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« ...αν αναλογιστεί κανείς ότι µια γυναίκα 
που έχει επαφές από τα 20 χρόνια της 
µέχρι την εµµηνόπαυση, χωρίς να λαµβάνει 
προφυλακτικά µέτρα, θα αποκτήσει περίπου 
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προφυλακτικά µέτρα, θα αποκτήσει περίπου 
δέκα παιδιά, τα οποία θα έχει θηλάσει... »

Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. 
Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995 



☺ Από αρχαιοτάτων χρόνων υπάρχουν ευρήµατα και 
µαρτυρίες για τη χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων, 
που να παρεµποδίζουν την είσοδο του σπέρµατος 
στη µητρική κοιλότητα. 

�Σε Αιγυπτιακό πάπυρο το 2000 π.χ. περιγράφονται 
κολπικά αντισυλληπτικά υπόθετα από περιττώµατα 
κροκοδείλου, µέλι και αντισηπτικές ουσίες.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΗΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΗ (I)(I)
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κροκοδείλου, µέλι και αντισηπτικές ουσίες.

� Από τον Σωρανό τον Εφέσιο (98-138 π.χ.) 
περιγράφεται ως αντισυλληπτικό µέσο, η απόφραξη 
του µητρικού στοµίου µε βαµβάκι και αλοιφές.

� Κατά την περίοδο της Αναγέννησης κυριαρχεί η 
διακοπτόµενη συνουσία. 



⌦Το 1555 ο Gabriel Fallopio συνιστά το ανδρικό προφυλακτικό από 
λεπτό, λινό ύφασµα εµποτισµένο µε διάλυµα χόρτων µε κύριο 
σκοπό την προφύλαξη από τα αφροδίσια νοσήµατα. 

⌦Στη συνέχεια για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε έντερο ζώων 
από τον Άγγλο γιατρό Condom.

⌦Στις αρχές του 1900 αρχίζει η κατασκευή προφυλακτικών από 
ελαστικό, καθώς επίσης και η χρησιµοποίηση του κολπικού 
διαφράγµατος.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΗΙΣΤΟΡΙΚΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΗ (II)(II)
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διαφράγµατος.

�Στις αρχές του 20ου αιώνα εισάγονται τα ενδοµήτρια σπειράµατα 
( Ernst Gräfenberg ) .

� Τέλος, το 1957 µε την προσπάθεια του Gregory Pincus and  
John Rock φθάσαµε στην εποχή των ορµονικών σκευασµάτων 
χορηγούµενα από το στόµα, µε σκοπό την αναστολή 
ωοθυλακιορρηξίας. 

� Από τότε µέχρι σήµερα γίνονται προσπάθειες για την µείωση των 
χορηγούµενων αποτελεσµατικών δόσεων των ορµονών και τη 
µείωση των ανεπιθύµητων παρενεργειών.



Ernst Gräfenberg ( 1881-1957 ) & 
Gregory Pincus ( 1903-1967 )

Οι πρωτοπόροι της ενδοµήτριας και 
ορµονικής αντισύλληψης
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Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογία: Τόµος 16 – Τεύχος 2 - 2004



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

( 3 ) ΟΡΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

1. Διακοπτόµενη 
συνουσία

2. Μέθοδος 
ρυθµού

3. Παρατεταµένη 

1. Μέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2. Στειροποίηση

1. Αντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστερόνη 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία 

2. Στειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
σπειράµατα
a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



Ο Γυναικολόγος θα αποφασίσει το Ο Γυναικολόγος θα αποφασίσει το 
είδος της αντισύλληψης.είδος της αντισύλληψης.

