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ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

( 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 + 

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



Ορµονική ΑντισύλληψηΟρµονική Αντισύλληψη

Συνδυασµός Συνδυασµός 
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Συνδυασµός Συνδυασµός 
οιστρογόνου οιστρογόνου 

και προγεσταγόνουκαι προγεσταγόνου

ΜόνοΜόνο
προγεσταγόνοπρογεσταγόνο



Μηχανισµός δράσηςΜηχανισµός δράσης
Ορµονικής ΑντισύλληψηςΟρµονικής Αντισύλληψης

�� Οιστρογόνα:Οιστρογόνα: ↑↑ οιστρογόνων οιστρογόνων ↓↓ GnRH GnRH (Υποθάλαµο)(Υποθάλαµο)

↓↓ FSHFSH, , LHLH (Υπόφυση)   (Υπόφυση)   
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↓↓ FSHFSH, , LHLH (Υπόφυση)   (Υπόφυση)   

Αναστολή ωρίµανσης ωοθυλακίουΑναστολή ωρίµανσης ωοθυλακίου

Αναστολή ωοθυλακιορρηξίαςΑναστολή ωοθυλακιορρηξίας



Μηχανισµός δράσηςΜηχανισµός δράσης
Ορµονικής ΑντισύλληψηςΟρµονικής Αντισύλληψης

�� Προγεσταγόνα: Προγεσταγόνα: 
�� οδηγεί σε αλλαγές στο ενδοµήτριο                                  οδηγεί σε αλλαγές στο ενδοµήτριο                                  

↓↓ δεκτικότητά τουδεκτικότητά του
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�� καθιστάκαθιστά την τραχηλική την τραχηλική βλέννη παχύρρευστη βλέννη παχύρρευστη 
και αδιαπέραστη στα   σπερµατοζωάριακαι αδιαπέραστη στα   σπερµατοζωάρια

��µειώνει την κινητικότητα των σαλπίγγωνµειώνει την κινητικότητα των σαλπίγγων

�� Πολλά προγεστερινοειδή προερχόµενα από τεστοστερόνηΠολλά προγεστερινοειδή προερχόµενα από τεστοστερόνη
παρουσιάζουν ανδρογονική δράση.παρουσιάζουν ανδρογονική δράση.



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.

a.a. Αυτά που περιέχουν 20Αυτά που περιέχουν 20--30 µ30 µg g οιστρογόνου οιστρογόνου 
( ethinylestradiol ) ( ethinylestradiol ) και και 
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a.a. Αυτά που περιέχουν 20Αυτά που περιέχουν 20--30 µ30 µg g οιστρογόνου οιστρογόνου 
( ethinylestradiol ) ( ethinylestradiol ) και και 
7575--150 µ150 µgg προγεσταγόνου προγεσταγόνου ( ( β΄γενεάςβ΄γενεάς::norethisterone, norethisterone, 
levonogestrellevonogestrel –– γ΄γενεάςγ΄γενεάς::desogestrel, gestodene ) desogestrel, gestodene ) 
και λέγονται και λέγονται µικτά δισκίαµικτά δισκία

&&

b.b. αυτά που περιέχουν µόνο αυτά που περιέχουν µόνο προγεστερόνηπρογεστερόνη ((mini pillmini pill).).



a.a. Τα µικτά δισκίαΤα µικτά δισκία διαχωρίζονται σε

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

διφασικάδιφασικά µε σταθερή περιεκτικότητα σε οιστρογόνο 
και αυξανόµενη περιεκτικότητα προγεστερόνης 
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διφασικάδιφασικά µε σταθερή περιεκτικότητα σε οιστρογόνο 
και αυξανόµενη περιεκτικότητα προγεστερόνης 

και σε

τριφασικάτριφασικά µε αυξοµειούµενη περιεκτικότητα 
οιστρογόνου και προγεστερόνης.



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

�οι σωµατοµετρικές διαστάσεις,
όπως παχυσαρκία ή υπερβολικά ελαττωµένο βάρος. 

�θεραπευτικοί στόχοι,
όπως υπερτρίχωση, ακµή, διαταραχές κύκλου. 

το κάπνισµα και η ηλικία.
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�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%.



YasminYasmin
(Drospirenone(Drospirenone 3µ3µg/ethinylestradiol 30g/ethinylestradiol 30µµg)g)

�� Α.Δ. που περιέχει ένα νέο προγεστερινοειδέςΑ.Δ. που περιέχει ένα νέο προγεστερινοειδές
DrospirenoneDrospirenone : : 

�� είναι ανάλογο σπιρονολακτόνηςείναι ανάλογο σπιρονολακτόνης
�� (( ανταγωνιστής αλδοστερόνης, χρησιµοποιείται ανταγωνιστής αλδοστερόνης, χρησιµοποιείται 
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�� (( ανταγωνιστής αλδοστερόνης, χρησιµοποιείται ανταγωνιστής αλδοστερόνης, χρησιµοποιείται 
ως διουρητικόως διουρητικό –– aldactonealdactone -- ).).

