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 5 Ο λόγος των ουδετερόφιλων προς τα λεμφοκύτταρα (Neutrophil to Lymphocyte Ratio - NLR) 
  ως νέος προγνωστικός δείκτης περιγεννητικής έκβασης σε παθολογικές κυήσεις
  Χριστοφοράκη Βικτωρία, Συριστατίδης Χαράλαμπος, Σαλαμαλέκης Γεώργιος, 
  Βράντζα Τερέζα, Παπαντωνίου Νικόλαος 

Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα (NLR) είναι ένας αναδυόμενος προγνωστικός δείκτης για δι-
άφορες νόσους όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η εν λόγω ανασκόπηση έχει ως σκοπό να ανα-
δείξει τις νόσους και τις επιπλοκές στην εγκυμοσύνη στις οποίες το NLR έχει βρεθεί υψηλό, έτσι ώστε η χρήση του 
μελλοντικά να βελτιώσει την πρόγνωση στην κύηση σε γυναίκες που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για μαιευτικά 
συμβάματα και επιπλοκές.

 13 Επιγενετικές τροποποιήσεις στην ενδομητρίωση
  Μολυμπάκης Αριστείδης, Φρούντζας Μάξιμος, Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, 
  Μπακογιάννης Ιωάννης, Περρέα Δέσποινα, Περγιαλιώτης Βασίλειος 

Οι επιγενετικές αλλαγές που παρατηρούνται στα ενδομητριωσικά κύτταρα φαίνεται  να ακολουθούν ένα συγκεκρι-
μένο πρότυπο οδηγώντας σε μεταβολές της έκφρασης των υποδοχέων των οιστρογόνων και της προγεστερόνης. Η 
μελέτη των μηχανισμών αυτών μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει σε νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

 25 Πρόκληση ωοθυλακιορηξίας σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
  Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Μαστοράκος Γεώργιος, Γουλής Γ. Δημήτριος, Κουστά Ελένη

Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί την πιό συχνή ορμονική διαταραχή σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας, καθώς και πιό συχνή αιτία ανωοθυλακιορρηξίας στις γυναίκες με υπογονιμότητα. Ο στόχος της 
παρούσας ανασκόπησης  είναι να αναλυθούν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την αντιμετώπιση της ανωοθυλακι-
ορρηξίας στις γυναίκες αυτές

 43 Συνδυασμός τραυματισμού ενδομητρίου και της στρατηγικής κατάψυξης κατάψυξης 
  όλων των εμβρύων. Μια νέα υποσχόμενη τεχνική σε γυναίκες με ιστορικό επανειλημμένων 
  αποτυχιών εμφύτευσης σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης
  Ρήγος Ιωάννης, Μπάσιος Γεώργιος, Σαλαμαλέκης Γεώργιος, Βράντζα Τερέζα, 
  Συριστατίδης Χαράλαμπος

Η στρατηγική της κατάψυξης όλων των εμβρύων (“freeze all policy”) και η μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων σε 
επόμενο κύκλο αποτελεί μία νέα εναλλακτική για την αντιμετώπιση . των επανειλημμένων αποτυχιών εμφύτευσης. 
Μία μέθοδος που πρόσφατα υπόσχεται να αυξήσει την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου και ειδικά στις περιπτώ-
σεις αυτές είναι αυτή του τραυματισμού του ενδομητρίου. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διε-
νέργεια μιας προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης σε γυναίκες με ιστορικό αποτυχημένων εμφυτεύσεων, κατά την 
οποία θα μελετηθεί η επίδραση του τραυματισμού ενδομητρίου στα ποσοστά επίτευξης κύησης αποκλειστικά σε 
κατεψυγμένους κύκλους μετά από την εφαρμογή της τακτικής «κατάψυξης όλων των εμβρύων» που προέκυψαν 
από τους προηγούμενους φρέσκους κύκλους.

 54 Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση



C O N T E N T S
January - March 2017 • Volume 29 • Number 1

 5 Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) as a new prognostic marker for perinatal outcome
  Christoforaki Victoria, Siristatidis Charalampos, Salamalekis George, 
  Vrantza Tereza, Papantoniou Nikolaos

Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) is an emerging low cost, fast and widely available biomarker, which has been 
established, in various diverse diseases. The current review highlights pregnancy complications and diseases where 
NLR has been found to be elevated and its prognostic significance for obstetric complications.

 13 Epigenetic modifications in endometriosis
  Molympakis Aristeidis, Frountzas Maximos, Konstantopoulos Panagiotis, 
  Bakoyiannis Ioannis, Perrea Despina, Pergialiotis Vasilios

The epigenetic modifications of endometriotic cells seem to follow a distinct pathway, which leads in alteration of 
the expression of estrogen and progesterone receptors. Their investigation can potentially lead in new therapeutic 
modalities in the future.

 25 Ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome
  Konstantinos Georgopoulos, Georgios Mastorakos, Dimitrios G. Goulis, Eleni Kousta

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy-affecting women of reproductive age. It is also 
the most common cause of anovulatory infertility. The aim of this review is to provide a summary of current literature 
on the management of anovulatory PCOS.

 43 Τhe combination of endometrial injury and freeze all strategy. A new,  promising technique 
  Rigos Ioannis, Basios Georgios, Salamalekis Georgios, Vrantza Tereza, Siristatidis Charalampos

The strategy of freezing all embryos ( «freeze all policy») and the transfer of frozen embryos in the next cycle has been 
established as a standard practice recently. One more promising method to increase the endometrial receptivity 
especially in women with repeated implantation failures is that of endometrial injury. This technique is applied 
during the cycle before the embryo transfer and comprises endometrial injury with a view to activation of humoral 
and immune mechanisms leading to increased endometrial receptivity during the subsequent embryo transfer. The 
purpose of this research is to conduct a prospective randomized study in women with a history of failed implantations, 
in which the effect of endometrial injury will be studied in pregnancy achievement rates exclusively in frozen cycles 
after application of the « freeze all» policy resulting from previous fresh cycle

 54 Continuous Medical Education
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Ο λόγος των ουδετερόφιλων προς τα λεμφοκύτταρα 
(Neutrophil to Lymphocyte Ratio - NLR) 
ως νέος προγνωστικός δείκτης περιγεννητικής 
έκβασης σε παθολογικές κυήσεις

Χριστοφοράκη Βικτωρία, Συριστατίδης Χαράλαμπος, Σαλαμαλέκης Γεώργιος,  
Βράντζα Τερέζα, Παπαντωνίου Νικόλαος

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.  
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάγκη για παροχή καλύτερης ποιότητας φροντίδας στην εγκυμοσύνη έχει οδηγήσει στην ανα-
ζήτηση αξιόπιστων διαγνωστικών και προγνωστικών δεικτών προκειμένου να βελτιωθεί η περιγεν-
νητική έκβαση και να προληφθούν όσο το δυνατόν επιπλοκές και νόσοι στην κύηση. Ο λόγος των 
ουδετεροφίλων προς τα λεμφοκύτταρα (NLR) είναι ένας αναδυόμενος προγνωστικός δείκτης για 
διάφορες νόσους όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα και όπως φαίνεται έχει χρήση και 
στη μαιευτική. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αφού αποτελεί άμεσο, χαμηλού κόστους και 
ευρέως διαθέσιμο δείκτη. Ως δείκτης χρόνιας συστηματικής φλεγμονής, το NLR έχει βρεθεί αυξημένο 
σε επιπλοκές της κύησης όπως η προεκλαμψία, η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης και ο πρό-
ωρος τοκετός. Η εν λόγω ανασκόπηση έχει ως σκοπό να αναδείξει τις νόσους και τις επιπλοκές στην 
εγκυμοσύνη στις οποίες το NLR έχει βρεθεί υψηλό, έτσι ώστε η χρήση του μελλοντικά να βελτιώσει 
την πρόγνωση στην κύηση σε γυναίκες που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για μαιευτικά συμβάμα-
τα και επιπλοκές.

Λέξεις ευρετηρίου: NLR, προεκλαμψία, περιγεννητική έκβαση, επιπλοκές κύησης

Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Συριστατίδης Χαράλαμπος 
Διεύθυνση: Ρίμινι 1 Χαϊδάρι, 12462 
Τηλ.: 210 5832283, 210 5832244 
E-mail: harrysiri@yahoo.gr

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



6  Χριστοφοράκη Βικτωρία, Συριστατίδης Χαράλαμπος, Σαλαμαλέκης Γεώργιος, Βράντζα Τερέζα, Παπαντωνίου Νικόλαος

Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR)  
as a new prognostic marker for perinatal outcome

Christoforaki Victoria, Siristatidis Charalampos, Salamalekis George,  
Vrantza Tereza, Papantoniou Nikolaos

Assisted Reproduction Unit, 3rd Department of Obstetrics and Gynecology, “Attikon Hospital”, 
Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT
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Εισαγωγή

Ο λόγος των ουδετεροφίλων προς τα λεμφο-
κύτταρα (NLR) είναι ένας βιολογικός δείκτης 
που αντικατοπτρίζει στον οργανισμό ένα είδος 
χρόνιας φλεγμονής «χαμηλής βαθμίδας» [1]. 
Έχοντας μελετηθεί σε διάφορες νόσους, όπως 
οι κακοήθειες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, 
η αύξησή του δηλώνει ότι οργανισμός βρίσκε-
ται σε μια κατάσταση συστηματικής χρόνιας 
φλεγμονής κατά την οποία στρατολογούνται 
και αυξάνονται ελαφρώς κύτταρα του ανοσο-
ποιητικού συστήματος τα οποία προκαλούν μια 
σειρά από γεγονότα σε φαινομενικά υγιή άτομα 
χωρίς ένδειξη νόσου [2]. 

Έτσι, ασθένειες που αυξάνουν τα επίπεδα των 
προφλεγμονωδών πρωτεϊνών και μετρίως ανε-
βάζουν το άθροισμα των κυττάρων του ανοσο-
ποιητικού συστήματος αυξάνουν και το NLR το 
οποίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
«ενεργότητας» και προόδου των νόσων αυτών. 

Ως διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο 
το NLR είναι απλό, άμεσα διαθέσιμο από μια 
απλή γενική αίματος που μπορεί να γίνει από 
ένα οποιοδήποτε αιματολογικό εργαστήριο, εί-
ναι χαμηλού κόστους και κυρίως μη επεμβατι-
κό. Ο υπολογισμός του γίνεται με τη διαίρεση 
του απόλυτου αριθμού των ουδετεροφίλων με 
τον απόλυτο αριθμό των λεμφοκυττάρων στο 
περιφερικό αίμα. 

Η αύξηση του NLR ως δείκτη χρόνιας συστη-
ματικής φλεγμονής χαμηλού βαθμού φαίνεται 
από επιδημιολογικές μελέτες ότι παίζει ρόλο σε 
χρόνιες νόσους, όπως το μεταβολικό σύνδρο-
μο, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η 
παχυσαρκία. 

Γενικά ο δείκτης αυτός δείχνει να σχετίζεται 
με τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου. Ειδικότε-
ρα, η αύξησή του στα καρδιαγγειακά νοσήματα, 

ως προγνωστικός δείκτης προόδου της αθη-
ροσκληρωτικής νόσου, φαίνεται ότι προβλέπει 
την πρόοδο της στεφανιαίας νόσου, το έμφραγ-
μα, ακόμα και το θάνατο του ασθενή [2]. 

Στις κακοήθειες, και ειδικότερα στον καρκί-
νο μαστού και στον καρκίνο παχέος εντέρου, το 
υψηλό NLR προτείνεται να χρησιμοποιείται ως 
δείκτης πρόγνωσης των νόσων αυτών [3], [4].

Στη Μαιευτική, η δυσλειτουργία του ενδοθη-
λίου που παρατηρείται σε επιπλοκές και νόσους 
της κύησης όπως η προεκλαμψία, αποτυπώνε-
ται με την αύξηση του NLR ως ενεργοποίηση 
της φλεγμονώδους διαδικασίας και διαδικασίας 
πήξης στον οργανισμό [5]. 

Ειδικότερα, επιπλοκές της κύησης όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης της κύησης, η ενδοη-
πατική χολόσταση της κύησης, η υπερέμεση 
της κύησης, το σύνδρομο υπερδιέγερσης των 
ωοθηκών ακόμα και ο πρόωρος τοκετός, αυξά-
νουν το NLR και σχετίζονται με την αύξηση του 
φλεγμονώδους status του οργανισμού εγκύων 
που πάσχουν από τις νόσους αυτές [6-12].

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να 
μελετηθεί και να αξιολογηθεί το NLR ως προ-
γνωστικός δείκτης για την περιγεννητική έκ-
βαση σε κυήσεις, τόσο φυσιολογικές όσο και 
επιπλεγμένες.

