
Εισαγωγή

Η φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία στη γυναίκα περιλαμβάνει επανα-
λαμβανόμενους κύκλους ωοθυλακικής ανάπτυξης, ωορρηξίας, ανάπτυξης 

του ωχρού σωματίου και υποστροφής αυτού. Το πρότυπο αυτό των φυσιολογικών 
ωορρηκτικών κύκλων επιτυγχάνεται μέσω της αρμονικής συνεργασίας του άξο-
να υποθάλαμου-υπόφυσης-ωοθηκών. Η εμμηνόπαυση σηματοδοτεί το τέλος της 
αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας αφού προηγηθεί μια φάση μετάβασης που 
χαρακτηρίζεται από σημαντικές μεταβολές στην παλίνδρομη ρύθμιση της υποθα-
λαμο-υποφυσιακής μονάδας από τη γηράσκουσα ωοθήκη. Στη φάση αυτή, υπάρ-
χει προοδευτική μείωση της κανονικότητας των εμμηνορρυσιακών κύκλων λόγω 
σημαντικών μεταβολών στα επίπεδα της οιστραδιόλης της FSH και των ανασταλτι-
νών παράλληλα με τη σημαντική μείωση της δεξαμενής των ωοθυλακίων και που 
μπορεί να συνοδεύονται από ποικίλου βαθμού συμπτωματολογία όπως εξάψεις, 
διαταραχές του ύπνου, κατάθλιψη και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία1. Σήμερα 
που λόγω συνθηκών ζωής, η ηλικία τεκνοποίησης για τις γυναίκες έχει μετακινηθεί 
στη 3η - 4η δεκαετία της ζωής, είναι σημαντικό για τους ιατρούς να κατανοήσουν 
την πολυπλοκότητα των νευροενδοκρινικών και ωοθηκικών μεταβολών της γή-
ρανσης του αναπαραγωγικού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουν αφε-
νός την υπογονιμότητα σε γυναίκες όψιμης αναπαραγωγικής ηλικίας και αφετέρου 
τη συμπτωματολογία της περιεμμηνόπαυσης.

Ορισμοί
Σαν μετάβαση στην εμμηνόπαυση ή περιεμμηνόπαυση ορίζεται το χρονικό διά-
στημα που ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων διαταραχών του κύκλου και τε-
λειώνει 12 μήνες μετά την τελευταία έμμηνο ρύση. Διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 
3 χρόνια και περιλαμβάνει τις ορμονικές και κλινικές διαταραχές που χαρακτηρί-
ζουν το τέλος της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας.

Μετάβαση στην εµµηνόπαυση:
παθοφυσιολογία, συµπτωµατολογία

και αντιµετώπιση
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 Ο όρος εμμηνόπαυση αναφέρεται στην οριστική παύση της εμμήνου ρύσεως 
λόγω πλήρους εξάντλησης της δεξαμενής των ωοθυλακίων και τοποθετείται χρο-
νικά 12 μήνες μετά την τελευταία έμμηνο ρύση.
 Ο όρος κλιμακτήριος περίοδος αναφέρεται σαν η περίοδος της ζωής μιας γυναί-
κας που βρίσκεται μεταξύ της αναπαραγωγικής ζωής και του γήρατος αλλά σήμε-
ρα δεν χρησιμοποιείται πλέον γιατί στερείται επιστημονικής βάσης.

