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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λόγω της διάστασης απόψεων σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της ορμονικής θεραπείας 

υποκατάστασης (ΟΘΥ), πρόσφατα η Διεθνής Εταιρεία Εμμη-

νόπαυσης κατέληξε σε κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν 

την ΟΘΥ. Στις γυναίκες που παρουσιάζουν εμμηνόπαυση <45 

έτη, συνιστάται να δοθεί ΟΘΥ τουλάχιστον μέχρι την κανονική 

ηλικία της εμμηνόπαυσης. H ΟΘΥ παραμένει η πιο αποτελε-

σματική θεραπεία για τα αγγειοκινητικά συμπτώματα, έχει 

ευεργετική επίδραση στον συνδετικό ιστό, στο δέρμα, στις αρ-

θρώσεις και στους μεσοσπονδύλιους δίσκους, σε ορισμένες 

περιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής και στην σεξουαλικότητα. 

Η ΟΘΥ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος 

εντέρου και την συχνότητα εμφάνισης όλων των καταγμάτων 

(που σχετίζονται με την οστεοπόρωση) ακόμη και σε ασθενείς 

με χαμηλό κίνδυνο. H ΟΘΥ βελτιώνει την αντίσταση στην ιν-

σουλίνη, πιθανόν να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχα-

ρώδη διαβήτη και μπορεί να έχει θετική επίδραση στα λιπίδια 

και στο μεταβολικό σύνδρομο. Η ΟΘΥ σε γυναίκες <60 ετών 

μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, όμως 

όταν χορηγηθεί σε μεγαλύτερες γυναίκες, όπου το ενδοθήλιο 

έχει ήδη υποστεί την διαδικασία της αθηρωμάτωσης, μπορεί 

να είναι επιβλαβής. Η ΟΘΥ μπορεί να οδηγήσει σε μικρή αύ-

ξηση του κινδύνου για καρκίνο του μαστού. O κίνδυνος για 

καρκίνο του μαστού δεν αυξάνεται ή αυξάνεται ελάχιστα μετά 

από αρκετά χρόνια θεραπείας σε γυναίκες με υστερεκτομή και 

πήραν μόνον οιστρογόνα. Η ΟΘΥ αυξάνει τον κίνδυνο εμφά-

νισης εγκεφαλικών και θρομβοεμβολικών επεισoδίων, όμως 

ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μικρός σε γυναίκες <60 ετών. Η 

ΟΘΥ ελαττώνει την θνητότητα (κατά περίπου 30%) όταν χορη-

γείται σε γυναίκες <60 ετών, ίσως λόγω προστασίας από την 

στεφανιαία νόσο. Συνεπώς, με βάση τα νέα δεδομένα η ΟΘΥ, 

όταν χορηγείται μέσα σε λίγα χρόνια από την εμμηνόπαυση 

με σαφείς ενδείξεις, έχει περισσότερα οφέλη παρά κινδύνους. 

Η απόφαση να ξεκινήσει μια γυναίκα ΟΘΥ πρέπει να εξατομι-

κεύεται. 
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EΙΣΑΓΩΓΗ

Η εμμηνόπαυση είναι ένα βιολογικό φαινόμενο που 
συμβαίνει σαν φυσιολογική συνέπεια της γήρανσης, συ-
νεπώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν νόσος. Η μέση 
ηλικία της εμμηνόπαυσης είναι τα 49-51 έτη και το προσ-
δόκιμο επιβίωσης των γυναικών στις Ευρωπαϊκές χώρες 
είναι περίπου τα 76-81 έτη, συνεπώς οι περισσότερες 
γυναίκες θα ζήσουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους 
στην μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο. Καθίσταται λοιπόν 
αναγκαίο να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικά τα συμπτώματα και οι συνέπειες της εμμηνό-
παυσης. Στην εμμηνόπαυση η δεξαμενή των ωοθυλακίων 
έχει πλέον εξαντληθεί και η παραγωγή οιστρογόνων έχει 
μειωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εμμηνόπαυση μπο-
ρεί να προκληθεί ιατρογενώς από χειρουργική αφαίρεση 
των ωοθηκών ή από φαρμακευτική θεραπεία. 

