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Πρόγευση από τις αναμενόμενες αναθεωρημένες για το 2015 συστάσεις της EULAR 

σχετικά με την αναπαραγωγή, κύηση και εμμηνόπαυση σε γυναίκες με ΣΕΛ ή ΑΦΣ, οι 

οποίες  ανακοινώθηκαν με τη μορφή abstract στο τελευταίο EULAR (2). Μεταξύ άλλων 

συνιστάται: 

 Διατήρηση γονιμότητας με ανάλογα gonadotropin-releasing hormone (GnRH) πριν 

την θεραπεία με αλκυλιωτικούς παράγοντες, όπως cyclophosphamide 

 Εμβολιασμός γυναικών με σταθερή νόσο 

για Human papilloma virus (HPV) 

 Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από 

τους στόματος αντισυλληπτικά ή άλλα 

μέτρα ελέγχου κύησης, να υπολογίζονται 

ο πιθανός κίνδυνος θρόμβωσης σε ΑΦΣ και η ενεργότητα νόσου στον ΣΕΛ  

 Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα μπορούσε να είναι μια επιλογή σε ασθενείς με 

σταθερή ή ανενεργό νόσο  

 Η ενεργότητα της νόσου, οι ορολογικοί δείκτες, και η νεφρική λειτουργία θα πρέπει 

να παρακολουθούνται στενά σχετικά με ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης (πχ 

προεκλαμψία, προωρότητα) ή έξαρση νόσου  

 Παρακολούθηση του εμβρύου, και με US, κυρίως σε υψηλού κινδύνου κυήσεις και 

κυρίως την 24-28η εβδομάδα, με σκοπό τον έλεγχο πλακουντιακής ανεπάρκειας ή 

άλλων προβλημάτων  

 Ηχοκαρδιαγράφημα εμβρύου σε υποψία αρρυθμίας, κυρίως σε γυναίκες με anti- 

Ro ή anti- La  

 Hydrochloroquine, glucocorticoids, azathioprine, cyclosporine-A, tacrolimus και 

intravenous immunoglobulin μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

εξάρσεων της νόσου κατά τη διάρκεια της  κύησης  



Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης 
και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 

Αποτελεί επίσης εύρημα  μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης  γνώσης 
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα  σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη 

 

 Σε μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σταθερή νόσο και χωρίς αντι-

φωσφολιπιδικά αντισώματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  ορμονική θεραπεία 

σε σοβαρά αγγειοκινητικά συμπτώματα  

 Ασυμπτωματικός έλεγχος για κακοήθεια και κυρίως για προκαρκινικές βλάβες 

τραχήλου, απαιτείται σε ασθενείς υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή  
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