76

5.34

~

~

ο

30-34

20-24

μη καπνίστριες-χρήστριες ΑΩ,

.μη καπνίστριες

με έλεγχο της ΑΠ

D

40-44
καπνίστριες ,
μη χρήστριες ΑΩ

D

Ηλικία

καπνίστριες-χρήστριες ΑΩ,
με έλεγχο της ΑΠ

ΑΩ: ανασταλτικό της ωοθuλακιορρηξίας, ΑΠ: αρτηριακή πίεση

Ο Πίνακας

6

συγκεντρώνει τα ποσοστά του σχετικού κινδύνου για πρόκληση

εμφράγματος του μυοκαρδίου από τα αποτελέσματα μεγάλων επιδημιολογικών μελετών.
Ο συνολικός σχετικός κίνδυνος σε χρήστριες ΑΩ έναντι μη χρηστριών είναι

2,7). Ο κίνδυνος σε χρήστριες
- 2,0) ενώ σε αυτές που δεν
γενεάς έχουν σχετικά κίνδυνο

2,0 (1 ,5 1,4(0,9

ΑΩ που ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση είναι
την ελέγχουν

1,9 (1 ,2-3,0)

3,6(2,1 - 6,1).

Τέλος οι χρήστριες ΑΩ 2ης

και οι χρήστριες ΑΩ 3ηc: γενεάς

1,4 (0,7-2,5).
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Πίνακας

6.

Ο σχετικός κίνδυνος

(RR)

25

για πρόκληση εμφράγματος μυοκαρδίου σε χρή-

στριεs ΑΩ χα~ηλ~S δοσολογίας σε σύγκρισ!J με μ!J χρ~στριες
Μελέτη

Μελετητής

WΗΟ:Ευρώπη

WH0(1997)
WH0(1997)
Lewis και συν {1997)
Sidney και συν(1996)
Dunn και σuν(1999)
Sidney και συν(1998)

28/33
13/22
35/120
10/29
40/180
4/61

4,7(2,0-11 ,0)
2,9(1,2-7,0)
2,1 (1 ,2-3,6)
0,7(0,2-2,3)
1,4(0,8-2,5)
0,7(0,8-2,5)
2,0(1,5-2,7)

WH0(1997)
WH0(1997)
Lewis και συν (1997)

17/21
5/12
NS/NS

3,2(1 ,1-9,4)
2,3(0,7-8,3)
1,1(Ο ,7-1 ,7)
1,4(0,9-2, 1)

WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου

WH0(1997)
WH0(1997)

Διεθνής

Lewis

(1997)

11/12
8/1 ο
NS/NS

7,6(2,3-25,0)
3,5(1, 1-11 ,0)
2,8(1 ,4-5,6)
3,6(2, 1-6,1)

WH0(1997)
Lewis και συν (1997)
Dunn και συν(1999)

13/17
28/71
20/119

1,6(0,5-5,5)
3,0(1,5-5,7)

Διεθνής

WH0(1997)
Lewis και συν (1997)

1,0(0, 1-7,0)
0,8(0,3-2,3)

MICA:

Dunn

3/5
7/49
20/61

WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κοσμου
Διεθνής

Kaiser
MICA: Μεγ.

Βρετανία

Πολιτεία Ουάσιγκτον

Περιπτώσεις/Μάρτυρες

18

ΣΥΝ ΟΛΟ

RR(95%)

Έλεγχος αρτηρ. πίεσης

WΗΟ:Ευρώπη
WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου
Διεθνής

ΣΥΝΟΛΟ
Κανένας έλεγχος αρτηρ. πίεσης
WΗΟ:Ευρώπη

και συν

ΣΥΝΟΛΟ
2ης Γεvιός ΑΩ
WΗΟ:Ευρώπη
Διεθνής

MICA:

Μεγ. Βρετανία

ΣΥΝΟΛΟ

1'1 (0,5-2,3)
1,9(1,2-3,0)

3ης Γεvιός ΑΩ
WΗΟ:Ευρώπη

Μεγ. Βρετανία

και συν(1999)

ΣΥΝ ΟΛΟ

2,0(0,9-4,4)
1,4(0, 7-2,5)

Το συμπέρασμα είναι, οι γυναίκες -χρήστριες ΑΩ που δεν καπνίζουν, που ελέγχουν
την αρτηριακή τους πίεση και που δεν πάσχουν από υπέρταση ή/και σακχαρώδη διαβήτη
δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου ανεξάρτητα ηλικίας. Επιπλέον
δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος που να σχετίζεται με το χρονικό διάστημα χρήσης των

ΑΩ όπως επίσης ούτε σε γυναίκες που έκαναν παλαιότερα χρήση ΑΩ

912 16
· .
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4.2 Αγγειο-εγκεφαλικά επεισόδια
Τ ο αγγειο-εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) εκδηλώνεται με δύο μορφές, ως θρομβωτι
κό και ως αιμορραγικό. Το θρομβωτικό ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν
διακόπτεται η αιματική ροή στον εγκέφαλο. Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο συμ

βαίνει με τη ρήξη ενός αγγείου. Τα συχνότερα

σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλι

κίας οφείλονται σε υπο-αραχνοειδείς αιμορραγίες. Τα αιμορραγικά ΑΕΕ έχουν συχνότερα
θανατηφόρα εξέλιξη από ότι τα ισχαιμικά.
Μελέτες με ΑΩ χαμηλής δοσολογίας αναφέρουν μειωμένο συνολικό κίνδυνο για
ΑΕΕ, σε σύγκριση με παλαιότερες. Οι παλαιότερες μελέτες της δεκαετίας

60-70

ανέφε

ραν ότι οι χρήστριες ΑΩ είχαν πενταπλάσιο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο

από ότι οι μη χρήστριες

192

".

Σήμερα σύμφωνα με μια πολυκεντρική μελέτη του WHO
καθώς και άλλες πρόσφατες μελέiες 23 , ο εκτιμόμενος σχετικός κίνδυνος για ισχαιμικό ΑΕΕ σε χρήστριες ΑΩ
είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερος από τον κίνδυνο σε μη χρήστριες. Τα χαμηλής
δοσολογίας ΑΩ φαίνεται να μειώνουν σημαντικά τον σχετικό κίνδυνο. Στη μελέτη Oxford 2"

π.χ. ο σχετικός κίνδυνος για ΑΕΕ στις χρήστριες ΑΩ μειώνεται σταδιακά στη διαχρονική
πορεία της μελέτης. Ο σχετικός κίνδυνος για όλες τις μορφές ΑΕΕ σε χρήστριες ΑΩ ήταν
το

1976 πενταπλάσιος ενώ το 1986 μειώθηκε για μεν την υπαραχνοειδή
1,5 2,0 φορές και για τις άλλες μορφές ΑΕΕ σε 2,3 3,2 φορές.
Η πολυκεντρική μελέτη του

WHO

αιμορραγία σε

η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη για ΑΕΕ και

ΑΩ- διαπιστώνει έναν συνολικό κίνδυνο για πρόκληση ισχαιμικού ΑΕΕ, σε χρήστριες ΑΩ,

που είναι περίπου

3.

'Όπως και με το έμφραγμα του μυοκαρδίου, άλλοι επιβαρυντικοί

παράγοντες μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το σχετικό κίνδυνο για ισχαιμικό

ΑΕΕ (Πίνακας

7).

Οι χρήστριες ΑΩ που δεν καπνίζουν, ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση και δεν

πάσχουν από υπέρταση, έχουν έναν σχετικό κίνδυνο που είναι μόνο

1,5

φορές μεγαλύ

τερος από τις μη χρήστριες.

Απεναντίας, οι χρήστριες ΑΩ του Ευρωπαϊκού χώρου που καπνίζουν έχουν αυξη
μένο κίνδυνο που είναι

2

φορές μεγαλύτερος από τις μη χρήστριες ΑΩ που δεν

καπνίζουν. Οι χρήστριες ΑΩ των χωρών του Τρίτου κόσμου που καπνίζουν έχουν κατά
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτές που δεν καπνίζουν.

3,5
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Πίνακας

7.