Η αναζήτηση 
βιολογικών δεικτών  

στην κύηση

Τα τελευταία χρόνια διερευνώνται και χρη-
σιμοποιούνται όλο και περισσότεροι βιολογικοί 
δείκτες που έχουν σκοπό να εντοπίζουν και να 
διαγιγνώσκουν γενετικές ανωμαλίες και σύν-
δρομα στα έμβρυα. 

Η αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση παροχής 
υπηρεσιών στην εγκυμοσύνη έχει ως αποτέλε-
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σμα την αναζήτηση διαγνωστικών και προγνω-
στικών δεικτών που να είναι όσο το δυνατόν 
αξιόπιστοι, άμεσοι και φθηνοί. 

Βιοχημικοί δείκτες που έχουν χρησιμοποιη-
θεί με σκοπό να προβλέψουν την έκβαση της 
εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν τους βιοχημικούς 
δείκτες στο πρώτο τρίμηνο, όπως είναι η ελεύ-
θερη β-υπομονάδα της χοριακής γοναδοτροπί-
νης και η σχετιζόμενη με την κύηση πρωτεΐνη Α 
(PAPP-A) 

Συνδυαζόμενοι, οι δύο παραπάνω δείκτες θε-
ωρούνται προγνωστικοί για την αυτόματη απο-
βολή με ευαισθησία 83.1 %, ειδικότητα 78.7 % 
και θετική προγνωστική αξία 77.1 % [13]. Άλ-
λοι βιοχημικοί δείκτες που φαίνονται χρήσιμοι 
στο να προβλέπουν την περιγεννητική έκβαση 
είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός πα-
ράγοντας (Vascular endothelial growth factor 
- VEGF), ο πλακουντιακός αυξητικός παράγο-
ντας και η διαλυτή ενδογλίνη [14]. Οι παραπά-
νω πρωτεΐνες έχουν δείξει ότι είναι ευαίσθητοι 
δείκτες στο να προβλέπουν την απώλεια του 
εμβρύου σε επίτοκες με απειλούμενη έκτρωση. 
Επίσης, η αντιμυλλέρειος ορμόνη που μετράται 
στο αίμα της μητέρας θεωρείται ότι είναι από 
τους σημαντικούς βιοχημικοί δείκτες με προ-
γνωστική αξία για την κλινική εγκυμοσύνη και 
την απώλεια του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο 
της κύησης [15]. Στην πρόβλεψη της περιγεν-
νητικής έκβασης είναι χρήσιμοι και ανοσολογι-
κοί δείκτες, όπως είναι τα ποσοστά κυττάρων 
φονέων [16], [17].

Η συσχέτιση του NLR  
με τη διείσδυση της τροφοβλάστης

Το NLR ως δείκτης περιγεννητικής έκβασης 
έχει μελετηθεί σε διάφορες νόσους και επιπλο-
κές που επηρεάζουν την έκβαση της κύησης. 

Ως κοινός μηχανισμός για διάφορες ασθένειες 
και νόσους που επηρεάζουν την περιγεννητική 
έκβαση και στις οποίες παρατηρείται αύξηση 
του NLR, θεωρείται η ανεπαρκής πλακουντο-
ποίηση κυρίως στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. 
Η δυσλειτουργία του πλακούντα που αρχίζει με 
την «προβληματική» εμφύτευση, έχει σαν συ-
νέπεια διάφορες επιπλοκές, από την απώλεια 
του εμβρύου πολύ νωρίς στην κύηση έως τον 
ενδομήτριο θάνατο πολύ αργότερα ή και άλλες 
επιπλοκές που είναι κρίσιμες στο περιγεννητικό 
αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η προεκλαμ-
ψία και η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυ-
ξης. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις μία παθολογι-
κή απάντηση ξεκινά με την ελλειμματική εμ-
φύτευση του εμβρύου και έχει ως αποτέλεσμα 
την υποξία και ισχαιμία. Σαν συνέπεια, ξεκινά 
η ενεργοποίηση του συμπληρώματος, το οποίο 
προκαλεί τη στρατολόγηση των ουδετερόφι-
λων κυττάρων, γεγονός που έχει ως αποτέλε-
σμα την έκκριση προφλεγμονωδών κυτοκινών 
όπως ο TNF-a, οι οποίες με τη σειρά τους μει-
ώνουν τον VEGF, ένα αγγειογεννητικό παρά-
γοντα απαραίτητο για τη διείσδυση της τροφο-
βλάστης [18].

Το NLR ενδεχομένως αντανακλά αυτή την 
στρατολόγηση και ενεργοποίηση των ουδετε-
ροφίλων τα οποία πυροδοτούν τα παραπάνω 
φαινόμενα και έχουν ως αποτέλεσμα ανεπιθύ-
μητη έκβαση στην εγκυμοσύνη, όπως αυτόμα-
τη αποβολή, ενδομήτριο θάνατο ή ενδομήτρια 
καθυστέρηση της ανάπτυξης. 

Η αξιολόγηση του NLR 

Η σπουδαιότητα του NLR ως διαγνωστικό 
και προληπτικό μέσο βρίσκεται σε αυτό ακρι-
βώς το σημείο: την εντόπιση των γυναικών 
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υψηλού κινδύνου για μαιευτικά συμβάματα και 
επιπλοκές της κύησης, καθώς μπορεί να ανι-
χνεύει στον οργανισμό αυτού του είδους τη 
φλεγμονή χαμηλού βαθμού. Αυτή η φλεγμονή 
αν ανιχνευτεί νωρίς, ενδεχομένως με τη λήψη 
μέτρων, να αποφευχθούν κρίσιμα για την έκβα-
ση της κύησης γεγονότα.

Στην κύηση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 
μία κατάσταση «ελεγχόμενης φλεγμονής», πα-
ρατηρείται  μια φυσιολογική λευκοκυττάρωση, 
ιδιαίτερα αύξηση των ουδετερόφιλων. Σημειω-
τέον, ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων 
μειώνεται στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, 
ενώ αυξάνεται στο τρίτο τρίμηνο [19].

Από την άλλη μεριά, η αύξηση του NLR που 
συμβαίνει σε καταστάσεις συστηματικής φλεγ-
μονής στον οργανισμό φαίνεται ότι και στην 
κύηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προγνω-
στικός δείκτης για την περιγεννητική έκβαση. 

Η μελέτη του NLR  
σε παθολογικές καταστάσεις 

κύησης 

Η αύξηση του NLR στην κύηση έχει μελετη-
θεί κυρίως στην προεκλαμψία και ιδιαίτερα στη 
σοβαρή προεκλαμψία [5]. Προτείνεται έτσι το 
αυξημένο NLR να χρησιμοποιηθεί ως πρώιμος  
δείκτης προεκλαμψίας στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης [9]. 

Επίσης, το υψηλό NLR φαίνεται να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί  στον πρόωρο τοκετό και 
στο σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών ως 
πρώιμος προγνωστικός δείκτης [8], [9]. Υψηλό 
NLR παρατηρείται και στο σακχαρώδη διαβήτη 
της κύησης γεγονός που ενδεχομένως σχετίζε-
ται με την αύξηση του οξειδωτικού stress που 
προκαλεί η συγκεκριμένη νόσος [6]. Επιπλέον, 
αυξημένο NLR έχει παρατηρηθεί στην υπερέμε-

ση της κύησης, όπου φαίνεται να σχετίζεται με 
τη σοβαρότητα της [10]. 

Σε μια προοπτική μελέτη για την ενδοηπα-
τική χολόσταση της κύησης, το NLR λόγω της 
υψηλής ειδικότητάς του, προτείνεται να χρησι-
μοποιείται ως δείκτης προληπτικού ελέγχου για 
τη νόσο αυτή [7]. Ακόμα, στην τροφοβλαστική 
νόσο της κύησης, το NLR δείχνει να έχει προ-
γνωστικό ρόλο για τη διείσδυση στη συγκεκρι-
μένη νόσο [12]. 

Τέλος, στην οξεία σκωληκοειδίτιδα στην κύ-
ηση το NLR συνδυαζόμενο με άλλο ένα δείκτη 
μπορεί να διαγνώσει τη νόσο με 90,4% ακρίβεια 
ενώ στην οξεία παγκρεατίτιδα στην κύηση το 
NLR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώιμος 
δείκτης της νόσου [20], [21]. 

Μία πιθανή πρόταση 
μελέτης και αξιολόγηση 

του NLR

Μία υπόθεση αξιλόγησης του δείκτη θα μπο-
ρούσε να περιλάβει τα εξής:

1. Το NLR είναι αυξημένο στις γυναίκες που 
έχουν αυτόματες αποβολές σε σχέση με αυ-
τές που έχουν ήδη γέννηση ζώντος νεογνού.

2. Έγκυες γυναίκες με υψηλό NLR έχουν υψη-
λή συχνότητα αυτόματων αποβολών.

3. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τις γυναίκες 
που συνέλαβαν αυτόματα όσο και για τις γυ-
ναίκες που συνέλαβαν μετά από εξωσωματι-
κή γονιμοποίηση.

4. Για τις γυναίκες που συλλαμβάνουν μετά 
από εξωσωματική γονιμοποίηση και δεν 
έχουν κλινική εγκυμοσύνη ή η εγκυμοσύνη 
καταλήγει σε αυτόματη αποβολή, τη στιγμή 
της ωοληψίας το NLR είναι υψηλό σε σχέση 
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με τις γυναίκες που έχουν γέννηση ζώντος 
νεογνού≥ 37 εβδομάδων χωρίς επιπλοκές.

Τα καταληκτικά σημεία θα πρέπει να περιλά-
βουν τα εξής:

Έκβαση της κύησης (ζων νεογνό ή αυτόματη 
αποβολή) 

Έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης 
(κλινική εγκυμοσύνη, ζων νεογνό, αυτόματη 
αποβολή).

Γέννηση ζώντος νεογνού είναι η γέννηση του 
κυήματος που έχει σημεία ζωής ή αναπνέει μετά 
τη γέννηση ανεξάρτητα από τη διάρκεια της 
κύησης με βάση τον ορισμό του WHO. 

Ως αυτόματη αποβολή ορίζεται η απώλεια 
του εμβρύου πριν την 20η εβδομάδα. Εξωσω-
ματική γονιμοποίηση είναι η γονιμοποίηση ωα-
ρίου από σπέρμα στο εργαστήριο, έξω από τη 
μήτρα. Μετά τη δημιουργία του ζυγώτη, τοπο-
θετείται ξανά στη μήτρα. 

Κλινική εγκυμοσύνη είναι η εγκυμοσύνη 
που έχει επιβεβαιωθεί με υπερηχογράφημα ή 
με τα βέβαια αημεία της κύησης (σκιρτήματα 
εμβρύου, ψηλάφηση των μελών του εμβρύου, 
ακρόαση των καρδιακών παλμών του εμβρύου. 
Μπορεί να αφορά την εύρεση με το υπερηχο-
γράφημα ενός ή περισσοτερων εμβρυικών σά-
κων. 

Λόγω της ύπαρξης διαφόρων συγχυτικών 
πραγόντων που θα επηρέαζαν το τελικό αποτέ-
λεσμα και τις αντίσοιχες μετρήσεις του δείκτη, 
ως κριτήρια αποκλεισμού θα μπορούσαν να 
αναφερθεούν τα εξής:

•	 Σημεία	ενεργούς	λοίμωξης	η	αιμορραγίας.	

•	 Ιστορικό	 οποιασδήποτε	 νόσου	 όπως	 με-
ταβολικής, ενδοκρινούς, καρδιαγγειακής, 
πνευμονικής, νεφρικής, αιματολογικής, ανο-
σολογικής, ογκολογικής, γαστρεντερικής η 

άλλης χρόνιας συστηματικής νόσου.

•	 Ανατομικές	ανωμαλίες	 των	γεννητικών	ορ-
γάνων, όπως δυσπλασίες της μήτρας ή του 
τραχήλου.

•	 Ενδομητρίωση	σταδίου	3-4.

•	 Διαταραχές	 ή	 επιπλοκές	 της	 εγκυμοσύνης	
(σακχαρώδης διαβήτης κύησης, ενδοηπα-
τική χολόσταση της κύησης, προεκλαμψία, 
πρόωρος τοκετός, υπερέμεση κύησης).

•	 Έγκυες	με	ιστορικό	καθ’εξιν	αποβολών.

•	 Ανωμαλία	 του	 εμβρύου-χρωμοσωμική	 ή	
μορφολογική, επιβεβαιωμένη ή υποπτευόμε-
νη, ή έκθεση του εμβρύου σε τοξικούς παρά-
γοντες.

•	 Ιστορικό	πρόσληψης	αλκοόλ	ή	ιστορικό	κα-
πνίσματος στη διάρκεια της  εγκυμοσύνης.

•	 Ανεπαρκή	στοιχεία.	

