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Δθλώνω ότι δεν ζχω ςφγκρουςθ ςυμφερόντων





Ενασχόληση με τα γυναικολογικά προβλήματα που μπορεί να 
απαντώνται από την νεογνική ηλικία, μέχρι και το τέλος της 
εφηβείας. 

Η έγκαιρη διάγνωση όπως και η ορθή αντιμετώπιση  είναι 
απαραίτητες σε κάθε περίπτωση προκειμένου να αποφευχθούν 
επιπλοκές και να εξασφαλιστεί η μελλοντική αναπαραγωγική 
ικανότητα της νεαρής.

Η εξειδίκευςθ τθσ 
Παιδογυναικολογίασ



www.figij.org       
www.eurapag.com



• Anatomy of genital organs and its diversities in 
childhood and adolescence. 

• Estrogen-dependency in anatomy and 
physiology of genital organs in children and 
adolescents.

• Female puberty and its regulation 
(endocrinology of puberty) 

• Pubertal development of genital organs (incl. 
Secondary sex characters, body-growth and 
bone-maturation) in children and adolescents. 

• Gynecological examination in children and 
adolescent girls 

• Vaginoscopy and colposcopy in PAG 

• Ultrasonography in PAG 

• Other imaging methods in PAG

• Evaluation of hormonal levels and vaginal 
functional cytology, PAP -smears 

• Clinical tests in PAG 

• Examination of newborn genitalia 

• Child with doubtful sex

• Vulvovaginitis (discharge) in non-estrogenized children 
and in adolescents 

• Pelvic inflammatory disease 

• Sexually transmitted diseases

• Dermatological diseases in PAG

• Labial adhesions 

• Genital bleeding in children (in non-estrogenized period)

• Foreign bodies in vagina

• Precocious and delayed puberty in girls

• Menstrual cycle, its regulation and disorders in 
adolescence 

• Dysfunctional uterine bleeding 

• Primary amenorrhoea 

• Dysmenorrhoea 

• Premature ovarian failure

• Polycystic ovarian syndrome 

• Hyperandrogenism in adolescent girls 

• Pelvic and lower abdominal pain 

• Appendicitis and adnexitis



Ενήβωςη



• Εμφάνιςθ των δευτερευόντων 
χαρακτθριςτικϊν του φφλου

• Ωρίμανςθ του άξονα: Τποκάλαμοσ-
Τπόφυςθ-Γονάδεσ

• Επιτάχυνςθ τθσ αφξθςθσ του φψουσ &

• Επίτευξθ τθσ γονιμοποιθτικισ ικανότθτασ

Ξεκινά ςτο τζλοσ τθσ παιδικισ 
θλικίασ & χαρακτθρίηεται από :

Η πολφπλοκη διαδικαςία ανάπτυξησ τησ οποίασ η 
αποκορφφωςη οδηγεί ςτην αναπαραγωγική ικανότητα.

Φυςιολογικι ενιβωςθ



Ηλικία έναρξης σωματικών αλλαγών (ΗΠΑ & 
βιομηχανοποιημένες χώρες):

• ♀ 8-13 ετών

• ♂ 9-14 ετών

Αυτή η μεγάλη διακύμανση στην ηλικία έναρξης 
σχετίζεται με μια πλειάδα γενετικών και περιβαλλοντικών 
επιρροών

Διάρκεια από 2 – 5 χρόνια

Φυςιολογικι ενιβωςθ



Στα κορίτςια, θ πρώτθ ςωματικι 
αλλαγι είναι θ ζναρξθ ανάπτυξθσ 
του μαςτοφ (κθλαρχι)

Σ’ ζνα μικρό ποςοςτό θ ανάπτυξθ 
τρίχωςθσ του εφθβαίου είναι το 
πρώτο ςθμείο ενιβωςθσ 
(αδρεναρχι)

Φυςιολογικι ενιβωςθ



Φυςιολογικι ενιβωςθ

Ανάπτυξη 
Στήθους (9,5-10 
ετών)

Εμμηναρχή (12-
12,5 ετων)

Ολοκλήρωση 
ενήβωσης 
(13,5-14,5 ετών)



τάδια Ενιβωςθσ κατά Tanner



Διαταραχέσ ενήβωςησ 

Διαταραχέσ Ε.Ρ



Ωσ πρϊιμθ ιβθ ςτα κορίτςια ορίηεται θ ζναρξθ τθσ ανάπτυξθσ 
των δευτερογενϊν χαρακτθριςτικϊν του φφλου πριν τθν
θλικία των 8 ετϊν ι θ ζλευςθ τθσ εμμινου ρφςεωσ πριν τθν
θλικία των 10 ετϊν. 

Πρϊιμθ κθλαρχι θεωρείται η μεμονωμζνη ανάπτυξη ςτήθουσ
που δεν ςυνοδεφεται από άλλα ςημεία ενήβωςησ πριν από τθν
θλικία των 8 ετϊν. 