Τα οιστρογόνα επιδρούν στους ιστούς-στόχους τους, 
όπως στον εγκέφαλο, στο σκελετό, στο δέρμα, στο καρδι-
αγγειακό και στο ουρογεννητικό σύστημα. Τόσο η ελάτ-
τωση τους με την εμμηνόπαυση, όσο και η θεραπευτική 
χορήγηση τους επηρεάζουν σημαντικά τους ιστούς-στό-
χους. H κλασσική δράση των οιστρογόνων περιλαμβάνει 
τη σύνδεση τους με ειδικούς υποδοχείς στο κυτταρόπλα-
σμα, το σύμπλεγμα ορμόνη-υποδοχέας μεταναστεύει 
στον πυρήνα του κυττάρου–στόχου, όπου συνδέεται σε 
ειδικές θέσεις στο DNA (γενομική δράση). Κάποιες τα-
χείες οιστρογονικές δράσεις (στο ενδοθήλιο, μαστό και 
αλλού) επιτελούνται μέσω μεμβρανικών υποδοχέων 
των οιστρογόνων και χαρακτηρίζονται ως μη γενομικές 
δράσεις1. Είναι πιθανόν η μη γενομικές δράσεις να δρουν 
συμπληρωματικά προς τις γενομικές δράσεις και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις και να οδηγούν σε μεταγραφή του 
DNA1. 

Τα τελευταία 10 χρόνια υπήρξε διάσταση απόψεων 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της 
ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης (ΟΘΥ). Μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προοπτικής και τυ-
χαιοποιημένης μελέτης Women’s Health Initiative (WHI), 
το 2002, αμφισβητήθηκε το όφελος από την χρόνια χρή-
ση της ΟΘΥ, λόγω των κινδύνων που παρατηρήθηκαν, 
χωρίς να ληφθεί αρχικά υπόψιν η μεγάλη ηλικία των 
ασθενών που μελετήθηκαν (εύρος ηλικίας 50-79 έτη, 
μέση±SD ηλικία 63.2±7.1 έτη)2. Το 1ο σκέλος της μελέτης 
WHI περιελάμβανε 16608 γυναίκες, 8506 από τις οποίες 
έλαβαν συζευγμένα οιστρογόνα και οξεική μεδροξυπρο-
γεστερόνη και 8102 πήραν placebo, στην πλειοψηφία 
τους οι γυναίκες ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες2. Η μελέ-
τη τερματίστηκε νωρίς, μετά από 5.6 έτη, λόγω αυξημέ-
νου κινδύνου για στεφανιαία νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια, πνευμονική εμβολή και καρκίνο του μαστού 
στις γυναίκες που είχαν πάρει ΟΘΥ2. Στο 2ο σκέλος της 
μελέτης συμμετείχαν γυναίκες που είχαν υποστεί υστε-
ρεκτομή και πήραν μόνο συζευγμένα οιστρογόνα (5310 
γυναίκες) ή placebo (5429 γυναίκες)3. Και αυτή η μελέτη 

