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O

ἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις εἶναι ἡ κυρίαρχη αἰτία θανάτου στὶς γυναῖκες, στὶς
ἀναπτυγμένες χῶρες. Ἄν καὶ ὁ επιπολασμὸς τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων δὲν εἶναι
μεγαλύτερος στὶς γυναῖκες, συγκριτικὰ μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμό, ὡστόσο, οἱ ἀντίστοιχοι θάνατοι
εἶναι περισσότεροι (53%). Εἶναι χαρακτηριστικό,
ὅτι τὸ 50% τῶν γυναικῶν θὰ πεθάνει ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, ἐνῶ μόνο τὸ 4% θὰ πεθάνει ἀπὸ
καρκίνο τοῦ μαστοῦ. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ στεφανιαία
νόσο, ὑπάρχουν, ἀνάμεσα στὶς γυναῖκες καὶ τοὺς
ἄνδρες, διαφορὲς στὸ χρόνο τῆς κλινικῆς ἐμφάνισης, ποὺ ὀφείλεται, κατὰ κύριο λόγο, στὴν προστατευτικὴ δράση τῶν ἐνδογενῶν οἰστρογόνων,
ἔτσι ὥστε, πρὶν τὴν ἐμμηνόπαυση, οἱ γυναῖκες
ἔχουν πολὺ χαμηλὰ ποσοστὰ στεφανιαίας νόσου,
πλεονέκτημα πού, ὅμως, στὴ συνέχεια χάνουν.
Αὐτὸς εἶναι ἀκριβῶς ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο, τὰ
τελευταῖα χρόνια, ἔχουν γίνει ἀρκετὲς μελέτες γιὰ
τὸ ρόλο τῆς θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης
στὶς γυναῖκες μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, μὲ στόχο τὴ
μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο, ἀλλὰ
καὶ ἄλλες χρόνιες παθήσεις.
Ἡ πιὸ μεγάλη μελέτη ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, ποὺ ἔχει γίνει, εἶναι ἡ Women’s Health
Initiative Study, μία μελέτη ποὺ ἀρχικὰ εἶχε προγραμματιστεῖ νὰ διαρκέσει 9 χρόνια, ἀλλὰ τὸ
2002 τερματίστηκε πρόωρα τὸ σκέλος τῆς ὑποκατάστασης μὲ συνδυασμὸ οἰστρογόνων καὶ προγεστερόνης, λόγῳ μέτριας αὔξησης τοῦ κινδύνου
γιὰ καρκίνο τοῦ μαστοῦ. Παράλληλα διαπιστώθηκε μικρὴ πρὸς μέτρια αὔξηση τοῦ κινδύνου γιὰ
στεφανιαία νόσο καὶ μέτρια αὔξηση τοῦ κινδύνου γιὰ φλεβικὴ θρομβοεμβολικὴ νόσο, ἀγγειακὸ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, χολοκυστοπάθεια, ἄνοια

καὶ ἀκράτεια οὔρων. Τὰ ὀφέλη ἦσαν μέτρια μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ κατάγματα καὶ μικρὴ μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ καρκίνο τοῦ παχέος ἐντέρου καὶ σακχαρώδη διαβήτη, ποὺ ὅμως δὲν ἦσαν
ἀρκετά, γιὰ νὰ ἀναστρέψουν τὸ ἀρνητικὸ κλῖμα
ποὺ δημιουργήθηκε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη γιὰ τὴ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης. Ὑποαναλύσεις τῆς μελέτης αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μελετῶν,
ἔδειξαν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῆς θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης εἶναι ἴσως εὐνοϊκότερα
στὶς γυναῖκες ποὺ τὰ λαμβάνουν πιὸ κοντὰ στὸ
χρόνο τῆς ἐμμηνόπαυσης καὶ σὲ ἡλικία μικρότερη
τῶν 60 ἐτῶν. Ὅμως, τά ἀποτελέσματα μίας μελέτης ἰσχύουν βασικὰ γιὰ τὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς μελέτης αὐτῆς καὶ οἱ ὑποαναλύσεις, ποὺ
ἀκολουθοῦν, μπορεῖ νὰ μᾶς δίνουν ἀφορμὲς γιὰ
συζήτηση καὶ πιθανὰ συμπεράσματα, ὄχι ὅμως
καὶ ἰσχυρὲς ἀποδείξεις. Ἔτσι, παραμένει τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπουσιάζουν τὰ στοιχεῖα ἀπὸ μεγάλες
μελέτες, ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς ὑποαναλύσεις
αὐτὲς καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ χορήγηση εἴτε συνδυασμοῦ οἰστρογόνων καὶ προγεστερόνης εἴτε μόνο
οἰστρογόνων δὲν συστήνεται νὰ γίνεται σὲ γυναῖκες μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, μὲ σκοπὸ τὴν πρωτογενῆ πρόληψη τόσο τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων ὅσο καὶ ἄλλων χρονίων παθήσεων.