Πρϊιμθ αδρεναρχι ςτα κορίτςια είναι η μεμονωμζνη ανάπτυξη
τρίχωςησ ςτο εφήβαιο και ςτισ μαςχάλεσ πριν από τθν θλικία
των 8 ετϊν η οποία ζχει ςυςχετιςτεί με αυξημζνη επίπτωςη του
Συνδρόμου Πολυκυςτικών Ωοθηκών και ανάπτυξη
ινςουλινοαντοχήσ αργότερα ςτην εφηβεία.

Πρϊιμθ Ήβθ



την πλειονότητα των περιπτώσεων η πρώιμη ήβη 
είναι ιδιοπαθής και συσχετίζεται με πρώιμη 
ενεργοποίηση του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση –
ωοθήκες. 

Η πρώιμη ήβη χωρίζεται σε κεντρικού τύπου
(εξαρτώμενη από την έκκριση γοναδοτροφινών) και 
σε περιφερικού τύπου (ανεξάρτητη από την έκκριση 
γοναδοτροφινών).

Πρϊιμθ Ήβθ



Κεντρικοφ τφπου Περιφερικοφ τφπου

Ιδιοπαθήσ Ωοθηκικζσ κφςτεισ

Βλάβεσ του κεντρικοφ νευρικοφ 
ςυτήματοσ (αμαρτώματα –
ακτινοβολία)

Όγκοι των ωοθηκών

Γενετικά (π.χ. μετάλλαξη ςτον 
υποδοχζα τησ Kisspeptin)

Εξωγενήσ χορήγηςη 
οιςτρογόνων

Υπερβολική ζκθεςη ςε 
ςτεροειδείσ ορμόνεσ (μπορεί να 
προκαλζςει επιπρόςθετη 
ενεργοποίηςη του άξονα)

Επινεφριδιακζσ βλάβεσ

Πρωτοπαθήσ υποθυρεοειδιςμόσ Σφνδρομο McCune-Albright



Η επιλογή των ασθενών που χρήζουν αντιμετώπισης έχει 
αποτελέσει θέμα πολλών αντιπαραθέσεων τα τελευταία έτη

Πρϊιμθ Ήβθ

• Έχει η ασθενής όντως πρώιμη ήβη;

• Είναι το αίτιο της πρώιμης ήβης κεντρικό ή 
περιφερικό;

• Ποιος είναι ο ρυθμός προόδου της ήβης;

• Η αιτία είναι η έκκριση οιστρογόνων η
ανδρογόνων:

Ερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν:



•Μέτρηση του ύψος, υπολογισμός της εκατοστιαίας θέσης

•Αξιολόγηση ανάπτυξης του μαστού / τρίχωσης του εφηβαίου

Κλινική εξέταση της νεαρής ασθενούς

•Επίπεδα γοναδοτροφινών, οιστραδιόλης

•Οστική ηλικία - ακτινογραφία άκρας χειρός

•U/S έσω γεννητικών οργάνων

•LH-RH test

•πτωχή απάντηση χαρακτηρίζει την προεφηβική ηλικία, ενώ η 
φυσιολογική απάντηση χαρακτηρίζει την έναρξη της 
εφηβείας

•Δείκτης ωρίμανσης του κολπικού επιθηλίου

Εργαστηριακός έλεγχος

Διαγνωςτικι Προςζγγιςθ



Θεραπεία

• Αναςτολι ζκλυςθσ γοναδοτροφινϊν - καταςτολι του 
άξονα υποκάλαμοσ – υπόφυςθ - ωοκικεσ.

• Η κεραπεία τθσ πρϊιμθσ ιβθσ είναι απαραίτθτθ -
αποτρζπει πρϊιμθ ςφγκλειςθ των επιφφςεων.

• Δεν πρζπει να παραβλζπονται και οι ψυχικζσ 
επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει θ πρϊιμθ ωρίμανςθ 
ενόσ κοριτςιοφ ςε ςχζςθ με τα ςυνομιλικά τθσ 
παιδιά.

Σα GnRH ανάλογα αποτελοφν τθν πρϊτθ γραμμι 
κεραπείασ ςτθν κεντρικοφ τφπου Π.Η.

ε περιπτώσεις περιφερικού τύπου πρώιμου ήβης η 
θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. 



• Πρωτοπαθήσ Αμηνόρροια

• Δευτεροπαθήσ Αμηνόρροια

Αμθνόρροια - Αραιομθνόρροια

Λειτουργικζσ Αιμορραγίεσ Μιτρασ ςτθν 
Εφθβεία

Δυςμθνόρροια

υνικεισ Διαταραχζσ Ε.Ρ. ςτθν 
Εφθβεία



• ε έφηβη 16 ετών με συμπληρωμένη ανάπτυξη των 
δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, ή

• ε έφηβη 14 ετών με απόντα τα δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά του φύλου.