τερματίστηκε νωρίτερα, μετά από 7 περίπου  έτη, λόγω 
αυξημένου κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
και πνευμονική εμβολή, αλλά όχι για καρκίνο μαστού3. 
Εκτοτε υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην συνταγογρά-
φηση της ΟΘΥ με αποτέλεσμα να περιοριστεί τη χρήση 
της για την ‘συντομότερη διάρκεια που απαιτείται’ και ‘με 
την ελάχιστη αποτελεσματική δοσολογία’. Στα επόμενα 
χρόνια όμως, όταν έγινε λεπτομερέστερη ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της WHI, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση 
των αποτελεσμάτων ανάλογα με την ηλικία έναρξης της 
ΟΘΥ. Η Διεθνής Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (International 
Menopause Society-IMS) το 2007 και το 2009 προχώρησε 
σε μια ανασκόπηση των μελετών και κατέληξε σε κατευ-
θυντήριες οδηγίες σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια 
ισορροπημένη προσέγγιση και ερμηνεία όλων των επι-
στημονικών δεδομένων σχετικά με την ΟΘΥ4, 5, 6.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΜΟΝΙ-
ΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η ΟΘΥ θα πρέπει να είναι μέρος μιας συνολικής θερα-
πευτικής προσέγγισης που στοχεύει στην διατήρηση της 
υγείας των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και περιλαμ-
βάνει βελτίωση του τρόπου ζωής με σωστή διατροφή, 
άσκηση, μείωση του καπνίσματος και αλκοόλ4. Η ΟΘΥ 
πρέπει να εξατομικεύεται και να προσαρμόζεται ανάλογα 
με τα συμπτώματα και τη ανάγκη για πρόληψη, με βάση 
το ιστορικό, τον εργαστηριακό έλεγχο και τις προτιμήσεις 
και προσδοκίες της κάθε γυναίκας. Θα πρέπει να εξηγού-
νται, με απλούς όρους, κατά προτίμηση με απόλυτους 
αριθμούς και όχι ως σχετικός κίνδυνος, οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη από την ΟΘΥ, ώστε η απόφαση που θα παρθεί να 
είναι καλά τεκμηριωμένη και ελεύθερη από προκαταλή-
ψεις. Οι γυναίκες που λαμβάνουν ΟΘΥ θα πρέπει παρα-
κολουθούνται τακτικά. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά όρια 
σχετικά με τη διάρκεια της θεραπείας4. Η απόφαση να 
συνεχιστεί ή να διακοπεί η θεραπεία θα πρέπει εξατο-
μικεύεται. 

Οι γυναίκες που παρουσιάζουν εμμηνόπαυση πριν 
από την ηλικία των 45 ετών, αλλά ακόμη περισσότερο 
πριν τα 40 έτη, έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διαγγειακής νόσου και οστεοπόρωσης. Σε αυτές τις γυ-
ναίκες συνιστάται να δοθεί ΟΘΥ τουλάχιστον μέχρι την 
κανονική ηλικία της εμμηνόπαυσης4.

H ΟΘΥ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ορμονικών προ-
ϊόντων και οδών χορήγησης, με πιθανώς διαφορετικούς 
κινδύνους και οφέλη. Σε γενικές γραμμές συνιστάται να 
χορηγείται η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, παρόλο 
που δεν έχουν τεκμηριωθεί οι μακροπρόθεσμες επιπτώ-
σεις των χαμηλότερων δόσεων4, 5. 

Η προγεστερόνη θα πρέπει να προστίθεται στο οι-
στρογόνο σε όλες τις γυναίκες που διατηρούν την μήτρα 
για την πρόληψη υπερπλασίας και καρκίνου του ενδο-
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μητρίου. Παρόλο που η προγεστερόνη προστατεύει το 
ενδομήτριο έχει μειονεκτήματα, κυρίως ως προς τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού. Οταν χορηγούνται 
κολπικά οιστρογόνα σε χαμηλή δόση για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων που έχουν σχέση με την ατροφία του 
κολπικού επιθηλίου, δεν χρειάζεται ταυτόχρονη χορήγη-
ση προγεστερόνης4, 5.

Η θεραπεία υποκατάστασης με ανδρογόνα (DHEA και 
τεστοστερόνη) έχει χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων που αφορούν την ποιότητα της ζωής 
και την σεξουαλική δυσλειτουργία. Αυτή η θεραπεία εί-
ναι ωφέλιμη κυρίως για τις  γυναίκες με ανεπάρκεια επι-
νεφριδίων ή αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή7, 8. 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ 

H ΟΘΥ παραμένει η πιο αποτελεσματική θεραπεία για 
τα αγγειοκινητικά συμπτώματα και τα συμπτώματα από 
το ουρογεννητικό σύστημα που οφείλονται στην έλλειψη 
οιστρογόνων4, 5. Με την ΟΘΥ μπορούν να βελτιωθούν και 
άλλες διαταραχές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση, 
όπως μυαλγίες, συναισθηματικές διαταραχές και διατα-
ραχές ύπνου4, 5. H ΟΘΥ έχει ευεργετική επίδραση στον 
συνδετικό ιστό, στο δέρμα, στις αρθρώσεις και στους με-
σοσπονδύλιους δίσκους, σε ορισμένες περιπτώσεις και 
στην ποιότητα ζωής και στην σεξουαλικότητα4, 5. 

