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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις μεθόδους που έχουν
χρησιμοποιηθεί για την αντισύλληψη από την αρχαιότητα έως και σήμερα και να τονίσει τις πιο πρόσφατες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
Υλικά και Μέθοδοι: Για την καταγραφή των παρακάτω στοιχειών χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα από την βάση δεδομένων PUBMED, αρχαία κείμενα, ιστορικά στοιχεία, νεώτερη βιβλιογραφία με
αναζήτηση άρθρων, μελετών που αναφέρονταν σε μεθόδους αντισύλληψης και από τη συλλογή βιβλίων
του Τμήματος Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: Η αντισύλληψη αποτελεί μέσο ελέγχου της γονιμότητας, είναι παλιά και γενετήσια λειτουργία. Η ιστορία της αντισύλληψης ξεκίνησε με την ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ της συνουσίας
και της εγκυμοσύνης. Κατά την πάροδο των χρόνων εμφανίστηκαν πολλές μέθοδοι αντισύλληψης, όπου
αφορούσαν από την χρήση μηχανικών εξαρτημάτων μέχρι την χρήση φαρμακευτικών ουσιών και αρκετές
από αυτές ήταν φυσικές και άλλες ήταν τεχνητές.
Συμπεράσματα: Σήμερα, η αντισύλληψη προσφέρει στο ζευγάρι τη δυνατότητα να καθορίζουν το χρόνο
και τον αριθμό των κυήσεων. Η μείωση του αριθμού των ανεπιθύμητων κυήσεων και η παροχή επαρκούς
αντισύλληψης με ελάχιστες παρενέργειες είναι μια διεργασία που απαιτεί τη συνεχή συνεργασία υπεύθυνων κλινικών, επιστημόνων, και εθελοντών κλινικών δοκιμασιών σε συνδυασμό με τη συνεργασία της
βιομηχανίας, των οργανισμών και της κυβέρνησης. Οι νέες επιλογές στην αντισύλληψη πρόκειται να
βελτιώσουν τις ευκαιρίες για μια ορθή, αποδεκτή από το ευρύ κοινό μέθοδο, μειώνοντας τις περιπτώσεις
αποτυχημένης αντισύλληψης.
Λέξεις Κλειδιά: Αντισύλληψη, μέθοδοι αντισύλληψης, ιστορία της αντισύλληψης, νέες μέθοδοι αντισύλληψης.
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REVIEW

The intertemporal evolution of contraception.
Literature review

Leila Top, Nicolaos Salakos, Michalis Kaloeidas, Georgios Koumantakis, Perilkis Panagopoulos,
Efthimios Deligeoroglou
Family Planning Department, Second Department of Obstetrics and Gynecology, Aretaieio Hospital,
Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to summarize the methods used for contraception from antiquity to nowadays
and to highlight the latest ones with their advantages and disadvantages.

Materials and Methods: In order to gather the following data, scientific papers from the PUBMED
database, ancient texts, historical data, newer article-searching literature, contraceptive methods and the
collection of books of the Family Planning Department of the 2nd Department of Obstetrics & Gynecology
of the Aretaieion Hospital.

Results: Contraception is a means of controlling fertility, is an old and sexual function. The history of
contraception began with the discovery of the relationship between intercourse and pregnancy. Over the
years many contraceptive methods have emerged, involving mechanical components up to the use of
pharmaceuticals, and several of them were natural and others were artificial.
Conclusions: Today contraception provides the couples with the opportunity to determine both the time
and number of pregnancies. The progress in the decrease of the number of unwanted pregnancies and the
provision of contraception with minimal side effects is a collective effort requiring constant collaboration
of reliable clinics, scientists and volunteers of clinical trials in combination with the collaboration of the
pharmaceutical industry, family planning organizations and the government. The new contraception
alternatives are going to improve the opportunities of an appropriate, acceptable contraceptive method by
the wider public, eliminating thus birth control failure.
Key Words: Contraception, methods of contraception, history of contraception, new methods of contraception.
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Η διαχρονική εξέλιξη της αντισύλληψης. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Εισαγωγή

Οι διάφορες αντισυλληπτικές μέθοδοι αποτελούσαν από τους αρχαίους χρόνους πεδίο προσπαθειών για την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Από την παλαιολιθική περίοδο, τον
Σωριανό τον Εφέσσιο, τους Αρχαίους Αιγύπτιους
και τη ζώνη αγνότητας του Μεσαίωνα. Οι αντισυλληπτικές μέθοδοι εξελίχθηκαν και έγινε δυνατή η κατασκευή ενδομητρικών σπειραμάτων,
κολπικών δακτυλίων, υποδόριων εμφυτευμάτων,
διάφορων προφυλακτικών και αντισυλληπτικών
χαπιών. Στην εποχή μας γίνεται αναφορά σε κλινικές μελέτες για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια των αντισυλληπτικών
μεθόδων, την ορμονική επείγουσα αντισύλληψη
και τα κριτήρια επιλογής των αντισυλληπτικών
μεθόδων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας1. Η επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης
καθορίζεται από τις ατομικές ανάγκες, το ιατρικό
ιστορικό, την ασφάλεια και τις πιθανές επιπλοκές, την αποτελεσματικότητα, την προσωπική
προτίμηση και από τους υπάρχοντες πόρους18.
Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν αρκετές μέθοδοι
αντισύλληψης που επιτρέπουν σε κάθε άτομο να
παρέμβει στην αναπαραγωγική του ικανότητα2,17.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση.
Σκοπός

Σκοπός της ανασκόπησης είναι η διερεύνηση
των μεθόδων αντισύλληψης από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα σε διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες.
Υλικά και Μέθοδοι

Το υλικό αυτής της ανασκόπησης αντλήθηκε
από βάση δεδομένων (PUBMED), αρχαία κείμενα, ιστορικά στοιχεία, νεώτερη βιβλιογραφία με
αναζήτηση άρθρων, μελετών που αναφέρονταν
σε μεθόδους αντισύλληψης και από τη συλλογή
βιβλίων του Τμήματος Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής
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Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου.
Αποτελέσματα