Πρωτοπαθής αμηνόρροια 
χαρακτηρίζεται η απουσία ΕΡ

• για 6 μήνες, σε έφηβες με προηγούμενο ασταθή 
εμμηνορρυσιακό κύκλο ή στο 1ο γυναικολογικό έτος ή

• για 3 ή περισσότερους συνεχόμενους κύκλους σε 
έφηβες με προηγούμενο καταμήνιο κύκλο 21 – 45 
ημερών .

• υνολικά δευτεροπαθής αμηνόρροια χαρακτηρίζεται η 
διακοπή ΕΡ εφόσον αυτή είχε προηγουμένως 
ξεκινήσει.

Δευτεροπαθής αμηνόρροια 
χαρακτηρίζεται η απουσία ΕΡ

Αμθνόρροια



Ανατομικά Αίτια Αμθνόρροιασ

Αποφρακτικά

•Ατρησία Παρθενικού Υμένα

•Εγκάρσια κολπικά διαφράγματα

•Αγενεσία – Δυσγενεσία Σραχήλου

Απλασία μήτρας – κόλπου

•υνδρομο Mayer–Rokitansky-Küster-Hauser 
(MRKH)

•ύνδρομο Πλήρους Αντίστασης στα 
Ανδρόγόνα (CAIS – παλαιότερα . Morris)



υνικωσ ςυνοδεφονται από περιοδικό κοιλιακό άλγοσ ςε 
ζφθβεσ με πρωτοπακι αμθνόρροια και φυςιολογικι ανάπτυξθ 
των δευτερογενϊν χαρκτθριςτικϊν του φφλου.

Στθν κλινικι εξζταςθ από το ορκό και ςε απεικονιςτικό ζλεγχο

(U/S, MRI) ανευρίςκονται:

• αιματόκολποσ

• αιματόμθτρα

• αιμοπεριτόναιο

Θεραπευτικά απαιτείται άμεςα διάνοιξθ

Αποφρακτικά αίτια 
πρωτοπακοφσ αμθνόρροιασ



Ατρθςία παρκενικοφ υμζνα 
ςτθν εφθβεία



υχνότητα : 1/2100 –
1/72000

Εντόπιση :

•46% Άνω τριτημόριο

•40% Μέσο τριτημόριο

•14% Κάτω τριτημόριο

Εγκάρςιο κολπικό διάφραγμα



υνύπαρξη με απλασία κόλπου / με φυσιολογικό κόλπο.

Δυσγενεσία τραχήλου : όταν υπάρχει ανάπτυξη ενός 
μικρού τμήματος του τραχήλου (χωρίς τραχηλικό αυλό).

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

• Τστερεκτομή

• Δημιουργία νεοτραχήλου

Αγενεςία / Δυςγενεςία Σραχιλου



υχνότητα: 1/5000 γεννήσεις κοριτσιών.

Έξω γεννητικά όργανα θήλεος.

Απλασία κόλπου και μήτρας                                                     /, άλπιγγες: 
φυσιολογικές.

Ωοθήκες: φυσιολογικές – λειτουργικές, Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά 
φύλου: φυσιολογικά, Ορμονικό προφίλ: φυσιολογικό.

Καρυότυπος : θήλεος 46ΦΦ.

υνοδές ανωμαλίες: Ουροποιητικό (μέχρι 40%),  Μυοσκελετικό (μέχρι 
12%), Μέσο ους, απώλεια ακοής (μέχρι 25%).

φνδρομο Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser



Διερεφνθςθ:

• Εξζταςθ από το ορκό

• Απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ (U/S, MRI, πυελογραφία)

• Καρυότυποσ

• Ορκοπεδικι και ΩΡΛ εκτίμθςθ

• Λαπαροςκόπθςθ

Θεραπευτικοί ςτόχοι:

• Δθμιουργία λειτουργικοφ νεοκόλπου

• Χριςθ διαςτολζων

• Χειρουργικι δθμιουργία νεοκόλπου

• Ψυχολογικι υποςτιριξθ 

φνδρομο Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser



• Σο Αμερικανικό Κολλζγιο Μαιευτιρων 
Γυναικολόγων προτείνει ωσ μζκοδο 1θσ

εκλογισ τθν χριςθ κολπικϊν διαςτολζων 
προ τθσ εφαρμογισ οποιαςδιποτε 
χειρουργικισ τεχνικισ.

φνδρομο Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser

…..Βάκοσ Κολπικοφ Εντυπϊματοσ > 2,5 cm  χριςθ 
διαςτολζων ,

Ποςοςτό επιτυχίασ 43-89%



Πλαςτικι κόλπου 
κατά Κρεατςά



Επέμβαση με ελάχιστη απώλεια αίματος.

Φρόνος επέμβασης ~ 20 λεπτά.

Σαχύτατος χρόνος ανάρρωσης.

Αποφυγή αιμορραγίας κατά την 1η επαφή.

Δεν επέρχεται μετεγχειρητική στένωση ή άλλες επιπλοκές.

Δεν χρειάζονται διαστολές ή ανάγκη για άμεση έναρξη σεξουαλικών επαφών.