Η ΟΘΥ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
παχέος εντέρου, ο μηχανισμός παραμένει άγνωστος9. Σε 
ορισμένες μελέτες, αλλά όχι σε όλες, αναφέρεται ότι η 
συνεχής χορήγηση οιστρογόνων και προγεστερόνης μει-
ώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου.

H ΟΘΥ βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και 
πιθανόν να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη 
διαβήτη4. Επίσης η ΟΘΥ (ιδιαίτερα τα από του στόματος 
χορηγούμενα σκευάσματα) μπορεί να έχει θετική επί-
δραση στα λιπίδια και στο μεταβολικό σύνδρομο.

H ΟΘΥ αυξάνει την αρτηριακή πίεση σε πολύ μικρό 
βαθμό ή καθόλου, η ήπια υπέρταση δεν αποτελεί αντέν-
δειξη για την χορήγη ΟΘΥ, όμως συνιστάται η αρτηριακή 
πίεση να είναι ρυθμισμένη όταν χορηγείται ΟΘΥ6. Ορι-
σμένα προγεσταγόνα που ανταγωνίζονται τον υποδοχέα 
της αλδοστερόνης (όπως η δροσπιρενόνη) μπορεί και να 
βελτιώσουν την αρτηριακή πίεση10. 

Η επίδραση της ΟΘΥ στην γνωσιακή λειτουργία παρα-
μένει υπό διερεύνηση, είναι όμως πιθανόν να υπάρχουν 
οφέλη όταν χορηγείται στην έναρξη της εμμηνόπαυσης11. 
Σε μεγαλύτερες γυναίκες, ιδιαίτερα στις γυναίκες με προ-
ϋπάρχουσα γνωστική διαταραχή, ΟΘΥ δεν οφελεί την 
γνωσιακή λειτουργία και ίσως να την επιδεινώνει (όπως 
αναφέρεται στην μελέτη WΗΙ)11, 12. Σε κάποιες μελέτες 

αναφέρεται ότι όταν η ΟΘΥ χορηγείται στην έναρξη της 
εμμηνόπαυσης μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης νόσου Alzheimer11.

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

H ΟΘΥ είναι αποτελεσματική όσον αφορά την πρόλη-
ψη της οστικής απώλειας που σχετίζεται με την εμμηνό-
παυση. H ΟΘΥ μειώνει την συχνότητα εμφάνισης όλων 
των καταγμάτων (που σχετίζονται με την οστεοπόρωση), 
συμπεριλαμβανομένων και των καταγμάτων της σπον-
δυλικής στήλης και του ισχίου, ακόμη και σε ασθενείς 
με χαμηλό κίνδυνο13. Παρόλο που η μείωση της οστικής 
απώλειας συσχετίζεται με την δόση του οιστρογόνου, 
ακόμη και οι χαμηλότερες δόσεις των οιστρογόνων επι-
δρούν θετικά στην οστική πυκνότητα στην πλειοψηφία 
των γυναικών14. Η ΟΘΥ αποτελεί θεραπεία 1ης επιλο-
γής για την πρόληψη της οστεοπόρωσης σε γυναίκες 
στην εμμηνόπαυση με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κα-
τάγματος, ηλικίας <60 ετών και σε γυναίκες με πρώιμη 
εμμηνόπαυση5. Η προστατευτική επίδραση της ΟΘΥ στην 
οστική πυκνότητα μειώνεται μετά τη διακοπή της θερα-
πείας, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως παραμένει κά-
ποιος βαθμός προστασίας. Η έναρξη θεραπείας με ΟΘΥ 
μετά την ηλικία των 60 ετών δεν συνιστάται με μοναδικό 
στόχο την πρόληψη των καταγμάτων. 