Συμπέρασμα

Το NLR ως προγνωστικός δείκτης περιγεν-
νητικής έκβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
διάφορες νόσους και επιπλοκές της κύησης που 
με κρίσιμο τρόπο επηρεάζουν την έκβαση της 
εγκυμοσύνης κυρίως στο πρώτο τρίμηνο αλλά 
και αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το NLR 
αποτελεί ένα διαγνωστικό μέσο εξαιρετικά 
απλό, φθηνό, γρήγορο και ευρέως διαθέσιμο, 
γεγονός που το καθιστά ένα ιδανικό προγνω-
στικό εργαλείο για την περιγεννητική έκβαση 
της κύησης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί 
η επίδραση διαφόρων συγχυτικών παραγό-
ντων στο NLR σε σχέση με δημογραφικά χα-
ρακτηριστικά, όπως η φυλή και ο δείκτης μά-
ζας σώματος, το κάπνισμα, ο τρόπος σύλληψης 



Ο λόγος των ουδετερόφιλων προς τα λεμφοκύτταρα (Neutrophil to Lymphocyte Ratio - NLR)  11 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ayse Kirbas. Prediction of Preeclamsia by 
First Trimester Combined Test and Simple 
complete Blood Count Parameters. J Clin Diagn 
Res. 2015 Nov;9(11):QC20-3. doi: 10.7860/
JCDR/2015/15397.6833. Epub 2015 Nov 1.

2. Su-Hyun Nam. The Neutrophil-Lymphocyte Ratio 
is associated with coronary artery calcification in 
asymptomatic korean males: A cross-sectional study. 
Biomed Res Int. 2017, 2017: 1989417, 2017, Feb 9. 
Doi 10.1155/2017/1989417.

3. Iwase T. An increased neutrophil to lymphocyte 
ratio predicts poorer survival following recurrence 
for patients with breast cancer. Mol. Cin Oncol. 2017 
Feb. :6 (2) 266-270. doi: 10 .3892/mco.2016.1101.
Epub 2016 Dec 5.

4. Li MX. Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte 
ratio in colorectal cancer: a systematic review and 
meta-analysis. Int J. cancer 2014 May 15: 134(10) 
2403-13.doi.10.1002 ijc.28536. Epub 2014 Jan 29

5. Salih Serin. Is neutrophil/lymphocyte ratio a useful 
marker to predict the severity of preeclamsia? 
Pregnancy Hypertens. 2016 Jan;6(1):22-5. doi: 
10.1016/j.preghy.2016.01.005. Epub 2016 Feb 4.

6. Yilmaz H. Benefits of the neutrophil-to lymphocyte 
ratio for the prediction of gestational diabetes 
mellitus in pregnant women. Exp Clin Endocrinol 
Diabetes. 2014 Jan;122(1):39-43. doi: 10.1055/s-
0033-1361087. Epub 2014 Jan 24.

7. Kirbas A. Neutrophil to lymphocyte ratio as a 
diagnostic marker of intrahepatic cholestasis of 
pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 
Sep;180:12-5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.05.042. 
Epub 2014 Jun 13.

8. Kim MA. Assesment of predictive markers for 
placental inflammatory response in preterm births. 
PLoS One. 2014 Oct 7;9(10):e107880. doi: 10.1371/
journal.pone.0107880. eCollection 2014.

9. Cenk Gezer. High first trimester neutrophil to 
lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios are 

indicators for early diagnosis of preeclampsia. Ginekol 
Pol. 2016;87(6):431-5. doi: 10.5603/GP.2016.0021.

10. Caglayan EK. Is there any relationship between 
sirtuin-1 level and neutrophil to lymphocyte ratio in 
hyperhemesis gravidarum? J Perinat Med. 2016 Apr 
1;44(3):315-20. doi: 10.1515/jpm-2015-0178.

11. Verit FF. Neutrophil to lymphocyte ratio is superior 
to platelet to lymphocyte ratio as an early predictor 
of moderate/severe hyperstimulation syndrome. 
J Obstet Gynaecol. 2014 Oct;34(7):639-43. doi: 
10.3109/01443615.2014.920792. Epub 2014 Jun 9.

12. Guzel Al. Predictive role of neutrophil lymphocyte 
ratio for invasion with gestational trophoblastic 
disease. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(10):4203-6.

13. Valbuena H. First Trimester Screening Biochemical 
Markers (free-beta subunit human chorionic 
gonadotropin, pregnancy-associated plasma protein 
A) and risk for early fetal loss. J Obstet Gynecol Res. 
2015 Jan;41(1):69-76. doi: 10.1111/jog.12490. Epub 
2014 Aug 27.

14. . Muttukrishna S. Soluble Flt-1 and PIGF: new 
makers for early pregnancy loss. PLoS One. 2011 Mar 
23;6(3):e18041. doi: 10.1371/journal.pone.0018041.

15. Shim SH. Maternal antimullerian hormone as 
a predictor of fetal aneuploidy occurring in an 
early pregnancy loss. Obset Gynecol Sci. 2015 
Nov;58(6):494-500. doi: 10.5468/ogs.2015.58.6.494. 
Epub 2015 Nov 16.

16. Sargent IL. NK cells and human pregnancy-
an inflammatory view. Trends Immunol. 2006 
Sep;27(9):399-404. Epub 2006 Jul 13

17. Lee SK. Determination of clinical cellular immune 
markers in women with recurrent pregnancy loss: 
Am J Reprod Immunol. 2013 Nov;70(5):398-411. 
doi: 10.1111/aji.12137. Epub 2013 May 9.

18. Gelber CE, Salmon JE. Prevention of Defective 
Placentation and Pregnancy Loss by blocking Innate 
Immune Pathways in a Syngeneic Model of Placental 
Insufficiency. J Immunol. 2015 Aug 1;195(3):1129-

(αυτόματη ή με τεχνικές υποβοηθούμενης ανα-
παραγωγής), ο τύπος της κύησης (μονήρης ή 
πολύδυμη), καθώς και ο χρόνος υπολογισμού 
του, επειδή διαφοροποιείται ανάλογα με το τρί-
μηνο της εγκυμοσύνης που μετράται.

Η χρήση του NLR ως προγνωστικού δείκτη 

για την περιγεννητική έκβαση αναμένεται να 
κερδίσει αρκετό έδαφος τα επόμενα χρόνια. 
Έτσι θα μπορέσουν να εντοπιστούν και να αντι-
μετωπιστούν οι γυναίκες υψηλού κινδύνου για 
ανεπιθύμητα συμβάματα στη διάρκεια της κύ-
ησης.



12  Χριστοφοράκη Βικτωρία, Συριστατίδης Χαράλαμπος, Σαλαμαλέκης Γεώργιος, Βράντζα Τερέζα, Παπαντωνίου Νικόλαος

38. doi: 10.4049/jimmunol.1402220. Epub 2015 Jun 
12.

19. Surabhi Chandra. Physiological changes in 
Haematological Parameters During Pregnancy. 
Indian J Haematol Blood Transfus.  2012 Sep; 28(3): 
144–146. Published online 2012 Jul 15. doi:  10.1007/
s12288-012-0175-6.

20. Yazar FM. Predictive role of neutrophil-to-
lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios for 

diagnosis of acute appendicitis during pregnancy. 
Kaohsiung J Med Sci. 2015 Nov;31(11):591-6. doi: 
10.1016/j.kjms.2015.10.005. Epub 2015 Nov 18.

21. IIhan M. Evaluation of neutrophil-lymphocyte 
ratio, platelet-lymphocyte ratio and red blood cell 
distribution width-platelet ratio as early predictor 
of acute pancreatitis in pregnancy. J Matern 
Fetal Neonatal Med. 2016;29(9):1476-80. doi: 
10.3109/14767058.2015.1051026. Epub 2015 Jun 5.



ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΤΟΜ. 29, ΤΕΥΧ. 1 ΣΕΛ.  13-24 13 

Επιγενετικές τροποποιήσεις στην ενδομητρίωση

Μολυμπάκης Αριστείδης, Φρούντζας Μάξιμος, Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, 
Μπακογιάννης Ιωάννης, Περρέα Δέσποινα, Περγιαλιώτης Βασίλειος 

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας Ν.Σ Χρηστέας, 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενδομητρίωση αποτελεί πάθηση που προσβάλλει περίπου το 3-10% του γυναικείου πληθυσμού, 
επηρεάζοντας σημαντικά τη γονιμότητα και την ποιότητα ζωής. Στην κλασσική της περιγραφή ανα-
φέρεται σαν μία φλεγμονώδη νόσος που εξαρτάται από την παρουσία οιστρογόνων. Τα τελευταία 
χρόνια η μελέτη των επιγενετικών τροποποιήσεων των ενδομητρικών κυττάρων κατά την πορεία της 
νόσου επιτρέπει την εισαγωγή νέων υποθέσεων οι οποίες πιθανά στο μέλλον θα μπορούν να εξηγή-
σουν την αιτιοπαθογένεια της. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν παρεμβαίνουν άμεσα στο DNA, ωστόσο 
έμμεσα επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων. Περιλαμβάνουν αλλαγές, όπως η μεθυλίωση του 
DNA, και η τροποποίηση της χρωματίνης μέσω ακετυλίωσης, μεθυλίωσης και φωσφορυλίωσης. Οι 
εμπλεκόμενοι στόχοι που έχουν ερευνηθεί μέχρι σήμερα είναι ο υποδοχέας των οιστρογόνων και της 
προγεστερόνης, ο HOX10, o υποδοχέας το στεροειδογονικού παράγοντα, ο υποκινητής της αρωμα-
τάσης και οι ιστόνες. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είναι να παρουσιάσει τα 
νεότερα δεδομένα που αφορούν τις επιγενετικές τροποποιήσεις που έχουν παρατηρηθεί σε γυναίκες 
που πάσχουν από τη νόσο.
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ABSTRACT
Endometriosis is a condition that affects 3-10% of women in reproductive age, reducing their fertility 
potential and negatively affecting their quality of life. In its conventional description, it is referred 
as an inflammatory disease that depends on the presence of estrogens. Currently, the study of 
epigenetic changes of endometrial cells during the course of the disease, allows the introduction of 
new assumptions which might be able in the future to explain the pathogenesis of the disease. These 
alterations do not directly interfere with DNA expression; however, indirectly they seem to influence the 
gene expression. They include changes, such as DNA methylation, and the modification of chromatin 
through acetylation, methylation and phosphorylation. To date, several targets have been investigated 
including the estrogen receptor and progesterone, the HOX10, the receptor of the steroidogenic factor, 
the promoter of aromatase and histones. The objective of this current review is to present the latest data 
on epigenetic modifications, which have been observed in women who suffer from the disease.
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Εισαγωγή

Η ενδομητρίωση αποτελεί πάθηση που προ-
σβάλλει περίπου το 3-10% των γυναικών της 
αναπαραγωγικής ηλικίας, εντοπίζεται κυρίως 
το περιτόναιο και τις ωοθήκες, προκαλώντας 
χρόνιο πόνο, μειώνοντας τη γονιμότητα και 
επηρεάζοντας αρνητικά  την ποιότητα ζωής 
τους (1),(2).

Η ενδομητρίωση συχνά απαντάται σε ασθε-
νείς που εμφανίζουν διάφορες παθήσεις που 
συνδέονται με το γεννητικό σύστημα. Υπολογί-
ζεται ότι περίπου 40% των γυναικών με υπογο-
νιμότητα  εμφανίζουν ενδομητρίωση (3). 

Αντίστοιχα έχει παρατηρηθεί ότι το 1% των 
ενδομητριωσικών ιστών εξαλλάσσεται προς κα-
κοήθεια με αποτέλεσμα σε σπάνια περιστατικά 
η νόσος να απαντάται σε προεμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών (4),(5).

Η ενδομητρίωση περιγράφεται στα κλασσι-
κά συγγράμματα ως μία οιστρογονοεξαρτώμε-
νη νόσος που χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη 
φλεγμονώδη αντίδραση. 

Ωστοσο, η προσέγγιση όμως αυτή αδυνατεί 
να εξηγήσει επαρκώς την αιτιοπαθογένεια της. 
Νέα δεδομένα, προτείνουν μια διαφορετική 
προσέγγιση στον τρόπο δημιουργίας, διατήρη-
σης και επαγωγής της νόσου, αυτή των επιγενε-
τικών τροποποιήσεων των κυττάρων του ενδο-
μήτριου (6),(2).

Με τον όρο επιγενετικές τροποποιήσεις, ανα-
φερόμαστε στις αλλαγές εκείνες οι οποίες δεν 
παρεμβαίνουν άμεσα στο DNA των κυττάρων, 
αφήνοντας έτσι ανέπαφο το περιεχόμενο και 
την αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων. Ωστό-
σο είναι σε  θέση να τροποποιούν την έκφραση 
των γονιδίων επάγοντας ή εμποδίζοντας την 
μεταγραφή τους, και να εμφανίζουν κυτταρική 

μνήμη κληρονομούμενες από κύτταρο σε κύτ-
ταρο και από οργανισμό σε οργανισμό (7),(8).