Ιστορία αντισύλληψης
Κατά την παλαιολιθική εποχή ως μέθοδος αντισύλληψης χρησιμοποιούνταν τα αγριόχορτα. Στα
κεντρικά δάση της Παραγουάης γινόταν χρήση
της Stevia rebaudiana, που μετά από αποξήρανση
και κονιορτοποίηση, βραζόταν σε νερό. Η γυναίκα που επιθυμούσε να αποφύγει τη σύλληψη έπινε
καθημερινά ένα φλιτζάνι απ’ αυτό το ρόφημα. Οι
Ναβάχο χρησιμοποιούσαν ένα ρόφημα από φύλλα του φυτού paspalumnotatum, οι Σοσόνι, στη
Νεβάδα, ένα ρόφημα από ρίζες που φύτρωναν σε
βράχους και οι Χόπις μια σκόνη από την αποξηραμένη ρίζα του φυτού arisaema atrorubens. Στην
αρχαία Αίγυπτο τοποθετείται η αρχαιότερη καταγραφή παρασκευής αντισυλληπτικής μεθόδου,
την κατασκευή ενός αντισυλληπτικού πεσσού
φτιαγμένο από διάφορες όξινες ουσίες (από κόπρανα κροκόδειλου) και μέλι ή λάδι ως λιπαντικό, που μπορεί να ήταν σε κάποιο βαθμό αποτελεσματικά ως σπερματοκτόνα. Το φυτό silphium
που αναφέρθηκε ότι είχε μικρές παρενέργειες
στην πρόκληση έκτρωσης, συλλέχθηκε μέχρι εξαφάνισης τον 1ο αιώνα. Το μαύρο cohosh τσάι ήταν
επίσης αποτελεσματικό μερικές φορές. Τα βότανα
θηρανθέμις (tansy) και φλησκούνι (pennyroyal)
είναι πολύ γνωστά στη λαϊκή ιατρική ως εκτρωτικά, τα οποία είχαν όμως σοβαρότατες παρενέργειες (κυρίως στο ήπαρ)1,2,17.
Ένας ακόμη τρόπος αντισύλληψης ευρύτερα
διαδεδομένος κατά το Μεσαίωνα ήταν οι ζώνες
αγνότητας. Οι πρώτες ζώνες αγνότητας κάνουν
την εμφάνιση τους το 15ο αιώνα και σύμφωνα με
πολλές μελέτες, θεωρούνται Φλωρεντιανή εφεύρεση. Ο Giacomo Casanova (1725-1798) στην αυτοβιογραφία του περιγράφει μια μέθοδο αντισύλληψης που μπορεί να θεωρηθεί σαν πρόδρομος
της τραχηλικής καλύπτρας. Παρόμοιες μέθοδοι
χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες σε πολλά μέρη του
κόσμου. Οι Ασιάτες τοποθετούσαν λαδόχαρτο σε
σχήμα δίσκου για κάλυψη του τραχήλου. Άλλοι
λαοί χρησιμοποιούσαν φύκια ή άλλα θαλάσσια
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φυτά. Σπόγγοι, κερί της μέλισσας, ελαστικό, μαλλί, πιπεριά, σπόροι, ρίζες φυτών, φρούτα, λαχανικά, κρεμμύδια και μπαλίτσες παπαρούνας έχουν
χρησιμοποιηθεί για να καλύψουν τον τράχηλο
στη προσπάθεια παρεμπόδισης της ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης. Φούντες από χόρτα ή φύκια χρησιμοποιούνταν στην Αφρική, μπαμπού και άλλα
φυτά στην Ιαπωνία και την Κίνα, και κενά μισά
ροδιών στην αρχαία Ελλάδα1,2,18.
Από τις αρχές του 20ού αιώνα ήταν γνωστό ότι
οι στεροειδείς ορμόνες του φύλου μπορούν να καταστείλουν την ωορρηξία στα ζώα. Πατέρας της
ορμονικής αντισύλληψης θεωρείται ο Gregory
Goodwin Pincus (1903-1967). Την περίοδο του
1951 που με μια μικρή επιχορήγηση, ξεκίνησαν
οι έρευνες στην ορμονική αντισύλληψη, ο John
Rock, ένας ειδικός στη θεραπεία της υπογονιμότητας, πραγματοποιούσε πειράματα με την από
του στόματος χορήγηση υψηλών δόσεων οιστρογόνων και προγεσταγόνων για να προκαλέσει
εγκυμοσύνη σε γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας. Διαπίστωσε ότι οι υψηλές δόσεις των
στεροειδών του φύλου προήγαγαν την ανάπτυξη
της μήτρας και των σαλπίγγων και έτσι υπήρχε
βελτίωση της γονιμότητας. Ανακάλυψε επίσης,
ότι αυτή η θεραπεία κατέστειλε την ωοθυλακιορρηξία. Ο βιολόγος Pincus και ο γυναικολόγος
Rock συνεργάστηκαν με σκοπό την ανάπτυξη της
ορμονικής από του στόματος αντισύλληψης2,17,35.
Η εξέλιξη των αντισυλληπτικών δισκίων

Από την Αιθυνυλοιστραδιόλη
στη φυσική οιστραδιόλη
Η αρχική παρατήρηση ότι η προσθήκη οιστρογόνων μειώνει τις αιμορραγίες ήταν η βάση για τη
σύσταση όλων των μετέπειτα χαπιών, με συνδυασμό οιστρογόνων προγεστερόνης9. Εκτός από
την πολλαπλασιαστική δράση στο ενδομήτριο, τα
οιστρογόνα έχουν και κατασταλτική δράση στην
ωοθυλακιορρηξία. Παράλληλα η προγεστερόνη
εκτός από την κατασταλτική της δράση, προκαλεί μια πάχυνση του βλεννογόνου του τραχήλου
η οποία εμποδίζει την μετανάστευση των σπερματοζωαρίων προς το ανώτερο γεννητικό σύστημα.