Ποιές ὅμως εἶναι οἱ ἐνδείξεις χορήγησης θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης σὲ γυναῖκες
ποὺ βρίσκονται στὴν ἐμμηνόπαυση; Ἡ πρώτη
ἔνδειξη εἶναι ἡ ἐμφάνιση ἰδιαίτερα ἐνοχλητικῶν
ἀγγειοκινητικῶν συμπτωμάτων, ὅπως εἶναι οἱ
ἐξάψεις, οἱ νυχτερινοὶ ἱδρῶτες, ἡ ἀϋπνία, ἡ ἀδυναμία συγκέντρωσης, πόνοι καὶ δυσκαμψία στὶς
ἀρθρώσεις καὶ τοὺς μύες, ἀλλαγὲς στὴ διάθεση μὲ
ἐμφάνιση κατάθλιψης. Ἡ δεύτερη ἔνδειξη εἶναι ἡ
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ἐμφάνιση συμπτωμάτων ἀπὸ τὸ γεννητικὸ καὶ τὸ
οὐροποιητικὸ σύστημα, μὲ κυρίαρχη τὴν κολπικὴ
ξηρότητα καὶ τὴ μείωση τῆς σεξουαλικῆς ἐπιθυμίας, κυρίως λόγῳ τῆς ἀτροφίας τοῦ κολπικοῦ βλεννογόνου. Ὅλα τὰ παραπάνω συμπτώματα ἐμφανίζονται περίπου στὴν ἡλικία τῶν 51 ἐτῶν, ποὺ
εἶναι ἡ μέση ἡλικία ἔναρξης τῆς ἐμμηνόπαυσης,
μὲ τὸ 10% τῶν γυναικῶν νὰ εἶναι συμπτωματικὲς
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια ἀπὸ τὴν τελευταία
τους ἔμμηνο ρύση. Τὰ ἀγγειοκινητικὰ συμπτώματα διαρκοῦν γιὰ περίπου 2 μὲ 5 χρόνια, ἐνῶ τὰ
συμπτώματα ἀπὸ τὸ γεννητικὸ καὶ τὸ οὐροποιητικὸ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ τῆς γυναῖκας. Τὸ 80%
τῶν γυναικῶν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα,
μὲ τὸ 45% νὰ βρίσκει τὰ συμπτώματα πολὺ ἐνοχλητικὰ καὶ τὸ 20% νὰ ἀναζητᾶ ἰατρικὴ βοήθεια.
Στὶς γυναῖκες αὐτὲς εἶναι λογικὸ νὰ χορηγηθεῖ
θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης εἴτε ἀπὸ τὸ
στόμα εἴτε μὲ αὐτοκόλλητα διαδερμικῆς χορήγησης, ἐνῶ σὲ αὐτὲς πού ἔχουν συμπτώματα μόνο
ἀπὸ τὸ γεννητικὸ σύστημα, ἡ καλύτερη καὶ πιὸ
ἀσφαλὴς λύση εἶναι ἡ χορήγηση μικρῶν δόσεων
οἰστρογόνων σὲ μορφὴ κολπικοῦ ὑπόθετου ἤ ενδοκολπικῆς κρέμας.