Στάδια της γήρανσης του αναπαραγωγικού συστήματος
Παρά τη μεγάλη αλλαγή στον αριθμό και την ποιότητα των ωοθυλακίων, κατά την 
τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής, η γήρανση των ωοθηκών δε διακρίνεται εύ-
κολα. Τα γεγονότα που αναγνωρίζονται είναι οι διαταραχές του κύκλου και η εμ-
μηνόπαυση. Η έναρξη της ελαττωμένης γονιμότητας και η επακόλουθη απώλεια 
αυτής -απώλεια της ικανότητας δημιουργίας βιώσιμης εγκυμοσύνης που οδηγεί 
στη γέννηση ενός παιδιού- δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Από διάφορες πηγές, έχει 
καταστεί σαφές ότι η γονιμότητα μειώνεται σταδιακά από την ηλικία των 30 και 
μετά2. Το πρώτο κλινικό σύμπτωμα γήρανσης της αναπαραγωγικής λειτουργίας, 
είναι μια βράχυνση του εμμήνου κύκλου κατά 2-3 ημέρες3. Μόνο όταν υπάρχει ση-
μαντική μείωση του αριθμού των ωοθυλακίων γίνονται αντιληπτές οι διαταραχές 
του κύκλου. Ο ανεπαρκής αριθμός των ωοθυλακίων οδηγεί σε αραιομηνόρροια.
 Αυτό το στάδιο της γήρανσης των ωοθηκών αναφέρεται ως μετάβαση στην εμ-
μηνόπαυση η οποία εκτείνεται μέχρι την τελευταία έμμηνο ρύση και θα πρέπει να 
διακρίνεται από την περιεμμηνόπαυση η οποία περιλαμβάνει επίσης το έτος μετά 
την τελευταία έμμηνο ρύση. Η έναρξη της μετάβασης στην εμμηνόπαυση σημει-
ώνεται κατά μέσο όρο στην ηλικία των 46 ετών, με μια διακύμανση από 34 με 54 
έτη4,5,6. Η τελευταία έμμηνος ρύση (εμμηνόπαυση), μπορεί να αναγνωριστεί μόνον 
εκ των υστέρων7 και εμφανίζεται στη μέση ηλικία των 51 ετών 5, με ένα εύρος δια-
κύμανσης από 40 μέχρι 60 ετών2,5,6. Για τις ελληνίδες, η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης 
είναι τα 48.7 έτη8.
 Μια σταθερή χρονική σχέση πιστεύεται ότι υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων φά-
σεων της μετάβασης στην εμμηνόπαυση9. Η σωστή πρόβλεψη της ηλικίας εμμη-
νόπαυσης είναι σημαντική διότι μπορεί να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες που 
αφορούν στη διάρκεια γονιμότητας της γυναίκας. Ήδη από τον 19ο αιώνα είχε 
παρατηρηθεί συσχέτιση της πρώιμης απώλειας της γονιμότητας (ηλικία τελευταί-
ου τοκετού περίπου στα 35 έτη) με το μειωμένο ποσοστό γεννήσεων στις ηλικίες 
20-30 ετών. Αυτό υποδηλώνει ότι η πρώιμη υπογονιμότητα εμφανίζεται πριν από 
την ηλικία των 30 ετών και επιπλέον φαίνεται να συνδέεται στενά με την πρώιμη 
εμφάνιση εμμηνόπαυσης10.
 Ο χρόνος εμφάνισης των διαταραχών του κύκλου έχει σταθερή εμφάνιση πριν 
την εμμηνόπαυση και είναι ανεξάρτητος της ηλικίας (Σχήμα 1).



Σχήµα 1 Ταξινόµηση των σταδίων της γήρανσης του αναπαραγωγικού συστήµατος (STRAW) (Ref 4)

Παθοφυσιολογία
Η εμμηνόπαυση είναι το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία της γήρανσης του γυναι-
κείου αναπαραγωγικού συστήματος και σχετίζεται με δύο κυρίως παθοφυσιολογι-
κές οντότητες: την εξάντληση των ωοθυλακίων και τις επακόλουθες ενδοκρινικές 
μεταβολές του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκες11.

Κάθε γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής αποκτά ένα συγκεκριμένο 
αριθμό ωοκυττάρων. Στο μέσο περίπου της εμβρυϊκής ανάπτυξης, οι ωοθήκες 
περιέχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό (δεξαμενή), περίπου 6-7 εκατομμύρια, ωο-
κυττάρων που περιβάλλονται από ένα στρώμα κοκκιωδών κυττάρων (αρχέγονα 
ωοθυλάκια). Κατά τη γέννηση, παραμένουν μόνο 1-2 εκατομμύρια αρχέγονα ωο-
θυλάκια λόγω ταχείας απώλειας της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών με τη διαδικα-
σία της απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος). Μετά τη γέννηση, 
ο ρυθμός απώλειας επιβραδύνεται έτσι ώστε κατά την εμμηναρχή τουλάχιστον 
300.000 με 400.000 αρχέγονα ωοθυλάκια να παραμένουν στις ωοθήκες8. Κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας, ο ρυθμός ατρησίας των ωοθυ-
λακίων είναι σταθερός, περίπου 1000 ωοθυλάκια ανά γεννητικό κύκλο μέχρι της 
ηλικίας των 35 ετών και ακολούθως επιταχύνεται με αποτέλεσμα ο αριθμός τους 
να πέσει κάτω των 1000 κατά την εμμηνόπαυση12.
 Με την πάροδο της ηλικίας, υπάρχει μια σταδιακή ελάττωση τόσο της ποσότητας 
όσο και της ποιότητας των ωοθυλακίων8. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των αρχέγο-
νων ωοθυλακίων απαιτεί πολύπλοκες τεχνικές για να πραγματοποιηθεί αλλά από 
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τέσσερες μεγάλες μελέτες που υπάρχουν συμπεραίνεται ότι ο ρυθμός ελάττωσης 
αυτών γίνεται σε δύο φάσεις, με σαφή επιτάχυνση γύρω στην ηλικία των 38 ετών 
περίπου 7.
 Εκτός από την ελάττωση του αριθμού των ωοθυλακίων υπάρχει και ελάττωση 
της ποιότητας των ωοθυλακίων μετά την ηλικία των 31 ετών και φυσικά παράλλη-
λη μείωση της γονιμότητας (Σχήμα 2). Η ελάττωση της ποιότητας των ωοκυττάρων 
πιστεύεται ότι οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού ανευπλοειδίας σε γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας13.