27

Σχετικός κίνδυνος για ισχαιμικό αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο μεταξύ χρη
στριών ΑΩ και μη χρηστριών σχετικά με υπέρταση, κάπνισμα και έλεγχο της
aρτηριακής τους πίεσης

9

;

6

Συνολικός
Κίνδυνος

ΟΧΙ
Υπέρταση

Υπέρταση

Νοσ. Χωρών Τρίτου Κόσμου

2,9

2,7

14,5

2,6

4,8

Ευρωπωκά Νοσοκομεία

3,0

2,7

10,7

2,1

7,2

Χωρίς έλεγχο aρτηριακής πίεσης

<35

Νοσ. Χωρών Τρίτου Κόσμου
Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία

ετών

2,6
2,8

:ο:

35

ετών

5.9
5,9

Μη

Καπνίστριες

Καπνίστριες

Ολες
οι λικίε

3,8
3,9

Με έλεγχο aρτηριακής πίεσης

<35

ετών

:ο:

35

ετώv

οι

1,6
2,2

2,7
2,5

Ολες
λικίε

1,9
2,3

Οι χρήστριες ΑΩ με υπέρταση έχουν αυξημένο κίνδυνο που είναι πέντε και τέσσε
ρις φορές μεγαλύτερος από τις άλλες χρήστριες ΑΩ. Όπως και με το έμφραγμα του
μυοκαρδίου, ο σχετικός κίνδυνος για ισχαιμικό ΑΕΕ ήταν μικρότερος μεταξύ των γυναικών
που είχαν ελέγξει την αρτηριακή τους πίεση πριν την έναρξη λήψης ΑΩ
τικοί κίνδυνοι αναφέρονται και σ' άλλες πρόσφατες μελέτες (Σχήματα

. Παρόμοιοι
2,3).

σχε

Οι ημικρανίες αποτελούν έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για ισχαιμικό ΑΕ Ε.

Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι οι χρήστριες ΑΩ με ιστορικό ημικρανιών έχουν δύο μέχρι
τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για ισχαιμικό ΑΕΕ παρά ότι και χρήστριες ΑΩ με
ιmορικό ημικρανιών

252

8_

Ο κίνδυνος αυξάνει επιπλέον για γυναίκες που πάσχουν από

σοβαρές μορφές ημικρανίας με άλω (τοπικά νευρολογικά συμπτώματα που εκδηλώνονται

με μικρής διάρκειας απώλεια της όρασης, ισχυρά φωτεινά σήματα, μυγάκια, διαταραχές
της ομιλίας κ.λ.π.)
Οι

Macgregor

και

Guillebaud

έδωσαν οδηγίες για τη στατιστικότητα του κινδύνου

ισχαιμικού ΑΕΕ σε χρήστριες ΑΩ και ιστορικό ημικρανιών (Πίνακας

Πίνακας

8.

8)

Οδηγίες για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ισχαιμικού αγγειο-εγκεφαλικού
επεισοδίου (ΑΕΕ) σε γυναίκες με ιστορικό ημικρανιών και χρήστριες ανα

σταλτικών της ωοθυλακιορρυξίας (ΑΩ).
1.Περιπτώσεις που το πλεονεκτήματα των ΑΩ είναι μεγαλύτερο οπό το μειονεκτήμοτο
(Κοτηyορίο

•

2 κοτό WHO).

Ημικρανίες χωρίς άλω σε γυναίκα χωρίς άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες και στην
οποία δεν παρατηρείται αύξηση της συχνότητας ή του βαθμού σοβαρότητας της ημικρα
νίας κατά τη διάρκεια χρήσης των ΑΩ. Η γυναίκα θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό
της στην περίπτωση εμφάνισης και άλλων επιβαρυντικων παραγόντων (π.χ. αρτηριακή
πίεση).
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Σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλων aντενδείξεων, η θεραπεία της οξείας ημικρανίας με
και

naratripton, sumatripton

zolmitripton

αποτελεί ελαφρά σχετική aντένδειξη για τη

χρήση ΑΩ.

2.

Περιπτώσεις που το μειονεκτήματα των ΑΩ υπερτερούν συνήθως των πλεονεκτημάτων
(κατηγορία

•

3 κατά WHO).

Ημικρανίες χωρίς άλω σε γυναίκα που έχει ένα επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για
ΑΕΕ, χωρίς ο παράγοντας αυτός να αποτελεί από μόνος του aντένδειξη για την χρήση ΑΩ.

3.

Απολυτική aντένδειξη για τη χρήση ΑΩ
Ημικρανίες με άλω και μάλιστα με την ύπαρξη τοπικών νευρολογικών συμπτωμάτων πριν

•

την έναρξη της κεφαλαλγίας.

•

Ημικρανίες χωρίς άλω σε μια γυναίκα που στο ιστορικό της υπάρχουν περισσότεροι από

έναν επιβαρυντικοί παράγοντες για ΑΕΕ.

•
•

Σοβαρής μορφής ημικρανίες

(Status migrainosus)

Σε χρήση εργοταμίνης ή των παραγώγων της.

Στον πίνακα

9 συνοψίζεται

ο σχετικός κίνδυνος για ισχαιμικό ΑΕΕ σε χρήστριες ΑΩ

σε σχέση με μη χρήστριες. Όπως φαίνεται ο σχετικός κίνδυνος για τις χρήστριες σε
περισσότερες μελέτες είναι
κίνδυνος μειώνεται στο
Πίνακας

9.

2,0

2,2.

Εάν οι χρήστριες ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση ο

ενώ εάν δεν την ελέγχουν αυξάνεται στο

Σχετικός κίνδυνος

(RR)

4,2.

για ισχαιμικό αγγειο-εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) σε

χρήστριες ανασταλτικών της ωοθυλακιορρηξίας χαμηλής δοσολογίας σε

σύγκριση με μη χρήστριες

18

Μελέτη

Μελετητής

WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου

Πολιτεία Ουάσιγκτον

WH0(1996)
WH0(1996)
Heinemann(1998)
Lidegaard/Kreiner(1 998)
Schwartz και συν(1997)

Kaiser

Petίttί και συν(1997)

WΗΟ:Ευρώπη
Διεθνής*

Δανία

Περιπτώσεις/Μόρτυρες

63/89
20/52
103/236
48/185
6/46
17/43

RR(95%)

3,3(2,2-4,9)
1,5(0,7 -3,3)
2,8(2,0-3,8)
1,6(1, 1-2,4)
1,4(0,5-3,8}
1,2(0,5-2,6)

2,2(1,9-2,7)

ΣΥΝΟΛΟ
Χωρίς έλεγχο αρτηρ. πίεσης

WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου
WΗΟ:Ευρώπη
Διεθνής

WH0(1996}
WH0(1996)
Heinemann και

συν(1998)

34/34
6//20
36//54

5,2(2,9-9,1)
1,5(0,5-4,6)
4,5(2,6-8,0)

4.2(2,9-6,2)

ΣΥΝΟΛΟ
Με έλεγχο aρτηριακής πίεσης
WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου
WΗΟ:Εuρώπη
Διεθνής

ΣΥΝΟΛΟ

WH0(1996)
WH0(1996)
Heinemann και

σuν(1998)

2,1(1,1-3,8)
1,3(0,5-3,5}
2,1 (1 ,4-3,4)

2,0(1,5-2,7)
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Στη μελέτη του

29

διαπιστώνεται ένας ελαφρά αυξημένος σχετικός κίν

WHO (1996)

δυνος στις χρήστριες ΑΩ για αιμοραγικό ΑΕΕ (Πίνακας

10).

Η διαφορά ήταν στατιστικά

σημαντική για τις χώρες του τρίτου κόσμου αλλά όχι για τις Ευρωπαϊκές χώρες. Και στις

δύο περιπτώσεις οι χρήστριες ΑΩ ηλικίας
αιμορραγικό ΑΕΕ

2,5 και 2,2 φορές

> 35 ετών

είχαν αυξημένο σχετικό κίνδυνο για

αντίστοιχα σε σχέση με μη χρήστριες. Ο σχετικός κίν

δυνος μεταξύ των χρηστριών ΑΩ που κάπνιζαν ήταν

3 με 4 φορές

μεγαλύτερος από τις

μη χρήστριες που δεν κάπνιζαν. Επίσης οι χρήοτριες με ιστορικό υπέρτασης είχαν αυξη
μένο σχετικό κίνδυνο από τις μη χρήστριες χωρίς υπέρταση. Όπως και στις περιπτώσεις

με ισχαιμικό ΑΕΕ, η χρονική διάρκεια λήψης των ΑΩ δεν επηρεάζει τον κίνδυνο για
αιμορραγικό ΑΕΕ και ο αυξημένος κίνδυνος δεν παραμένει μετά τη διακοπή λήψης ΑΩ.
Τέλος, ο κίνδυνος δεν εξαρτάται από τη δοσολογία των οιστρογόνων ούτε από τη

δοσολογία και τον τύπο του προγεσταγόνου ' 6·

29

Πίνακας

10.