�� Έχει αντιανδρογονική δράσηΈχει αντιανδρογονική δράση
�� ( ( εµποδίζει τη σύνθεση της εµποδίζει τη σύνθεση της Dihydrotestosterone )Dihydrotestosterone )

�� Το Το Yasmin Yasmin µπορεί να οδηγήσει σε Υπερκαλιαιµίαµπορεί να οδηγήσει σε Υπερκαλιαιµία

�� Cleveland Clinic, Cleveland Clinic, 
Female contraception update, 2005Female contraception update, 2005



SeasonalSeasonal
(Levonogestrel/ethinylestradiol) (Levonogestrel/ethinylestradiol) 

�� είναι ένα 91 ηµερών Α.Δ.είναι ένα 91 ηµερών Α.Δ.

Συνεχής λήψη δισκίου για 12 εβδοµάδες (84ηµ.) Συνεχής λήψη δισκίου για 12 εβδοµάδες (84ηµ.) 
µε διακοπή 1 εβδοµάδας (7ηµ.)µε διακοπή 1 εβδοµάδας (7ηµ.)
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µε διακοπή 1 εβδοµάδας (7ηµ.)µε διακοπή 1 εβδοµάδας (7ηµ.)

��Οι γυναίκες παρουσιάζουν περίοδο µόνο Οι γυναίκες παρουσιάζουν περίοδο µόνο 
4 φορές το χρόνο4 φορές το χρόνο



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

( 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 + 

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



2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς διάρκειαςΟρµονικά σκευάσµατα µακράς διάρκειας

Είναι αυτοκόλλητες ταινίες 3 επιπέδων: 
� Το έξω που είναι προστατευτικό κάλυµµα  
� Το µέσο που απελευθερώνει 150µg νορελγεστροµίνης και 

20µg αιθινυλοιστραδιόλης/ηµέρα

a.a.Διαδερµικά Διαδερµικά –– Patch Patch ((Ortho EvraOrtho Evra))
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20µg αιθινυλοιστραδιόλης/ηµέρα
� Το έσω είναι αυτοκόλλητο 

Τοποθετούνται µία εβδοµάδα το κάθε ένα, για 3 εβδοµάδες
( Το 1ο τοποθετείται τις πρώτες 5 ηµέρες της περιόδου ) 

� 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 ORTHOORTHO--EVRA.EVRA.

Στη χώρα µας αυτή η µορφή αντισύλληψης είναι σχεδόν 
άγνωστη 

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



FDA Updates Warning on Contraceptive Patch 
Risk of blood clots in legs, lungs prompts label change for Ortho Evra 
patch

HealthDay

Wednesday, September 20, 2006

WEDNESDAY, Sept. 20 (HealthDay News) –
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WEDNESDAY, Sept. 20 (HealthDay News) –
The U.S. Food and Drug Administration said
Wednesday that it has updated the label on the
Ortho Evra birth-control patch, warning that some
women who use the product face a higher risk of
blood clots.



2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς διάρκειαςΟρµονικά σκευάσµατα µακράς διάρκειας

b.b.Ενέσιµα Ενέσιµα // DepoDepo--proveraprovera
Οξική µεδροθυπρογεστερόνη Οξική µεδροθυπρογεστερόνη (150mg)(150mg)

� Πρόκειται για προγεσταγόνα που χορηγούνται σε µορφές
βραδείας αποδέσµευσης.

� Δρα προκαλώντας: αναστολή ωοθυλακιορρηξίας, αλλαγές στην ναστολή ωοθυλακιορρηξίας, αλλαγές στην 
τραχηλική βλέννη και ενδοµήτριο.τραχηλική βλέννη και ενδοµήτριο.
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τραχηλική βλέννη και ενδοµήτριο.τραχηλική βλέννη και ενδοµήτριο.

�� Χορηγείται Χορηγείται τις πρώτες 5 ηµέρες του κύκλου, επανάληψη κάθε τις πρώτες 5 ηµέρες του κύκλου, επανάληψη κάθε 
3 µήνες.3 µήνες.

�� Στις Στις ανεπιθύµητεςανεπιθύµητες ενέργειες, ενέργειες, αµηνόρροια στο 50% των αµηνόρροια στο 50% των 
γυναικών µετά από χρησιµοποίηση 1 έτους. Επαναφορά γυναικών µετά από χρησιµοποίηση 1 έτους. Επαναφορά 
εµµηνορρυσίαςεµµηνορρυσίας µετά την διακοπή, µετά την διακοπή, γονιµότηταςγονιµότητας 66--9 µήνες µετά.9 µήνες µετά.