Διαφορετικό είδος αντισύλληψης θα προταθεί σε:

� µία γυναίκα που έχει παιδιά και δεν επιθυµεί µια 
καινούργια εγκυµοσύνη
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καινούργια εγκυµοσύνη
� σε µία έφηβη µε διαταραχές εµµήνου ρύσεως 
� σε µία γυναίκα που αλλάζει συχνά ερωτικούς 
συντρόφους 

� σε γυναίκες µε αυξηµένο ρίσκο καρδιοαγγειακών 
νοσηµάτων, όπως σακχαροδιαβητικές κ.ο.κ.
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( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ
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( 3 ) ΟΡΜΟΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

1. Διακοπτόµενη 
συνουσία

2. Μέθοδος 
ρυθµού

3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

1. Μέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2. Στειροποίηση

1. Αντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστaγόνα 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

2. Στειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
σπειράµατα
a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα 

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



( 1 ) Φυσική Αντισύλληψη( 1 ) Φυσική Αντισύλληψη

	 Φυσικές µέθοδοι οικογενειακού προγραµµατισµού

(Natural Family Planning Method – N.F.P.),
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σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), είναι

εκείνες που σχεδιάζουν ή αποφεύγουν την εγκυµοσύνη µε την

παρατήρηση των συµπτωµάτων και σηµείων της γόνιµης και

υπογόνιµης φάσης του Ε.Κ. και µε την αποχή κατά την γόνιµη

περίοδο. 



Φυσική Αντισύλληψη

Η φυσική αντισύλληψη βασίζεται στη 
φυσιολογία της γυναίκας. 
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1.1. Η Διακοπτόµενη ΣυνουσίαΗ Διακοπτόµενη Συνουσία είναι από τις 
παλαιότερες µεθόδους και σε συνδυασµό µε 
την µέθοδο ρυθµού µπορούν να δώσουν 
καλύτερα αποτελέσµατα αντισύλληψης, µε 
ποσοστά επιτυχίας που κυµαίνονται µεταξύ 
75%-90%.



Φυσική Αντισύλληψη

2. Ως Μέθοδο Ρυθµού ορίζεται η περιοδική αποχή σεξουαλικής 
επαφής 5-7 ηµέρες πριν την πιθανή ωοθυλακιορρηξία και 2 
ηµέρες µετά. 


 Η ωοθυλακιορρηξία προσδιορίζεται είτε απλά ηµερολογιακά, είτε µε τη 
µέτρηση της βασικής θερµοκρασίας, είτε µε αυτοέλεγχο της τραχηλικής 
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µέτρηση της βασικής θερµοκρασίας, είτε µε αυτοέλεγχο της τραχηλικής 
βλέννης, είτε µε κάποια συµπτώµατα που η γυναίκα αναγνωρίζει τη 
συγκεκριµένη στιγµή, όπως πόνος στο υπογάστριο, τάση µαστών, ελαφρά 
αιµόρροια κ.α. Αυτή η µέθοδος έχει ποσοστά επιτυχίας που φθάνουν έως 
75%. 


 Η Μέθοδος ρυθµού σε συνδυασµό µε µία Μέθοδο φραγµού κατά τις γόνιµες 
ηµέρες του κύκλου, εφαρµόζουν τη Συνδυασµένη µέθοδο οικογενειακού 
προγραµµατισµού. 

3. Η υπογονιµότητα που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της 
Γαλουχίας ( Lactational Amenorrhea Method – L.A.M. )
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Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. 
Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995
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1. Διακοπτόµενη 
συνουσία

2. Μέθοδος 
ρυθµού

3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

1. Μέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2. Στειροποίηση

1. Αντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστaγόνα 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

2. Στειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
σπειράµατα
a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα 

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



( 2 ) Μηχανικά Μέσα( 2 ) Μηχανικά Μέσα

a. Το Ανδρικό Προφυλακτικό αποτελεί ένα από τα πλέον 
αξιόπιστα µέσα αντισύλληψης, αλλά και για προστασία έναντι 
των σεξουαλικών µεταδιδοµένων νοσηµάτων ( S.T.Ds ),  
όπως: 


 το ΑΙDS, 

1.1.Μέθοδοι ΦραγµούΜέθοδοι Φραγµού
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 το ΑΙDS, 

 ο έρπης γεννητικών οργάνων, 

 σύφιλη, 

 βλεννόρροια, 

 τα κονδυλώµατα κ.α. 