•

Σχετικός κίνδυνος για αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο σε χρήστριες ΑΩ
σε σύγκpιση με μη χρήστριες σχετικά με υπέρταση, κάπνισμα και ηλικία
Συνολικός
Κίνδυνος

Φυσιολογική
αρτηριακή πίεση

Υπέρταση

Νοσ. Χωρών Τρίτου Κόσμου

1,8

1,4

14,3

Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία

1.4

1,1

10,3

Μη καπνίστριες

<35

Νοσ. Χωρών Τρίτου Κόσμου
Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία

ετών

0,9
0,7

;,: 35 ετών

2,3
2,4

1630

Καπνίστριες
Όλες
οι λικίε

1,5
1,2

<35

ετών

;,: 35 ετών
οι

2,6
2,7

5,4
3,9

Όλες
λικίε

3,7
3,1

Επειδή, ο συνδυασμός υπέρταση και χρήση ΑΩ αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο για
έμφραγμα μυοκαρδίου και ΑΕΕ πολύ περισσότερο από ότι οι δύο παράγοντες χωριστά, το

WHO

προτείνει στις γυναίκες που έχουν αυξημένη πίεση

(> 140/90mm Hg)

ή που βρί

σκονται σε περιοχές που η μέτρησή της δεν είναι δυνατή, να προτιμούν άλλη μορφή aντι
σύλληψης

31
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Ο δεύτερος επιβαρυντικός κίνδυνος σε χρήστριες ΑΟ χαμηλής δοσοσλογίας για
αιμορραγικό ΑΕΕ είναι η ηλικία. Ο συνολικός κίνδυνος είναι

έτη δεν υπάρχει κίνδυνος ενώ στις χρήστριες
(Πίνακες

Πίνακας

>35

·1 ,5.

Σε χρήστριες ΑΟ και

ετών ο κίνδυνος αυξάνει

<35
σε 2,2

10,11)

11. Σχετικός κίνδυνος (RR) για αιμορραγικό αγγειο-εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)
σε χρήστριες ΑΟ σε σύγκριση με μη χρήστριες

Μελέτη

Ερευνητής

WΗΟ:ΧιiJρες Τρίτου Κόσμου

WH0(1996)
WH0(1996)
Schwartz και συν(1997)
Petitti και συν(1996)

WΗΟ:Ευρώπη
Πολιτεία Ουάσιγκτον

Kaiser

18

Περιπτώσεις/Μάρτυρες

60/128
27/72
14/46
20/50

RR(95%)

1,7(1 ,2-2,4)
1,3 (0, 7-2,3)
1,4(0, 7-3,0)
1'1 (0,6-2,2)
1,5(1,1-1,9)

ΣΥΝΟΛΟ
Γυνοίκες<35 ετών
WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου
WΗΟ:Ευρώπη

Kaiser

WH0(1996)
WH0(1996)
Petitti και συν(1996)

24/68
18/56

1,1 (0,6-1 ,8)
0,9(0,4-1,9)
1,0(0,4-2,2)
1,0(0,7-1,5)

ΣΥΝΟΛΟ
Γυνοίκες:::35 ετών
WΗΟ:Χώρες Τρίτου Κόσμου
WΗΟ:Ευρώπη

Kaiser

WH0(1996)
WH0(1996)
Petitti και συν(1996)

36/60
9/16
7/93

2,5(1 ,5-4, 1)
2,1 (0,9-5,3)
1,4(0,5-3,8)
2,2(1,5-3,3)

ΣΥΝΟΛΟ

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η σχέση μεταξύ των καρδιαγγειακών παθήσεων και
της χρήσης των ΑΟ επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα
και η ηλικία. Ο κίνδυνος για μια υγιή γυναίκα μικρότερη των
χρησιμοποιεί ΑΟ, χαμηλής δοσολογίας.

35 ετών είναι ελάχιστος όταν
Μετά την ηλικία των 35 και ιδιαίτερα των 40 ετών,

ο κίνδυνος αυξάνει αλλά η θνησιμότητα περιορίζεται κυρίως στις καπνίστριες άνω των

35

ετών.
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Ο μηχανισμός πήξεως

-

Tl:lj:
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ΙJ,!ΩΙ,\ΟΓ!)ΝQΛ Y~E{U:.

ινωδογονολύσεως είναι αρκετά πολύπλοκος και στους

περισσότερους από εμάς πλημελλώς γνωστός. Επειδή η πολυπλοκότητα του μηχανισμού
γίνεται έντονη με την περιγραφή των επιδράσεων των αντισυλληπτικών στεροειδών σε

αυτόν, θεωρώ σκόπιμο να προτάξω την περιγραφή της φυσιολογίας του μηχανισμού.

5.1.

Φuσιολογία του μηχανισμού πήξεως

-

ιvωδογοvολύσεως.

Μεταξύ της ενδοαγγειακής πήξεως και ινωδογονολύσεως επικρατεί, σε φυσιολογι

κές συνθήκες, ισορροπία. Οι παράγοντες που πρωταγωνιστούν βρίσκονται στο αίμα σε
κατάσταση ανενεργών προενζύμων, που για να ενεργοποιηθούν χρειάζονται τη βοήθεια
άλλων ενζύμων. Ως συνπαράγοντες παίζουν ρόλο πρωτεινες οι οποίες μπορούν με
γρήγορο ρυθμό να επιταχύνουν τις ενζυμωτικές διαδικασίες, ιδιαίτερα όταν έρθουν σε
επαφή με ιστομεμβράνες που είναι πλούσιες σε φωσφορολιπίδια. Όταν π.χ. η πήξη του

αίματος αρχίζει εξ' αιτίας μιας βλάβης του αγγειακού επιθηλίου, ή μιας στάσης της
κυκλοφορίας τότε η δημιουργία του θρόμβου επιταχύνεται με καταρρακτώδη ρυθμό.
Στην έναρξη του μηχανισμού πήξεως θα πρέπει να διακρίνουμε εάν η αρχή γίνεται

από το πλάσμα (ενδογενής) ή από στοιχεία που προέρχονται από τους ιστούς (εξωγενή).
Το ξεκίνημα της δημιουργίας θρόμβου από παράγοντες του πλάσματος αρχίζει με την

εναπόθεση του παράγοντα ΧΙΙ σε μια αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια (φωσφορολιπίδια,
κολλαγόνο). Ο ενεργοποιημένος παράγοντας Xllα, ενεργοποιεί με τη σειρά του τον
παράγοντα ΧΙ, την προ-καλλικρεϊνη καθώς και τον παράγοντα

Vll.

Το ξεκίνημα δημιουρ

γίας θρόμβου από παράγοντες των ιστών (εξωγενής} αρχίζει με την δέσμευση του
παράγοντα

Vll

με τον ιστικό παράγοντα ο οποίος ενεργοποιείται συνήθως από βλάβες του

αμυντικού επιθηλίου. Τόσο ο εξωγενής όσο και ο ενδογενής μηχανισμός οδηγούν μέσω
διαφορετικών διαδρομών στην ενεργοποίηση του παράγοντα Χ που πραγματοποιεί τη
μεταβολή της προθρομβίνης σε θρομβίνη.

Η θρομβίνη διασπά το ινωδογόνο σε μονομερή σωματίδια και σε ινωδογονοπεπτίδια
Α και Β. Τα μονομερή σωματίδια του ινωδογόνου πολυμερίζονται και δημιουργείται η ινική.
Σε φυσιολογικές καταστάσεις οι ενεργοποιητές του σχηματισμού της θρόμβωσης
βρίσκονται σε ισορροπία με αντίστοιχους ανασταλτικούς παράγοντες όπως η αντιθρομβί

νη 111 (ΑΤ 111), η α2- μακρογλομπουλίνη, η α1-αντιθρυψίνη, η ελεύθερη πρωτε'ίνη
πρωτεϊνη

C(PC).

(Σχήμα

S και

η

4).

Η Α Τ 111 δεν εξουδετερώνει μόνο τη θρομβίνη αλλά και τον παράγοντα Χα. Η

PC

μετά

την ενεργοποίηση της (ΡCα) από τη θρομβίνη, αποδομεί τους ενεργοποιημένους

παράγοντες Χα και Vlllα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ποσότητα του παράγοντα Χα
καθώς και το μέγεθος του σχηματισμού θρομβίνης.

Ορμονική Αντισύλληψη και Καρδιοαyyειακά Νοσήματα
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Σχήμα

4.

Οι μηχανισμοί των συστημάτων πήξεως-ινωδογονολύσεως 5
Αναστολή πήξης

Έναρξη πήξης
Ενδογενές σύστημα

Ε ωyενές σύστημα

Παράfοvτας αιμοπεταλίων

Ιστικός tαράγοvτας

ΧΙΙ - - Xlla
)I'
/
ΧΙ

Αναστολή της δημιουργ{ας θρόμβου Ινωδι~γον<iλυστ

, .... ΑΤ 111
,
1···.. α 2 -Μακρογλοβουλινη

Vll

I

"' Τ

-+- Xla

j.•... α 1 -Αντιθρuψ!νη

~ ~J~~. . . . . . . . . . . . . . J E~:~~f~ ~~~τετνη s
1~_:la
.·······-·-·······-··. . .χ .....................
, ,_ .._.............. : : t

'

.............

~-----·····

....

-,-:~·Va-;._

ι

.

Xa
V
Προθρομβίνη (11) --θρομβίνη (lla)ι................!

.----'--'--'-~...:....;_---,.---'--------- Πρωτείνη c (PC)

j

f

Διεγέρτες

Ινωδογόνο

Xlll ινωδογονομσνομερrι-Ινωδογονοπε πτίδια Α+Β

~

I

~

ινωδο+ονοπολuμερή

Xllla - - - . -

Ινική

~

ΑτιΙ. Αvτιθρ ο μβίνη

Ο

111 , PC.