Περιέχουν µόνο προγεστερόνη και τοποθετούνται για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, περίπου 5 έτη, κάτω από 
το δέρµα στον υποδόριο ιστό µε µικροεπέµβαση.

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

c.c.Εµφυτεύµατα /Εµφυτεύµατα / NorplantNorplant systemsystem
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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
�� Είναι σχήµατος Είναι σχήµατος ΤΤ και απελευθερώνει 25µκαι απελευθερώνει 25µg g λεβονογεστρέλης/ηµέραλεβονογεστρέλης/ηµέρα
�� Έχει διάρκεια δραστικότητας 5 έτηΈχει διάρκεια δραστικότητας 5 έτη
�� Τοποθετείται τις πρώτες 7 ηµέρες της περιόδουΤοποθετείται τις πρώτες 7 ηµέρες της περιόδου

2.2. Ορµονικά σκευάσµατα µακράς Ορµονικά σκευάσµατα µακράς 
διάρκειαςδιάρκειας

d.d.ΕνδοµήτριοΕνδοµήτριο σπείραµασπείραµα // MirenaMirena
( Levonorgestrel )( Levonorgestrel )
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��ΔράσηΔράση
�� Άσηπτη τοπική φλεγµονήΆσηπτη τοπική φλεγµονή
�� Δράση προγεσταγόνουΔράση προγεσταγόνου

�� Επιπλοκές Επιπλοκές κατά τη διάρκεια και µετά την εφαρµογήκατά τη διάρκεια και µετά την εφαρµογή
�� Διάτρηση µήτραςΔιάτρηση µήτρας
�� Μηνορραγία / µητρορραγίαΜηνορραγία / µητρορραγία
�� Πυελική φλεγµονή ( συχνότητα 2Χ )Πυελική φλεγµονή ( συχνότητα 2Χ )



d.d.κολπικός δακτύλιος / κολπικός δακτύλιος / NuvaRingNuvaRing
( ( Etonogestrel 120Etonogestrel 120µµg g –– ethinylestradiol 15ethinylestradiol 15µµg )g )

�� KKολπικός δακτύλιοςολπικός δακτύλιος είναι µία σύγχρονη 
αντισυλληπτική 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 

2.2.Ορµονικά σκευάσµατα µακράς διάρκειαςΟρµονικά σκευάσµατα µακράς διάρκειας
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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%.



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
( 1 ) ΦΥΣΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

( 2 ) ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

( 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 + 

προγεστερόνη 
(µονοφασικά, διφασικά, 
τριφασικά )

b. Προγεστερόνη

2. Ορµονικά σκευάσµατα 
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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



� Το Χάπι της Επόµενης Ηµέρας. (( Postinor Postinor –– Norlevo )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

( levonogestrel )( levonogestrel )
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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.



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
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Philadelphia U.S.A. FROM THE ACS MEETING

NONSTEROIDAL CONTRACEPTIVE 
Compound may have fewer side effects than current 

steroidal agents

All oral contraceptives in current use contain steroid-
based progesterone receptor (PR) agonists. These
agonists tend to interact with other receptors and
pathways, leading to side effects that range from
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pathways, leading to side effects that range from
nausea, headaches, cramps, tenderness, and pain to
mood changes and increased risk of cardiovascular
complications.
Tanaproget is a nonsteroid with high PR affinity and
greater than 200-fold selectivity for PR over other
steroid receptors, which could lead to an improved side-
effect profile.



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

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



J Clin Endocrinol Metab. 2006 Aug 29;

TESTOSTERONE GEL COMBINED WITH DEPOMEDROXYPROGESTERONE 
ACETATE IS AN EFFECTIVE MALE HORMONAL CONTRACEPTIVE REGIMEN AND 
IS NOT ENHANCED BY THE ADDITION OF A GnRH ANTAGONIST.

Page ST, Amory JK, Anawalt BD, Irwig MS, Brockenbrough AT, 
Matsumoto AM, Bremner WJ.

Department of Medicine, University of Washington, Seattle, WA;
Geriatric Research, Education and Clinical Center and Department 
of Medicine, Veterans Affairs Puget Sound Health Care System.
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of Medicine, Veterans Affairs Puget Sound Health Care System.

Introduction: Exogenous androgens + progestins can be used to 
suppress spermatogenesis resulting in effective male hormonal 
contraception; however, induction of azoospermia can require 3-6 
months and these methods require injectable or implantable 
androgens. We hypothesized that testosterone (T) transdermal gel 
(T gel) could be combined with a depot formulation of the progestin, 
depomedroxyprogesterone acetate (DMPA), with or without the 
potent gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist, acyline 
to conveniently, rapidly and reversibly suppress spermatogenesis. 



Ευχαριστώ πολύ!!!Ευχαριστώ πολύ!!!
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Θωµάς Γ. ΓκίκαςΘωµάς Γ. Γκίκας