Η Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (W.H.O.) εκτιµά ότι η χρήση 
του φθάνει το 16% όλων των αντισυλληπτικών µεθόδων στον 
ανεπτυγµένο κόσµο και 6% στον υπό ανάπτυξη. 

	 Το χρησιµοποιούµενο υλικό είναι συνήθως Latex ενώ 
τελευταίως έχει χρησιµοποιηθεί πολυουρεθάνη.
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Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογία: 
Τόµος 16 – Τεύχος 2 - 2004



( 2 ) Μηχανικά Μέσα( 2 ) Μηχανικά Μέσα

b. Το Γυναικείο Προφυλακτικό δηµιουργήθηκε γύρω στα 1920 και 
αποτελείται από πολυουρεθάνη και είναι παχύτερο από το ανδρικό κατά  
40%. Όπως το ανδρικό έτσι και αυτό προστατεύει από τα σεξουαλικώς 
µεταδιδόµενα νοσήµατα. Αναφέρθηκε ότι δηµιουργεί προβλήµατα που 
προκαλούν δυσανεξία κατά τη διάρκεια της επαφής και δυσκολίες στην 
τοποθέτησή του. Από µελέτες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι η 
σωστή χρήση είναι πολύ σηµαντικός παράγων για την αποτελεσµατικότητά 
του.

1.1.Μέθοδοι ΦραγµούΜέθοδοι Φραγµού
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του.

Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995



( 2 ) Μηχανικά Μέσα( 2 ) Μηχανικά Μέσα

c. Όσον αφορά τα Διαφράγµατα υπάρχουν τα 
Κολπικά Διαφράγµατα και η Τραχηλική Καλύπτρα
και τα δύο εµποτισµένα σε σπερµατοκτόνες ουσίες.

1.1.Μέθοδοι ΦραγµούΜέθοδοι Φραγµού
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Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. 
Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

2. Στειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
σπειράµατα
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2. Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα 

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



( 2 ) Μηχανικά Μέσα( 2 ) Μηχανικά Μέσα

a. Η ανδρική στειροποίηση αφορά την Απολίνωση των 
Σπερµατικών Πόρων ( Βαζεκτοµή ). 

 Τελευταίως έχει αναπτυχθεί καινούργια τεχνική, η Διαδερµική χηµική 

απόφραξη, που πραγµατοποιείται µε διαδερµική έκχυση χηµικών ουσιών 
εντός του σπερµατικού πόρου. 


 Απώτερη επιπλοκή της απολίνωσης είναι ο συσχετισµός της µε 

2.2.ΣτειροποίησηΣτειροποίηση
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 Απώτερη επιπλοκή της απολίνωσης είναι ο συσχετισµός της µε 
κακοήθειες του ανδρικού γεννητικού συστήµατος (Ca όρχεων,            
Ca προστάτου). Τέλος υπάρχει δυνατότητα επαναλειτουργίας.

b. Ενώ η γυναικεία στειροποίηση αφορά την Απολίνωση 
Σαλπίγγων. 

 Η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σάλπιγγας εξαρτάται από το σηµείο 

καταστροφής. 

	 Και η ανδρική και η γυναικεία έχουν πολύ υψηλό ποσοστό 
αποτελεσµατικότητας (99,4%-99,6%).
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3. Παρατεταµένη 
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a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα 

d. Σε ενδοµήτριο 
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a. Χάπι επόµενης ηµέρας



( 2 ) Μηχανικά Μέσα( 2 ) Μηχανικά Μέσα

	 Τα Ενδοµήτρια Σπειράµατα είναι δύο τύπων. 