Πρωτείνη

j

C, PCa:

~

-

Γ Πλασμίνη ι..../... α2-Αvτιπλασμlνη

..................... ....
...............................................
Ξ

Ξ

•

•.. α ι -Αvτιθρυψινη

ι ............ ενδοθηλιακή Ι νωδογ ονόλυοη

Παράγωγα διάλυση ς ινικής

_..

(t-PA)

Vlla -............_
t
Xlla ____._ Πλασμινογόνοt····· Αναστολείς

Ενεργ ο ποιημένη πρωτείνη

C,

Ι-ΡΑ: Εν ε ργοποιητή ς το υ αγγεια κ ού επ ιθηλίου ,

ε νεργοπ ο ίη σ η , ----~ αναστο λή

aνταγωνιστής

του

μηχανισμού

πήξεως

(σχηματισμός

ινικής)

είναι

το

ινωδογονολυτικό σύστημα με πρωταρχικό παράγοντα το ανενεργές πλασμινογόνο. Η
ενεργοποίησή του και η μεταβολή του σε πλασμίνη επιτυγχάνεται μέσω των ενεργοποιη 
μένων παραγόντων Vllα και Xllα καθώς και ενεργοποιητών που βρίσκονται στο αγγειακό
ενδοθήλιο

(t -

ΡΑ). Οι

t-PA

απελευθερώνονται από τους ιστούς με στάση του

κυκλοφορικού συστήματος ή με την παρουσία ινικής . Η δημιουργία πλασμίνης από το πλα
σμινογόνο ελέγχεται από αναστολείς όπως η α 2 - μακρογλομπουλίνη , η α 1 -αντιθριψίνη και
α 2 -αντιπλασμίνη και ενεργοποιητές όπως η ΡCα , και ο παράγοντας Xllα .

Στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ πήξεως και ινωδογονολύσεως τον κυρίαρχο
ρόλο έχουν τα κύπαρα του αγγειακού ενδοθηλίου τα οποία εκτός από την απελευθέρω
ση των ενεργοποιητών του πλασμινογόνου

(t-PA),

συνθέτουν την προστακυκλίνη κ αι τον παράγοντα

ενεργοποιούν και την πρωτείνη

Vlll

C ενώ

που είναι απαραίτητα για την ανα

στολή της σύμπτηξης των θρομβοκυπάρων. Οι υπόλοιπες πρωτεΤνες παράγονται στο
ήπαρ.
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Επίδραση των αντισυλληπτικών στεροειδών στον μηχανισμό πήξεως

ινωδογονολύσεως.
Οι παράγοντες κινδύνου για αρτηριακή και φλεβική θρόμβωση δεν είναι οι ίδιοι.

Τ ους παράγοντες αυτούς μπορο9ν να διαφοροποιήσουν τα αντισυλληπτικά στεροειδή σε
περισσότερα επίπεδα του μηχανισμού πήξεως-ινωδογονολύσεως (Πίνακας

Πίνακας

12).

Παράγοντες κινδύνου για αρτηριακή και φλεβική θρόμβωση. Διαφοροποίηση

12.

των κινδύνων από τα αντισυλληπτικά στεροειδή'
Παράγοντες κινδύνου

2

Παράγοντες κινδύνου

Αντισυλληπτικό

στεροειδή

για αρτηριακή θρόμβωση γιο φλεβική θρόμβωση

t
t

Πήξις

Ινωδογόνο

Ψ

ΑΤ

Παράγοντας Vll

Ψ

PC

t
t

Ψ

PS

Ψ

• Συγγενής αντίσταση
στην APC σε συνδυασμό
με V Leiden
• Συγγενής μετάλλαξη
του παράγοντα πήξεως

Ινωδογονόλυση

t

t-PA

11

Ινωδογόνο
Παράγοντας

V/1

ΑΤ

Ψ PS
t PC
• Επίκτητη
στην APC

αντίσταση

• Επίκτητη t του
παράγοντα πήξεως

t

V/1/;

t

Vl/1;

t

ΡΑ/

Ψ

t-PA

11

1' : Αύξηση,
σμινογόνου,

Ψ : Ελάττωση. ;: Αμφfβολη μεταβολή, ΑΤ: Αντιθρομβiνη ΡΑΙ: Αναστολέας του εvεργοηοιητη του ηλα
PC: Πρωτειvη C, PS: Πρωτείνη S, Ι-ΡΑ: Ενεpγοηοιητής του ιστικού ηλασμιvσγόνοu (αγγειακό επιθήλιο). ACP:

Ενεργοποιημεvη πρωτείνη

c

Οι πρώτες αναφορές για διαφοροποιήσεις του συστήματος αιμόστασης αρχίζουν
από το

1960

και αποκτούν ιδιαίτερη σημαντικότητα το

1965

όπου πρωτοαναφέρθηκε η

ύπαρξη της συγγενούς ανεπάρκειας στην αντιθρομβίνη σε συνδυασμό με αυξημένο κίν
δυνο δημιουργίας θρόμβωσης. Με τον καιρό πλήθαιναν οι ενδείξεις ότι η χρήση ΑΩ συν
δέεται με διαφοροποιήσεις της αιμοστατικής διαδικασίας που μπορεί να ήταν επιβλαβείς

(αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης) ή επωφελείς (διαφοροποιήσεις στο μηχανισμό
ινωδογονόλυσης).

Οι διαφοροποιήσεις λαμβάνουν χώρο σε τρίο επίπεδο

•

Η πρώτη διαφοροποίηση αναφέρεται σε κατάσταση uπερπηκτικότητος που συν
δέεται με αύξηση του ινωδογόνου και των παραγόντων πήξεως

Vll, Vlll

και Χ. με

ελάττωση του φυσιολογικών αναστολέων δηλαδή της αντιθρομβίνης και της πρω

τε·ίνης

S (Σχήμα 4).

Οι διαφοροποιήσεις αυτές δημιουργούν μια προ-πηκτική κατά

σταση που είναι υπεύθυνη για αυξημένη παραγωγή ινικής.

Ορμονική Αντισύλληψη και Καρδιοαyyειακά Νοσήματα

34

Σχήμα

5:

α:Φυσιολογική κατάmαση αιμόστασης

•

β: Μηχανισμοί πήξεως-ινωδογονολύσεως

Η δεύτερη διαφοροποίηση αναφέ
ρεται σε μια κατάσταση υπερι

νωδογονόλυσης με αυξημένο πλα
ο
Αψοτιετόλια

Πλασuινογσνο

Ινωδογόνου

Ι-ΡΑ.

Παρόγοντες

11, Vll,

VΙΙΙ

σμινογόνο και μειωμένο αναστολέα
του

u-PA

~

~

ενεργοποιητή

σμινογόνου

του

(ΡΑ 1).

νωδογονόλυση

Η

πλαυπερι

συμβάλλει

στην

αποδομή της ινικής που δημιουρ
γείται στην κατάσταση υπερπηκτι

t

5).

Αναστολείς

Αvαστολεις

ΡΑΙ
a2 αντιηλασμίvη

AT,PC,PS

Πα~άγοντας Ηπαpίνης 11

ΠΙ

•

TAFI

β

1

κότητας που προηγήθηκε (Σχήμα

t

'- Πλασμινογάνu

πήξεως όπως φαίνεται από τα

'- t-PA δοαστηpιότητες

~,ιμοπετdλια

αυξημένα

ΙΙνωδογόvu

I Παοdγuντες 11. Vll, Vlll

ΕΝΙΣΧ.ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΛΥΣΗ

1

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΗΞΗ

ΑναατΌλε:ς

PAI

σης,

u-PA:

PAI:

ινωδογονοπεπτιδίων Α και Β και τα
τμήματα προθρομβίνης

1

και

2

σε

σύμπλεγμα πλασμίνης

111, PC.

Πρωτεϊνη

C. PS:

Πρωτεϊνη

S,

ΠΡΙ:

Αναστολέας τιλασμίvης, Ι-ΡΑ: Ενεργοποιητής του 1στικού πλασμινο
γόνοu.

των

τικούς παράγοντες όπως είναι το

PC, PS

Ατ. Αvτιθρομβίνη

επίπεδα

συνδυασμό με τους ινωδογονολυ

'- Αναστολεiς
ΑΤ,

Η Τρίτη διαφοροποίηση αναφέρεται
στην αυξημένη ενεργοποίηση της

Αναστολέας του πλασμινογόνου της ομαδος ουροκινά

Αναστολέας του ενεργοποιητού του πλασμινογόνου,

TAFI:

Αναστολέας της ενεργοποίησης της ιvωδογονόλυσης από τη θρομβί

νη, •= Αύξηση .• : Μείωση

σμίνης από τα

- αντιπλα
D- διμερή. Τα τελευ

ταία είναι προϊόντα αποδομής της

ινικής

από

την

πλασμίνη

και

υποδηλούν προηγηθείσα αυξημένη
παραγωγή της.