Οι επιγενετικές τροποποιήσεις περιλαμβά-
νουν αλλαγές, όπως η μεθυλίωση του DNA, 
και η τροποποίηση της χρωματίνης μέσω ακε-
τυλίωσης, μεθυλίωσης και φωσφορυλίωσης. 
Οι αλλαγές αυτές επηρεάζονται από εξωγενείς 
παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση και η 
έκθεση στην ακτινοβολία και σε διάφορες τοξι-
κές ουσίες και φαίνεται ότι οδηγούν σε αλλαγές 
στην δομή του DNA, επηρεάζοντας τελικά τον 
οργανισμό. 

Στόχος της παρούσας ανασκόπησης της βι-
βλιογραφίας είναι να παρουσιάσει τα νεότερα 
δεδομένα που αφορούν τις επιγενετικές τρο-
ποποιήσεις που έχουν παρατηρηθεί σε γυναίκες 
που πάσχουν από τη νόσο. 

Μεθυλίωση του DNA

Η μεθυλίωση του DNA μετατρέπει την κυ-
τοσίνη σε 5-μεθυλκυτοσίνη, η οποία συνδέε-
ται με την συμπληρωματική της γουανίνη. Τα 
δινουκλεοτίδια κυτοσίνης-γουανίνης (CpG) 
αποτελούν το 1-2% του γονιδιώματος των θη-
λαστικών και τείνουν να συσσωρεύονται  στις 
περιοχές των υποκινητών των γονιδίων σχημα-
τίζοντας νησίδες CpGs. 

Σε αντίθεση με το υπόλοιπο γονιδίωμα, όπου 
περισσότερο από το 75% των CpGs είναι μεθυ-
λιώμενο, οι CpGs περιοχές μέσα στις νησίδες 
των υποκινητών των γονιδίων είναι συνήθως μη 
μεθυλιωμένες, επιτρέποντας την πρόσδεση με-
ταγραφικών παραγόντων, συμμετέχοντας έτσι 
ενεργά στην μεταγραφή των γονίδιων (9),(10). 

Όταν οι νησίδες CpGs των υποκινητών με-
θυλιώνονται, η μεταγραφή των σχετιζόμενων 
γονιδίων καταστέλλεται(11),(12).
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Υπεύθυνα για την μεθυλίωση του DNA εί-
ναι τα ένζυμα μεθυλοτρανφεράσες  (DNMTs) 
τα οποία χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, 
τo υπεύθυνο για την διατήρηση της μεθυλίω-
σης του DNA, DNMT1 και τα αντίστοιχα που 
εμπλέκοντα στη de novo μεθυλίωση του DNA, 
DNMT3A και DNMT3B, τα οποία και δημιουρ-
γούν πρότυπα μεθυλίωσης κατά την εμβρυική 
ανάπτυξη (13).

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ενδομητριωσικές 
βλάβες εμφανίζουν διαφορετικά πρότυπα μεθυ-
λίωσης, συγκρινόμενες με το φυσιολογικό εν-
δομήτριο (14). Αυτά φαίνεται ότι αφορούν κυρί-
ως τους υποκινητές των γονιδίων του υποδοχέα 
της προγεστερόνης  B (PR)-B, της E-cadherin, 
του HOXA10, του υποδοχέα των οιστρογόνων-
β  (ER)-β, του στεροϊδογενικού παράγοντα-1 
(SF)-1, της αρωματάσης (14).

Ταυτόχρονα έχει παρατηρηθεί μία συνακό-
λουθη υπερέκφραση  των ενζύμων  DNMT1, 
DNMT3A και DNMT3B στις ενδομητριωσικές 
βλάβες. Η υπερέκφραση ίσως να αποτελεί προ-
απαιτούμενη συνθήκη και υποδεικνύει πως η 
υπερμεθυλίωση των γονιδίων είναι πιθανά απα-
ραίτητη για την ανάπτυξη της νόσου (2),(15).

Υπερμεθυλιωμένα γονίδια 
στην ενδομητρίωση

Υποδοχέας της 
προγεστερόνης  B (PR)-B:

Δύο διαφορετικές μορφές του υποδοχέα της 
προγεστερόνης έχουν παρατηρηθεί στα επιθη-
λιακά κύτταρα και στα κύτταρα του στρώματος 
του ενδομητρίου,  ο PR-A και ο PR-B (16). Ο 
PR-B λειτουργεί ως ισχυρός ενεργοποιητής της 
μεταγραφής πολλών PR-εξαρτώμενων υποκι-
νητών, ενώ ο PR-A μπορεί να καταστείλει την 

μεταγραφική δραστηριότητα του PR-B και άλ-
λων στεροϊδικών υποδοχέων.

Τα ενδομητριωσικά κύτταρα χαρακτηρίζο-
νται από εγγενή αντίσταση στην προγεστερό-
νη. Η παρατήρηση αυτή πιθανά οφείλεται στην 
χαμηλή συγκέντρωση PR-A και στην σχεδόν 
μη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση PR-B συγκριτικά 
με τα κύτταρα του φυσιολογικού ενδομητρίου 
(17),(18).

Οι Wu et al. έχουν δείξει ότι αντίθετα με τον 
υποκινητή του PR-A, η περιοχή του υποκινητή 
του PR-B στα ενδομητριωσικά κύτταρα είναι 
υπερμεθυλιωμένη, γεγονός που μπορεί να οδη-
γεί σε μειωμένη έκφραση τον PR-B (19).

Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και 
μία ακόμα μελέτη από την ίδια ερευνητική 
ομάδα (Wu et al) στην οποία παρατηρήθη-
κε ότι η παρατεταμένη διέγερση μίας σειράς 
αθανατοποιημένων ενδομητριωσικών κυττά-
ρων με TNF-a οδήγησε σε μερική μεθυλίωση 
του υποκινητή του PR-B (20). Φαίνεται επο-
μένως, ότι η φλεγμονή και η χρόνια παραγω-
γή προ-φλεγμονωδών παραγόντων μπορεί να 
επάγει επιγενετικές μεταβολές που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της έκφρασης 
γονιδίων.

E-Cadherin 
Η E-Cadherin, είναι μια διαμεμβρανική πρω-

τεΐνη η οποία παίζει ρόλο στην διαφοροποίηση 
του επιθηλιακού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 
των αδενικών κυττάρων του ενδομητρίου (21).

Η αναστολή της έκφρασης του γονιδίου της 
η οποία παρατηρείται τόσο σε επιθηλιακά καρ-
κινικά κύτταρα, όσο και στις ενοδημητριωσικές 
βλάβες, φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη δι-
εισδυτικότητα των καρκινικών και ενδομητριω-
σικών κυττάρων (22),(23).
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Η υπερμεθυλίωση του υποκινητή του γονι-
δίου της E-Cadherin σε δύο αθανατοποιημένες 
κυτταρικές σειρές ενδομητρίωσης παρατηρήθη-
κε σε μία πρόσφατη μελέτη και πιθανολογείται 
ότι σχετίζεται με την μειωμένη έκφραση του γο-
νιδίου (24). Αντίθετα, η θεραπεία με αναστολέα 
αποακετυλάσης ιστόνης (histone deacetylase 
inhibitor), trichostatin A, οδηγεί σε επανενερ-
γοποίηση της έκφρασης του με ταυτόχρονη 
εξασθένιση της διεισδυτικότητας των κυττά-
ρων (24).

HOXA10
Το γονίδιο HOXA10, αποτελεί μέλος μίας 

υπερ-οικογένειας γονιδίων, το προϊόν του οποί-
ου δρα ως μεταγραφικός παράγοντας που εί-
ναι  σημαντικός για την ανάπτυξη της μήτρας. 
Η έκφραση του ρυθμίζεται από τα επίπεδα οι-
στρογόνων και προγεστερόνης και αυξάνεται 
κυρίως κατά  το χρονικό διάστημα που δύναται 
να πραγματοποιηθεί η εμφύτευση (25),(26).  Εί-
ναι πιθανό λοιπόν να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην υποδεκτικότητα που παρουσιάζει το 
ενδομήτριο (25),(26),(27).

Σε γυναίκες που παρουσιάζουν ενδομητρίω-
ση, έχει βρεθεί ότι το HOXA10 υποεκφράζεται 
στο φυσιολογικό ενδομήτριο τους κατά την εκ-
κριτική φάση καταδεικνύοντας κάποια δυσλει-
τουργία στην εμφυτευτική δυνατότητα του, ενώ  
τπαρατηρείται υπερμεθυλίωση του εκκινητή η 
οποία πιθανως σχετίζεται/εξηγεί τη μειωμένη 
έκφραση του (25),(27).

Το HOXA10 βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο 
της προγεστερόνης. Η μειωμένη έκφραση των 
υποδοχέων της στα ενδομητριωσικά κύτταρα, 
μπορεί να οδηγεί σε ελάττωση της έκφρασης 
του HOXA10 στο φυσιολογικό ενδομήτριο με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση επιγενετικών τροπο-

ποιήσεων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν 
την υπερμεθυλίωση του υποκινητή του γονιδί-
ου (2).

Άλλα υποψήφια γονίδια 
με υπερμεθυλίωση

Η καλλιέργεια ενδομητριωσικών ανθρώπι-
νων κυττάρων του στρώματος υπό την επίδρα-
ση του 5-aza-2′- deoxycytidine (5-Aza-CdR), 
ενός παράγοντα ο οποίος εμποδίζει την μεθυλί-
ωση του DNA, όδηγησε σε απομεθυλίωση υπο-
κινητών και έκφραση κατασταλμένων γονιδίων. 

Υπομεθυλιωμένα γονίδια 
στην ενδομητρίωση

Υποδοχέας των οιστρογόνων ER
Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της ενδομητρίωσης 

εξαρτάται από την παρουσία των οιστρογόνων 
(28),(29).

Υπάρχουν 2 γνωστοί υποδοχείς οιστρογόνων, 
ο ERα και ο ERβ. Και οι 2 δρουν ως μεταγραφι-
κοί παράγοντες και πιστεύεται ότι διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ενδο-
μητρίου αλλά και της ενδομητρίωσης (30),(31).

Ο ενδομητριωσικός ιστός εμφανίζει διαφορε-
τική περιεκτικότητα σε οιστρογονικούς υποδο-
χείς συγκριτικά με τα κύτταρα του στρώματος 
του φυσιολογικό ενδομήτριο. 

Συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί ότι παρουσι-
άζει μεγαλύτερα επίπεδα του  ERβ και χαμηλό-
τερα του  ERα (30-32). 

Ως αποτέλεσμα τα γονίδια στόχοι που ενερ-
γοποιούνται κάτω από την επίδραση των οι-
στρογόνων  είναι διαφορετικά στα κύτταρα των 
ενδομητριωσικών εστιών, συγκριτικά με αυτά 
του φυσιολογικού ενδομητρίου (33),(34),(2).

Η διαφορετική έκφραση των  ERβ και ERα 
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μεταξύ των δύο ιστών σύμφωνα με τον Xue et 
al. , οφείλεται σε επιγενετικές αλλαγές κατά τις 
οποίες μια CpG νησίδα στην περιοχή του υπο-
κινητή του γονιδίου ERβ είναι υπομεθυλιωμένη 
προκαλώντας υπερέκφραση του ERβ γονιδίου 
στα ενδομητριωσικά κύτταρα του στρώματος. 
Αντιθέτως στα κύτταρα του στρώματος του φυ-
σιολογικού ενδομήτριου είναι υπερμεθυλιωμέ-
νη, προκαλώντας την καταστολή του γονιδίου 
(32).

Η αυξημένη μεταγραφή του ERβ, επηρεάζει 
την λειτουργικότητα του υποκινητή του γονι-
δίου ERα, ευνοώντας την μείωση των επιπέδων 
του ERα (35).

Η αυξημένη αναλογία ERβ/ERa, μπορεί να 
οδηγεί σε δέσμευση του ERβ στον υποκινητή 
του γονιδίου της PR οδηγώντας έτσι στην κα-
ταστολή της έκφρασης του γονιδίου (2).

 Η διαφορετική μεθυλίωση των CpG νησι-
δίων του υποκινητή του ERβ μεταξύ ενδομη-
τριωσικών και ενδομητρικών κυττάρων του 
στρώματος θεωρείται ο κύριος μηχανισμός της 
διαφοροποιημένης έκφρασης του ERβ. Ωστόσο 
πέντε διαφορετικές ισομορφές του ERβ εντο-
πίστηκαν σε αρκετούς τύπους κυττάρων, αυτό 
το εύρημα μας παρακινεί να επαναξιολογή-
σουμε την έκφραση του ERβ στο ενδομήτριο 
(2),(36),(9).