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν κύρια αιτία 
νοσηρότητας και θνητότητας στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Στη μελέτη WHI, στο σύνολο των ασθενών 
(που έλαβαν συνδυασμό οιστρογόνου και προγεστερό-
νης) παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος για στεφανιαία 
νόσο (HR 1.29)2. Ομως λεπτομερέστερη ανάλυση των δε-
δομένων έδειξε ότι η επίδραση της ΟΘΥ στα καρδιαγγει-
ακά νοσήματα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία κατά την 
οποία χορηγείται και ανάλογα με τα χρόνια που έχουν 
μεσολαβήσει από την εμμηνόπαυση15. Σε αρκετές μελέ-
τες (WHI, Νurses Health study και αλλού) και σε μια εκτε-
ταμένη μετα-ανάλυση (από 23 μελέτες), παρατηρήθηκε 
ότι χορήγηση ΟΘΥ (οιστρογόνο σε συνδυασμό με προγε-
στερόνη αλλά και μόνον οιστρογόνο) σε γυναίκες ηλικίας 
50-59 ετών (<10 χρόνια από την εμμηνόπαυση) μειώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου16. Ελαττωμέ-
νος κίνδυνος στεφανιαίας νόσου σε γυναίκες <60 ετών 
παρατηρήθηκε και με την ραλοξιφαίνη17. Στην μελέτη 
WHI, σε μια υποομάδα των γυναικών με υστερεκτομή 
που ελέγχθηκαν με αξονική τομογραφία καρδιάς, ηλικίας 
50-59 ετών, παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση οιστρογόνων 
μειώνει την εμφάνιση ασβεστώσεων στα στεφανιαία αγ-
γεία (που είναι δείκτης αθηρωμάτωσης)18.  

Aντιθέτως, η χορήγησή της OΘΥ 10-20 χρόνια μετά την 
εμμηνόπαυση, όπως έγινε σε ορισμένες γυναίκες στην 
μελέτη WHI, όταν το ενδοθήλιο έχει ήδη υποστεί την δια-
δικασία της αθηρωμάτωσης, μπορεί να είναι επιβλαβής2. 
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Στις γυναίκες αυτές παρατηρήθηκε ελαφρώς αυξημένος 
κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Αυξημένο κίν-
δυνο επίσης έχουν οι γυναίκες με προϋπάρχουσα στεφα-
νιαία νόσο. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η ΟΘΥ δεν 
πρέπει να χορηγείται σε μεγαλύτερες στην ηλικία γυναί-
κες με γνωστή στεφανιαία νόσο. 

Είναι πιθανόν όταν η ΟΘΥ δίδεται σε γυναίκες με υγιές 
ενδοθήλιο, όπως συμβαίνει στις περισσότερες γυναίκες 
κοντά στην εμμηνόπαυση, να έχει καρδιοπροστατευτική 
δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μακροπρόθεσμη χορή-
γησή της έχει ευεργετικά αποτελέσματα στα στεφανιαία 
αγγεία και είναι πιθανόν να επιβραδύνει την διαδικασία 
της αθηρωμάτωσης. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 

Η συσχέτιση καρκίνου του μαστού και ΟΘΥ παραμέ-
νει ακόμη αμφιλεγόμενη. Η αιτιολογία του καρκίνου του 
μαστού δεν είναι γνωστή, όμως η παχυσαρκία, η αυξη-
μένη κατανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη κίνησης αποτε-
λούν γνωστούς προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμ-
φάνιση καρκίνου μαστού19. Τα δεδομένα σχετικά με τον 
κίνδυνο καρκίνου του μαστού από την ΟΘΥ καλό είναι να 
εξηγούνται και να αξιολογούνται αναλογικά με τους άλ-
λους προδιαθεσικούς παράγοντες ώστε να γίνεται κατα-
νοητό το μέγεθος του κινδύνου19.  