Το μέγεθος των διαφοροποιήσεων (προπηκτική και προ'ίνωδογονολυτική) είναι
συνήθως ήπιο και οι περισσότεροι παράγοντες

κινούνται μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Γενικά, θρόμβωση μπορεί να δημιουργηθεί είτε από υπερπηκτικότητα ή/και υπο
ινωδογονόλυση (Σχήμα

5).

Η υπερινωδογονόλυση που παρατηρείται mις χρήστριες ΑΩ

αντισταθμίζει την προπηκτική κατάσταση και έτσι εξηγείται ο σχετικά χαμηλός κίνδυνος
θρόμβωσης στις χρήστριες ΑΩ. Η αύξηση του κινδύνου θρόμβωσης με τη χρήση του ΑΩ

εξηγείται με υπέρμετρη προπηκτική κατάσταση ή με προϋπάρχοντες παράγοντες κιν
δύνου όπως το αυξημένο σωματικό βάρος, το κάπνισμα (πίνακας

13)

καθώς και οι συγ

γενείς και επίκτητες ανεπάρκειες των διαφόρων παραγόντων του μηχανισμού πήξεως
ινωδογονολύσεως.
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Κίνδυνος για πνευμονική εμβολή, θρομβοφλεβίτιδα και εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση σε χρήστριες ανασταλτικών της ωοθυλακιορρηξίας. Μελέτη των

γενικών ιατρών της Βρετανίας

(GPRD 1999) 33

Πνευμονική εμβολή

DVT κοι VTE

BMI 30-35kg/m2

1,1 (0,5-2,5)

3,4(1 ,5-7,9)*

BMI:Ξ::35kg/m 2

0,3(0,0-2,2)

14.1(4,5-44,1)*

Ηπιοι καπνιστές

3,0(1,9-4,8)*

1,4(0,9-2, 1)

Βαρειοί καπνιστές

3,9(1 ,8-2, 7)*

2,4(1} -5,4)*

*:

5.3

Στατιστικώς σημαντικrj διαφορά,

DVT: Ev τω

βάθει φλεβική θρόμβωση, νΤΕ: Θρομβοφλεβίτιδα

Αυξημένος κίνδυνος θρομβοφλεβίτιδας σε χρήστριες ανασταλτικών της
ωοθυλακιορρηξίας με θρομβοφιλία.
Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό γυναικών με θρομβοφιλία, η μεγάλη αύξηση του κιν

δύνου δημιουργίας θρόμβωσης σε χρήστες ΑΩ, χρειάζεται ιδιαίτερη μνεία.
Σε γυναίκες με συγγενή ανεπάρκεια στην αντιθρομβίνη ή με συγγενή ανεπάρκεια
στην πρωτεϊνη

27,5%

και

12%

C που

χρησιμοποιούν ΑΩ, ο κίνδυνος δημιουργίας θρόμβωσης,

κατά γυναικείο

παθήσεις ο κίνδυνος είναι

-

3,4%

είναι

έτος ενώ σε γυναίκες μη χρήστριες ΑΩ με τις ίδιες

και

6,9%

αντίστοιχα •
32

Η συγγενής αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη

C (actiνated protein C, APC)

οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου του παράγοντα πήξεως ν με την ονομασία μετάλ
λαξη του παράγοντα

V Leiden.

Ο μεταλλαγμένος ενεργοποιημένος παράγοντας ν είναι

λιγότερο ευαίσθητος στην ανασταλτική δράση της

APC

με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η

διαδικασία της πήξεως. Σε γυναίκες με αντίσταση στην

APC

συνδυασμένη με τον

παράγοντα ν

Leiden, η συχνότητα φλεβικής θρόμβωσης αυξάνει κατά 5 φορές, από
10.000 γυναικεία-έτη όταν χρησιμοποιούν ΑΩ 3'. Σε ομοζυγωτές γυναίκες
χρήστριες ΑΩ με μετάλλαξη στον παράγοντα ν Leiden, ο κίνδυνος θρόμβωσης αυξάνει
35
περισσότερο απ' ότι σε γυναίκες - χpήστριες ΑΩ και ετεpοζυγώτες •
σε

28,5

κατά

Υπάρχει αντιπαράθεση κατά πόσον είναι αναγκαίος ο έλεγχος για γυναίκες με
θρομβοφιλία και ιδιαίτερα σε αυτές με αντίσταση στην

APC,

πριν τη χορήγηση ΑΩ. Η αντι

παράθεση στοιχειοθετείται από τη σχετικά υψηλή συχνότητα αυτής της πάθησης στο

γενικό πληθυσμό με το μικρό κίνδυνο θρόμβωσης σε ετεροζυγώτες

36

.

Με αντίσταση στην

APC οφειλόμενη στον παράγοντα ν Leiden πάσχει το 3-5% του γενικού πληθυσμού και
το 15-20% των γυναικών με ιστορικό θρομβοφιλίας. Στις μισές από τις περιπτώσεις,
θρόμβωση σε γυναίκες με παράγοντα ν Leiden παρατηρείται σε χρονικό διάστημα μικρό
τερο από 2 χρόνια από την έναρξη λήψης ΑΩ .
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5.4

Η επίδραση των οιστρογόνων
Εφ' όσον έγινε γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει ισχυρή άμεση σχέση μεταξύ της ποσό

τητας του οιστρογόνου των ΑΩ και του κινδύνου δημιουργίας θρομβοφλεβίτιδας' , η
7

περιεκτικότητα σε ΕΕ μειώθηκε από 50μg σε 20μg. Παρά τη μείωση της ποσότητας σε
20μg, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στον αιμοστατικό μηχανισμό καθώς και περιπτώ
σεις θρομβώσεων ιδιαίτερα όταν συνδυάζονταν με προγεσταγόνα τρίτης γενεάς (βλέπε
παρακάτω)

Το αποτέλεσμα της δοσοεξαρτώμενης ΕΕ όταν αυτή συνδυάζεται με το ίδιο προγε
σταγόνο δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Με μεγαλύτερες ποσότητες ΕΕ υπάρχουν ανα
φορές σχετικά με τη δραστηριότητα της αντιθρομβίνης και τον παράγοντα

Vll .

Στις

μικρές ποσότητες των 20μg παρουσιάζονται μικρές διαφοροποιήσεις που σχετικά με την
παθογένεια δεν πλησιάζουν στη στατιστική σημαντικότητα.

5.5

Η επίδραση των προγεσταγόνων
Τα προγεσταγόνα όταν χορηγούνται μόνα τους δεν φαίνεται να είναι τόσο επικίνδυ

να για θρόμβωση όσο τα οιστρογόνα • Με εξαίρεση την λυνεστρενόλη που μειώνει την
41

ποσότητα της αντιθρομβίνης, η θεραπεία μόνο με προγεσταγόνα δεν συνοδεύεται με
μεγάλες διαφοροποιήσεις των παραγόντων του μηχανισμού πήξεως

-

ινωδογονολύσε

ως4'

και μερικά από αυτά χρησιμοποιούνται ως αντισύλληψη σε γυναίκες αυξημένου κιν

δύνου

42

•

Τα προγεσταγόνα που συνδυάζονται με

έχουν διαφορετικές αντι-οιστρογονικές

και ανδρογονικές ιδιότητες. Τα προγεσταγόνα της 1η' γενεάς, όπως η νορεθιστερόνη

είχε ικανή ανδρογονική δραστηριότητα και υπήρχαν ενδείξεις ότι μεταβολίζεται, σε
μικρές ποσότητες, σε οιστρογόνα. Τα προγεσταγόνα της 2η' γενεάς, όπως η λεβονογε
στρέλη χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ περισσότερο και από αυτά της 3ης γενεάς. Οι δρά

σεις των προγεσταγόνων

γενεάς έχουν πολύ λίγο εξετασθεί σε σύγκριση με άλλα

προγεσταγόνα που συνδυάζονται με την ίδια ποσότητα
Όπως φαίνεται στον Πίνακα

14 τα προγεσταγόνα

(Πίνακας
της

14)

γενεας εχουν μια τάση να

μειώνουν τα επίπεδα της αντιθρομβίνης και να αυξάνουν τα επίπεδα των παραγόντων
πήξεως. Εντούτοις δεν επηρεάζεται το ινωδογόνο ούτε και οι παράγοντες πήξεως

11, Vlll

και Χ.
Σε μελέτη σχετικά με τη δράση της

APC στη θρομβίνη μεταξύ χρηστριών ΑΩ, μη
Leiden διαπιστώθηκε μειωμένη ευαισθησία
αντίσταση στην APC στα ΑΩ 3ης γενεάς σε σύγκρι

χρηστριών ΑΩ και φορέων της μετάλλαξης ν
στην

APC

που καταλήγει σε επίκτητη

ση με αυτά της 2η'

.
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Προγεσταγόνα

2"'

και
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γενεάς σε ανασταλτικό της ωοθυλακιορρηξίας και

διαφοροποίησης των παραγόντων των μηχανισμών πήξεως-ινωδογονολύσεΕρευv~τέs
κ.ά.