Υποδοχέας Στεροειδογονικού παράγοντα 1 
(Steroidogenic factor (SF)-1)

Ο SF-1 αποτελεί μεταγραφικό παράγοντα 
ουσιώδη για την ρύθμιση και ενεργοποίηση γο-
νιδίων που οδηγούν στην βιοσύνθεση οιστρο-
γόνων όπως του StAR και της αρωματάσης 
(37),(38).

Ο SF-1 είναι συνήθως μη ανιχνεύσιμος στα 
κύτταρα του στρώματος του φυσιολογικού 

ενδομητρίου, σε αντίθεση με τα κύτταρα του 
στρώματος των ενδομητριωσικών  βλαβών 
στα οποία εντοπίζονται υψηλές τιμές του SF-1  
mRNA και της πρωτεΐνης του (39),(38).

Η διαφορετική έκφραση του SF-1 μεταξύ φυ-
σιολογικού ενδομητρίου και ενδομητριωσικών 
βλαβών  πιστεύεται πώς οφείλεται σε επιγενε-
τικές τροποποιήσεις που ευνοούν την σύνδεση 
παραγόντων ενεργοποίησης έναντι παραγό-
ντων αναστολής στον υποκινητή του γονιδίου 
(39),(10).

Συγκεκριμένα ο υποκινητής του SF-1 στα 
κύτταρα του ενδομητρίου εμφανίζεται υπερ-
μεθυλιωμένος (39), ευνοώντας την πρόσδεση 
του κατασταλτικού μεταγραφικού παράγοντα 
MBD2, η οποία και οδηγεί στην αποσιώπηση 
του SF-1. Αντίθετα, στα ενδομητριωσικά κύτ-
ταρα ο υποκινητής του SF-1 εντοπίζεται υπο-
μεθυλιωμένος, ευνοώντας την πρόσδεση του 
SF-2, ενός μεταγραφικού παράγοντα ο οποίος 
εμφανίζει υψηλού βαθμού έκφραση στα κύττα-
ρα αυτά. 

Η πρόσδεση του SF-2 στον υποκινητή του 
SF-1, ενεργοποιεί την μεταγραφή του SF-1, η 
οποία με την σειρά της είναι πιθανόν να οδηγεί 
σε αυξημένη έκφρασης της αρωματάσης, οδη-
γώντας στην αύξηση της τοπικής παραγωγής 
οιστρογόνων (40).

Υποκινητής της αρωματάσης 
Στις γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν παρα-

τηρηθεί τρεις κύριοι μήχανισμοί παραγωγής οι-
στρογόνων: 

1) Η de novo σύνθεση στις ωοθήκες, 
2) Το σύστημα της αρωματάσης που μετατρέ-

πει την ανδροστενεδιόνη σε οιστραδιόλη στο 
δέρμα και στον λιπώδη ιστό, 

3) Συνδυασμός της de novo σύνθεσης και 
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του συστήματος της αρωματάσης στον ενδομη-
τριωσικό ιστό (41),(28).

Μεταξύ αυτών των μηχανισμών η τοπική 
ενεργητική παραγωγή οιστρογόνων στον ενδο-
μητριωσικό ιστό από το αφύσικα ενεργοποιημέ-
νο σύστημα της αρωματάσης διαδραματίζει τον 
σημαντικότερο ρόλο στην παθοφυσιολογία της 
ενδομητρίωσης, συμβάλλοντας στην διατήρη-
ση και εξέλιξη της (42-44).

Τα επίπεδα του mRNA της αρωματάσης στο 
ενδομήτριο γυναικών με ενδομητρίωση είναι 
πολύ υψηλότερα συγκριτικά με τα επίπεδα που 
παρατηρούνται στο ενδομήτριο γυναικών χω-
ρίς ενδομητρίωση, στις οποίες η έκφραση της 
αρωματάσης μπορεί να απουσιάζει παντελώς 
(41),(45-47).

Η έκφραση της αρωματάσης σε κάθε ιστό 
ρυθμίζεται  από την διαφορετική δράση πολ-
λών υποκινητών. Στα ενδομητριωσικά κύτταρα 
ο υποκινητής II διαδραματίζει τον σημαντικό-
τερο ρόλο μαζί με δύο ακόμα υποκινητές, τον 
I.3 και τον  I.6 (41,44).

Τόσο ο  μεταγραφικός παράγοντας ενεργο-
ποίησης της μεταγραφής SF-1 όσο και ο ανα-
σταλτικός COUP-TF συναγωνίζονται για την 
ίδια θέση πρόσδεσης πάνω στον υποκινητή II 
(38).

Ο COUP-TF εκφράζεται τόσο στα ενδομη-
τριακά όσο και στα ενδομητριωσικά κύτταρα 
ενώ ο SF-1 εκφράζεται μόνο στα ενδομητριωσι-
κά, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι η πα-
ρουσία του SF-1 στα κύτταρα αυτά οδηγεί στην 
αφύσικα υψηλή έκφραση της αρωματάσης (48).

Δεδομένου ότι τα ενδομητρικά και ενδομη-
τριωσικά κύτταρα χρησιμοποιούν τους ίδιους 
υποκινητές II, I.3 και τον  I.6 για την αρωματά-
ση, έχει προταθεί ότι οι επιγενετικές τροποποι-
ήσεις συμμετέχουν στην ρύθμιση της έκφρασής 

της. Στις τροποποιήσεις αυτές συμπεριλαμβά-
νεται η μεθυλίωση μιας CpG νησίδας κοντά στο 
εξώνιο II του γονιδίου της αρωματάσης (2),(47). 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η ακο-
λουθία αυτή ήταν υπερμεθυλιωμένη στα ενδο-
μητρικά κύτταρα σε αντίθεση με τα ενδομη-
τριωσικά στα οποία ήταν υπομεθυλιωμένη. Το 
διαφορετικό πρότυπο μεθυλίωσης μπορεί να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην έκφραση 
της αρωματάσης (49),(50).

Τροποποιήσεις 
ιστονών

Ακετυλίωση Ιστονών
Η ακετυλίωση και αποακετυλίωση των ιστο-

νών είναι μία εξίσου σημαντική επιγενετική δια-
δικασία που φαίνεται ότι επηρεάζει την έκφρα-
ση των γονιδίων. 

Η διαδικασία επάγεται από ένζυμα όπως 
οι ακετυλάσες (HATs) και οι  διακετυλάσες, 
(HDACs) τα οποία προσθέτουν ή απομακρύ-
νουν αντίστοιχα ακετυλικές ομάδες  στα αμινο-
τελικά άκρα των ιστονών. Αντίστοιχα η μεθυλί-
ωση και απομεθυλίωση των ιστονών επιτελείται 
με τα ένζυμα μεθυλοτρανσφεράσες (HMTs) και 
διμεθυλοτρανσφεράσες (HDMTs) (51),(52).

Η επίδραση της ακετυλίωσης των ιστονών 
στην έκφραση των γονιδίων διαφέρει από αυτή 
της μεθυλίωσης. Κατά τη μεθυλίωση παρεμπο-
δίζεται η πρόσδεση μεταγραφικών παραγόντων 
με αποτέλεσμα την καταστολή της έκφρασης 
των γονιδίων. 

Στην ακετυλίωση παρατηρείται ενεργοποίη-
ση της μεταγραφικής διαδικασίας των γονιδίων 
μέσω τροποποίησης της δομής της χρωματίνης 
που επιτρέπει την πρόσδεση μεταγραφικών πα-
ραγόντων (53).
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Φαίνεται πως οι ενδομητριωσικές βλάβες πα-
ρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο ακετυ-
λίωσης ιστονών στις περιοχές των υποκινητών 
των εμπλεκόμενων γονιδίων συγκριτικά με το 
φυσιολογικό ενδομήτριο (10). 

Ταυτόχρονα, τα αυξημένα επίπεδα των 
HDACs που εντοπίζονται στους ενδομητριω-
σικούς ιστούς ενδέχεται να συμμετέχουν στην 
παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης, αφού η 
αναστολή τους (inhibition) (HDACi) φαίνεται 
πως οδηγεί σε κατάλυση (ablation) του ενδο-
μητριωσικού φαινοτύπου τόσο in vivo, όσο και 
in vitro (24),(54),(55), δημιουργώντας μία νέα 
πιθανή θεραπευτική στρατηγική στην αντιμε-
τώπιση της ενδομητρίωσης, αυτήν της HDACi 
(56). 

Ο Guo et al, έδειξαν ότι η HDACi, είναι σε 
θέση να διαφοροποιήσουν τον φαινότυπο των 
ενδομητριωσικών κυττάρων in vitro και των 
βλαβών τους in vivo, μειώνοντας τον ρυθμό 
πολλαπλασιασμού τους, καθιστώντας τα λι-
γότερο διεισδυτικά και μειώνοντας τελικά την 
έκταση των βλαβών τους (54),(57).

Τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης έρευνας 
στην οποία μελετήθηκε το προφίλ μεθυλίωσης/
ακετυλίωσης συγκεκριμένων κατάλοιπων λυσί-
νης  των ιστονών από  ενδομητριωσίκες βλά-
βες, ενδομήτριο ασθενών με ενδομητρίωση, και  
ενδομήτριο από γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση, 
έδειξε ότι οι ενδομητριωσικές βλάβες χαρακτη-
ρίζονται από γενικευμένη υποακετυλίωση της 
H3 και πιο συγκεκριμένα των ιστόνων Η3Κ9 
και H4K16, συγκριτικά με το ενδομήτριο ασθε-
νών και υγιών γυναικών (10).

Επίσης εντοπίστηκε υποακετυλίωση της H3 
κοντά στον υποκινητή του γονίδιο HOXA10 
εύρημα που σχετίζεται με την μειωμένη με-
ταγραφή του γονιδίου στις ενδομητριωσικές 

βλάβες (58). Αντίθετα στο γονίδιο του υποκι-
νητή του SF-1, το οποίο υπερεκφράζεται στην 
ενδομητρίωση (39), βρέθηκε υπερακετυλίωση 
των H3 και H4, γεγονός το οποίο μπορεί να συ-
ντελεί στην παρεκλίνουσα από το φυσιολογικό 
έκφραση του SF-1, που οδηγεί σε υπερέκφραση 
της αρωματάσης (10).

Επιπλέον, στην ενδομητρίωση, οι ιστόνες του 
υποκινητής του CDH1, H3 και H4 βρέθηκαν 
υποακετυλιωμένες, ενώ το DNA του υποκινη-
τής του CDH1  υπερμεθυλιωμένο. Η θεραπεία 
με HDACi οδήγησε σε επανενεργοποίηση της 
έκφρασης του. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν 
ότι η αποακετυλίωση των ιστονών καθώς και η 
μεθυλίωση του DΝΑ συνεργάζονται στην κα-
ταστολή της έκφρασης του CDH1 στην ενδο-
μητρίωση (10).

Μεθυλίωση Ιστονών
Η μεθυλίωση των ιστονών φαίνεται ότι απο-

τελεί άλλον έναν πιθανό αιτιολογικό παράγο-
ντα ο οποίος συμμετέχει στην παθοφυσιολογία 
της ενδομητρίωσης. 

Συγκεκριμένα, έχει προταθεί πως οι ιστόνες 
H3K4, H3K9 και H3K27 εμφανίζουν σημαντικά 
υψηλότερα επίπεδα μεθυλίωσης στις ενδομη-
τριωσικές βλάβες, ακολουθούμενες από μικρό-
τερα επίπεδα μεθυλίωσης στο ενδομήτριο ασθε-
νών με ενδομητρίωση, και σε ακόμα μικρότερα 
επίπεδα στο ενδομήτριο σε γυναίκες ελευθέρων 
νόσου (10).

Περεταίρω έρευνα πάνω στη συσχέτιση της 
τριμεθυλίωσης της H3K27 (H3K27me3) καθώς 
και της μεθυλοτρανσφεράσης  EZH2, η οποία 
είναι η υπεύθυνη για την προσθήκη τριών με-
θυλικών ομάδων στο κατάλοιπο λυσίνης 27 
στην ιστόνη 3, έδειξε για πρώτη φορά πως οι 
ενδομητριωσικές βλάβες χαρακτηρίζονται από 
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υψηλά επίπεδα H3K27me3. Η EZH2, όταν δεν 
χορηγούνταν θεραπεία, εκφραζόταν μόνο από 
τα επιθηλιακά ενδομητριωσικά κύτταρα, ενώ 
για πρώτη φορά παρατηρήθηκε, πως η έκφραση 
της ρυθμιζόταν από την προγεστερόνη, ενισχύ-
οντας την (11).