Επίσης, έχει ανταγωνιστική δράση από τα οιστρογόνα πάνω στο ενδομήτριο. Και τα δυο αυτά στεροειδή, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τη δοσολογία. Η προγεστερόνη, μπορεί να
ενεργοποιήσει υποδοχείς και άλλων στεροειδών,
ενώ τα οιστρογόνα διεγείρουν την παραγωγή
διαφόρων ηπατικών πρωτεϊνών και έχουν προθρομβωτική δράση16,17,18.
Η αιθινυλοιστραδιόλη (Ethinylestradiol) υπήρχε ήδη από το 1938 (Hans Herloff Inhoffen και
Walter Hohlwe). Η φυσική οιστραδιόλη απορροφάται δύσκολα όταν χορηγείται από το στόμα και
αδρανοποιείται ταχύτατα από το ήπαρ. Η αντικατάσταση στη θέση C17 με ένα groupe thinyl
δημιουργεί την αιθινυλοιστραδιόλη, μια πολύ πιο
ανθεκτική ένωση. Αργότερα έγιναν προσπάθειες
αντικατάστασης και της μεστρανόλης (Mestranol)
ενώ μόνο τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν χάπια με φυσικά οιστρογόνα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του αρχικού χαπιού και των επόμενων μορφών. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίστηκε
από τη μείωση της δοσολογίας των ορμονών, την
εισαγωγή νέων μορφών - παραγώγων προγεστερόνης και την επεξεργασία διαφορετικών σχημάτων χορήγησης. Αρωγοί σε αυτή την εξέλιξη ήταν
ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς και η συνεχώς καλύτερη κατανόηση
των ορμονικών μηχανισμών8,16.
Ο πρώτος συναγερμός που αφορούσε στον αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολής με βάση τη δοσολογία των οιστρογόνων προέκυψε μια δεκαετία
μετά την κυκλοφορία των αντισυλληπτικών. Αργότερα, αποδείχθηκε ότι τα οιστρογόνα και κυρίως η αιθυνυλοιστραδιόλη διεγείρουν τη σύνθεση
διαφόρων παραγόντων και ηπατικών ενζύμων,
κάποιοι εκ των οποίων εμπλέκονται με την υπέρταση σε ορισμένες γυναίκες. Ο αρχικός φόβος για
το χάπι οδήγησε σε μια διαδοχική μείωση της δόσης της αιθυνυλοιστραδιόλης από 50μg σε 30μg,
σε 20μg και τελικά 15μg. Αυτή η μείωση της δόσης
οδήγησε στη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών, όμως ο κίνδυνος θρόμβωσης παρέμενε. Ακολούθησαν διφασικά και τριφασικά σχήματα που
επέτρεψαν τη μείωση των συνολικών δόσεων της
προγεστερόνης σε κάθε κύκλο, αλλά με τη χαμη-
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λή δόση των μονοφασικών δισκίων, αυτό το πλεονέκτημα δεν κράτησε πολύ. Το ότι τα διφασικά
και τριφασικά δισκία προσέγγιζαν καλύτερα τον
φυσικό κύκλο ήταν καθαρά εμπορικό θέμα γιατί η
δράση της προγεστερόνης στο ενδομήτριο, ακόμα
και σε χαμηλές δόσεις, είναι κυρίαρχη3,4.

Δεύτερης γενιάς προγεστερόνη και μείωση
της δόσης
Η λεβονοργεστρέλη (Levonorgestrel) αποτελεί, ένα προγεσταγόνο δεύτερης γενιάς. Τα αντισυλληπτικά δισκία περιέχουν λεβονοργεστρέλη
από 250μg έως 100μg τα τελευταία χρόνια, μαζί με
50μg, 30μg ή 20μg αιθυνυλοιστραδιόλη. Εξαιτίας
της μειωμένης δόσης οιστρογόνων και προγεστερόνης η χορήγηση του χαπιού για 24 ημέρες έγινε
αναγκαία για την πιο αποτελεσματική καταστολή
της ανάπτυξης των ωοθυλακίων. Η προσπάθεια
μίμησης των 28 ημερών της εμμήνου ρύσης επιτεύχθηκε χορηγώντας το χάπι για 21 ημέρες ακολουθούμενο από 7 ημέρες ελεύθερης χορήγησης
βασιζόμενο στη γενική ομολογία ότι η έμμηνος
ρύση κάθε 28 ημέρες είναι σημάδι φυσιολογικής
αναπαραγωγικής λειτουργίας. Η αρχική χρήση
του χαπιού εξάλλου αφορούσε στην ομαλοποίηση του κύκλου. Η ομαλοποίηση του κύκλου με
αυτό τον τρόπο είναι καθαρά συμπτωματική, καταστέλλοντας τη φυσιολογική λειτουργία της εμμήνου ρύσης14,15.
Στην ανάγκη εύρεσης προγεστερονών με ελάχιστη ανδρογονική και μεταβολική δράση, δυο
νέες μορφές προέκυψαν από τη λεβονοργεστρέλη
(Gestodene και Desogestrel). Και τα δύο συνδυάστηκαν με 30μg ή 20μg αιθυνυλοιστραδιόλη και
προωθήθηκαν ως πρώτης επιλογής δισκία, προς
αντικατάσταση των αντισυλληπτικών δεύτερης γενιάς. Όμως το 1995-1996 τρία άρθρα, που
δημοσιεύθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο «The
Lancet», αποκάλυψαν ότι το σχετικό ρίσκο φλεβοθρόμβωσης με τη χρήση τρίτης γενιάς δισκίων
ήταν διπλάσιο σε σχέση με αυτό των δισκίων δεύτερης γενιάς. Αυτά τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης τροφοδοτώντας ένα δεύτερο κύμα φοβίας. Πολλές γυναίκες
διέκοψαν την αγωγή τους με επακόλουθη αύξη-
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ση των ανεπιθύμητων κυήσεων και συνεπώς των
εκτρώσεων. Επόμενες έρευνες μετρίασαν αλλά
δεν εξάλειψαν αυτά τα ευρήματα. Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι συζητήσεις για την επίδραση
των δισκίων στο αιμοποιητικό σύστημα14,15,16,17,18.
Η παρεντερική χορήγηση στεροειδών του φύλου, κυρίως οιστρογόνων, έχει μακρά παράδοση
στην ορμονική θεραπεία υποκατάστασης. Κύριο
πλεονέκτημα αυτού του τρόπου χορήγησης είναι
η παράκαμψη του ηπατικού μεταβολισμού. Πλέον
χρησιμοποιείται κολπικός δακτύλιος που περιέχει
αιθονοργεστρέλη και αιθυνυλοιστραδιόλη καθώς
και διαδερμικά patch με νοργολετραμίνη και αιθυνυλοιστραδιόλη. Η αντισυλληπτική δράση και
οι παρενέργειες είναι όμοιες με αυτές των αντισυλληπτικών δισκίων. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτοί οι νέοι τρόποι χορήγησης
υπερτερούν ως προς τα δισκία αλλά σίγουρα διευρύνουν τις επιλογές των γυναικών ως προς την
ασφαλή και αποτελεσματική αντισύλληψη5,6.
Καινούργια προγεσταγόνα προέκυψαν τα τελευταία δέκα χρόνια, τρία εκ των οποίων χρησιμοποιούνται στα αντισυλληπτικά που κυκλοφορούν. Η διενογέστη, είναι παράγωγο της
19-νορτεστοστερόνης και είναι απαλλαγμένη από
τις ανδρογονικές, οιστρογονικές και κορτικοστεροειδείς ιδιότητες, ενώ έχει παράλληλα ισχυρή
αντι-ανδρογονική δράση. Η δροσπιρενόνη είναι
ένα ανάλογο της σπιρονολακτόνης με αντικορτικοστεροειδή και μέτρια αντιανδρογονική δράση.
Η αντιαλδοστερονική της δράση την καθιστά κατάλληλη για την από το στόμα αντισύλληψη σε
γυναίκες που παρουσιάζουν κατακράτηση υγρών
και αύξηση βάρους με τα κλασσικά δισκία. Η όξινη νομεγεστρόλη είναι παράγωγο της 19-νορπρογεστερόνης, η οποία συνάπτει δεσμούς σχεδόν
αποκλειστικά με τους υποδοχείς της προγεστερόνης14,15,16,17,18.
Πολλές προσπάθειες έγιναν για την αντικατάσταση της αιθυνυλοιστραδιόλης με την φυσική
οιστραδιόλη, αλλά εγκαταλείφθηκαν λόγω των
προβλημάτων με τον έλεγχο της εμμήνου ρύσεως και της αντισυλληπτικής δράσης. Αυτά τα
προβλήματα ξεπεράστηκαν με την εδραίωση τετραφασικών συνδυασμών βαλεριανικής οιστρα-
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διόλης και διενογέσης ως προγεσταγόνου, σε
εκτεταμένους κύκλους των 26/28 ημερών. Ένα
νέο δισκίο που περιέχει 17β-οιστραδιόλη και όξινη νομεγεστρόλη, πρόκειται να κυκλοφορήσει
στο κοντινό μέλλον. Παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση εάν τα φυσικά οιστρογόνα αντί για τη
συνθετική αιθυνυλοιστραδιόλη πρόκειται να μας
προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα σε σχέση με
τα κλασικά δισκία7,8.