Racorri

Έτοs

ΕΕ

Πρ1

Πρ2

1985

30μg

LNG

DSG

Πορόyοvτεs

Αnοτελέσμοτο

Ινωδογόνο

Ψ ΑΤ με

Vll, VIII,X,
Cohen

κ.ά.

1988

Τριφασικό

LNG

Ινωδογόνο

GD

Vll,
ΑΤ,

Omsjo

κ.ά.

1989

Τριφασικό

LNG

GD

DSG

ΑΤ

Χ,

Xll
PC

tlvωδ,

VIII,X,XIII

(και στις δύο ομάδες)

Ψ ΑΤ με

GD

Ινωδογόvο

Καμιά διαφορά

V, Vll, Vlll

μεταξύ

LNG

και

GD

ΑΤ

Ball

κ.ά.

Gevers Leuven

DSG:

1990

κ.ά

δεσογεστρέλη,

.1990

LNG:

Τριφασικό

30μg

λεβοvογεστρέλη,

LNG

LNG

GD

GD

GD: γεστοδέvη, ΑΤ:
PAI: αναστολέας

του ιστικού πλασμινογόvου (αγγειακό επιθ!jλιο)

Ινωδογόvο

tlνωδ.(και σης

Vll

1'VII

ΑΤ

Ψ ΑΤ

Vll
PC
t-PA
PAI

1'VII

αvτιθρομβίνη.
του

Ψ
Ψ
PS:

ομαδες)

(και σrις 2 ομάδες)

t-PA
PAI

πρωτειvη

S. t-PA:

εvεργοποιητής

t-PA.

Συμπερασματικά από όλες τις μελέτες δεν αποδεικνύεται ένας αυξημένος κίν
δυνος φλεβικής θρόμβωσης με τα προγεσταγόνα της 3 11 ς γενεάς. Διαφοροποιήσεις στην

αιμόσταση με τα προγεσταγόνα

3'1\

γενεάς είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που προκαλούνται

11

από τα προγεσταγόνα της 2 ς.

5.6.

Θρομβοφλεβίτιδα
Η θρομβοφλεβίτιδα προκαλεί απόφραξη ενός αγγείου από θρόμβο. Οι συχνότερες

θρομβοεμβολικές παθήσεις σε γυναίκες που χρησιμοποιούν την από του στόματος
ορμονική αντισύλληψη, είναι η θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων ή η εν τω βάθει φλεβι

κή θρόμβωση στην κνήμη. Οι θρόμβοι αυτοί μπορούν, σε σπάνιες περιπτώσεις, να μετα
κινηθούν στους πνεύμονες και να προκαλέσουν θανατηφόρα πνευμονική εμβολή.
Πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι ο κίνδυνος για θρομβοφλεβίτιδα είναι τριπλάσιος

στις χρήστριες ΑΩ

2'1'

γενεάς και εξαπλάσιος στις χρήστριες ΑΩ

3"1

γενεάς που
17

περιέχουν προγεσταγόνα όπως η δεσογεστρέλη, γεστοδένη ή νοργεστιμάτη .
Εν τούτοις υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση κατά πόσον η διαφορά στον κίνδυνο
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δημιουργίας φλεβικής θρόμβωσης μεταξύ των ΑΩ 2'~' και 3ης γενεάς είναι πραγματική και
όχι αποτέλεσμα επιδημιολογικών παρερμηνειών και παραλήψεων
Η ανακοίνωση για αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης από τα ΑΩ

3111

γενεάς

διέρρευσε στα ΜΜΕ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πανικός μεταξύ των γυναικών
χρηστριών που περιόρισαν ή διέκοψαν τη χρήση τους. Οι συνέπειες αυτού του πανικού
ήταν η κατακόρυφη άνοδος των γεννήσεων αλλά και των εκτρώσεων, ιδιαίτερα στις έφη
βες '042.

Οι αρχικές μελέτες

(1967 - 1979)

ανέφεραν ότι ο κίνδυνος για φλεβική θρόμβωση

σε γυναίκες χρήστριες ΑΩ παλαιάς τεχνολογίας κυμαίνονταν μεταξύ
με μη χρήστριες ΑΩ (Πίνακας

Πίνακας

15.

11.0 σε σχέση

15)

Σχετικός κίνδυνος φλεβικής θρομβώσεως σε γυναίκες χρήστριες ΑΩ

1,Ο
10,0
4,4
11 ,Ο
7,2

Μη χpήστpιες (αναφορά)

Oxford Family Planning (1967)
Sortwell (1969)
Roston Collab. Drug Surveil. Program (1973)
Stoleg (1975}
Royal College General Practίtίoners (1978}
Walnut Creek (1978}
Maquίre (1979)

Οι δεκαετίες

7

Σχετικός κίvδυvος

Έτος Μελέτης

•

4.2

80

και

90

7,6
4,7

συνδέθηκαν με δύο βασικά γεγονότα.

Αρχικά μειώθηκε το οιστρογονικό διαμέρισμα των ΑΩ
αναστολή του κέντρου

-

ως μη αναγκαίο για την

και εισήχθησαν τα προγεσταγόνα

2'

1
\

και

3"' γενεάς,

που

με την ισχυρή τους αναστολή στο κέντρο, επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση της
σε 20μg.

•

Συγχρόνως ωρίμασαν επιδημιολογικά και επικοινωνιακά κριτήρια που επέτρεψαν
τη σφαιρική μελέτη των παρενεργειών των ΑΩ.

Στα επικοινωνιακά κριτήρια ανήκει η σύγκριση της νοσηρότητας και θνησιμότητας
γυναικών από φλεβική θρόμβωση λόγω άλλων αιτιών και από χρήση ΑΩ. (Πίνακες

16, 17)
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κίνδυνος (νοσηρότητα) φλεβικής θρομβώσεως στην Ευρώπη από

άλλες αιτίες και χρήση ΑΩ
Σχετικός κίνδυνος

Αιτίες

Ιστορικό καρδιακής ρευματικής νόσου

2,32 (0,71-7,63)
2,65 (1 ,73-4,05)
2,70 (1 ,68-4,34)
2,59 (0,46-14,55)
1,66 (1 ,20-2,1 9)
0,95 (0,56-1 ,22)
4,39 (2,75-7 ,00)

Ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης

BMI>30kg

(95%)

έναντι<20kg/m 2

Κάπνισμα> 1Ο τσιγάρα έναντι μη καπνιστριών
Υπέρταση κατά την εγκυμοσύνη
Υπέρταση

Χρήστριες ΑΩ>35 ετών έναντι μη χρηστριών
Χρήστριες ΑΩ με αυξημένη πίεση στην εγκυμοσύνη

και

BMI>30kg/m2

7,01 (4,65-1 0,59)*

*Σε σύγκριση με γυναίκες μη χρήστριες ΑΩ, με κανονική αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη και

κανονικό

BMI.

ΒΜΙ=δείκτης σωματικού βάρους

Πίvοκος

17.

Θάνατοι γυναικών στην Αγγλία από καθημερινές αιτίες και από φλεβική

θρόμβωση σε συνδυασμό με λήψη ΑΩ

29

Θάνατοι ανό ένα εκατομ. γυναικείο έτη

Αιτίες θονότων

Τροχαία ατυχή11_ατα

80
40

Ατυχήματα στο σπίτι
Ανά

1 εκατομ.

ετεροζυγωτών νόσου

και χρήστριες ΑΩ

Leiden V

3" γενεάς

Ανά

1 εκατομ.

χρήστριες ΑΩ

Ανά

1 εκατομ. χρήστριες ΑΩ

3"
211 '

γενεάς από θρομβοφλεβίτιδα
γενεάς από θρομβοφλεβίτιδα

19.5-40
3
1,5

Γενικός κίνδυνος θανάτου από θρομβοφλεβίτιδα
σε γυναίκες

Το

15-44

ετών

6,0

1995 ανεξάρτητες μελέτες ανέφεραν ότι ο κίνδυνος θρομβοφλεβίτιδας αυξάνε
4 με τη χρήση ΑΩ (Πίνακας 18). Επιπλέον ΑΩ που περιέχουν προγεσταγό

ται μέχρι και

να 3 11 ς γενεάς συνδέονται με διπλάσιο κίνδυνο για φλεβική θρόμβωση από ΑΩ που
περιέχουν προγεσταγόνα 2ης γενεάς (Πίνακας

19,

αρχικές αναφορές) ενώ μεταγενέστε

ρες μελέτες ανέφεραν σαφώς μικρότερα ποσοστά κινδύνου (Πίνακας

αναφορές)

19,

πρόσφατες
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Πίνακας

18. Σχετικός

κίνδυνος φλεβικής θρομβώσεως και χρήση ΑΩ
Έτος

Ερευνητές

Σχετικός κίνδυνος

95%

(1 995-1 996Υ 9

Σε σύγκριση με

μη κρήστριες

WHO

Ευρώπη

1995

Bloemaen Kamp

1995

Spitzer

1996

ΑΩ: ανασταλτικό της ωοθυλακισpρηξίας,

Πίνακας

19.