Στις περισσότερες μελέτες αναφέρεται αυξημένος 
κίνδυνος καρκίνου του μαστού από την χορήγηση οι-
στρογόνων σε συνδυασμό με προγεστερόνη9. Σε μια με-
τα-ανάλυση από 51 επιδημιολογικές μελέτες παρατηρή-
θηκε ότι ο κίνδυνος εξαρτάται από την διάρκεια της θε-
ραπείας20. Στην μελέτη WHI παρατηρήθηκε αύξηση του 
καρκίνου μαστού στον συνολικό πληθυσμό (HR 1.24), 
όμως όταν έγινε λεπτομερέστερη ανάλυση παρατηρήθη-
κε ότι ο κίνδυνος ήταν αυξημένος μόνο στην υποομάδα 
των γυναικών που είχαν λάβει ΟΘΥ παλαιότερα, και όχι 
στις γυναίκες που έλαβαν ΟΘΥ για 1η φορά21. Ισως ο κίν-
δυνος εμφάνισης καρκίνου μαστού να επηρεάζεται και 
από το είδος της προγεστερόνης που θα χορηγηθεί. Ανα-
φέρεται ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος με την χορήγηση 
φυσικής προγεστερόνης ή δυδρογεστερόνης σε αντιδια-
στολή με τα συνθετικά προγεσταγόνα22.

Στις γυναίκες που είχαν υποστεί υστερεκτομή και πή-
ραν αγωγή μόνον με οιστρογόνα, ο κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού δεν αυξάνεται ή αυξάνεται ελάχι-
στα μετά από αρκετά χρόνια θεραπείας. Δεδομένα από 
την WHI και την Nurses’ Health Study δείχνουν ότι η χο-
ρήγηση οιστρογόνων, για μεγάλο χρονικό διάστημα (7-
15 έτη), δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
του μαστού, παρατηρήθηκε δε στην μελέτη WHI μικρή 
μείωση (HR 0.77, στατιστικά μη σημαντική)23, 24. Η μείω-
ση όμως ήταν στατιστικά σημαντική στην υποομάδα των 
γυναικών που δεν είχαν λάβει ΟΘΥ στο παρελθόν (ΗR 
0.65)3. Σε ευρωπαϊκές μελέτες αναφέρεται ότι ο κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού μπορεί να αυξηθεί μετά 

από 5 χρόνια θεραπείας, ενώ στην Nurses’ Health Study 
αναφέρεται ότι μπορεί να αυξηθεί μόνο μετά από 15-20 
χρόνια θεραπείας20, 24. 

H αύξηση της πυκνότητας των μαστών στην μαστο-
γραφία συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού. Η ΟΘΥ (περισσότερο ο συνδυα-
σμός οιστρογόνου και προγεστερόνης) αυξάνει την πυ-
κνότητα των μαστών, όμως δεν έχει αποδειχθεί ότι οι γυ-
ναίκες αυτές έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκί-
νου του μαστού5. Η θνητότης από τον καρκίνο του μα-
στού είναι μικρότερη στις γυναίκες που διαγνώστηκαν 
ενώ λαμβάνουν ΟΘΥ σε σύγκριση με εκείνες που δεν 
λαμβάνουν ΟΘΥ, ίσως λόγω της συστηματικής παρακο-
λούθησης και έγκαιρης διάγνωσης ή ίσως οι όγκοι να εί-
ναι λιγότερο επιθετικοί ή/και να ανταποκρίνονται καλύ-
τερα στην θεραπεία25. 