Μέθοδος
αντισύλληψης

Θηλασμός

Μέθοδοι
Περιοδικής
Αποχής

Μέθοδοι αντισύλληψης

Οι μέθοδοι αντισύλληψης συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την κατηγορία
στην οποία ανήκουν, τον τρόπο εφαρμογής τους
και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους:

Πίνακας 1: Οι μέθοδοι αντισύλληψης
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Τρόπος Εφαρμογής
Μεθόδου
Μεθόδου
Φυσικές Μέθοδοι Αντισύλληψης
• Καταστέλλεται η
• Η εγκυμοσύνη
• Η αποτελεσματικόωοθηλακιορρηξία
αποτρέπεται για
τητά της μετά την
• Τα επίπεδα προλακτίνης
τουλάχιστον 6 μήνες
παρέλευση του
είναι αυξημένα
• Ττο βρέφος ευνοείται
εξαμήνου είναι
• Τα επίπεδα της GnRH είναι
από τις ευεργετικές
αβέβαιη1,2,16
ελαττωμένα
δράσεις του μητρικού • Δεν προφυλάσσει
• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
θηλασμού
από την μετάδοση
την έκκριση της LH με
• Δεν επηρεάζονται
ΣΜΝ (Σεξουαλικώς
αποτέλεσμα την αναστολή
με οποιοδήποτε
Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων)11
της ωρίμανσης του
τρόπο οι σεξουαλικές
ωοθυλακίου
επαφές της γυναίκας
• Προϋποθέσεις: το βρέφος
• Το κόστος είναι
λαμβάνει τουλάχιστον το
μηδαμινό
85% των αναγκών του από
• Η μέθοδος
είναι ελεύθερη
το μητρικό θηλασμό, η
γυναίκα δεν έχει εμφανίσει
παρενεργειών1,2,16
ακόμα έμμηνο ρύση και το
βρέφος είναι κάτω των 6
μηνών1,2,16
Αποφυγή της σεξουαλικής
• Το κόστος είναι
• Δεν προφυλάσσει
επαφής κατά τη διάρκεια
μηδαμινό
από ΣΜΝ11
της γόνιμης περιόδου περί
• Η μέθοδος
το χρόνο επέλευσης της
είναι ελεύθερη
ωοθυλακιορρηξίας:
παρενεργειών1,2,16
α) η ημερολογιακή μέθοδος
β) η μέθοδος της τραχηλικής
βλέννης, οι τραχηλικές
εκκρίσεις παρουσιάζουν
ορισμένες μεταβολές στη
διάρκεια του κύκλου, λόγω
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Σπερματοκτόνα