LNG:

4,1
3,1
6,8

2,5-6,9
1,7-5,5
3,5-13,4

3.4
3,8
8.7

1,1-10,7
1,7-8,4
3,9-19,3

4,0
3,2
4,8

3,1-5,3
2,3-4,3
3,4-6,7

λεβονογεστρέλη,

DSG:

Όλα τα ΑΩ

LNG
3"' γενεάς

50μgEE+LNG
30μgEE+LNG
30μgEE+DSG

Ολα τα ΑΩ

2'' γενεάς
3η' γενεάς

δεσογεοτpέλη

Σχετικός κίνδυνος φλεβικής θρομβώσεως από ΑΩ

3"

Μελέτη

προγεσταγόνα

γενεό

2"

έναντι 2ης γενεάς

γενεά

Σχετ. κίνδυνος

''

(95%)

Αρχικές αναφορές

Oxford (WHO) (1995)
Διεθνής Μελέτη

LΠS:Bioemaen

Spitzer (1996)

Kamp {1 995)

GPRD: Jiek {1995)

Δεσογεστρέλη

Λεβονογεστρέλη

Γεστοδένη

Λεβονογεστρέλη

Δεσογεστρέλη

ΑΩ-2'" γενιάς

Γεστοδένη

ΑΩ-2'~' γενιάς

1,5(1 '1-2,2)
1,5(1 ,0-2,0)

Δεσογεστρέλη

Λεβονογεστρέλη

2,2{0,9-5,4)

Δεσογεστρέλη

Λεβονογεστρέλη

Γεστοδένη

Λεβονογεστρέλη

2,2{1 '1-4,4)
2,1 (1 ,0-4,4)

γενεάς ΑΩ

1,4(0,8-2,5)

Δεσογεστρέλη

Λεβονογεστρέλη

Γεστοδένη

Λεβονογεστρέλη

0,8(0,4-1 ,9)
0,9(0,4-1 ,8)

γενεάς ΑΩ

2η' γενεάς ΑΩ

0,8(0,4-1 ,6)

γενεάς ΑΩ

2"' γενεάς

2,3(1 '1-4,9)
2,0(0,8-4,7)

Πρόσφατες αναφορές
Δανική μελέτη:

Medi Plus
Medi Plus

Lideraad(1997)

Αγγλία:

Farmer (1997)

Γ εpμανία:

Διεθνής μελέτη:

3"

Farmer(1998) 3"

Suisso (1999)

3"

γενεάς ΑΩ

2'1'

ΑΩ

1,Ο

Ενώ, ο σχετικός κίνδυνος με φλεβική θρόμβωση σε χρήστριες ΑΩ σε σύγκριση με
μη χρήστριες κυμαίνονταν από

3,7 - 8,7

στριες ΑΩ 3η' γενεάς έναντι ΑΩ

(Πίνακας

18),

ο αντίστοιχος κίνδυνος σε χρή

γενεάς ήταν διπλάσιος σε παλαιότερες μελέτες
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19,
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αρχική μελέτη) και

κανόνες της επιδημιολογικής

< 1,Ο σε νεώτερες μελέτες που σεβάστηκαν όλους τους
επιστήμης (Πίνακας 19, πρόσφατες αναφορές).

Πράγματι, οι πρώτες μελέτες που συνέκριναν το σχετικό κίνδυνο για φλεβική θρόμ
βωση μεταξύ χρηστριών ΑΩ 3'~ς και 2η' γενεάς δεν ήταν τυχαιοποιημένες ενώ δεν λάμβα

ναν υπ' όψιν μια σειρά από παράγοντες όπως ηλικία, χρήση αλκοόλ ή καπνού, σωματικό
βάρος, κανονική πίεση ή υπέρταση, διάρκεια χρήσης ΑΩ, αρχική χορήγηση ΑΩ, καθώς και
ιστορικό οικογενειακής συχνότητας φλεβικής θρόμβωσης.
Έτσι οι νεώτερες μελέτες μετά την «Κρίση» του

1995

συνυπολογίζοντας όλους

αυτούς τους παράγοντες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα ΑΩ που περιέχουν προγε
σταγόνα 3'~ς γενεάς (δεσογεστρέλη, γεστοδένη, νοργεστιμάτη) έχουν μικρότερο σχετικά
κίνδυνο για φλεβική θρομβωση από τα ΑΩ που περιέχουν προγεσταγόνα

(λεβονογεστρέλη). (Πίνακας

Πίνακας

20.

Σχετικός

20,19 πρόσφατες

κίνδυνος

γενεάς

αναφορές).

φλεβικής θρομβώσεως σε

συνυπολογισμό όλων των παραγόντων

Σχετ. κίνδυνος

Σύγκριση

νεαρές γυανίκες
95ο/ο

Ρ

<0,001

Με μη χρήστριες ΑΩ (αναφορά)

1,Ο

Χρήστριες ΑΩ σε σύγκριση με μη χρήστριες

2,90

2,06-4,09

Χρήστριες ΑΩ

1

8,48

3,02-23,66 <0,001

Χρήστριες ΑΩ

2'11 γενεάς

2,85

1,92-4,22 <0,001

3,25

1,89-5,58 <0,001

Λεβονογεστρέλη έναντι μη χρηστριών ΑΩ

2.63

1,75-3,95

<0,001

Νοργεστιμάτη έναντι μη χρηστριών ΑΩ

3,65

2,17-6,12

<0,001

Χρήστριες ΑΩ

2,26

1,46-3,50 <0,001

2,52

1,56-4,06 <0,005

Γεστοδένη έναντι μη χρηστριών

2,25

1,40-3,60

0,001

Δεσογεστρέλη

20

1

0.85-2,86

0,150

ΑΩ

2'" γενεάς

(αναφορά)

ΑΩ

3''; γενεάς

έναντι ΑΩ

0,50-1,26

0,313

γενεάς έναντι μη χρηστριών

Χρήστριες άλλων ΑΩ

Δεσογεστρέλη

3';
30

έναντι μη χρηστριών

2" γενεάς

έναντι μη χρηστριών

γενεάς έναντι μη χρηστριών

έναντι μη χρηστριών

έναντι μη χρηστριών

με

45

1,Ο

2'' γενεάς

Ο, 79

Τ ο συμπέρασμα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας
είναι ότι ο κίνδυνος δημιουργίας φλεβικής θρόμβωσης μειώθηκε σημαντικά τις τελευταί
ες δεκαετίες. Ο αυξημένος κίνδυνος για φλεβική θρόμβωση σε χρήστριες ΑΩ 3 11 ς γενεάς
που αναφέρθηκε αρχικά

(1995)

δεν επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατες μελέτες.
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Συγκεκριμένα πρόκειται για επιδημιολογικές παρερμηνείες κυρίως διότι δεν

συνυπολογίσθησαν μια σειρά από συνυπάρχοντες παράγοντες. Επομένως δεν θα πρέπει

σήμερα, σε ότι αφορά την φλεβική θρόμβωση, να διακρίνουμε τα ΑΩ που περιέχουν
προγεσταγόνα 2η' και 3η' γενεάς. Περισσότερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο

aρτηριακής θρόμβωσης, που παρά το γεγονός ότι είναι σπάνια, έχει πιο επικίνδυνες επι
πτώσεις στην υγεία των γυναικών.

5.7 Οδηγίες

για την κλινική πράξη

Επειδή υπάρχει κάποιος κίνδυνος δημιουργίας φλεβικής θρόμβωσης με τη χρήση
ΑΩ και επειδή μερικές γυναίκες έχουν την προδιάθεση για θρομβοφλεβίτιδα θα πρέπει

να είμαστε προνοητικοί στη συνταμογράφηση των ΑΩ.

5.7. 1.

Πριv τη χορήγηση αvασταλτικώv της ωοθυλακιορρηξίας
Οιστρογονοπρεγοσταγόνα ΑΩ, ανεξάρτητα από την ποσότητα

που περιέχουν και

από το είδος του προγεσταγόνου 2ης ή 3η' γενεάς, δεν ενδείκνυνται στις ακόλουθες περι
πτώσεις.

•

Εάν υπάρχει προσωπικά ιστορικό θρόμβωσης με ή χωρίς ανωμαλίες στο μηχανι
σμό πήξεως- ινωδογονολύσεως.

•

Εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης και η γυναίκα εμφανίζει ανωμα
λίες στον μηχανισμό πήξεως

•

-

ινωδογονολύσεως.