Συμπέρασμα

Οι επιγενετικές τροποποιήσεις συμμετέχουν 
ενεργά στην παθοφυσιολογία της ενδομητρίω-
σης. Η υπερμεθυλίωση των γονιδίων του υπο-
δοχέα Β της προγεστερόνης, της Ε-καδερίνης 
και του HOXA-10 φαίνεται ότι οδηγούν σε 
αναστολή της δράσης τους. Σαν αποτέλεσμα, 
μεταβάλλεται το ορμονικό περιβάλλον στην 
ενδομήτρια κοιλότητα και επηρεάζεται η διείσ-
δυση των ενδομητριωσικών κυττάρων στην πε-
ριτοναϊκή κοιλότητα. 

Αντίθετα, η υπομεθυλίωση του υποδοχέα 
των οιστρογόνων, του υποδοχέα του στεροει-
δογονικού παράγοντα 1 και του υποκινητή της 
αρωματάσης, φαίνεται ότι ευνοούν την τοπική 
παραγωγή οιστρογόνων στα ενδομητριωσικά 
κύτταρα, καθιστώντας τα εν μέρει ανεξάρτητα 
από τα επίπεδα των ορμονών σε ενδοκρινικό 
επίπεδο. 

Τέλος, η μεθυλίωση και η ακετυλίωση των 

ιστονών φαίνεται ότι διαφέρει σημαντικά με-
ταξύ ενδομητριωσικών κυττάρων και κυττάρων 
του φυσιολογικού ενδομητρίου. Παρότι στην 
τελευταία αυτή περίπτωση δεν έχει διευκρινι-
στεί ακριβώς το παθοφυσιολογικό μονοπάτι το 
οποίο επηρεάζεται, είναι σαφές ότι η αναστρο-
φή των διαδικασιών αυτών μέσα από τη χορή-
γηση αναστολέων οδηγεί σε καταστολή του εν-
δομητριωσικού φαινοτύπου. 

Συμπερασματικά, η παθοφυσιολογία της εν-
δομητρίωσης αποτελεί ένα αινιγματικό κομμάτι 
της γυναικολογίας στο οποίο συμμετέχει έντο-
να η τροποίηση της έκφρασης συγκεκριμένων 
γονιδίων μέσω επιγενετικών αλλαγών. 

Οι επιγενετικές αλλαγές που παρατηρούνται 
στα ενδομητριωσικά κύτταρα φαίνεται  να ακο-
λουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο εμφάνι-
σης. Η επιτυχής αποκρυπτογράφησή του, μπο-
ρεί να αποτελέσει διαγνωστικό εργαλείο μέσα 
από το οποίο θα μπορούν να βρεθούν νέες, πιο 
αποτελεσματικές θεραπείες. 

Παρά τα σημαντικά δεδομένα που έχουν συ-
γκεντρωθεί μέχρι σήμερα, απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα ώστε να γίνει αυξηθεί η ενυπάρχουσα 
γνώση. Με αυτό τον τρόπο θα μας δωθεί η δυ-
νατότητα να χρησιμοποιοήσουμε στοχευμένες 
θεραπείες χρησιμοποιώντας HDCAi και άλ-
λους επιγενετικούς τροποποιητές.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (σ. ΠΚΩ) αποτελεί την πιό συχνή ορμονική διαταραχή σε γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας, καθώς και πιό συχνή αιτία ανωοθυλακιορρηξίας στις γυναίκες με υπογονιμότητα. Ο 
στόχος της παρούσας ανασκόπησης  είναι να αναλυθούν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την αντιμετώπιση της 
ανωοθυλακιορρηξίας στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ. Η αντιμετώπιση των υπογόνιμων γυναικών με σ. ΠΚΩ αποτελεί 
ένα θέμα πάνω στο οποίο έχουν εκφραστεί πολλές διαφωνίες. Στη θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνονται η 
μεταβολή του τρόπου ζωής, η φαρμακοθεραπεία (κιτρική κλομιφαίνη, μετφορμίνη, γοναδοτροπίνες, αναστολείς 
της αρωματάσης) και το λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Η απώλεια βάρους και η άσκηση έχουν αποδειχθεί απο-
τελεσματικές στην πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας και στην επίτευξη κύησης στις υπέρβαρες και παχύσαρκες 
γυναίκες με σ. ΠΚΩ και θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση αυτών των γυναικών. Η 
κιτρική κλομιφαίνη αποτελεί την πρώτη επιλογή στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ. 
Η κλομιφαίνη προκαλεί ωοθυλακιορρηξία στο 65-80% των γυναικών αυτών. Στις γυναίκες που παρουσιάζουν 
αντίσταση στην κλομιφαίνη (δεν επιτυγχάνεται ωοθυλακιορρηξία) ή αποτυγχάνουν να συλλάβουν παρά το γε-
γονός οτι απάντησαν στη θεραπεία, θα πρέπει να εφαρμοστεί άλλη θεραπεία. Η συγχορήγηση της μετφορμίνης 
με την κλομιφαίνη αποτελεί μια αποτελεσματική λύση στις γυναίκες με αντίσταση στην κλομιφαίνη. Η χρήση 
των γοναδοτροπινών θεωρείται θεραπεία δεύτερης επιλογής,  Απαιτείται όμως εντατική παρακολούθηση της 
ωοθηκικής απάντησης και έχει συσχετιστεί με υψηλά ποσοστά πολλαπλών κυήσεων και κίνδυνο για υπερδιέγερ-
ση των ωοθηκών. Οι αναστολείς της αρωματάσης φαίνεται να είναι αποτελεσματικά φάρμακα για την πρόκληση 
της ωοθυλακιορρηξίας όμως δεν χρησιμοποιούνται εκτενώς, λόγω πιθανών παρενεργειών. Η λαπαροσκοπική 
διάτρηση της κάψας των ωοθηκών χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ, όμως χρει-
άζεται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητά αυτής της θεραπείας. Η θεραπεία της ανω-
οθυλακιορρηξίας στις γυναίκες με  σ. ΠΚΩ θα πρέπει να εξατομικεύεται όσον αφορά το βάρος της ασθενούς, 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τις προσωπικές επιλογές της ασθενούς, με στόχο να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη ενός μόνο ωοθυλακίου και η γέννηση ενός παιδιού..

Λέξεις ευρετηρίου: σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (σ. ΠΚΩ), πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, μεταβολή του 
τρόπου ζωής, κιτρική κλομιφαίνη, μετφορμίνη, γοναδοτροπίνες, αναστολείς της αρωματάσης, διάτρηση ωοθηκών
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ABSTRACT
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy-affecting women of reproductive 
age. It is also the most common cause of anovulatory infertility. The aim of this review is to provide a 
summary of current literature on the management of anovulatory PCOS. The treatment of infertile 
women with PCOS is surrounded by many controversies. Management includes lifestyle modification, 
pharmacotherapy (including clomiphene citrate (CC), metformin, gonadotropins, aromatase inhibitors), 
as well as laparoscopic surgery. Weight loss and exercise have been proven effective in restoring ovulatory 
cycles and achieving pregnancy in overweight and obese women with PCOS and should be the first-line 
option for these women. CC is the first and the most used agent for inducing ovulation in women with 
PCOS. About 65-80% of PCOS women ovulate under CC, whereas the others are defined CC-resistant. In 
women who are CC resistant or fail to conceive, second-line treatment should be considered. Metformin plus 
CC should be considered as an effective option in CC -resistant PCOS. The use of exogenous gonadotropins 
is considered as second-line therapy, but it is associated with increased chances for multiple pregnancy and 
a high risk of ovarian hyper-stimulation syndrome and, therefore, intense monitoring of ovarian response is 
required. Aromatase inhibitors may be an effective alternative treatment for ovulation induction, however 
lack of experience and side effects are limiting factors for using these agents. Laparoscopic ovarian drilling 
has been used as a surgical treatment for ovulation in women with PCOS, although more studies are 
needed to determine the effectiveness of this treatment. Ovulation induction in women with PCOS should 
be individualized with regard to weight, treatment efficacy and patient preferences with the aim of achieving 
mono-ovulation and subsequently the birth of a singleton baby.

Keywords: polycystic ovary syndrome (PCOS), ovulation induction, lifestyle modification, clomiphene 
citrate, metformin, gonadotrophins, aromatase inhibitors, laparoscopic ovarian drilling
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Εισαγωγή

Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (σ. 
ΠΚΩ) αποτελεί την πιό συχνή ορμονική διατα-
ραχή σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (1). 
Παρ’ όλο που η πρώτη περιγραφή του συνδρό-
μου έγινε το 1935 από τους Stein και Leventhal, 
για αρκετό καρό δεν υπήρχε συμφωνία ως προς 
τον ορισμό του συνδρόμου. 

Το 1990 θεσπίστηκαν τα κριτήρια του NIH 
(National Institutes of Health - Bethesda), σύμ-
φωνα με τα οποία το σ. ΠΚΩ ορίζεται όταν 
υπάρχει χρόνια ανωοθυλακιορρηξία σε συνδυ-
ασμό με κλινική ή/και εργαστηριακή υπεραν-
δρογοναιμία, αφού γίνει αποκλεισμός άλλων 
νοσημάτων των επινεφριδίων ή της υπόφυσης 
(2). Παρ’ ότι η αρχική περιγραφή του συνδρό-
μου βασίστηκε στην μορφολογία, ο ορισμός 
αυτός δεν περιελάμβανε την μορφολογία των 
πολυκυστικών ωοθηκών. 

Το 2003 καθορίστηκαν τα κριτήρια του 
Rotterdam (ESHRE / ASRM), σύμφωνα με τα 
οποία το σ. ΠΚΩ ορίζεται εφ’ όσον ισχύουν δύο 
από τα τρία παρακάτω κριτήρια:  α. μορφολογία 
πολυκυστικών ωοθηκών στο υπερηχογράφημα,  
β. ανωοθυλακιορρηξία και  γ. κλινική ή/και ερ-
γαστηριακή υπερανδρογοναιμία, αφού απο-
κλειστούν άλλα νοσήματα (3).

Τα βασικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του 
συνδρόμου περιλαμβάνουν συμπτώματα που 
έχουν σχέση με την υπερανδρογοναιμία (δασυ-
τριχισμός, ακμή, αλωπεκία) και την ανωοθυλα-
κιορρηξία (αμηνόρροια, αραιομηνόρροια) (1). 
Οι γυναίκες που έχουν το σύνδρομο μπορεί επί-
σης να εμφανίσουν παχυσαρκία (30-50%), κυ-
ρίως κεντρική, και υπογονιμότητα. Το σ. ΠΚΩ 
συσχετίζεται με μεταβολικές διαταραχές, όπως 
η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπερινσουλι-
ναιμία, η διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη, 
ο διαβήτης τύπου 2, η υπερλιπιδαιμία, οι δια-
ταραχές στη λειτουργία του ενδοθηλίου, και με 

αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων 
(4). Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ετερογένεια και ποικιλομορφία στην κλινική 
του έκφραση. Η αιτιολογία του παραμένει αδι-
ευκρίνιστη και φαίνεται ότι στο φαινότυπο συμ-
βάλλουν τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντι-
κοί παράγοντες. 

Η κύρια αιτία της υπογονιμότητας στις γυ-
ναίκες με σ. ΠΚΩ  είναι η ανωοθυλακιορρηξία 
(5). Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες με μορ-
φολογία πολυκυστικών ωοθηκών και τακτική 
ωοθυλακιορρηξία έχουν υπογονιμότητα. Ωστό-
σο, η μορφολογία των πολυκυστικών ωοθηκών 
απαντάται συχνότερα μεταξύ των ζευγαριών με 
υπογονιμότητα σε σύγκριση με το γενικό πλη-
θυσμό (6). Ίσως, η υπογονιμότητα στο σ. ΠΚΩ 
να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, εκτός της 
ανωοθυλακιορρηξίας, όπως οι διαταραχές του 
ενδομητρίου (5). 

Ωστόσο, ενώ οι γυναίκες με σ. ΠΚΩ μπορεί 
να καθυστερήσουν να μείνουν έγκυες, η γο-
νιμότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεν 
είναι μειωμένη (7). Αντίθετα, μπορεί να παρα-
ταθεί προς μεγαλύτερη ηλικία, σε σύγκριση με 
υπογόνιμες γυναίκες που έχουν κανονική ωο-
θυλακιορρηξία (8).