Έναρξη επαφών μετά από 2-3 μήνες.

Πλαςτικι κόλπου κατά Κρεατςά

Πλεομεκτήματα



Μετεγχειρθτικι Παρακολοφκθςθ



Συχνότερα 
Ενδοκρινολογικά 

Αίτια 
Αμθνόρροιασ



Οι δυςλειτουργίεσ του υποκαλάμου & των ανωτζρων 
εγκεφαλικϊν κζντρων αποτελοφν τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ χρόνιασ 
ανωοκυλακιορρθξίασ.

Αδιευκρίνιςτοι παραμζνουν οι πακογενετικοί μθχανιςμοί.

Οι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αμθνόρροιασ ςχετίηονται με 
απϊλεια βάρουσ.

Σα ςυναγωνιςτικά αγωνίςματα ζχουν τριπλάςιο κίνδυνο 
εκδιλωςθσ αμθνόρροιασ και οι αγϊνεσ δρόμου μεγάλων 
αποςτάςεων ζχουν τθν υψθλότερθ επίπτωςθ. 

ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ ΤΠΟΘΑΛΑΜΙΚΗ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΚΙΝΔΤΝΕΤΟΤΝ 
ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΟΤΝ ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ.

Τποκαλαμικι Αμθνόρροια



Η FΗΑ παρεμποδίηει τθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ οςτικισ μάηασ και αυξάνει τον 
κίνδυνο για μελλοντικά κατάγματα. 

Οι ορμονικζσ κεραπείεσ ζχουν περιοριςμζνθ αποτελεςματικότθτα ςτθν αφξθςθ 
τθσ οςτικισ μάηασ.

Η αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ μζςω πρόςλθψθσ αυξθμζνων κερμίδων &/ι 
θ επανζναρξθ τθσ εμμθνορρυςίασ αποτελοφν ουςιαςτικζσ ςτρατθγικζσ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ οςτικισ μάηασ.

Η εξωγενισ πρόςλθψθ Οιςτρογόνων δεν μπορεί να αποκαταςτιςει τθν οςτικι 
μάηα ςτα επίπεδα των φυςιολογικϊν εφιβων, αλλά επιτυγχάνει μόνο τθν 
αναςτολι τθσ περαιτζρω οςτικισ απϊλειασ.

Τποκαλαμικι Αμθνόρροια



POI ορίζεται η αμηνόρροια η οποία συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα 
γοναδοτροφινών και ένδεια οιστρογόνων σε ηλικία < 40 ετών.

Επίπτωση: 0.9–1.2%. 

ύμφωνα με την ASRM 2006, η POI εκδηλώνεται στο 1% - 5% των 
γυναικών.

ε γυναίκες με πρωτοπαθή αμηνόρροια, η επίπτωση της POI 
κυμαίνεται σε 10–28% .

ε δευτεροπαθή αμηνόρροια η επίπτωση είναι 4–18%.

Πρϊιμθ Ωοκθκικι Ανεπάρκεια (POI)



την πλειοψηφία των περιπτώσεων (90%), η 
αιτιολογία είναι άγνωστη. Γνωστά αίτια 
αποτελούν:

• Γενετικές διαταραχές, κυρίως στο χρωμόσωμα Φ

• Ιατρογενή αίτια

• Χημειοθεραπεία

• Ακτινοβολία 

• Φειρουργική επέμβαση

• Αυτοάνοσα νοσήματα

Πρϊιμθ Ωοκθκικι Ανεπάρκεια (POI)



• Αντιμετάθεση στα φυλετικά 
χρωμοσώματα.

• Αποκοπή βραχέος σκέλους.

• Απώλεια ή περίσσεια του X 
χρωμοσώματος.

• Παρουσία ενός Y
χρωμοσώματος, η οποία 
σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο για όγκο-
νεόπλασμα της γονάδας.

τις έφηβες με 
POI, πρέπει να 

εκτελείται 
πάντοτε έλεγχος 
του καρυοτύπου
προκειμένου να 

αποκλείεται:

Πρϊιμθ Ωοκθκικι Ανεπάρκεια (POI)



• Η ψυχολογική επιβάρυνση της έφηβης 
μετά την διάγνωση.

• Η προκύπτουσα υπογονιμότητα &

• Οι βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες της ένδειας 
των οιστρογόνων. 

Σα τρία κυριότερα σημεία 
στην αντιμετώπιση των 
εφήβων με POI:

Πρϊιμθ Ωοκθκικι Ανεπάρκεια (POI)



Οι έφηβες με POF όπως και οι ενήλικες γυναίκες 
εμφανίζουν συμπτωματολογία κλιμακτηριακού
συνδρόμου λόγω ένδειας οιστρογόνων (αγγειοκινητικά 
συμπτώματα, ατροφική κολπίτιδα & δυσπαρεύνια). 
Κινδυνεύουν επίσης από οστεοπόρωση & καρδιαγγειακή
νόσο.

Πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά ασβέστιο & βιταμίνη D,
να υποβάλλονται σε γυμναστική με άρση βάρους 
(χρήση αλτήρων) & να διακόπτουν το κάπνισμα.

Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης.

Πρϊιμθ Ωοκθκικι Ανεπάρκεια (POI)



Χαρακτθρίηεται από υπερανδρογονιςμό, ανωοκυλακιορρθξία 
και αντοχι ςτθν ινςουλίνθ.

Πολλζσ φορζσ τα πρϊτα ςυμπτϊματα εμφανίηονται ςτθν 
εφθβεία

Χαρακτθρίηεται από ανωοκυλακιορρθξία και βιοχθμικι ι/και 
κλινικι υπερανδρογοναιμία.

Σο ΠΩ ζχει ςυςχετιςκεί με αυξθμζνο κίνδυνο για παχυςαρκία 
και αντοχι ςτθν ινςουλίνθ.

φνδρομο Πολυκυςτικϊν Ωοκθκϊν



Κριτιρια Διάγνωςθσ

ΝΙΗ

•Σαυτόχρονα

•Τπερανδρογονισμός

•Ανωοθυλακιορρηξία

Rotterdam

•2 από τα ακόλουθα

•Τπερανδρογονισμός

•Ανωοθυλακιορρηξία

•Φαρακτηριστική 
υπερηχογραφική
εικόνα

Androgen Excess 
Society

•Σαυτόχρονα

•Τπερανδρογονισμός

•Ωοθηκική 
δυσλετουργία (είτε 
ανωοθυλακιορρηξία, 
είτε χαρακτηριστική 
υπερηχογραφική
εικόνα)

Κατόπιν αποκλεισμού άλλων αιτιών 
υπερανδρογονισμού (Cushing, ΤΕ)



Κλινικά σημεία 
υπερανδρογοναιμίας

• Αυξημένη τριχοφυΐα                                                           
(π.χ. λευκής γραμμής,                      
παρειών, πέριξ των θηλών)

• αξιολόγηση με κλίμακα                            
Ferriman-Gallwey

• Ακμή (πρόσωπο, πλάτη)

• Σριχόπτωση 

• Αλλαγή χροιάς φωνής



φςταςθ για διάγνωςθ ςτθν εφθβεία

υχνή η υπερδιάγνωση του συνδρόμου

ύσταση για

• Παρόντα και τα τρία κριτήρια του Rotterdam

• Σουλάχιστον 2 χρόνια μετά την εμμηναρχή

• Όγκος ωοθηκών τουλάχιστον 10cc

• Απαραίτητα υπερανδρογοναιμία



Θεραπευτικζσ Επιλογζσ

Αλλαγή τρόπου ζωής

• Απώλεια βάρους 5 με 10% μπορεί να επαναφέρει την ρυθμικότητα 
της περιόδου

• υνδυασμός με γυμναστική

ΑΔ (προγεσταγόνο με αντιανδρογονική δράση)

• Σα πλεονεκτήματα υπερβαίνουν τους κινδύνους

• Καταστολή άξονα ΤΤΩ

• ↓ ελεύθερων ανδρογόνων

• Σο προγεσταγόνο ανταγωνίζεται τον υποδοχέα των ανδρογόνων

Μετφορμίνη

• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς με διεγνωσμένη
διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης



Ωσ  Λ.Α.Μ.Ε. ορίηεται θ ανϊδυνθ 
αιμόρροια τθσ μιτρασ θ οποία είναι 
παρατεταμζνθ, εκςεςθμαςμζνθ, ςε 
ακανόνιςτο χρονοδιάγραμμα και 
ΔΕΝ οφείλεται ςε υποκείμενθ
ανατομικι ι ςυςτθματικι νόςο.

Λειτουργικι Αιμορραγία τθσ 
Μιτρασ ςτθν Εφθβεία



Η Λ.Α.Μ.Ε. είναι διάγνωση εξ΄ αποκλεισμού 
και συνηθέστερα οφείλεται σε 

ανωοθυλακιορρηξία. 

Σα οργανικά αίτια της Ανώμαλης 
Αιμορραγίας της Μήτρας στην εφηβεία 

είναι:

ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 
ΣΗ ΠΗΞΗ

υστηματικές 
νόσοι

Παθολογία 
του 

γεννητικού 
σωλήνα

Ενδοκρινικές
διαταραχές

Επιπλοκές 
της κύησης

Ιατρογενή
αίτια



Ιστορικό

Υυσική – Γυναικολογική Εξέταση

Εργαστηριακός Έλεγχος:

• Γενική Αίματος

• Παράγοντες Πήξης

• β-HCG

U/S έσω γεννητικών οργάνων

Διαγνωςτικι Προςζγγιςθ



• Μικρή επιμήκυνση της διάρκειας της  περιόδου. Ht & Hb : 
ε.φ.ο.