 Αυτά που φέρουν χαλκό και 

 αυτά που φέρουν προγεστερόνη, σε µορφή βραδείας απελευθέρωσης.
Τα πρώτα τοποθετούνται για 2-3 χρόνια, ενώ τα δεύτερα για 12-18 µήνες.

3.Ενδοµήτρια Σπειράµατα
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Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. 
Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995



�Τα ενδοµήτρια σπειράµατα δρουν εξαιτίας της τοπικής παραγωγής 
άσηπτων φλεγµονωδών παραγόντων, αποτέλεσµα της παρουσίας 
ξένου σώµατος.

3.Ενδοµήτρια Σπειράµατα
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Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995



3.Ενδοµήτρια Σπειράµατα
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Αυτή η µέθοδος αντισύλληψης ενδείκνυται και σε γυναίκες που δεν µπορούν 
να ακολουθήσουν άλλες µεθόδους, δηλ. γυναίκες µε νοητική καθυστέρηση

Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. 
Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995



3.Ενδοµήτρια Σπειράµατα
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Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995



	ισχυρή 
αντισυλληπτική 
δράση 95%-98%. 

3.Ενδοµήτρια Σπειράµατα
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δράση 95%-98%. 

	Η επιτυχία του 
σπειράµατος 
εξαρτάται από τη 
σωστή του 
τοποθέτηση

Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. 
Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

1. Μέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2. Στειροποίηση

1. Αντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστερόνη 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

2. Στειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
σπειράµατα
a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



( 3 ) Ορµονική Αντισύλληψη

1.1.Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία

Τα σύγχρονα Α.Δ. είναι ορµονικά σκευάσµατα µικρής 
δοσολογίας που χορηγούνται από το στόµα και 
είναι δύο τύπων.
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a. Αυτά που περιέχουν 20-30 µg οιστρογόνου και 
75-150 µg προγεσταγόνου και λέγονται µικτά δισκίαµικτά δισκία

&
b. αυτά που περιέχουν µόνο προγεστερόνη ((mini pillmini pill).).



Τα µικτά δισκίαΤα µικτά δισκία διαχωρίζονται σε

µονοφασικάµονοφασικά, αυτά δηλαδή που περιέχουν σταθερή 
περιεκτικότητα σε οιστρογόνο και προγεσταγόνο, 

διφασικάδιφασικά µε αυξοµειούµενη περιεκτικότητα 
προγεστερόνης και σε
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διφασικάδιφασικά µε αυξοµειούµενη περιεκτικότητα 
προγεστερόνης και σε

τριφασικάτριφασικά µε αυξοµειούµενη περιεκτικότητα 
οιστρογόνου και προγεστερόνης.



( 3 ) Ορµονική Αντισύλληψη

Ο µηχανισµός µε τον οποίο δρα η 
ορµονική αντισύλληψη είναι ο εξής:

1.1.Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία



Αναστολή Αναστολή 
ΩοθυλακιορρηξίαςΩοθυλακιορρηξίας
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GnRH GnRH ↓↓ FSH FSH ↓↓
LH LH ↓↓

ΩοθυλακιορρηξίαςΩοθυλακιορρηξίας


Αλλοίωση   Αλλοίωση   
τραχηλικήςτραχηλικής



 ↓↓ δεκτικότηταςδεκτικότητας
ενδοµητρίουενδοµητρίου

ΥποθάλαµοςΥποθάλαµος ΥπόφυσηΥπόφυση



		 Άλλη µία δράση είναι ότι καθιστάΆλλη µία δράση είναι ότι καθιστά τηντην τραχηλική τραχηλική 
βλέννηβλέννη αδιαπέραστηαδιαπέραστη στα σπερµατοζωάρια και τοστα σπερµατοζωάρια και το
ενδοµήτριοενδοµήτριο δεν αναπτύσσεταιδεν αναπτύσσεται φυσιολογικά. φυσιολογικά. 
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		Ένα µε δύο µήνες µετά τη διακοπήΈνα µε δύο µήνες µετά τη διακοπή των των 
Α.Δ. επανέρχεται η γονιµότηταΑ.Δ. επανέρχεται η γονιµότητα