Σχήµα 2 Απεικόνιση του αριθµού των αρχέγονων ωοθυλακίων και της χρωµοσωµιακής ποιότητας των 
ωοκυττάρων σε σχέση µε την ηλικία (Ref.14,15)

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας, η παλμική έκκριση της 
GnRH από τον υποθάλαμο εξασφαλίζει την παλμική έκκριση των γοναδοτροπινών 
από την υπόφυση. Η αύξηση της FSH ξεκινά με την ελάττωση των στεροειδών της 
ωοθήκης και της ανασταλτίνης Α, μετά την υποστροφή του ωχρού σωματίου από 
τον προηγούμενο κύκλο16,17. Οι σχετικά υψηλές τιμές FSH κατά τη μετάβαση από 
την ωχρινική στην παραγωγική φάση του κύκλου, καθιστούν δυνατή την στρατο-
λόγηση ενός αριθμού ωοθυλακίων με άντρο (περίπου 20) που είναι ευαίσθητα στη 
δράση της FSH αλλά και της οιστραδιόλης και των ανασταλτινών. Στη συνέχεια, η 
ελάττωση της FSH μέσω της αρνητικής παλίνδρομης αλληλορύθμισης που ασκεί-



ται από την οιστραδιόλη και την ανασταλτίνη Β είναι απαραίτητη για την επιλογή 
μόνο ενός κυρίαρχου ωοθυλακίου το οποίο είναι το πλέον ευαίσθητο στη δράση 
της FSH 18,19,15.
 Η ωοθήκη εκκρίνει στεροειδή (οιστραδιόλη, προγεστερόνη και ανδρογόνα) και 
πεπτιδικές ορμόνες (ανασταλτίνες) κάτω από τον έλεγχο των γοναδοτροπινών, και 
την ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Müller (AMH) ανεξάρτητα από τις γονα-
δοτροπίνες.
 Η LH ρυθμίζει την παραγωγή ανδρογόνων από την έσω θήκη και συνεπώς τη 
σύνθεση οιστραδιόλης μέσω της αρωματοποίησης αυτών στα κοκκιώδη κύττα-
ρα. Είναι απαραίτητη στην όψιμη παραγωγική φάση για την ανάπτυξη του επικρα-
τούντος ωοθυλακίου, την ωορρηξία και το σχηματισμό του ωχρού σωμάτιου. Στο 
τέλος της ωχρινικής φάσης, υπάρχει πτώση της προγεστερόνης, της οιστραδιόλης 
και της ανασταλτίνης Α ορού με επακόλουθη αύξηση της ανασταλτίνης Β και της 
FSH στην έναρξη του επόμενου κύκλου.
 Η ανασταλτίνη Α ακολουθεί τις διακυμάνσεις της οιστραδιόλης κατά τη διάρκεια 
του εμμήνου κύκλου. Η ανασταλτίνη Β εκκρίνεται κυρίως από τα μικρότερα ωο-
θυλάκια με άντρο και τα επίπεδα της στον ορό μειώνονται με την ανάπτυξη του 
επικρατούντος ωοθυλακίου20. Η ΑΜΗ παράγεται από τα κοκκιώδη κύτταρα των μι-
κρών, αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων μέχρι αυτά να φτάσουν στη φάση «επιλογής 
του επικρατούντος ωοθυλακίου». Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι πιθανά 
συμμετέχει στη στεροειδογένεση στα κοκκιώδη κύτταρα αφού τα επίπεδα της στο 
θυλακικό υγρό μικρών ωοθυλακίων με άντρο σχετίζονται με αυτά της οιστραδιό-
λης21.
 Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, οι ενδοκρινικές διαταραχές σχετίζονται 
άμεσα με τη μείωση του αριθμού των ωοθυλακίων και αφορούν κυρίως στη παρα-
γωγική φάση του κύκλου και λιγότερο στην ωχρινική.
 Η μονοσήμαντη αύξηση των επιπέδων της FSH σε γυναίκες της όψιμης ανα-
παραγωγικής ηλικίας έχει ήδη περιγραφεί από το 1975 από τους Sherman και 
Korenman. Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν 
αυτή τη παρατήρηση και σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή είναι το επακόλουθο της 
σημαντικής μείωσης του αριθμού των ωοθυλακίων με άντρο και της παράλληλης 
μείωσης της παραγόμενης ανασταλτίνης Β.
 Η εμφάνιση αυξημένων επιπέδων FSH σε γυναίκες της όψιμης αναπαραγωγικής 
ηλικίας οι οποίες όμως εξακολουθούν να έχουν τακτικό κύκλο, έχει επιπτώσεις στη 
λειτουργία των ωοθηκών. Μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επικρατούντος ωο-
θυλακίου σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με μικρότερη παραγωγική φάση του κύ-