Ελαφρού Βαθμού

• Mέτρια επιμήκυνση της διάρκειας της περιόδου ή βράχυνση 
του χρόνου μεταξύ δύο  περιόδων. Hb> 9gr

Μετρίου Βαθμού:

• Παρατεταμένη απώλεια αίματος ή σοβαρή βράχυνση                                    
του χρόνου μεταξύ δύο κύκλων. Hb < 9gr. Έντονα κλινικά 
σημεία απώλειας αίματος & αναιμίας

οβαρού Βαθμού:

Κλινικι Σαξινόμθςθ



• η διακοπή της αιμόρροιας,

• η ομαλοποίηση της εμμήνου ρύσεως και 

• η διόρθωση της αναιμίας & η 
αναπλήρωση των αποθηκών σιδήρου.

Θεραπευτικοί 
στόχοι της DUB
στην εφηβεία :

Η ορμονική θεραπεία είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των 
DUBs αλλά το είδος και η οδός χορήγησης της Σx καθορίζονται 

από την βαρύτητα.

τις σπάνιες περιπτώσεις αδυναμίας ελέγχου της αιμορραγίας 
μετά την χρήση ορμονικής Σx πρέπει να εκτιμάται ενδελεχώς η 

πιθανότητα ύπαρξης διαταραχής της πήξης του αίματος ή 
κάποιας οργανικής συστηματικής νόσου.

Θεραπευτικι Προςζγγιςθ



Επώδυνος έμμηνος ρύση.

υχνή διαταραχή στην εφηβεία.

65% των εφήβων.

Κυριότερο αίτιο απουσιών στο σχολείο.

Πρωτοπαθής

• ε απουσία παθολογίας από την πύελο

Δευτεροπαθής

• πάνια στην εφηβεία

• Ανατομικές ανωμαλίες γεννητικού

• Πυελική φλεγμονή

• Ενδομητρίωση

Δυςμθνόρροια



• χαρακτηρίζεται όταν ο πόνος δεν συνδυάζεται με συστηματικά 
συμπτώματα, δεν επηρεάζει τις εργασιακές/μαθησιακές υποχρεώσεις 
της έφηβης και υπάρχει σποραδική ανάγκη λήψης αναλγητικών.

Ήπια δυσμηνόρροια

• συνοδεύεται από εντονότερο πόνο, λίγα συστηματικά συμπτώματα και 
απόλυτη ανάγκη λήψης αναλγητικών προκειμένου η έφηβη να 
συνεχίσει τις εργασιακές/μαθησιακές υποχρεώσεις της. 

Μέτρια δυσμηνόρροια

• χαρακτηρίζεται από ισχυρό πόνο με την μορφή κράμπας και 
συμπτώματα από το ΓΕ ή άλλα συστήματα, αναστέλλει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα της ασθενούς και δεν υφίεται με τα αναλγητικά. 

οβαρή δυσμηνόρροια

Δυςμθνόρροια



Άλγος Τπογαστρίου

Ναυτία

Έμετος

Διάρροια

Ευερεθιστότητα

Κεφαλαλγία

Μετεωρισμός

Καταβολή Δυνάμεων

Κατάθλιψη

Αδυναμία υγκέντρωσης Προσοχής

Κλινικά Χαρακτθριςτικά 
Πρωτοπακοφσ Δυςμθνόρροιασ



Σα ΜΑΦ αποτελοφν τα ςυνθκζςτερα κεραπευτικά 
μζςα.
• Η πρϊτθ δόςθ πρζπει να ξεκινά πριν ι αμζςωσ μετά τθν  

ζναρξθ τθσ ΕΡ πριν τθν ζναρξθ του πόνου.

• Δρουν αναςτζλλοντασ τθν παραγωγι προςταγλανδινϊν μζςω 
καταςτολισ τθσ ςυνκετάςθσ των προςταγλανδινϊν.

Θεραπευτικι επιλογι αποτελοφν και τα 
Αντιςυλλθπτικά διςκία.

• Οδθγοφν ςε μειωμζνθ παραγωγι προςταγλανδινϊν λόγω 
ατροφίασ ενδομθτρίου.

• Χοριγθςθ ειδικά ςε ζφθβεσ που επικυμοφν αντιςφλλθψθ.

Θεραπεία Πρωτοπακοφσ 
Δυςμθνόρροιασ



υμπτώματα & σημεία που συνδυάζονται με υποκείμενη πυελική 
παθολογία:

•χρόνιο πυελικό άλγος ή η υπογαστραλγία 2 – 3 ημέρες προ της έλευσης της ΕΡ, 

•διαταραχές της ΕΡ / πολυμηνόρροια/ υπερμηνόρροια, 

•δυσπαρεύνια και

•εντερικά συμπτώματα. 

Οι ασθενείς με δευτεροπαθή δυσμηνόρροια περιγράφουν 
πολλαπλά διαφορετικά συμπτώματα & σημεία σε σχέση με τα 
αντίστοιχα τυπικά της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας.  