Ο μηχανισμός της ανωοθυλακιορρηξίας στο 
σ. ΠΚΩ δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Είναι πι-
θανόν ένας υποπληθυσμός των ωοθυλακίων να 
ωριμάζει πρόωρα και να απαντά πρώιμα στην 
LH, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της οιστραδιό-
λης να είναι δυσανάλογα αυξημένα για το στά-
διο ανάπτυξης του ωοθυλακίου. Ως συνέπεια, 
λόγω της παλίνδρομης αλληλορύθμισης, τα 
επίπεδα της FSH μπορεί να είναι χαμηλότερα 
απ’ όσο απαιτείται για να στηριχθεί η περαιτέ-
ρω ωρίμανση του ωοθυλακίου (5). Στην παθο-
γένεια της ανωοθυλακιορρηξίας είναι πιθανόν 
να συμβάλλουν τα αυξημένα επίπεδα της LH, 
καθώς και η υπερινσουλιναιμία (5). Η παχυσαρ-
κία, που συνοδεύεται από υπερινσουλιναιμία 
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και αντίσταση στην ινσουλίνη, επιδεινώνει τα 
συμπτώματα του συνδρόμου. 

Η εκτίμηση της ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να 
γίνει προσδιορίζοντας την προγεστερόνη ορού 
κατά το μέσο της ωχρινικής φάσης, σε μια γυ-
ναίκα με κανονικό κύκλο. Η προγεστερόνη πα-
ραμένει αυξημένη για μικρό χρονικό διάστημα. 
Συνεπώς, αν δεν γίνει η μέτρησή της κατά τη 
σωστή ημέρα, μπορεί να γίνει λανθασμένη εκτί-
μηση. 

Ένας ανώμαλος κύκλος, διάρκειας λιγότερο 
των 21 ημερών ή περισσότερο των 35, υποδη-
λώνει διαταραχές στην ωοθυλακιορρηξία. Με 
την υπερηχογραφική παρακολούθηση του κύ-
κλου μπορεί να παρακολουθηθεί η ανάπτυξη 
του ωοθυλακίου, να προσδιορισθεί η κατάλλη-
λη μέρα μέτρησης της προγεστερόνης και να 
μετρηθεί το πάχος του ενδομητρίου.

Για τη διερεύνηση των διαταραχών της εμ-
μήνου ρύσεως χρειάζεται να γίνει ένας βασικός 
ορμονικός έλεγχος: μέτρηση των γοναδοτροπι-
νών (FSH και LH) στις αρχές του κύκλου (1η-5η 
μέρα) σε μια γυναίκα που έχει κύκλο ή οποια-
δήποτε μέρα σε μια γυναίκα με αμηνόρροια ή 
αραιομηνόρροια, προσδιορισμός των επιπέδων 
των οιστρογόνων με μέτρηση οιστραδιόλης, 
εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας  (TSH) 
και μέτρηση της προλακτίνης (PRL). 

Σε γυναίκες που έχει τεκμηριωθεί η φυσιολο-
γική θυρεοειδική λειτουργία και η φυσιολογική 
PRL, οι αυξημένες τιμές των γοναδοτροπινών, 
σε συνδυασμό με χαμηλή τιμή οιστραδιόλης, 
υποδηλώνουν πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, 
ενώ η καταστολή των γοναδοτροπινών και της 
οιστραδιόλης υποδεικνύουν υποθαλαμική ή 
υποφυσιακή παθολογία.

Στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ  που παρουσιάζουν 
υπογονιμότητα λόγω ανωοθυλακιορρηξίας, ο 
πρωταρχικός στόχος είναι η απώλεια βάρους 
και η αλλαγή του τρόπου ζωής (άσκηση, βελ-
τίωση της διατροφής), πριν εφαρμοσθεί οποια-

δήποτε φαρμακευτική αγωγή. Στις παχύσαρκες 
γυναίκες η απώλεια βάρους βελτιώνει τις ορμο-
νικές και μεταβολικές διαταραχές και μπορεί να 
αποκαταστήσει την ωοθυλακιορρηξία (9). Αν 
δεν επιτευχθεί η ωοθυλακιορρηξία με την απώ-
λεια βάρους, τότε συστήνεται φαρμακευτική 
αγωγή για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξί-
ας.  Ο στόχος της φαρμακευτικής αγωγής είναι 
η ανάπτυξη ενός μόνο ωοθυλακίου, αποφεύγο-
ντας όμως τον κίνδυνο της υπερδιέγερσης των 
ωοθηκών και τις πολλαπλές κυήσεις (10). 

Το φάρμακο πρώτης επιλογής για την πρό-
κληση της ωοθυλακιορρηξίας είναι η κιτρική 
κλομιφαίνη.  

Σε περίπτωση αντίστασης στην κλομιφαίνη, 
η κλασσική επόμενη θεραπεία ήταν οι γοναδο-
τροπίνες, ως ενέσιμα σκευάσματα. Τα τελευταία 
όμως έτη, έχει χορηγηθεί μετφορμίνη σε συνδι-
ασμό με την κλομιφαίνη ή και ως μονοθεραπεία. 
Επίσης, οι αναστολείς της αρωματάσης (κυρίως 
η λετροζόλη) μπορούν να χορηγηθούν ως θερα-
πεία δεύτερης επιλογής. 

Οι αναστολείς της αρωματάσης δεν χρησι-
μοποιούνται ευρέως στην καθημερινή πράξη, 
διότι, παρ’ όλο που έχει τεκμηριωθεί η αποτε-
λεσματικότητά τους, δεν έχει πλήρως τεκμηρι-
ωθεί η ασφάλειά τους. Στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ, 
στις οποίες, παρά την επιτυχή πρόκληση ωοθυ-
λακιορρηξίας δεν επιτυγχάνεται εγκυμοσύνη ή 
συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην υπογονιμότητα, η εξωσωματική 
γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί το επόμενο βήμα. 

Ο στόχος της παρούσας περιγραφικής ανα-
σκόπησης  είναι να αναλυθούν τα νεότερα δε-
δομένα σχετικά με την αντιμετώπιση της ανω-
οθυλακιορρηξίας στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ. 
Αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με την αλ-
λαγή του τρόπου ζωής και την αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας, καθώς και η φαρμακευτική 
αγωγή, με κιτρική κλομιφαίνη, μετφορμίνη, γο-
ναδοτροπίνες και αναστολείς της αρωματάσης. 
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Τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής

Οι γυναίκες με σ. ΠΚΩ εμφανίζουν παχυ-
σαρκία συχνότερα από τον γενικό πληθυσμό 
(11,12,13). Περίπου 10-37% των γυναικών με σ. 
ΠΚΩ είναι υπέρβαρες [Δείκτης μάζας σώματος 
(ΒΜΙ) 25-30 kg/m2] ή παχύσαρκες (ΒΜΙ >30 
kg/m2) (4). 

Τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση της πα-
χυσαρκίας  στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ δεν έχουν 
διευκρινιστεί. Η μεταγευματική θερμογένεση (η 
επιπλέον παραγωγή ενέργειας πέραν του βασι-
κού μεταβολισμού) παρατηρήθηκε ελαττωμένη 
στις γυναίκες με το σύνδρομο, συμβάλλοντας 
στην παθογένεια της παχυσαρκίας (14).

Η παχυσαρκία στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ είναι 
κυρίως κεντρική, δηλαδή παρατηρείται  εναπό-
θεση του λιπώδους ιστού στην κοιλιά και στον 
κορμό (4). Είναι ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες με σ. 
ΠΚΩ έχουν υψηλά ποσοστά κοιλιακού λίπους, 
ακόμα και αν έχουν φυσιολογικό βάρος (15). 
Η κεντρική κατανομή του λίπους έχει ιδιαίτερη 
επίπτωση στην κλινική εικόνα του συνδρόμου, 
καθώς συσχετίζεται με την υπερανδρογοναιμία 
και την αντίσταση στην ινσουλίνη, ανεξάρτητα 
από το BMI (16). 

Η παχυσαρκία επιδεινώνει την κλινική και ερ-
γαστηριακή εικόνα του συνδρόμου, ειδικότερα 
τις διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, την υπογο-
νιμότητα, την υπερανδρογοναιμία, αλλά και τις 
μεταβολικές διαταραχές (17,18). Η παχυσαρκία 
συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων τόσο των 
ανδρογόνων, όσο και της ινσουλίνης (19). Η ιν-
σουλίνη ασκεί κατασταλτική δράση στην ηπατι-
κή σύνθεση της SHBG, γεγονός που αυξάνει τη 
βιοδιαθεσιμότητα των ανδρογόνων (20).

Η παχυσαρκία συσχετίζεται επίσης και με επι-
πλοκές στην εγκυμοσύνη, που αφορούν τόσο 
τη μητέρα όσο και το παιδί: αυξάνει τον κίνδυνο 
αποβολών, συσχετίζεται με διαβήτη κύησης και 
προεκλαμψία, καθώς και με αυξημένα ποσοστά 

συγγενών ανωμαλιών του παιδιού (δισχιδής 
ράχη, ομφαλοκήλη, καρδιακά ελλείμματα και 
άλλες ανωμαλίες) (21). 

Επιπλέον, οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν 
μικρότερη πιθανότητα να απαντήσουν στην 
φαρμακευτική αγωγή για την πρόκληση ωοθυ-
λακιορρηξίας και IVF, χρειάζονται μεγαλύτερες 
δόσεις φαρμάκων (22, 23, 24), και, όταν απα-
ντήσουν στη θεραπεία, εμφανίζουν μικρότερη 
πιθανότητα να συλλάβουν και μεγαλύτερο κίν-
δυνο αποβολών. Επίσης, παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερες δυσκολίες στην υπερηχογραφική παρακο-
λούθηση, υψηλότερο κίνδυνο για υπερδιέγερση 
των ωοθηκών και μεγαλύτερη πιθανότητα για 
πολλαπλή κύηση (25).

Η απώλεια βάρους της τάξης του 5-10% σε 
παχύσαρκες ασθενείς με σ. ΠΚΩ, που επιτυγ-
χάνεται με την αλλαγή στον τρόπο ζωής (δίαι-
τα και άσκηση), μειώνει το κοιλιακό λίπος, την 
υπερανδρογοναιμία, και βελτιώνει την αντίστα-
ση στην ινσουλίνη, το λιπιδικό προφίλ, τις δια-
ταραχές της ωοθυλακιορρηξίας, τις διαταραχές 
του μεταβολισμού της γλυκόζης, τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και την  αυτοεκτί-
μηση των γυναικών (26,27,28,29,30). Παρά το 
γεγονός ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής φαίνε-
ται να αυξάνει τα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας 
σε παχύσαρκες γυναίκες με υπογονιμότητα και 
σ. ΠΚΩ, δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για τα 
οφέλη ως προς τα ποσοστά συλλήψεων (31).

Η σύνθεση του διαιτολογίου που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι γυναίκες είναι ακόμη υπό 
μελέτη. Έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα δι-
αιτολογίου, με διαφορές στην περιεκτικότητα 
σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος, όπως 
μείωση της θερμιδικής πρόσληψης κατά 500 
θερμίδες περίπου ημερησίως, με μόλις το 30% 
να προέρχεται από λίπος (32). Φαίνεται ότι ο 
περιορισμός των προσλαμβανόμενων θερμίδων 
έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικός, ως προς 
την απώλεια βάρους, σε σύγκριση με  την αλ-
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λαγή στη σύνθεση της τροφής (33). Συνεπώς, 
προτείνεται μια υγιεινή διατροφή με χαμηλή 
πρόσληψη θερμίδων, που περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (33). 

Η άσκηση βελτιώνει αποτελεσματικά την 
αντίσταση στην ινσουλίνη και μπορεί να συμ-
βάλλει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
του συνδρόμου, ανεξάρτητα από την απώλεια 
βάρους (34).Στο γενικό πληθυσμό, η άσκηση 
μέτριας έντασης τουλάχιστον τρεις (έως πέντε) 
φορές την εβδομάδα, σε πρόγραμμα που ακο-
λουθείται σταθερά, προσφέρει πολλά οφέλη, 
όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2 και τα καρδι-
αγγειακά νοσήματα  (35). 

Η αερόβια άσκηση μέτριας ένστασης ορίζεται 
ως το 50-80% της μέγιστης κατανάλωσης οξυ-
γόνου ή ως το 60-90% του μέγιστου καρδιακού 
ρυθμού (36). Μία συνεδρία άσκησης μετρίου 
βαθμού αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη 
και ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (37). 
Επίσης η άσκηση με αντιστάσεις ή βάρη, μόνη 
της ή σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση, φαίνε-
ται να βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη 
σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (38). 

Με τη σωματική άσκηση οι μεταβολικές δι-
αταραχές που συνοδεύουν το σύνδρομο μπο-
ρεί να βελτιωθούν, ακόμα και χωρίς απώλεια 
βάρους, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, οι 
διαταραχές στον μεταβολισμό της γλυκόζης και 
η υπέρταση (39,40,34). Η εξατομικευμένη προ-
σαρμογή του είδους και της έντασης της άσκη-
σης, ανάλογα με το αρχικό BMI, είναι απαραί-
τητη προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Ωστόσο το είδος, η ένταση και η 
συχνότητα  της άσκησης στο σ. ΠΚΩ απαιτούν 
περισσότερη μελέτη, ώστε να καθοριστεί ο κα-
λύτερος τρόπος παρέμβασης.