Εάν δεν υπάρχει προσωπικό ιστορικό θρόμβωσης ούτε ανωμαλία του μηχανισμού
πήξεως

-

ινωδογονολύσεως αλλά υπάρχει, αναμφισβήτητα, ιστορικό σοβαρού

θρομβοεμβολικοι) επεισοδίου σε νεαρή ηλικία μιας συγγενούς πρώτου βαθμού

(π.χ. πνευμονική εμβολή σε αδελφή).
Στην περίπτωση που η γυναίκα ανήκει σε κάποια από τις προηγούμενες aντενδεί
ξεις, θα της συσταθεί, από του στόματος ορμονική αντισύλληψη, με μόνο προγεσταγόνα
όπως

1Omg

οξική χλωρμαδινόνης ή 30μg λεβονογεστρέλης ημερησίως.

Οι βασικές παρακλινικές εξετάσεις που αφορούν την αιμόσταση είναι: χρόνος
προθρομβίνης, αντισώματα αντικαρδιολιπίνης εάν υπάρχει υπόνοια αντιφωσφολιπιδικού
συνδρόμου και προσδιορισμός της αντιθρομβίνης, της πρωτεϊνης

υπόνοια για αντίσταση στην

APC.

θα πρέπει να προσδιορισθεί η μετάλλαξη στον παράγοντα ν
η νόσος.

C και S εάν

υπάρχει

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αντίσταση στην

Leiden

APC

για να επιβεβαιωθεί
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ωοθυλακιορριξίος

Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι καμμιά παρακλινική δοκιμασία δεν μπορεί να
προβλέψει τη φλεβική θρόμβωση όταν χρησιμοποιούνται ήδη ΑΩ. Εάν ανακαλυφθεί ότι
υπάρχει οικογενειακό ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης σε νεαρή ηλικία ενώ η γυναίκα παίρ
νει ΑΩ, ο προσδιορισμός της πρμηε·ίνης

S θα

δείξει συνήθως μειωμένα επίπεδα που

σημαίνουν ότι:

•

Εχουν ελαπωθεί με τη χρήση των ΑΩ

•

Υπάρχει συγγενής ανεπάρκεια στην αναστολή.

Στην περίπτωση αυτή η διαφορική διάγνωση γίνεται με διακοπή λήψεως των ΑΩ και
χορήγηση μόνου προγεσταγόνου για

τεϊνης

S

S.

Ενας άλλος

2 μήνες

πολυδάπανος

-

μια και δεν επηρεάζει τη στάθμη της πρω

τρόπος είναι ο προσδιορισμός της πρωτεΊνης

στους γονείς και στα αδέλφια (εάν υπάρχουν). Η κληρονομικότητα ακολουθεί την

κυρίαρχη οδό οπότε θα διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος της οικογένειας είναι ετεροζυγώ
της.

5.7.3.

Περιστατικό φλεβικής θρόμβωσης κατά τη λήψη ΑΩ
Το περιστατικό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με αναμφισβήτητες παρακλινικές εξετά

σεις (μαγνητική τομογραφία πνευμόνων, υπερηχογράφημα

Doppler).

Ετσι, ένα βέβαιο

θρομβοεμβολικό επεισόδιο έχει διαγνωστικές και θεραπευτικές επιπτώσεις για το μέλ
λον, ειδικά για επόμενες εγκυμοσύνες ή ορμονική θεραπεία υποκατάστασης.

6.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης στις γυναίκες

χρήστριες ΑΩ έχει υποχωρήσει

σε σημαντικό βαθμό στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών

δύνου για φλεβική θρόμβωση στις χρήστριες ΑΩ

δεν επιβεβαιώθηκε στις πρόσφατες μελέτες

'

.Η

μικρή αύξηση του κιν

γενεάς σε σχέση με ΑΩ

γενεάς

3339

832 3 4
' ' ''.

Η αύξηση αυτή οφείλονταν με τα σημερινά δεδομένα σε κακή οργάνωση και παρερ
μηνείες στο σχεδιασμό των μελετών που οδήγησαν στην «Κρίση» του

1995.

Ο

διαφοροποιημένος κίνδυνος που διαπιστώνεται στα ΑΩ με διαφορετικά προγεσταγόνα
δεν αποτελεί σημαντικό κριτήριο για να χρησιμοποιηθεί γενικά στην επιδημιολογική έρευ
να και να εγείρει ενδείξεις για κάποιο συσχετισμό.

Αυτό υποστηρίζει και μια ανάλυση για τη θνησιμότητα από φλεβική θρόμβωση που
έγινε σε

7 Ευρωπαϊκές

χώρες και δεν παρέχει καμμιά ένδειξη για <<επιδημία» θανατη

φόρων καταλήξεων από φλεβική θρόμβωση μετά την κλινική εισαγωγή των ΑΩ 3η' γενε
άς4s_
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Συζητώντας τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών και αναλογιζόμενοι τα
λάθη, τις παρερμηνείες και τις ελλείψεις των

όπως

επιδημιολογικών μελετών πιστεύουμε

άλλου και όλοι οι πρόσφατοι ερευνητές

48

-

ότι δεν υπάρχει κανένας

λόγος που να στηρίζει έναν αυξανόμενο κίνδυνο για φλεβική θρόμβωση μεταξύ των ΑΩ
που περιέχουν προγεσταγόνα

3111

γενεάς από αυτά με προγεσταγόνα 2ης γενεάς.

Απεναντίας θα πρέπει να προβληθούν περισσότερο οι δυνητικοί καρδιοαγγειακοί
κίνδυνοι για αρτηριακή θρόμβωση, που παρ' όλο ότι είναι σπάνιοι, έχουν βαρύνουσα
σημασία λόγω της σοβαρότητας των συνεπειών για την υγεία των γυναικών παρά η φλε

βική θρόμβωση. Ο κίνδυνος μιας aρτηριακής θρόμβωσης
σης μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες

που η συχνότητά της έχει επί

θα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν ο

ιατρός από ένα επιμελές ιστορικό της ασθενούς και από μια καλή κλινική εξέταση θα

μπορούσε να εκμαιεύσει απαγορευτικές ενδείξεις πριν τη συνταμογραφία των ΑΩ.
Ετσι ο κίνδυνος για γυναίκες
ντικούς παράγοντες

<35

ετών και χωρίς καρδιοαγγειακούς επιβαρυ

(κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτης)

και χρήστριες ΑΩ χαμηλής

δοσολογίας, για έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειο-εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι αμελη
τέος.

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμμιά ένδειξη ότι όλα τα ΑΩ με προγεσταγόνα

3''

γενεάς

συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο για aρτηριακά συμβάντα από ότι αυτά με προγεστα

γόνα

211'

γενεάς

, απεναντίας

χρήστριες ΑΩ

γενεάς δεν έχουν κανένα αυξημένο κίν

δυνο σε σύγκριση με γυναίκες μη χρήστριες ΑΩ

Ύστερα από όλα αυτά γίνεται έκδηλος ο συμβουλευτικός ρόλος του ιατρού. Σε,
καμμιά φορά χρονοβόρα, συζήτηση, ιδιαίτερα με νεαρές κοπέλες, θα πρέπει να εκθέσει
με σαφήνεια το ισοζύγιο πλεονεκτημάτων

-

μειονεκτημάτων των ΑΩ και θα πρέπει να

προσπαθήσει με επιχειρήματα και έγγραφη βοήθεια

-

όπως αυτή η μονογραφία

να

αποδυναμώσει τους μύθους για το «Κακό χάπι» που ανδρώθηκαν στη συνείδηση των
Ελληνίδων από τις υστερόβουλες προσπάθειες των ΜΜΕ.
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ΕΕΓΕ

Εταιρείας

Γυναικολογικής

Ενδοκρινολογίας είναι:

http://www.hsge.gr
ή απλούστερα

www.hsge.gr
Στην ηλεκτρονική σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε για:

•
•
•
•
•
•
•
•

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το βιογραφικό τους
Την ιστορική διαδρομή της Εταιρείας
Το καταστατικό της
Τη συνεδριακή της δραστηριότητα

Την εκδοτική της δραστηριότητα
Το επόμενο Σεμινάριο της Εταιρείας και τι περιλαμβάνει
Το ετήσιο χρηματικό έπαθλο των 5000,00 Ευρώ
Γενικές πληροφορίες για εγγραφή, συνδρομές κτλ.

Για την αποστολή

e-mails

προς την εταιρεία πληκτρολογείστε:

info@hsge.gr
Για να επικοινωvείστε με τα μέλη του ΔΣ προσωπικά, πληκτρολογείστε:

eugenios@hsge.gr
nikos@hsge.gr
odysseas@hsge.gr
makis@hsge.gr
georg@hsge.gr
georgios@hsge.gr

με Ευγένιο Κουμαντάκη

με Νικόλαο Βιτωράτο
με Οδυσσέα Γρηγορίου
με Ευθύμιο Δεληγεώρογλου
με Γεώργιο Ιατράκη
με Γεώργιο Κιντή