Έφηβες με υποψία δευτεροπαθούς δυσμηνόρροιας θα πρέπει να 
παραπέμπονται σε εξειδικευμένο κέντρο Εφηβικής Γυναικολογίας

Η αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς δυσμηνόρροιας πρέπει να 
εστιάζεται στην αντιμετώπιση της υποκείμενης γενεσιουργού αιτίας. 

Δευτεροπακισ Δυςμθνόρροια



Κυςτικά 
Μορφϊματα 

Ωοκθκϊν



Ωοθηκικές κύστεις στις Έφηβες

Λειτουργικές

Απλή/ωοθυλακική
κύστη

Κύστη ωχρού σωματίου

Νεοπλασματικές

Όγκοι γεννητικών 
κυττάρων

Επιθηλιακοί όγκοι

Όγκοι του στρώματος 
της γεννητικής ταινίας

Μεσεγχυματικοί



Λειτουργικές κύστεις

Οι λειτουργικές κύστεις αποτελούν το 20% με 50% των 
ωοθηκικών όγκων.

Η ανάπτυξη απλών κύστεων είναι πολύ συχνή σε 
αυτήν την ηλικία.

• Ίσως συχνότερη από αυτήν που καταγράφεται διότι παραμένουν 
ασυμπτωματικές και είναι συνήθως τυχαία ευρήματα.

τις εφηβικές ωοθήκες συνυπάρχουν πολλαπλά 
ωοθυλάκια σε διάφορα στάδια.

Οι περισσότερες κύστεις δημιουργούνται λόγω 
ανωοθυλακιορρηξίας .



Κλινική εικόνα - Διερεύνηση

Εικόνα απλής κύστης στο U/S -
παρουσία συγκριμμάτων στις 
κύστεις ωχρού σωματίου.

Μπορεί να συνυπάρχει άλγος, 
διαταραχές ΕΡ, ή και δυσκοιλιότητα 
σε μεγάλες κύστεις.

Μπορεί να επισυμβεί ρήξη με 
επακόλουθο οξύ πόνο ή αιμορραγία 
αν πρόκειται για ωχρό σωμάτιο.



Αντιμετώπιση

Απλή παρακολούθηση

• Μπορεί να χορηγηθεί ΑΔ προκειμένου να κατασταλούν οι 
ωοθήκες.

• Δέν υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να επιβεβαιώνουν 
ότι τα ΑΔ επιταχύνουν την υποστροφή της κύστεως

Τποστρέφουν αυτόματα σε 3-4 μήνες

Ενδείξεις επέμβασης

• >6cm

• Παραμονή μορφώματος

• υμπτωματολογία



Νεοπλασματικές Κύστεις

• ε αντίθεση με τις λειτουργικές κύστεις 
εμφανίζουν πολύ συχνότερα συμπτώματα, αν 
και δεν αποκλείεται να είναι ασυμπτωματικές,

• Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετοι.

• Απολύτως απαραίτητη η αμφίχειρη
παιδογυναικολογική εξέταση διά του ορθού 
κάθε κοριτσιού με συμπτωματική κύστη.

• Σο μέγεθος του όγκου δεν συσχετίζεται με τον 
βαθμό κακοήθειας.

• Τπερβολική ευαισθησία και πόνος πρέπει να 
θέτει την υποψία συστροφής της ωοθήκης ή 
ρήξη του κυστικού μορφώματος.

Κλινική εμφάνιση



υστροφή ωοθήκης

Επείγουσα κατάσταση.

Αφορά στην περιστροφή της ωοθήκης γύρω 
από τον επιμήκη άξονά της εις τρόπον ώστε να 
παρεμποδίζεται η αιματική ροή προς αυτήν.

Κοιλιακό - πυελικό άλγος, ναυτία, έμμετοι, 
χαμηλός πυρετός.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΑΜΥΙΦΕΙΡΗ 
ΠΑΙΔΟΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ 
ΟΡΘΟ.

•Ευαισθησία σύστοιχου εξαρτήματος.

•Αυξημένο μέγεθος εξαρτήματος.



υστροφή ωοθήκης

• Ύπαρξη κυστικού μορφώματος 
άνω των 4-5 cm

U/S

• Προσπάθεια απεικόνισης της 
παρεμπόδισης αιματικής ροής 
προς την ωοθήκη.

• Δεν υπάρχουν σαφή 
δημοσιευμένα αποτελέσματα.

• Σο αποτέλεσμα εξαρτάται από 
την ικανότητα του 
υπερηχογραφιστή.

Doppler



υστροφή ωοθήκης

• Επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

• Επαναφορά αιματικής ροής 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
ωοθηκική λειτουργία.

Αντιμετώπιση



εξουαλικι Τγεία 
Αντιςφλλθψθ   

ΜΝ



υμβουλευτικι για Αντιςφλλθψθ

Οι παιδίατροι κα πρζπει να προςφζρουν ςυμβουλευτικι ςτισ 
ζφθβεσ για κζματα που αφοροφν ςτθ ςεξουαλικι υγεία και ςτθν 
αντιςφλλθψθ.