Κολπικό
διάφραγμα

της επίδρασης των ορμονών
(οιστρογόνα, προγεστερόνη)
γ) η μέθοδος βασικής
θερμοκρασίας στηρίζεται στο
ότι μετά την ωοθυλακιορρηξία
παρατηρείται μια μικρή
αλλά σταθερή αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος
δ) η διακεκομμένη συνουσία
(coitusinterruptus) αφορά
στην απόσυρση του πέους
από τον κόλπο πριν την
εκσπερμάτιση1,2,16
Μέθοδοι Φραγμού
• Κολπικά σπερματοκτόνα
• Η δυνατότητα
που συνδυάζουν τις
προστασίας ενάντια
ουσίες nonoxynol-9 ή
στη μετάδοση
την octoxynol, που είναι
του Σύνδρομου
σπερματοκτόνες με μια βάση Επίκτητης
κρέμας, γέλης, αφρίζοντος
Ανοσολογικής
αερολύματος, δισκίου
Ανεπάρκειας(HIV),
αερολύματος, μεμβράνης ή
μολύνσεων και
υπόθετου
άλλων ΣΜΝ σε
• Μη ιονικά
συνδυασμό με
επιφανειοδραστικά
τη δυνατότητα
αντισύλληψης
απορρυπαντικά που
που μπορεί να
ακινητοποιούν το σπέρμα
• Τοποθετούνται στον
χρησιμοποιηθούν
κόλπο από δέκα λεπτά
από οποιαδήποτε
γυναίκα.
έως και μισή ώρα πριν από
• Είναι πλήρως
την επαφή, ώστε να είναι
αποτελεσματικά12,13
αναστρέψιμες
• Δεν έχουν ορμονικές
παρενέργειες
• Δεν επηρεάζουν το
μητρικό θηλασμό
• Είναι εύκολες στη
χρήση μετά από
βραχυχρόνια μόνον
εξάσκηση12,13
• Αποτελείται από ένα
• Η δυνατότητα
κυκλοτερές ελατήριο που
προστασίας ενάντια
καλύπτεται από ελαστικό
στη μετάδοση του
HIV, μολύνσεων
• Τοποθετείται στον κόλπο
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• Στηρίζονται κυρίως
στην ερεθιστική
δράση των
σπερματοκτόνων,
στους σωστούς
κανόνες υγιεινής και
καθαριότητας που
πρέπει να τηρούνται
αυστηρά κατά
την εφαρμογή του
διαφράγματος ή της
κάψας, καθώς επίσης
και στο ότι απαιτείται
γυναικολογική
εξέταση, η οποία
και θα καθορίσει
το μέγεθος του
διαφράγματος
που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί12,13

• Δυσκολία στην χρήση
• Δεν παρέχει σίγουρη
προστασία από
ΣΜΝ16,20
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•
•

•
•

•

έτσι ώστε να καλύπτει τον
τράχηλο.
Μηχανικός φραγμός στην
άνοδο του σπέρματος στη
μήτρα
Υποδοχέας σπερματοκτόνων
ουσιών, που τις περισσότερες
φορές χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με αυτό
Υπάρχουν διάφορα μεγέθη
Θα πρέπει να παραμείνει στη
θέση του για τουλάχιστον
6 ώρες και πάντα λιγότερο
από 24 ώρες μετά την
τελευταία εκσπερμάτιση για
την αποφυγή του τοξικού
σταφυλοκοκκικού shock16,20
Χρησιμοποιείται το
Διάφραγμα SILCS

•

•
•
•
•

και άλλων ΣΜΝ
σε συνδυασμό με
τη δυνατότητα
αντισύλληψης11
Μπορεί να
χρησιμοποιηθούν
από οποιαδήποτε
γυναίκα
Είναι πλήρως
αναστρέψιμες
Δεν έχουν ορμονικές
παρενέργειες
Δεν επηρεάζουν το
μητρικό θηλασμό
Είναι εύκολες στη
χρήση μετά από
βραχυχρόνια μόνον
εξάσκηση16,20

• Είναι αποτελεσμαΚολπικός αντι- • Μικρός στρογγυλός
σπόγγος πολυουρεθάνης, με
τικός για 24 ώρες
συλληπτικός
ένα εντύπωμα στο κέντρο
• Δεν απαιτείται
σπόγγος
του, για να εφαρμόζει στον
τοποθέτηση από
τράχηλο
γιατρό16,20
• Περιέχει ταινία για την
αφαίρεση του
• Εμποτισμένος με
σπερματοκτόνες ουσίες και
αντιβιοτικά
• Μπορεί να τοποθετηθεί
στον κόλπο από μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι 24 ώρες
πριν από τη σεξουαλική
επαφή και μπορεί να
κρατηθεί για τουλάχιστον 12
ώρες μετά την επαφή16,20

Γυναικείο
προφυλακτικό

• Κολπικοί θύλακοι
πολυουρεθάνης
• Ήδη εφαρμόζεται: το
Γυναικείο προφυλακτικό
PATH16,20

• Δεν προστατεύει από
το ΣΜΝ
• Δεν παρουσιάζει
μεγάλου βαθμού
αποτελεσματικότα16,20

• Αντισυλληπτική
• Ακριβό
μέθοδος που ελέγ• Απαιτεί σωστή
χεται από τη γυναίκα
τοποθέτηση
• Αποτελεσματικό και • Είναι μιας χρήσης16,20
στην πρόληψη ΣΜΝ11
• Δεν έχει
συγκεκριμένες
αντενδείξεις16,20
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Ανδρικό
προφυλακτικό

• Συλλαμβάνει και κρατά
το σπερματικό υγρό,
προλαμβάνοντας έτσι την
εναπόθεση του στον κόλπο
• Το πάχος κυμαίνεται μεταξύ
0.02mm έως 0,085 mm16,20

• Προστατεύει από τα
ΣΜΝ
• Ασφαλής και πλήρως
αναστρέψιμη
μέθοδος
• Δεν έχει ορμονικές
παρενέργειες
• Μέθοδος οικονομική
• Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από
άντρες οποιασδήποτε
ηλικίας
• Είναι διαθέσιμο
σχεδόν παντού
• Έχει ευεργετική
δράση στην
περίπτωση
της πρόωρης
εκσπερμάτισης16,20
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• Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
από όσους είναι
αλλεργικοί στο latex.
• Ελαττώνει τη
σεξουαλική
ευχαρίστηση και την
αίσθηση της ηδονής
• Προϋποθέτει
τη συνεργασία
του άντρα στην
αντισύλληψη
• Απαιτείται προσοχή
τόσο στη χρήση όσο
και στη διατήρηση
του πριν από αυτή
• Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
με λιπαντικά που
έχουν σαν βάση
λιποδιαλυτές
ουσίες16,20