( 3 ) Ορµονική Αντισύλληψη

Για τη χορήγηση του Α.Δ. πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,


οι σωµατοµετρικές διαστάσεις,
όπως παχυσαρκία ή υπερβολικά ελαττωµένο βάρος, 


θεραπευτικοί στόχοι,

1.1.Αντισυλληπτικά δισκίαΑντισυλληπτικά δισκία
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θεραπευτικοί στόχοι,
όπως υπερτρίχωση, ακµή, διαταραχές κύκλου, το κάπνισµα 
και η ηλικία. 

	Το κάπνισµα µε τη σύγχρονη χορήγηση Α.Δ. αυξάνει τη 
πιθανότητα καρδιοαγγειακού κινδύνου και θροµβοεµβολικής 
νόσου.



ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α.∆.

ΑΠΟΛΥΤΕΣ

	 Α∆ΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ   
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ:

	 ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ

	 ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Όσον αφορά τις αντενδείξεις των Α.Δ. καθορίζονται από 
το γυναικολόγο και χωρίζονται σε σχετικές και απόλυτες 
και εµφανίζονται στον πίνακα.
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	ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ

	ΥΠΕΡΤΑΣΗ

	ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑ

	ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

	 ΕΠΙΛΗΨΙΑ

	 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

	 ΒΑΡΙΑ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ

	 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

(ΒΑΡΒΙΤΡΟΥΡΙΚΑ, ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η,

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ κ.α.)



Οι ανεπιθύµητες ενέργειες χωρίζονται σε 
ελάσσονες και µείζονες.

Οι ελάσσονες περιλαµβάνουνΟι ελάσσονες περιλαµβάνουν



αύξηση σωµατικού βάρους, αύξηση σωµατικού βάρους, 



ναυτία, ναυτία, 

Οι µείζονες περιλαµβάνουνΟι µείζονες περιλαµβάνουν



καρδιαγγειακούς κινδύνους, καρδιαγγειακούς κινδύνους, 



θροµβοεµβολική νόσο, θροµβοεµβολική νόσο, 
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ναυτία, ναυτία, 



εµετός, εµετός, 



τάση µαστών και τάση µαστών και 



ενδιάµεσες αιµορραγίες.ενδιάµεσες αιµορραγίες.



θροµβοεµβολική νόσο, θροµβοεµβολική νόσο, 



επίδραση στα λιπίδια αίµατος, επίδραση στα λιπίδια αίµατος, 



στο µεταβολισµό υδατανδράκων στο µεταβολισµό υδατανδράκων 



και στην αρτηριακή πίεση.και στην αρτηριακή πίεση.



ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α.∆.
ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

99%

90%

40%

40%

ΟΦΕΛΗ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ

3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΗΣ

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ

Η χρήση των Α.Δ. έχει και οφέλη που 
παρουσιάζονται στον πίνακα.
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40%

40%

78%

49%

17%

50%

50%

50%

40%

4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΜΑΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ( ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΠΙΑ )

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΩΟΘΗΚΗΣ - ΩΧΡΙΝΙΚΕΣ

-ΩΟΘΥΛΑΚΙΚΕΣ

7. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ( ΜΕΤΑ 5ΕΤΗ ΧΡΗΣΗ )

8. ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

9. ΜΗΤΡΟΡΡΑΓΙΕΣ

10. ΣΙ∆ΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

11. ∆ΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ



b.b. Τα Τα minimini--pillpill περιέχουν µόνο περιέχουν µόνο 
προγεστερόνηπρογεστερόνη

	 δρουν µειώνοντας την ποιότητα της βλέννης, 
καθιστώντας την παχύρρευστη και αδιαπέραστη στα 
σπερµατοζωάρια. 