Είναι ανάγκθ να ενθμερϊνουν τουσ εφιβουσ για τισ 
αντιςυλλθπτικζσ μεκόδουσ οι οποίεσ είναι αςφαλείσ και 
κατάλλθλεσ για εκείνουσ.

Σα αντιςυλλθπτικά διςκία είναι μία αςφαλισ μζκοδοσ 
αντιςφλλθψθσ που προςφζρει επιπλζον άριςτο ζλεγχο τθσ Ε . Ρ .

• Αποτελοφν κεραπευτικι επιλογι για πλικοσ ςυχνϊν προβλθμάτων τθσ 
εφθβείασ όπωσ θ αραιομθνόρροια, θ ςυχνομθνόρροια, θ δυςμθνόρροια θ 
ακμι και ο δαςυτριχιςμόσ.



υμβουλευτικι για Αντιςφλλθψθ

Επιπλέον σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της American Academy of 
Pediatrics, του CDC, του ACOG, και του RCOG, οι ιατροί που 
παρέχουν συμβουλευτική για αντισύλληψη θα πρέπει να προτείνουν 
κάποια Αναστρέψιμη Μακράς Δράσης Αντισυλληπτική Μέθοδο   
(Long Acting Reversible Contraception – LARC).

ε αυτές συμπεριλαμβάνονται

•Σο ενδομήτριο σπείραμα
Σο υποδόριο ορμονικό εμφύτευμα

Μόνο αυτές οι μέθοδοι συσχετίζονται με μέιωση ανεπιθυμήτων
κυήσεων σε πραγματικές συνθήκες χρήσης σε πληθυσμούς 
εφήβων.



υμβουλευτικι για Αντιςφλλθψθ

Η επίδειξη της σωστής χρήσης του Προφυλακτικού καθώς και 
η επεξήγηση της αναγκαιότητας χρήσης σε ΚΑΘΕ σεξουαλική 
πράξη από την αρχή, σε υνδυασμό με κάποια LARC μέθοδο 
θα πρέπει να είναι βασικό μέλημα του Παιδιάτρου.

Είναι η πιο απλή, φθηνή και εύκολα προσβάσιμη μέθοδος 
τεκμηριωμένης προστασίας από σεξουαλικά μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις από

• Γονόκοκκο 

• Φλαμύδια

• Σριχομοναδα

• Ιούς όπως HSV, HPV, HIV 



εξουαλικι Τγεία

Ο Παιδίατρος λόγω της πιθανής μακροχρόνιας σχέσης 
με την έφηβο, είναι ο ιατρός που μπορεί να την 
προσεγγίσει καλύτερα προκειμένου να προσφέρει ένα μη 
επικριτικό περιβάλλον στο οποίο η έφηβη να μπορέσει να 
εκφράσει τις ανησυχίες της για θέματα που αφορούν:

• στις διαφυλικές σχέσεις

• στην ορθή χρήση των αντισυλληπτικών μεθόδων

• στους τρόπους προστασίας από ΜΝ

Οι Παιδίατροι δεν πρέπει να λησμονούν να ενημερώνουν 
συνεχώς τα ιστορικά των ασθενών τα οποία τηρούν για 
θέματα που αφορούν τις σεξουαλικές συνήθειες .



Screening για ΜΝ ςε ενεργείσ ζφθβεσ

Γονόκοκκος - Φλαμύδια

• Κολπικό επίχρισμα

• Ετήσιο screening

• Έλεγχος εντός 60 ημερών από επαφή με γνωστό φορέα

Σριχομονάδες

• Δεν είναι απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος σε 
ασυμπτωματικές έφηβες, παρά μόνο σε έφηβες με 
υψηλού κινδύνου εξ. υμπεριφορά.



Screening για ΣΜΝ ςε ενεργείσ ζφθβεσ

ύφιλη

• Δεν είναι απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος.

Επανέλεγχος για Γονόκοκκο και Φλαμύδια συστήνεται

• 3 μήνες μετά από την θεραπεία της λοίμωξης,

• ανεξάρτητα από την θεραπεία ή μη του συντρόφου. 

Επανέλεγχος ασθενών με τριχομονάδα είναι 
απαραίτητος 3 μήνες μετά την θεραπεία, ή όποτε αυτό 
είναι δυνατόν στο επόμενο έτος.



Ο Παιδίατροσ αποτελεί το πρϊτο καταφφγιο 
τόςο τθσ ζφθβθσ, όςο και τον γονζων τθσ για 
κάκε πρόβλθμα υγείασ που μπορεί να 
ανακφψει, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
γυναικολογικϊν προβλθμάτων.

Η δομθμζνθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του 
Παιδιάτρου και τθσ νεαρισ αςκενοφσ τον 
κακιςτά ιδανικό για τθν ςυμβουλευτικι ςε 
κζματα αναπαραγωγικισ υγείασ.

υμπεραςματικά



Ευχαριςτώ πολύ

Ε. Δεληγεώρογλου