Ενδομητρικά Σπειράματα

Ενδομητρικά
Σπειράματα

Ενδομητρικά
Σπειράματα
(IUDs)ΧαλκούΠρογεστερόνης

• Συσκευή απελευθερώνει
την LNG κατευθείαν μέσα
στη μητρική κοιλότητα με
αρχικό βαθμό 20 mcg την
ημέρα. Τα μέγιστα επίπεδα
πλάσματος επιτυγχάνονται
μέσα σε λίγες ώρες. Τα
επίπεδα πλάσματος LNG
σταθεροποιούνταιαπό 100
σε 200 pg/mL μέσα στις
πρώτες εβδομάδες μετά την
εισαγωγή21
• Τα ενδομητρικά σπειράματα
είναι συσκευές από μαλακό
εύκαμπτο πλαστικό ή
συνδυασμός πλαστικού
και μετάλλου, μήκους
2-4 εκατοστών, που
τοποθετούνται στην
κοιλότητα της μήτρας και
προσφέρουν υψηλής

• Η απελευθέρωση
ορμονών αυξάνει
ιδιαίτερα την
αποτελεσματικότητά
τους
• Αντισύλληψη για
μεγάλο χρονικό
διάστημα21

• Απαιτείται
τοποθέτηση από
γιατρό21

• Η απελευθέρωση
ορμονών αυξάνει
ιδιαίτερα την
αποτελεσματικότητά
τους
• Αντισύλληψη για
μεγάλο χρονικό
διάστημα16,20.51

• Απαιτείται
τοποθέτηση από
γιατρό16,20.51
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•

αποτελεσματικότητας
αντισύλληψη16,20,21
Εφαρμόζονται: Τcu,
Μultiload
Υπό έρευνα: Frameless IUD
:Flexi Gard
Gynefix, Minigynefix
Sphera Cu16,20.51
Το μικρότερο IUS
6μg levonorgestrel49
3 χρόνια
Άλλα υπό έρευνα ορμονικά
σπειράματα: LNG 12 και 16
mg Sphera (ball) 19,5 mg
LNG49,51

Jaydess

•
•
•
•

Mirena

• Περιέχει φυσική
• Η αποτελεσματικόπρογεστερόνη στο στέλεχος
τητά τους αγγίζει τα
του εντός μιας κάψουλας
όρια του 99,9%21,51
πολυμερούς που επιτρέπει
τη σταθερή και μακροχρόνια
απελευθέρωση της ορμόνης
• Είναι εγκεκριμένος για
διάρκεια χρήσης ενός έτους
• Προκαλεί τη δημιουργία
ατροφικού ενδομητρικού
επιθηλίου
• Απελευθερώνει το πιο
δραστικό προγεστερινοειδές,
την λεβονοργεστρέλη
• Αποδίδει 20 μg ημερησίως
και παραμένει για 5 έτη21,51
Ορμονικές Μέθοδοι

• Ήπιο κοινή
παρενέργεια του
είναι η ακανόνιστη
κολπική αιμόρροια
η οποία μπορεί να
αφορά από ελαφρού
βαθμού έως βαριά
κολπική αιμόρροια
μεταξύ των περιόδων
μικρής ή μεγάλης
χρονικής διάρκειας
τα οποία συνήθως
παρέρχονται μετά
από διάστημα 3-6
μηνών21

Αντισυλληπτικά χάπια
συνεχούς
χορήγησης

• 84/7 ημέρες (30 μg ΕΕ+LNG • Λιγότερες περίοδοι
0,15 mg) (Seasonale, Jolessa,
και σχετικά
Quasense, Seasonique
συμπτώματα
• 365 ημέρες (20 μg ΕΕ+LNG • Ευκολότερη
90μg)(Lybrel)10,31,50
χρήση10,31,50

• Αιμορραγίες
από διαφυγή,
ελαττώνονται
μετά τους πρώτους
μήνες10,31,50

Διενογέστη

• Είναι ένα ειδικό
προγεσταγόνο, παράγωγο
της 19-νορτεστοστερόνης,
το οποίο έχει δράση έντονα
εστιασμένη στο ενδομήτριο.

• Η αποτελεσματικότητά τους αγγίζει τα
όρια του 99,9%49,51

• Απαιτείται
τοποθέτηση από
γιατρό49,51

• Ανήκει στα σύγχρονα • Ανεπιθύμητες
προγεσταγόνα, που
ενέργειες όπως: ακμή,
έχουν σχεδιαστεί να
πρόσληψη βάρους10,40
λειτουργούν όμοια με
τη φυσική ορμόνη
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Διενογέστη

Οιστρογόνα
στο συνδυασμένο χάπι

Χάπια που
περιέχουν
μόνο
προγεστερόνη
(μίνι χάπια)
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• Συμπληρώνει την
προγεστερόνης, ενώ • Ανεπιθύμητες
βαλεριανήοιστραδιόλη
δεν εμφανίζει καμία
ενέργειες όπως: ακμή,
(Ε2V) προκειμένου
από τις ανδρογονικές
πρόσληψη βάρους10,40
να επιτευχθεί υψηλή
ή οιστρογονικές
αντισυλληπτική δράση,
παρενέργειες, όπως
όπως επίσης και καλός
ακμή και πρόσληψη
έλεγχος του κύκλου
βάρους, που έχουν
• κυανομεθυλική ομάδα αντί
παρατηρηθεί σε
μίας αιθινυλικής ομάδας στη
προγεσταγόνα άλλης
θέση 17α. 10
γενιάς10,40
• Παρόμοια χάπια με
προγεσταγόνα είναι
και αυτά που περιέχουν
Xλωρμαδινόνη, ήδη
εφαρμόζεται το labous40
• Εφαρμόζονται:
• Είναι υπό έρευνα
• Παρενέργειες: πήξη
Οιστραδιόλη (Ε2)
Οιστετρόλη (Ε4)
του αίματος36,37,38
(Qlaira)36,37,38
(Estelle)36,37,38
• Επίπεδα στο αίμα πέφτουν
• Ελαχιστοποίηση
σε 24 ώρες πρέπει
κινδύνου
• Να λαμβάνεται στην ώρα του
υπερπλασίας
• Καθυστέρηση > 3 ώρες, πρό- μήτρας32,41
σθετα μέτρα για 48 ώρες 23
Ήδη εφαρμόζονται:
Δεσοργεστρέλη 75 μg
(Cerazette) και είναι υπό
έρευνα PRM: Ulpristal
mifepristone32,41