κλου22. Η ανάπτυξη του επικρατούντος ωοθυλακίου και η έκκριση της οιστραδιόλης 
σε συγχρονισμό με την αιχμή της LH εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε γυναίκες 
νεαρής ηλικίας με φυσιολογικό κύκλο. Αυτό δείχνει πως το επικρατούν ωοθυλάκιο 
ξεκινά να αναπτύσσεται αρκετά νωρίς ακόμα και πριν από την έμμηνο ρήση με τα 
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υψηλότερα επίπεδα οιστραδιόλης κατά την πρώιμη παραγωγική φάση του κύκλου 
16,23,21. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν πως η γρήγορη ανάπτυξη του ωο-
θυλακίου μπορεί να είναι μια άλλη εξήγηση της βράχυνσης του κύκλου και των υψη-
λότερων επιπέδων της οιστραδιόλης στην πρώιμη παραγωγική φάση 21.
 Τα υψηλά επίπεδα της FSH στην πρώιμη παραγωγική φάση θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη περισσότερων από ένα επικρατούντων ωοθυλακίων24, προκαλώντας 
αύξηση των επιπέδων οιστραδιόλης και αυξημένη επίπτωση διζυγωτικών διδύμων 
22. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν είναι απαραίτητη αυτή η αύξηση της FSH για 
τη διατήρηση φυσιολογικού κύκλου και της γονιμότητας όταν ελαττωθεί αρκετά ο 
αριθμός των ωοθυλακίων. Τέλος έχει προταθεί η βλαπτική δράση των αυξημένων 
επιπέδων της FSH στην ποιότητα των ωοκυττάρων25.
 Τα επίπεδα οιστραδιόλης και ανασταλτίνης Α παραμένουν αναλλοίωτα κατά την 
πρώιμη φάση της μετάβασης στην εμμηνόπαυση 18,26. Μόνο όταν οι περίοδοι αμη-
νόρροιας γίνουν μακροχρόνιες θα υπάρξει πτώση στα επίπεδα της οιστραδιόλης 
και της ανασταλτίνης Α, με απώλεια της αρνητικής παλίνδρομης αλληλορύθμισης 
23,22. Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι η οιστραδιόλη και η ανασταλτίνη Α ελατ-
τώνονται σχετικά αργά στη διαδικασία γήρανσης.
 Ακόμα, διάφορες μελέτες υποστηρίζουν μια εξαρτώμενη από την ηλικία ελάτ-
τωση της κατά ώσεις έκκρισης της GnRH και της LH καθώς επίσης μια απώλεια 
της θετικής παλίνδρομης αλληλορύθμισης της οιστραδιόλης πιθανά λόγω έλλει-
ψης στεροειδικών και άλλων ωοθηκικών παραγόντων που οδηγούν σε παύση της 
λειτουργίας των ωοθηκών, παρά τον ικανό αριθμό λειτουργικών ωοθυλακίων27.
 Η ενδοκρινολογία της ωχρινικής φάσης δε φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά 
με την πάροδο της ηλικίας. Εάν η ωορρηξία είναι φυσιολογική, τα επίπεδα οιστρα-
διόλης, προγεστερόνης και της ανασταλτίνης Α από το ωχρό σωμάτιο φαίνονται 
αμετάβλητα σε σχέση με άτομα νεότερης ηλικίας28. Η διαταραγμένη λειτουργία 
του ωχρού σωμάτιου μπορεί να παίξει ρόλο στα επίπεδα της FSH κατά τη μετά-
βαση από την ωχρινική στην παραγωγική φάση του κύκλου ή να επηρεάσει την 
ποιότητα του ενδομητρίου μέσω ανεπάρκειας της ωχρινικής φάσης. Μελέτες που 
αφορούν τα επίπεδα της προγεστερόνης κατά την ωχρινική φάση, έχουν δείξει μια 
μικρή αλλά μετρητή μείωση της αποβολής των παραγώγων αυτής σε φαινομενι-
κά ωορρηκτικούς κύκλους, εύρημα που συνηγορεί στη προδευτική έκπτωση της 
ωχρινικής λειτουργίας κατά τη μετάβασης στην εμμηνόπαυση16,29,30.
 Αντιφατικά αποτελέσματα υπάρχουν επίσης σε σχέση με την έκκριση ανασταλ-
τίνης Α κατά την ωχρινική φάση31. Το συμπέρασμα είναι ότι αλλαγές της ανασταλ-
τίνης Α δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την αύξηση της FSH. Επίσης 
μεταβολές της ωχρινικής φάσης λαμβάνουν χώρα κατά την όψιμη φάση της περι-
εμμηνόπαυσης όταν οι διαταραχές του κύκλου έχουν είδη εγκατασταθεί.
 Διάφορες μελέτες έδειξαν μια σταδιακή μείωση των επιπέδων των ανδρογό-
νων, μεταξύ της ηλικίας των 20-45 ετών. Κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, 