� Χορηγείται καθηµερινά χωρίς διακοπή και στα 
πλεονεκτήµατά του είναι ότι δεν δηµιουργεί 
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πλεονεκτήµατά του είναι ότι δεν δηµιουργεί 
καρδιοαγγειακό ρίσκο, 

� ενώ στα µειονεκτήµατά του αναφέρεται ότι µπορεί να 
δηµιουργήσει κύστες ωοθηκών καθώς και το πολύ 
αυστηρό ωράριο λήψης του. Δεν πρέπει να 
αποµακρύνεται από την σταθερή ώρα λήψης του 
περισσότερο από 3 ώρες.

⌦Τέλος η αντισυλληπτική δράση του δισκίου είναι πολύ 
ισχυρή µε ένα ποσοστό που αγγίζει το απόλυτο 
99,93%.
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2. Μέθοδος 
ρυθµού

3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

1. Μέθοδοι φραγµού
a. Ανδρικό 

προφυλακτικό

b. Γυναικείο 
προφυλακτικό

c. Διαφράγµατα

2. Στειροποίηση

1. Αντισυλληπτικά δισκία
a. Οιστρογόνα + 

προγεστερόνη 
(µονοφασικά, διφασικά, 
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b. Προγεστερόνη

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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3. Παρατεταµένη 
γαλουχία

2. Στειροποίηση
a. Απολίνωση 

σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
σπειράµατα
a. Χαλκού

b. Προγεστερόνης

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
µακράς διαρκείας
a. Διαδερµικά (Patch)

b. Ενέσιµα

c. Εµφυτεύµατα

d. Σε ενδοµήτριο 
σπείραµα ή κολπικό 
δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

Είναι αυτοκόλλητες ταινίες που απελευθερώνουν 
150µg νορελγεστροµίνης (προγεσταγόνο) και 
20µg αιθινυλοιστραδιόλης 

a.a.Διαδερµικά (Διαδερµικά (PatchPatch))
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Τοποθετούνται µία εβδοµάδα το κάθε ένα, για 3 
εβδοµάδες


 ή στους γλουτούς 

 ή στην κοιλιακή χώρα,

 ή στον κορµό (εκτός του στήθους) 

 ή στο ανώτερο τµήµα του µπράτσου. 

Την 4η εβδοµάδα που είναι και η εβδοµάδα της 
εµµηνορρυσίας δεν τοποθετείται Patch. 



Οι ανεπιθύµητες ενέργειες είναι η τάση µαστών, 
πονοκέφαλος, ναυτία. 

Αντενδείκνυται η χρησιµοποίηση του Patch σε γυναίκες 
άνω των 35 ετών, µε διαταραχές πηκτικότητας, και 
καρδιοαγγειακούς κινδύνους.

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

a.a.Διαδερµικά (Διαδερµικά (PatchPatch))
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καρδιοαγγειακούς κινδύνους.

Το πιο πρόσφατο διαδερµικό σύστηµα αντισύλληψης 
είναι το αυτοκόλλητο ORTHO-EVRA.

Στη χώρα µας αυτή η µορφή αντισύλληψης είναι σχεδόν 
άγνωστη 

Όταν χρησιµοποιείται σωστά, η αποτελεσµατικότητά 
του είναι της τάξεως του 99%.



2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

b.b.ΕνέσιµαΕνέσιµα

Πρόκειται για προγεσταγόνα που χορηγούνται 
σε µορφές βραδείας αποδέσµευσης.

Διατίθενται στο εµπόριο ως ενέσιµα ενδοµυϊκά 
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Διατίθενται στο εµπόριο ως ενέσιµα ενδοµυϊκά 
σκευάσµατα που περιέχουν:

� Οξική µεδροθυπρογεστερόνη DMPA (150mg)

� Εξανοϊκή υδροξυπρογεστερόνη ΝΕΤ-ΕΝ (200mg)



Περιέχουν µόνο προγεστερόνη και τοποθετούνται για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, περίπου ενός έτους, κάτω 
από το δέρµα στον υποδόριο ιστό µε µικροεπέµβαση.