• Μπορεί να
Μιφεπριστόνη Ερευνάται ως:
• Συνδυασμός με
χρησιμοποιηθεί
νορεθιστερόνη, οξεική ΜΠ
ως επείγουσα
• Μιφεπριστόνη (ημέρα
αντισύλληψη32
10-15)+ οξεικήνομεγεστρέλη
(ημέρα 16-28)
• Συνεχής χορήγηση 1-10 mg
ημερησίως
• Μηνιαία: 200 mg 2 ημέρες
μετά αιχμή LH
• Επείγουσα αντισύλληψη:
10 mg32
• Καθημερινό χάπι χαμηλής
• Προστατεύει το
Ulipristale
δόσης (φάση ΙΙ)
μαστό34,35
acetate
• 3/12 κολπικός δακτύλιος
(φάση ΙΙ)34,35

• Συσχετίστηκαν
πρόσφατα με
αρνητικές επιδράσεις
μείωσης της
πυκνότητας των
οστών
• Σχετίζονται με
περισσότερα
περιστατικά
αιμορραγίας23
• Αλλεργικές
αντιδράσεις
• Αιμορραγίες32

• Αλλεργικές
αντιδράσεις
• Αιμορραγίες34,35
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• Προστασία για
Παρατεταμένη • Seasonale, Seasonique
(84/7)44
μεγάλο χρονικό
χορήγηση
Lybrel-365 tabl (21/7)39
διάστημα39,44
• Είναι ένας λεπτός, διαφανής, • Παρουσιάζουν
Κοπλικοί
ευλύγιστος δακτύλιος που
μεγάλη αποτελεδακτύλιοι
εισάγεται από την ίδια τη
σματικότητα
γυναίκα στον κόλπο για να
και αποδοτικόπαρέχει αντισυλληπτική
τητα23,24,25,34,35
προστασία
• Παραμένει για τρεις
εβδομάδες στον
κόλπο, όπου σταδιακά
απελευθερώνει οιστρογόνα
και προγεσταγόνο μέσα
στο σώμα (μάλιστα
απελευθερώνει τη μισή
ποσότητα οιστρογόνων
σε σχέση με τα κοινά
αντισυλληπτικά)
• Περιέχει 15 μg
αιθυνυλοιστραδιόλης (ΕΕ)
και 120 μgαιθονογεστρέλης NuvaRing. Οι ορμόνες αυτές
σταματούν την ωρίμανση
των ωαρίων, λεπταίνουν
το τραχηλικό βλεννογόνο
και σχηματίζουν φραγμό
απέναντι στο ανδρικό
σπέρμα που γονιμοποιεί το
ωάριο23,24,25
• Εφαρμόζονται: Nuva ring
(2.7mg EE/120μg ENG)23,24,25
• Υπό έρευνα: Nesterone
(15μgΕΕ,150μg) nesterone
Progering (10mgP/3m)
Ulpristal23,24,25,34,35
Ενέσιμα Αντισυλληπτικά
• DMPA
• Πολύ
Ενέσιμα
EM
150mg/3
μήνες
αποτελεσματικό
μόνο προγεΥΔ 104 mg/3 μηνες
• Εύκολο στη χρήση
στερόνης
• NET-EN
• Φτηνό
45
200 mg /2 μήνες
• Χρήση κατά την
εφηβεία45

• Αλλεργικές
αντιδράσεις
• Αιμορραγίες39,44

• Αλλεργικές
αντιδράσεις23,24,25,34,35

• Αμηνόρροια 55%
στους 12μήνες
• Οστεοπόρωση
παροδική χωρίς
κατάγματα
• Αιμόρροια διαφυγής
• Γονιμότητα > 6 μήνες
από διακοπή45
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Συνδυασμένα
ενέσιμα

• Cyclofem:
• Λιγότερες αιμόρροιες, βελτίωση με
DMPA25 mg/Estradiol 5 mg
τον καιρό
• Mesigyna:
NET 50mg/estradiol 5 mg45 • Γονιμότητα 6 εβδ.
μετά διακοπή
• Αυτοχορήγηση με
σύστημα υποδόριας
χορήγησης Uniject45

Εφαρμοσμένα Εφαρμόζονται:
και υπό έρευνα • Depo Provera Sq (Uniject)
• LNG 5-10 mg /3-6 μήνες
ενέσιμα
Υπό έρευνα:
Συνδυασμένα ενέσιμα
μηνιαίως
ΜΡΑ /Ε2 (Cyclofem),
Mesigyna45,51
Υποδόρια
Εμφυτεύματα

•

•

•

•

•

• Μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα45,51
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• Αλλεργικές
αντιδράσεις45

• Αλλεργικές
αντιδράσεις
• Δεν είναι γνωστές
όλες οι πιθανές
παρενέργειες45,51

Υποδόρια Εμφυτεύματα
• Παρέχουν
• Ακανόνιστη
Το εμφύτευμα
αντισύλληψη για τρία αιμορραγία
λεβονοργεστρέλης
• Κεφαλαλγία
έως πέντε χρόνια
αποτελείται από έξι ραβδία,
• Λιγότερο συχνές
με το καθένα να έχει μήκος • Άμεση
46,47,48
αντισύλληψη
παρενέργειες
34mm, εξωτερική διάμετρο
αποτελούν η ακμή,
2,4mm και να περιέχει 36 mg
οι μεταβολές του
από το προγεσταγόνολεβοσωματικού βάρους,
νοργεστρέλη.
Τοποθετούνται με τοπική
η μασταλγία,
αναισθησία στα Ιατρεία
η αλλαγή της
του Οικογενειακού
ψυχικής διάθεσης,
Προγραμματισμού.
η κατάθλιψη, ο
Κατά τη διάρκεια των
δασυτριχισμός και
πρώτων 6-12 μηνών
η γαλακτόρροια.
μετά την εμφύτευση
Μερικές φορές εμφααπελευθερώνονται περίπου
νίζονται συμπτωμα80 μg/ημέρα. Έπειτα ο
τικές, λειτουργικές
ρυθμός απελευθέρωσης
κύστεις, που υποχωελαττώνεται βαθμιαία στα
ρούν αυτόματα
30-35μg/ημέρα. 46,47,48
εντός ολίγων
Εφαρμόζονται:
εβδομάδων46,47,48
46
Norplant (6 ράβδοι LNG)
Jadelle (2 LNG)46
Implanol (1 ENG)47
Υπό έρευνα:
Βιοδιασπώμενα Remote control contraceptive microchip
LNG (16 έτη)48
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Διαδερμικά
Επιθέματα