η τεστοστερόνη ελάχιστα επηρεάζεται αλλά η μείωση των επιπέδων της SHBG σε 
αυτή τη φάση δημιουργεί μια κατάσταση «σχετικής υπερανδρογοναιμίας»33,34. Μέ-
χρι στιγμής, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οι ωοθήκες ευθύνονται για αυτές τις 
αλλαγές. Τέλος, τα επίπεδα της θειϊκής Δεϋδροεπιανδροστερόνης συνεχίζουν να 
μειώνονται με την ηλικία και δεν επηρεάζονται από την εμμηνόπαυση35.

Σχήµα 3 Η γήρανση του αναπαραγωγικού συστήµατος (Ref)

Νεότεροι δείκτες προσδιορισμού της μετάβασης στην εμμηνόπαυση

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 20 με 150 ωοθυλάκια (διαμέτρου 0,05-2,00mm) σε 
οποιαδήποτε φάση του κύκλου στις ωοθήκες γυναικών ηλικίας 25-40 ετών. Αυτά 
τα ωοθυλάκια είναι πολύ μικρά για να γίνουν διακριτά με τις κλασικές απεικονιστι-
κές μεθόδους37. Ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα ωοθυλάκια γίνονται μεγαλύτερα 
από 2mm σε διάμετρο, είναι ευαίσθητα στη δράση της FSH και καθώς το μέγεθος 
τους φτάνει τα 2-10mm σε διάμετρο μπορούν να μετρηθούν με ενδοκολπικό υπε-
ρηχογράφημα 17. Ο αριθμός των αρχέγονων ωοθυλακίων στις ωοθήκες φαίνεται 
πως σχετίζεται με τον αριθμό αυτών των ωοθυλακίων (με άντρο) σε όλες τις ηλι-
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κίες38. Με την πάροδο λοιπόν της ηλικίας, υπάρχει μια ελάττωση του αριθμού των 
ωοθυλακίων με άντρο όμως η ποιότητα τους δεν μπορεί να διευκρινιστεί με το 
υπερηχογράφημα.