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού μειώνε-
ται μετά τη διακοπή της ΟΘΥ20, 26. Πέντε χρόνια μετά την 
διακοπή, ο κίνδυνος δεν είναι μεγαλύτερος σε σχέση με 
τις γυναίκες που δεν πήραν θεραπεία20. 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν ότι ο καρκίνος του 
μαστού χρειάζεται χρόνια για να αναπτυχθεί. Χρειάζο-
νται 5-10 χρόνια (ίσως και 2 δεκαετίες) για να μετατρα-
πεί ένα προκαρκινωματώδες στάδιο σε καρκίνο μαστού 
δυνάμενο να διαγνωστεί κλινικά9. Συνεπώς ίσως η ΟΘΥ 
να προάγει και όχι να προκαλεί την ανάπτυξη καρκίνου 
μαστού9. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 

Σε αρκετές μελέτες αλλά όχι σε όλες, αναφέρεται αυ-
ξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών σε 
γυναίκες που λαμβάνουν ΟΘΥ9, 27, 28. Επίσης αναφέρεται 
ότι ο κίνδυνος είναι πιθανόν μεγαλύτερος στις γυναίκες 
που παίρνουν μόνο οιστρογόνα (παρόλο που η διαφο-
ρά δεν ήταν στατιστικά σημαντική)28. Τα συμπεράσματα 
είναι ακόμη αντικρουόμενα και το θέμα παραμένει υπό 
μελέτη. 

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 

Η επίδραση της ΟΘΥ ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης 
εγκεφαλικού επεισοδίου παραμένει υπό μελέτη. Τα έως 
τώρα δεδομένα, από πολλές μελέτες, συνηγορούν ως 
προς το ότι η ΟΘΥ στο σύνολο των γυναικών αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων, όμως ο κίν-
δυνος αυτός, αν υπάρχει, είναι πολύ μικρός σε γυναίκες 
<60 ετών6. Στην μελέτη WHI παρατηρήθηκε αυξημένος 
κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου στον συνολικό πληθυ-
σμό (ΗR 1.33), όμως ο κίνδυνος δεν ήταν σημαντικά αυ-
ξημένος στις γυναίκες ηλικίας 50-59 ετών15. Στην Nurses’ 
Health Study παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου εμφά-
νισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε όλες τις ηλικίες, όμως 
στην υποομάδα των γυναικών που έλαβε μικρές δόσεις 
οιστρογόνων δεν παρατηρήθηκε αύξηση του κίνδυνου29. 

Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης 27



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2010, Τόμος 6, Τεύχος 1

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟ-
ΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια αποτελούν μια σημα-
ντική ανεπιθύμητη ενέργεια της ΟΘΥ, ο κίνδυνος όμως 
είναι πολύ μικρός σε γυναίκες< 60 ετών (30). Ο κίνδυνος 
αυξάνει με την ηλικία, συσχετίζεται θετικά με την παχυ-
σαρκία, αφορά κυρίως την από του στόματος χορήγηση 
των οιστρογόνων, ενώ με την διαδερμική χορήγηση μει-
ώνεται σημαντικά30, 31, 32, 33. Σε γυναίκες που έχουν αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
(λόγω παχυσαρκίας ή γνωστής θρομβοεμβολικής νόσου) 
συνιστάται η διαδερμική και όχι η από του στόματος χο-
ρήγηση οιστρογόνων. Επιπλέον, ο κίνδυνος φλεβικών 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων είναι πιθανόν να εξαρτά-
ται και από το είδος της προγεστερόνης (μικρότερος με 
ορισμένα σκευάσματα όπως η φυσική προγεστερόνη)31. 

Γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων κατά την χορήγηση οι-
στρογόνων από το στόμα, όπως ο παράγων V Leiden, η 
μετάλλαξη G20210Α στο γονίδιο της προθρομβίνης και 
όπως παρατηρήθηκε πρόσφατα, ορισμένοι πολυμορφι-
σμοί του γονιδίου CYP3Α532, 34. Το γονίδιο CYP3Α5 κω-
δικοποιεί το κυτόχρωμα P450 3Α5, το οποίο συμβάλλει 
στον μεταβολισμό των οιστρογόνων στο ήπαρ34. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Tα τελευταία χρόνια εκφράστηκαν σημαντικές επι-
φυλάξεις και συχνά παρανοήσεις σχετικά με την ΟΘΥ. Η 
ΟΘΥ, όπως όλα τα φάρμακα, έχει οφέλη και κινδύνους, τα 
τελευταία όμως χρόνια τονίστηκαν οι κίνδυνοι και υπήρ-
ξε παραπληροφόρηση τόσο στους γιατρούς αλλά και σε 
ασθενείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκφράζεται 
συχνά η λανθασμένη άποψη (τόσο από γιατρούς, όσο και 
από ασθενείς) ότι η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσικό γεγο-
νός για το οποίο δεν είναι απαραίτητη η θεραπεία. Ομως 
το να παραμελήσουμε να προσφέρουμε ιατρική βοήθεια 
στα συμπτώματα και στις επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης, 
επειδή η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, εί-
ναι ανάλογο με το να παραμελήσουμε να προσφέρουμε 
ιατρική βοήθεια σε έναν τοκετό, που είναι ένα εξίσου 
φυσικό φαινόμενο. Εχει σημασία να τονιστεί ότι η ασφά-
λεια της ΟΘΥ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία. 
Από τα νέα δεδομένα και τον επανέλεγχο των παλαιότε-
ρων μελετών προκύπτει ότι για τις περισσότερες γυναί-
κες η ΟΘΥ, όταν χορηγείται μέσα σε λίγα χρόνια από την 
εμμηνόπαυση και όταν χορηγείται με σαφείς ενδείξεις, 
έχει περισσότερα οφέλη παρά κινδύνους. Η συχνότης 
των καρδιαγγειακών συμβαμάτων αυξάνεται σημαντικά 
μετά την εμμηνόπαυση και έχουμε τώρα ενδείξεις ότι η 
ΟΘΥ μειώνει αυτόν τον κίνδυνο. Μια σημαντική παρατή-

ρηση, η οποία πρέπει να εξηγείται στις γυναίκες, είναι ότι 
η ΟΘΥ ελαττώνει την θνητότητα (κατά περίπου 30%) όταν 
χορηγείται σε γυναίκες <60 ετών, ίσως λόγω προστασίας 
από την στεφανιαία νόσο15, 35. Η απόφαση να ξεκινήσει 
μια γυναίκα ΟΘΥ πρέπει να εξατομικεύεται. Τα τελευ-
ταία χρόνια καταβάλλεται μια σημαντική προσπάθεια 
από την Διεθνή Εταιρεία Εμμηνόπαυσης και από άλλους 
φορείς να υπάρξει σωστή ενημέρωση τόσο των γιατρών 
όσο και των ασθενών για τα καινούργια δεδομένα που 
αφορούν την ΟΘΥ. 

SUMMARY

Hormone replacement therapy

H. Kousta 

Given the discrepancy in opinions about the benefits 
and risks of hormone replacement therapy (HRT), 
recently the International Menopause Society reached 
a consensus statement concerning HRT. For women 
experiencing menopause before the age of <45 years, 
HRT is recommended at least until the normal age of 
menopause. HRT remains the most effective treatment 
for vasomotor symptoms, has a beneficial effect on 
connective tissue, skin, joints and intervertebral disks 
and in some cases in quality of life and sexuality. HRT 
reduces the risk of colorectal cancer and the incidence 
of all fractures (related to osteoporosis), even in patients 
at low risk. HRT improves insulin resistance, may reduce 
the risk of type 2 diabetes and may have a positive effect 
on lipids and metabolic syndrome. HRT in women <60 
years reduces the risk of coronary heart disease, but may 
be harmful when administered to older women, when 
the endothelium has already undergone the process 
of atherosclerosis. HRT may lead to a small increase in 
the risk for breast cancer, but the risk for breast cancer 
is not increased or only increased slightly after several 
years of treatment in women with hysterectomy treated 
with estrogen only. HRT increases the risk of stroke 
and thromboembolism, but that risk is very low among 
women <60 years. HRT lowers mortality (approximately 
by 30%) when administered to women <60 years, perhaps 
due to the protection from coronary heart disease. 
Therefore, when indicated and administered within a 
few years after menopause, HRT has more benefits than 
risks. The decision to treat a woman with HRT should be 
individualized. 
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