Διαδερμικά
Metered Dose
Pump
Dispenser

Απολίνωση
Σπερματικού
Πόρου

Διαδερμικά Επιθέματα
• Το διαδερμικό αυτοκόλλητο • Εύκολο στη χρήση
εκλύει ημερησίως 20μg
• Δεν επηρεάζει την
αιθυνυλοιστραδιόλης και
επαφή
150μg νορελγεστρομίνης.
• Δεν απαιτεί λήψη
Το διαδερμικό αυτοκόλλητο
συχνών ημερησίων
δόσεων
χρησιμοποιείται για 21
ημέρες, μέσα στις οποίες
• Δεν διέρχεται από
κάθε 7 ημέρες πρέπει να
την γαστρεντερική
οδό26,27
αλλάζεται (συνολικά 3
αυτοκόλλητα)26,27
• Εφαρμόζονται: Ortho-Evra
(20μg EE/150μg NLGM)
Fidencia ή Lisvy (0.55mg
EE/2.1mg Gestodene26,27
• Υπό έρευνα: Twirla
(EE 30 μg / LNG 120 mg)
LNG (40mg ή 75μγ) 26,27
• Εφαρμόζονται 3X90μl NES • Εύκολο στη χρήση
spray26,27
• Δεν επηρεάζει την
Υπό έρευνα:Gel Nesterone
επαφή
3 mg/E2 1mg26,27
• Δεν απαιτεί λήψη
συχνών ημερησίων
δόσεων
• Δεν διέρχεται από
την γαστρεντερική
οδό26,27
Μέθοδοι Στείρωσης
• Η χειρουργική μέθοδος
• Μόνιμη
στείρωσης στον άντρα που
Αντισύλληψη28
εφαρμόζεται σήμερα είναι
η «χειρουργική εκτομή του
σπερματικού πόρου»
• Η νεώτερη μέθοδος που
προτείνεται για την εκτομή
του σπερματικού πόρου
είναι η «No-scalpel vasectomy” η οποία:
1. Αντί για τη διενέργεια
τομής στο όσχεο, επιτελείται
απλή παρακέντηση
του υπερκείμενου του
σπερματικού πόρου
δέρματος του όσχεου.

• Μπορεί να
προκαλέσει
δερματικές αλλεργίες
• Μπορεί να
παρουσιάσει
παρενέργειες26,27

• Μπορεί να
προκαλέσει
δερματικές αλλεργίες
• Μπορεί να
παρουσιάσει
παρενέργειες26,27

• Μπορεί να
παρουσιάσει
επιπλοκές, όμοιες
με οποιαδήποτε
χειρουργική
παρέμβαση28
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Γυναικεία
Στείρωση

Διατραχηλική
στειροποίηση

2. Η μέθοδος αυτή
χαρακτηρίζεται από
λιγότερο μετεγχειρητικό
πόνο και οίδημα,
γρηγορότερη ανάρρωση και
γρηγορότερη ολοκλήρωση
της χειρουργικής
διαδικασίας28
Οι χειρουργικές μέθοδοι
στειροποίησης στη γυναίκα
μπορούν να χωριστούν σε δύο
κύριες κατηγορίες:
• Μεθόδους που επεμβαίνουν
στις σάλπιγγες (κυρίες
κοιλιακές επεμβάσεις,
όπως μίνι-λαπαροτομία,
λαπαροσκόπηση και
λαπαροτομία)
• Μέθοδοι για τον αποκλεισμό
των σαλπίγγων (κυρίως
απολίνωση, clips ή δακτύλιοι
και ηλεκτροπηξία)29,30
• Εφαρμόζονται: Απόφραξη
σαλπίγγων υστεροσκοπικά
Essure PBC device,
Adiana28,29,30

Συμπεράσματα

Στην εποχή μας γίνεται αναφορά σε κλινικές
μελέτες για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια των αντισυλληπτικών μεθόδων, την ορμονική επείγουσα αντισύλληψη και τα
κριτήρια επιλογής των αντισυλληπτικών μεθόδων
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης καθορίζεται από τις ατομικές ανάγκες, το ιατρικό ιστορικό, την ασφάλεια και τις πιθανές επιπλοκές, την
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• Η γυναικεία
στειροποίηση
είναι μια από τις
ασφαλέστερες
επεμβατικές
μεθόδους με σπάνια
εμφάνιση επιπλοκών
σε λιγότερο από 1%
των περιπτώσεων29,30

• Μπορεί να
παρουσιάσει
επιπλοκές, όμοιες
με οποιαδήποτε
χειρουργική
παρέμβαση28

Υπό έρευνα:
Quinacrine
(έγχυση
ενδομητρίως)28,29,30

• Μπορεί να
παρουσιάσει
επιπλοκές, όμοιες
με οποιαδήποτε
χειρουργική
παρέμβαση28

αποτελεσματικότητα, την προσωπική προτίμηση
και από τους υπάρχοντες πόρους.
Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αντισύλληψης που επιτρέπουν σε κάθε άτομο
να παρέμβει στην αναπαραγωγική του ικανότητα.
Υπάρχει ανάγκη για την έρευνα και βελτίωση των
μεθόδων αντισύλληψης.
Το ιδανικό αντισυλληπτικό δεν έχει βρεθεί
ακόμα. Η ποικιλία μεθόδων είναι αναγκαία για να
υπάρξει κάλυψη όλων των αναγκών στη διάρκεια
της αναπαραγωγικής ζωής.

v

v c n v
o ol a o
c
v
an o ol an
c
v
n
l
n
ca o vo ca
ol an o ol
c
v
c
l
n
l
vo lca no vo
a
o
o

o
62

Λεϊλά Τοπ, Νικόλαος Σαλάκος, Μιχάλης Καλοειδάς, Γεώργιος Κουμαντάκης, Περικλής Παναγόπουλος, Ευθύμιος Δεληγεώρογλου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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