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

c.c.ΕµφυτεύµαταΕµφυτεύµατα NorplantsNorplants

40

Μετά τη διακοπή των Εµφυτευµάτων επανέρχεται η γονιµότητα 
σε µερικές περιπτώσεις και µετά από 1 ή 2 χρόνια. 

Η αποτελεσµατικότητά τους είναι της τάξεως του 97%-99,7%.



		 Ενδοµήτριο σπείραµαΕνδοµήτριο σπείραµα που περιέχει προγεσταγόνοπου περιέχει προγεσταγόνο
MirenaMirena ( Levonorgestrel )( Levonorgestrel )

		 KKολπικός δακτύλιοςολπικός δακτύλιος είναι µία σύγχρονη αντισυλληπτική 
ορµονική µέθοδος, αφού ο δακτύλιος που τοποθετείται από 

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

d.d.ΕνδοµήτριοΕνδοµήτριο σπείραµα & κολπικός δακτύλιοςσπείραµα & κολπικός δακτύλιος
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ορµονική µέθοδος, αφού ο δακτύλιος που τοποθετείται από 
τη ίδια τη γυναίκα, περιέχει παρόµοιες ορµόνες µε τα Α.Δ. 
Ο τρόπος χρήσης του είναι ίδιος µε τα Α.Δ. ή το Patch, 
τοποθετείται δηλαδή για 3 εβδοµάδες, και αφαιρείται για µία 
εβδοµάδα. 
Ανεπιθύµητες ενέργειεςΑνεπιθύµητες ενέργειες που περιγράφονται είναι κολπική 
µόλυνση, λευκές κολπικές εκκρίσεις, πονοκέφαλος, αύξηση 
σωµατικού βάρους, ναυτία, τάση µαστών. 
Είναι αποτελεσµατικό κατά 98%-99%.
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2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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γαλουχία
2. Στειροποίηση

a. Απολίνωση 
σπερµατικών 
πόρων

b. Απολίνωση 
σαλπίγγων

3. Ενδοµήτρια 
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2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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δακτύλιο

3. Επείγουσα αντισύλληψη
a. Χάπι επόµενης ηµέρας



� Το Χάπι της Επόµενης Ηµέρας. ( Postinor – Norlevo )
Χορηγείται στις επόµενες 12-72 ώρες από την επικίνδυνη 
συνουσία. 

3.3. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

a.a.Χάπι της Επόµενης ΗµέραςΧάπι της Επόµενης Ηµέρας
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Η συσκευασία περιέχει 2 δισκία, τα οποία λαµβάνονται µαζί. 

Δρα εµποδίζοντας την εµφύτευση. 

Μετά την παρέλευση 10 ηµερών θα εµφανιστεί έµµηνος 
ρύση. 

Ποσοστό αποτελεσµατικότητας 98%.



3.3. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

b.b.Ενδοµήτρια σπειράµατα χαλκούΕνδοµήτρια σπειράµατα χαλκού

Όταν έχουν περάσει 72 ώρες από την επικίνδυνη 
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Όταν έχουν περάσει 72 ώρες από την επικίνδυνη 
επαφή, η επείγουσα αντισύλληψη µπορεί να επιτευχθεί 
µε την εισαγωγή στην ενδοµήτρια κοιλότητα ενός 
ενδοµήτριου σπειράµατος χαλκού εντός 5 ηµερών.



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
	 Βαζεκτοµή είναι η αµφοτερόπλευρη διατοµή ή απολίνωση 
των σπερµατικών πόρων. Μέθοδος σπάνια στην Ελλάδα, 
ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο αρκετά διαδεδοµένη, κυρίως 
σε κράτη µε σοβαρό πρόβληµα υπερπληθυσµού, όπως 
Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Νέα Ζηλανδία...