Μία ἄλλη κατηγορία γυναικῶν, ὅπου ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης ἔχει νόημα,
εἶναι οἱ γυναῖκες σὲ ἐμμηνόπαυση, ποὺ θὰ θεωρηθοῦν ὅτι βρίσκονται σὲ πολὺ ὑψηλὸ κίνδυνο
καταγμάτων, λόγῳ ὀστεοπόρωσης, καὶ εἰδικὰ
αὐτὲς ποὺ εἶναι νεότερες τῶν 60 ἐτῶν καὶ πρὶν
τὰ δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἐμμηνόπαυσης. Ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴ βασικὴ θεραπεία πρόληψης
τῆς ὀστεοπόρωσης καὶ τῶν καταγμάτων, εἰδικὰ
ὅταν συνυπάρχουν καὶ ἀγγειοκινητικὰ συμπτώματα, ὅμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὑπάρχουν
καὶ ἄλλες ἀποτελεσματικὲς καὶ ἴσως ἀκόμη πιὸ
εἰδικὲς θεραπεῖες γιὰ τὴν ὀστεοπόρωση, κάθε μία
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχει τὰ πλεονεκτήματα καὶ τοὺς
κινδύνους της. Ὁ γυναικολόγος, ὁ ὀρθοπαιδικὸς
καὶ ὁ παθολόγος ἤ ὁ καρδιολόγος τῆς ἀσθενοῦς
θὰ πρέπει νὰ συνεργαστοῦν καὶ νὰ ἀποφασίσουν
ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν καλύτερη ἐπιλογή.
Τέλος, ἡ τελευταία ἐγκεκριμένη ἔνδειξη, γιὰ
τὴ χορήγηση ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, ἀφορᾶ
στὶς γυναῖκες μὲ πρώιμη ἐμμηνόπαυση, δηλαδὴ ἐμμηνόπαυση πρὶν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 40-45 ἐτῶν,

453

ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀφείλεται σὲ κληρονομικὲς
παθήσεις, αὐτοάνοσες παθήσεις, χημειοθεραπεία,
ἀκτινοθεραπεία ἤ γυναικολογικὲς χειρουργικὲς
ἐπεμβάσεις. Οἱ γυναῖκες αὐτὲς ἔχουν 80% μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ στεφανιαία νόσο καὶ 50% μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων. Ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, στὴν περίπτωση αὐτή,
στοχεύει στὴν πρόληψη τῆς ὀστεοπόρωσης καὶ
τῶν καταγμάτων καὶ συστήνεται νὰ συνεχίζεται
μέχρι τὴ μέση ἡλικία τῆς ἐμμηνόπαυσης, δηλαδὴ
τὰ 51 χρόνια.
Κάθε φορά ποὺ μία γυναῖκα, πού εἰσέρχεται
στὴν ἐμμηνόπαυση, ἀποτελεῖ ὑποψήφια ἔναρξης
θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, θὰ πρέπει ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ ἀναζητοῦμε κάποιες
πληροφορίες. Κατ’ ἀρχήν θὰ πρέπει νὰ διερευνοῦμε τὴν παρουσία παραγόντων κινδύνου γιὰ
στεφανιαία νόσο, καρκίνο τοῦ μαστοῦ καὶ ὀστεοπόρωση. Οἱ παρακάτω περιπτώσεις ἀποτελοῦν
ἀπόλυτη ἀντένδειξη γιὰ ἔναρξη τῆς συγκεκριμένης θεραπείας: ἱστορικὸ καρκίνου τοῦ μαστοῦ,
ἐνεργὸς καρκίνος τοῦ ἐνδομητρίου, ἐνεργὴ φλεβικὴ θρομβοεμβολικὴ νόσος, ἐνεργὸς καρδιοπάθεια
καὶ μὴ ρυθμιζόμενη ἀρτηριακὴ ὑπέρταση. Πολὺ
προσεκτικοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε καὶ ὅταν ὑπάρχει ἱστορικὸ καρκίνου τοῦ ἐνδομητρίου, φλεβικῆς
θρομβοεμβολικῆς νόσου καὶ καρδιοπάθειας.
Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, μὲ οἰστρογόνα ἀπὸ τὸ
στόμα, αὐξάνει λίγο τὸν κίνδυνο φλεβικῶν θρομβώσεων, ἐνῶ ἡ συνδυασμένη θεραπεία μὲ προγεστερόνη τριπλασιάζει τὸν συγκεκριμένο κίνδυνο.
Ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἐμφανίζεται μεγαλύτερος κυρίως τὸ πρῶτο ἔτος τῆς θεραπείας καὶ ἐνισχύεται
ἀκόμη περισσότερο ὅσο αὐξάνει ἡ ἡλικία ἀλλὰ
καὶ παρουσία παχυσαρκίας, μειωμένης κινητικότητας, θρομβοφιλίας καὶ καπνίσματος. Αὐτὸ
πού ἔχει μεγάλη σημασία, εἶναι ὅτι ὁ κίνδυνος
γιὰ θρόμβωση ἐξαρτᾶται πολὺ ἀπὸ τὴν ὁδὸ χορήγησης τῆς θεραπείας, ἀφοῦ ἡ χορήγηση ἀπὸ
τὸ στόμα ὁδηγεῖ σὲ μεταβολὲς τοῦ ἡπατικοῦ μεταβολισμοῦ, πού αὐξάνουν τὴ θρομβογένεση.
Αὐτὸς εἶναι ἕνας βασικὸς λόγος, ποὺ θὰ πρέπει
νὰ προτιμοῦμε τὴ χορήγηση ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης μὲ τὴ μορφὴ αὐτοκόλλητων διαδερμικῆς
χορήγησης ἤ τὴ μορφὴ κολπικῶν ὑπόθετων ἤ κρέμας, ὅταν αὐτὸ εἶναι δυνατό. Ἄλλοι λόγοι εἶναι ἡ
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ἀποφυγὴ παρενεργειῶν, ὅπως ἡ ναυτία, ὁ πονοκέφαλος καὶ ἡ εὐαισθησία τοῦ στήθους, ἡ παρουσία δυσαπορρόφησης, δυσανεξίας στὴ λακτόζη,
ἱστορικοῦ χοληδοχολιθίασης, ἡμικρανιῶν, σακχαρώδη διαβήτη, αὐξημένων τριγλυκεριδίων καὶ
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Εἶναι πολὺ δυσάρεστο,
ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι διαθέσιμες οἱ ἀσφαλέστερες ἐπιλογὲς ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης καὶ
οἱ περισσότερες γυναῖκες στὴν ἐμμηνόπαυση, ποὺ
ἔχουν τὶς ἐνδείξεις γιὰ παρέμβαση, λαμβάνουν θεραπεία ἀπὸ τὸ στόμα.
Καὶ, βέβαια, σὲ κάθε περίπτωση, καὶ πρὶν
πάρουμε τὴν ἀπόφαση νὰ χορηγήσουμε σὲ μία

Φρούτα

γυναῖκα θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, θὰ
πρέπει νὰ ἔχουμε ἐξαντλήσει ὅλες τὶς διαθέσιμες
μὴ ὁρμονικὲς καὶ μὴ φαρμακευτικὲς παρεμβάσεις,
προκειμένου νὰ τήν ἀνακουφίσουμε ἀπὸ τὰ βασανιστικὰ συμπτώματα τῆς ἐμμηνόπαυσης. Ἡ
τακτικὴ ἄσκηση, ὁ νυχτερινὸς ὕπνος σὲ ἕνα δροσερὸ δωμάτιο, ἡ μείωση ἤ πλήρης ἀποφυγὴ τοῦ
ἀλκοόλ, τῆς καφεΐνης καὶ τῶν καυτερῶν τροφῶν,
ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος καὶ ἡ ἀπώλεια σωματικοῦ βάρους, ἂν εἶναι ἀπαραίτητη, εἶναι συστάσεις ποὺ πρέπει πάντα νὰ προηγοῦνται καὶ
σίγουρα, σὲ ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ περιπτώσεων, θὰ πετύχουν πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα.
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