Οι ανασταλτίνες Α και Β είναι διμερή πολυπεπτίδια τα οποία εκκρίνονται από τα 
κοκκιώδη κύτταρα των ωοθυλακίων 19. Η ανασταλτίνη Β εκκρίνεται κυρίως στην 
παραγωγική φάση 21. Παρόλο που η ανασταλτίνη Α έχει την ικανότητα να κατα-
στέλλει την FSH από την υπόφυση αυτό δεν έχει δειχθεί για την ανασταλτίνη Β η 
οποία ωστόσο συμμετέχει στην ωοθυλακιογένεση με παρακρινική δράση39.
 Η ανασταλτίνη B πιστεύεται ότι αποτελεί άμεσο δείκτη της ωοθηκικής εφεδρείας 
επειδή παράγεται κυρίως από τα ωοθυλάκια με άντρο που είναι ευαίσθητα στη 
δράση της FSH. Η ελάττωση της ανασταλτίνης Β με την πάροδο της ηλικίας, συ-
νοδεύεται από αυξημένη FSH και ελάττωση της ποιότητας των ωοκυττάρων, με 
επακόλουθη υπογονιμότητα. Η ανασταλτίνη Β δεν παρουσιάζει σταδιακή πτώση 
με την ηλικία, σχετίζεται άμεσα με τα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια και επηρεάζεται 
από τις διακυμάνσεις της ωοθηκικής λειτουργίας ειδικά στη φάση της γήρανσης 
γιαυτό αποτελεί καλύτερο δείκτη της λειτουργικότητας των ωοθηκών παρά των 
εφεδρειών αυτής40.

Είναι μία διμερής γλυκοπρωτείνη που παράγεται αποκλειστικά από τα κοκκιώδη 
κύτταρα των πρωτογενών, των δευτερογενών και των ωοθυλακίων με μικρό άντρο 
(2-6mm) 31. Η παραγωγή της ξεκινά με τη διαφοροποίηση των αρχέγονων ωοθυ-
λακίων σε πρωτογενή. Παρόλο που έχει κυρίως παρακρινική και αυτοκρινική δρά-
ση στα ωοθυλάκια, μετρήσιμες ποσότητες AMH μπορούν να εμφανιστούν στον 
ορό41. Τα ωοθυλάκια με άντρο είναι πιθανά η κύρια πηγή παραγωγής της AMH 
επειδή έχουν μεγάλο αριθμό κοκκιωδών κυττάρων. Το ωοθυλάκιο παύει να εκκρί-
νει AMH τη στιγμή που γίνεται επικρατoύν. Ο αριθμός των ωοθυλακίων με μικρό 
άντρο είναι άμεσα σχετιζόμενος με το συνολικό αριθμό των αρχέγονων ωοθυλακί-
ων (δεξαμενή)35. Η AMH στον ορό είναι μη ανιχνεύσιμη κατά την εμμηνόπαυση36. 
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ΑΜΗ μπορεί να είναι ο καλύτερος δείκτης πρώιμης 
εμμηνόπαυσης42 και επιπλέον εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι η μέτρηση της μπορεί 
να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου43.

Συμπτωματολογία
Στα αρχικά στάδια της περιεμμηνόπαυσης, ο έμμηνος κύκλος γίνεται βραχύτερος 
λόγω σμίκρυνσης της παραγωγικής φάσης σαν αποτέλεσμα της αυξημένης επιλο-
γής επικρατούντων ωοθυλακίων από τα ήδη αυξημένα επίπεδα της FSH, στο τέ-