		Ορµονική αντισύλληψη Ορµονική αντισύλληψη που έχει στόχο το άξονα 
«υποθάλαµος – υπόφυση». Πρακτικά χρησιµοποιούνται   
3 σχήµατα:
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«υποθάλαµος – υπόφυση». Πρακτικά χρησιµοποιούνται   
3 σχήµατα:


Μόνο τεστοστερόνη

 Τεστοστερόνη σε συνδυασµό µε προγεσταγόνα

 Τεστοστερόνη σε συνδυασµό µε GnRH-ανάλογα

Μηχανισµός δράσης:Μηχανισµός δράσης:
τεστοστερόνη             αναστολή έκκρισης γοναδοτροπινών

καταστολή σπερµατογένεσης

		ΠροφυλακτικόΠροφυλακτικό



46Απ. Παπαδηµητρίου: Αντισύλληψη πρακτική και προοπτικές. Αθήνα, εκδόσεις Λίτσας, 1995



What women want from a method?

1.1. Easy to use (91%)Easy to use (91%)
2.2. Safe (90%)Safe (90%)
3.3. Effective (89%)Effective (89%)
4.4. Few or no side effects Few or no side effects 

(85%)(85%)
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(85%)(85%)
5.5. Natural (72%)Natural (72%)
6.6. NonNon--hormonal (63%)hormonal (63%)
7.7. Taken monthly (62%)Taken monthly (62%)
8.8. Quickly reversible (62%)Quickly reversible (62%)

Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization

Geneva 2004



ΠΠ
ΡΡ
ΟΟ
ΒΒ
ΛΛ
ΗΗ
ΜΜ
ΑΑ

ΣΣ
ΚΚ
ΕΕ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΑ
ΤΤ
ΙΙ
ΣΣ
ΜΜ
ΟΟ
ΙΙ

ΕΕ
ΨΨ
ΕΕ
ΙΙ
ΣΣ



1.1.Ορµονική αντισύλληψη Ορµονική αντισύλληψη 
και καρκίνοςκαι καρκίνος

2.2.Αντισύλληψη και Αντισύλληψη και 
καρδιοπάθειεςκαρδιοπάθειες

Μηχανισµοί δράσης Α.Δ.Μηχανισµοί δράσης Α.Δ.
Στον µεταβολισµό των λιπιδίων
Στον µεταβολισµό των υδατανθράκων

Ευεργετική δράσηΕυεργετική δράση
Ca Ωοθηκών
Ca Ενδοµητρίου

Δεν ενοχοποιείται άµεσαΔεν ενοχοποιείται άµεσα στο
Ca Μαστού
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2.2.Αντισύλληψη και Αντισύλληψη και 
καρδιοπάθειεςκαρδιοπάθειες

3.3.Σακχαρώδης διαβήτης Σακχαρώδης διαβήτης 
και αντισύλληψηκαι αντισύλληψη

Στον µεταβολισµό των λιπιδίων
Στον µεταβολισµό των υδατανθράκων

Στον µηχανισµό της αιµόστασης

Ο Σ.Δ. δεν αποτελείδεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη
χορήγησης ορµονικής αντισύλληψης



1.1.Αντισύλληψη στην εφηβείαΑντισύλληψη στην εφηβεία

2.2.Αντισύλληψη στη λοχείαΑντισύλληψη στη λοχεία

Χρήση προφυλακτικού?

Θηλασµός και Αµηνόρροια
Πρώτη εκλογή ?
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2.2.Αντισύλληψη στη λοχείαΑντισύλληψη στη λοχεία

3.3.Αντισύλληψη πάνω Αντισύλληψη πάνω 
από τα 35από τα 35

Πρώτη εκλογή ?

Ενδοµήτριο σπείραµα ?
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Θωµάς Γ. ΓκίκαςΘωµάς Γ. Γκίκας