λος της ωχρινικής φάσης του προηγούμενου κύκλου 3,4. Στη συνέχεια, εμφανίζεται 
αραιομηνόρροια με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του επικρατούντος ωοθυλακί-
ου, ανωοθυλακιορρηκτικοί κύκλοι και λειτουργικές αιμορραγίες από τις μεγάλες 
διακυμάνσεις των επιπέδων των οιστρογόνων και την απουσία λειτουργίας του 
ωχρού σωματίου 27. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται περίοδοι αμηνόρροιας 60 ημερών 
ή και περισσότερο.
 Ως τελική απώλεια της κυκλικής λειτουργίας των ωοθηκών ορίζεται η τελευταία 
έμμηνος ρήση ακολουθούμενη από 12μηνη αμηνόρροια (εμμηνόπαυση). Παρόλο 
που ο αριθμός των υπολειπόμενων ωοθυλακίων είναι μικρός για να διατηρηθεί έμ-
μηνος ρήση, υπολειπόμενη ωοθηκική δραστηριότητα μπορεί να εμφανισθεί κατά 
τη διάρκεια του 1ου έτους μετά την εμμηνόπαυση όπως αυτό αποδεικνύεται από 
τα μετρημένα επίπεδα οιστραδιόλης πριν την εμμηνόπαυση 40.
 Κατά την περιεμμηνόπαυση, οι ορμονικές μεταβολές προηγούνται των κλινικών 
εκδηλώσεων αρκετούς μήνες ή και χρόνια. Παρά τις όποιες διακυμάνσεις των οι-
στρογόνων κατά την περίοδο αυτή, τα επίπεδα τους είναι κατά κανόνα είναι αυξη-
μένα. Εξαιτίας αυτών των διακυμάνσεων εμφανίζονται τα αγγειοκινητικά συμπτώ-
ματα44, εξάψεις και εφιδρώσεις όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι χαμηλά, 
καθώς επίσης πάχυνση του ενδομητρίου και μηνορραγίες επί αυξημένων επιπέδων 
των οιστρογόνων. Υπάρχει επίσης τάση αύξησης του μεγέθους πολυπόδων και ινο-
μυωμάτων που προκαλούν μητρορραγίες. Οι απότομες αλλαγές στην ψυχική σφαί-
ρα των γυναικών-κατάθλιψη, αϋπνία και ευερεθιστότητα- που εμφανίζονται κατά 
την μετάβαση στην εμμηνόπαυση οφείλονται στις μεταβολές των οιστρογόνων, 
στην αυξημένη δραστηριότητα του άξονα υποθάλαμος- υπόφυση- επινεφρίδια 
καθώς επίσης στην αυξημένη παραγωγή της νοραδρεναλίνης. Όσον αφορά τον 
μεταβολισμό των οστών παρατηρούνται αυξημένοι δείκτες οστικής απορρόφη-
σης χωρίς παράλληλη αύξηση των δεικτών σχηματισμού. Αυτό έχει σαν συνέπεια η 
οστική πυκνότητα (κυρίως το σπογγώδες οστό) να ελαττώνεται κατά 2% ανά έτος 
παρά την αυξημένη ποσότητα των οιστρογόνων.
 Κατά τις πρώτες φάσεις της περιεμμηνόπαυσης η διάρκεια του κύκλου ελαττώ-
νεται εξαιτίας της ελάττωσης της παραγωγικής φάσης. Η παραγωγική φάση διαρ-
κεί κατά μέσο όρο 8 ημέρες και οφείλεται στην υπερδιέγερση των ωοθηκών από 
τις αυξημένες γοναδοτροφίνες Οι περισσότεροι κύκλοι είναι ανωορρηκτικοί, η γο-
νιμότητα είναι ελαττωμένη και αποβολές συμβαίνουν στις περισσότερες περιπτώ-
σεις όταν επιτευχθεί σύλληψη. Στη συνέχεια η διάρκεια του κύκλου αυξάνει λόγω 
των ελαττωμένων ωοθηκικών εφεδρειών και εμφανίζεται κάθε 2 έως 3 μήνες μέχρι 
την οριστική παύση.

Συμπεράσματα
Η μετάβαση στην εμμηνόπαυση είναι μια περίοδος της ζωής της γυναίκας κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα μια αλληλουχία σημαντικών μεταβολών στη φυσιολογία 
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του αναπαραγωγικού συστήματος. Η εκσεσημασμένη μείωση της ποσότητας και 
της ποιότητας των ωοθυλακίων αποτελεί το κεντρικό φαινόμενο που ακολουθείται 
από ποικίλες ορμονικές μεταβολές, την εμφάνιση ακανόνιστων κύκλων, ψυχολογι-
κών και αγγειοκινητικών συμπτωμάτων και με κατάληξη την οριστική παύση της 
εμμήνου ρύσεως.
 Η αντιμετώπιση των κλινικών συνεπειών της γήρανσης του αναπαραγωγικού 
συστήματος και κυρίως της σχετιζόμενης με την ηλικία υπογονιμότητας, παρε-
μποδίζεται από την δυσκολία αναγνώρισης των γυναικών με χαμηλό προσδόκιμο 
αναπαραγωγής. Η διεξαγωγή και άλλων προοπτικών μελετών γύρω από τη μετά-
βαση στη εμμηνόπαυση, σε συνδυασμό με δυναμικές δοκιμασίες και γονιδιακές 
αναλύσεις θα βοηθήσουν στο μέλλον στην πρώιμη αναγνώριση και αντιμετώπιση 
της ωοθηκικής γήρανσης.
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