Στις υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες με 
σ. ΠΚΩ  η συστηματική προσπάθεια να μετα-
βληθεί ο τρόπο ζωής, με σκοπό τη μείωση του 
σωματικού βάρους κατά 5-7%, θα πρέπει να 

είναι η πρωταρχική θεραπευτική προσέγγιση 
για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας, για 
3-6 μήνες. Ειδικά στις γυναίκες που πάσχουν 
από νοσογόνο παχυσαρκία (BMI >40 kg/m2), η 
φαρμακευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να απο-
φεύγεται μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
απώλεια βάρους, είτε μέσω της δίαιτας και της 
άσκησης, είτε με άλλους τρόπους, όπως η φαρ-
μακευτική αγωγή ή η βαριατρική χειρουργική.

Δυστυχώς, η διατήρηση του χαμηλού βάρους 
και η μακροχρόνια αλλαγή στον τρόπο ζωής, 
πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται. Σε περιπτώ-
σεις νοσογόνου παχυσαρκίας, είναι δύσκολο 
να γίνει διαχείριση του σωματικού βάρους.  Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώ-
σεις που η απώλεια βάρους ή η διατήρηση του 
χαμηλότερου βάρους δεν επιτυγχάνεται, πρέπει 
κανείς να καταφύγει σε φαρμακευτική αγωγή, 
που βοηθά στην απώλεια βάρους ή ακόμα και 
στη βαριατρική χειρουργική (κυρίως στην νο-
σογόνο παχυσαρκία). 

Κιτρική κλομιφαίνη

Η κιτρική κλομιφαίνη είναι ένα παλιό φάρ-
μακο. Από το 1967 που χορηγήθηκε για πρώ-
τη φορά, συνεχίζει να χορηγείται ως θεραπεία 
πρώτης επιλογής για την πρόκληση της ωοθυ-
λακιορρηξίας σε γυναίκες με σ. ΠΚΩ (4,23,41). 
Η κιτρική κλομιφαίνη εμφανίζει τόσο οιστρογο-
νική όσο και αντιοιστρογονική δράση: ωστόσο, 
προκαλεί ωοθυλακιορρηξία δρώντας ως αντι-
οιστογόνο. Συνδέεται με τους οιστρογονικούς 
υποδοχείς του υποθαλάμου και της υπόφυσης 
και εκτοπίζει τα ενδογενή οιστρογόνα. Έτσι, 
λόγω της αρνητικής παλίνδρομης αλληλορύθ-
μισης (negative feedback), τροποποιείται η συ-
χνότητα έκκρισης της GnRH και αυξάνεται η 
έκκριση της FSH από την υπόφυση κατά  >50%. 
Η αύξηση αυτή της FSH προάγει την ωρίμανση 
του ωοθυλακίου και την ωοθυλακιορρηξία (42). 
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Η κιτρική κλομιφαίνη χορηγείται στην δόση 
των 50 mg την ημέρα για 5 ημέρες. Η αγωγή 
μπορεί να ξεκινήσει από την 2η έως την 5η μέρα 
του κύκλου. Εάν η ωοθυλακιορρηξία δεν επι-
τευχθεί, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 100 mg. 
Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δόση 
θα πρέπει να αυξάνεται στα 100 mg, μόνον εάν 
δεν επιτευχθεί ωοθυλακιορρηξία μετά από δύο 
κύκλους θεραπείας με 50 mg, καθώς, από τις 
γυναίκες που θα ανταποκριθούν στη δόση των 
50 mg, μόνο τα 2/3 θα ανταποκριθούν κατά τον 
πρώτο κύκλο (43). 

Οι περισσότερες γυναίκες, που θα απαντή-
σουν στην κλομιφαίνη, θα ανταποκριθούν στα 
50 ή 100 mg. Παρ’ όλο που δόσεις έως και 250 
mg έχουν χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερα σε παχύ-
σαρκες ασθενείς (41), στην πράξη δόσεις μεγα-
λύτερες από 150 mg δεν φαίνεται να αυξάνουν 
σημαντικά τα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας. 
Σπάνια, μπορεί να χρειαστεί η δόση να μειωθεί 
στα 25 mg, αν συμβεί υπερ-ανταπόκριση στην 
κλομιφαίνη.

Περίπου το 75% των κυήσεων επιτυγχάνο-
νται κατά τους πρώτους τρεις κύκλους της θε-
ραπείας με την κλομιφαίνη και ένα μικρό πο-
σοστό κατά τους επόμενους τρεις (23,41). Στα 
περισσότερα κέντρα συνιστάται να γίνονται  
μέχρι 6 κύκλοι θεραπείας με κλομιφαίνη και, αν 
η γυναίκα δεν μείνει έγκυος, να προχωρά σε άλ-
λες θεραπείες.

Στα περισσότερα κέντρα γίνεται υπερηχο-
γραφική παρακολούθηση του κύκλου κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με κλομιφαίνη (συνή-
θως κατά την 11-14 ημέρα του κύκλου).  Με το 
υπερηχογράφημα παρακολουθείται η ανάπτυξη 
του ωοθυλακίου, το πάχος του ενδομητρίου και 
προσδιορίζεται η ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας. 
Επίσης, με την υπερηχογραφική παρακολούθη-
ση προσδιορίζεται η ημέρα μέτρησης της προ-
γεστερόνης (7 ημέρες μετά την ωοθυλακιορ-
ρηξία),  οι ασθενείς που εμφανίζουν αντίσταση 

στην κλομιφαίνη, καθώς και εκείνες που ανα-
πτύσσουν πολλαπλά ωοθυλάκια, ώστε η δόση 
της κλομιφαίνης να προσαρμοσθεί ανάλογα, 
κατά τον επόμενο κύκλο (23).

Η κλομιφαίνη προκαλεί ωοθυλακιορρηξία 
στο 65-80% των γυναικών  (44, 45,23). Σε κά-
ποιες μελέτες αναφέρονται ακόμη μεγαλύτερα 
ποσοστά, έως 90% (46). Οι παράγοντες που 
επιδρούν αρνητικά στην έκβαση της θεραπείας 
(ωοθυλακιορρηξία) είναι η παχυσαρκία, η ηλι-
κία και η υπερανδρογοναιμία (47). Ορισμένοι 
ερευνητές αναφέρουν ότι τα υψηλά επίπεδα της 
LH πριν την έναρξη της θεραπείας επιδρούν 
αρνητικά στην έκβαση της θεραπείας, ιδιαίτερα 
όταν η LH παραμένει αυξημένη μετά την όγδοη 
ημέρα του κύκλου (48). 

Παρ’ όλο που το ποσοστό των γυναικών που 
ανταποκρίνεται στην κλομιφαίνη είναι υψηλό, 
τα ποσοστά κυήσεων είναι αρκετά χαμηλότερα. 
Το ποσοστό των συλλήψεων που επιτυγχάνεται 
με την κλομιφαίνη είναι 30-40% (44, 45, 23,46) 
και το ποσοστό των γεννήσεων είναι 29% (44). 
Οι πιθανοί παράγοντες που είναι πιθανόν να 
συμβάλλουν αρνητικά στην σύλληψη είναι η 
αντιοιστρογονική δράση του φαρμάκου στο 
ενδομήτριο και την τραχηλική βλέννη και τα 
υψηλά επίπεδα της LH. Αρνητικό προγνωστι-
κό δείκτη αποτελεί το λεπτό ενδομήτριο (< 8 
mm) (41). Ορισμένοι ερευνητές συνιστούν εν-
δομητρική σπερματέγχυση (IUI) σε γυναίκες με 
ανεπάρκεια της τραχηλικής βλέννης (15% των 
ασθενών) (44).

Προγνωστικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για 
την έκβαση της θεραπείας με την κλομιφαίνη. 
Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για την 
πρόβλεψη της απάντησης στην κλομιφαίνη εί-
ναι ο BMI, ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων 
(FAI), το ιστορικό του κύκλου (αραιομηνόρ-
ροια ή αμηνόρροια) και το μέγεθος των ωοθη-
κών (47). Oι παράγοντες που χρησιμοποιήθη-
καν για να προβλεφθεί η πιθανότητα σύλληψης 
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στις γυναίκες που απάντησαν στην κλομιφαίνη 
είναι η ηλικία της ασθενούς και το ιστορικό του 
κύκλου (45,49).

Το ποσοστό των πολλαπλών κυήσεων με τη 
χορήγηση κιτρικής κλομιφαίνης είναι, περίπου, 
11%, κυρίως δίδυμες κυήσεις (23). Η πιθανότη-
τα πολλαπλών κυήσεων μπορεί να μειωθεί με 
την υπερηχογραφική παρακολούθηση. Το πο-
σοστό των αποβολών είναι, περίπου, 20%  (23), 
λίγο ψηλότερο από το αντίστοιχο στον γενικό 
πληθυσμό (12-15%). Ορισμένοι ερευνητές συ-
σχέτισαν τις αποβολές με την αυξημένη συγκέ-
ντρωση της LH μετά τη θεραπεία με την κλομι-
φαίνη (23).

Κάποιες μελέτες αναφέρουν τη συγχορήγηση 
με άλλα σκευάσματα, σε μια προσπάθεια βελ-
τίωσης της έκβασης της θεραπείας, όπως την 
χορήγηση της HCG (σε δόσεις 5000-10000 IU). 

Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι  αυτή η θερα-
πεία βελτιώνει τα ποσοστά σύλληψης (50). Ένα 
άλλο φάρμακο που έχει χορηγηθεί μαζί με την 
κλομιφαίνη είναι η δεξαμεθαζόνη σε δόσεις 0,5 
mg πριν τον ύπνο, με το σκεπτικό ότι καταστέλ-
λει την επινεφριδική  έκκριση των ανδρογόνων, 
ειδικά σε ασθενείς με αυξημένη συγκέντρωση 
δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEAS). 

Ωστόσο, δεν αποτελεί θεραπεία επιλογής 
κυρίως λόγω των ανεπιθυμήτων ενεργειών 
(51,24). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της κλομι-
φαίνης είναι ήπιες και, συνήθως, υποχωρούν 
χωρίς αγωγή. Οι πιο συχνές περιλαμβάνουν αγ-
γειοκινητικές διαταραχές (εξάψεις), κεφαλαλγί-
ες, κοιλιακό άλγος και μετεωρισμό, ναυτία και 
έμετο. Οπτικές διαταραχές εμφανίζονται σπάνια 
κατά τη θεραπεία και, σε αυτές τις περιπτώσεις, 
θα πρέπει να γίνεται διακοπή της θεραπείας.

Μετφορμίνη

Η μετφορμίνη είναι ένα φάρμακο που έχει 
χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο σακχαρώδη διαβή-

τη τύπου 2. Είναι ευαισθητοποιητής της ινσου-
λίνης και μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης, χωρίς να 
αυξάνει την έκκριση της ινσουλίνης. Δρα μειώ-
νοντας την ηπατική παραγωγή της γλυκόζης, 
τη γλυκονεογένεση και τη γλυκογονόλυση, ενώ 
αυξάνει την περιφερική πρόσληψη της γλυκόζης 
από τους σκελετικούς μυς και το λιπώδη ιστό 
(52). Επίσης, μειώνει την εντερική απορρόφηση 
της γλυκόζης, χωρίς να προκαλεί υπογλυκαιμία. 

Η συνήθης ανεπιθύμητη ενέργεια της μετ-
φορμίνης είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές, 
οι οποίες μπορούν να μειωθούν με την πρόσλη-
ψη της κατά την διάρκεια του γεύματος και αυ-
ξάνοντας τη δόση σταδιακά από τα 500 mg έως 
τα 1,5-2 g/ημέρα. Η χορήγηση της μετφορμίνης 
σε γυναίκες με σ. ΠΚΩ  μπορεί να συμβάλλει 
στην απώλεια βάρους. Η χορήγησή της σε συν-
δυασμό με δίαιτα έχει καλύτερα αποτελέσματα 
από τη δίαιτα μόνο (53). 

H μετφορμίνη έχει χορηγηθεί για την αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων του σ. ΠΚΩ, αλλά 
αποδείχθηκε ότι ίσως έχει και μακροπρόσθεσμα 
οφέλη. Μειώνει τα επίπεδα ινσουλίνης, την ωο-
θηκική παραγωγή ανδρογόνων, την ελεύθερη 
τεστοστερόνη και την ανδροστενεδιόνη, ανε-
ξάρτητα από την απώλεια βάρους (54). 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τις μεγάλες 
προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες είναι 
αντιφατικά, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι η μετ-
φορμίνη έχει σημαντικά οφέλη για τις γυναίκες 
με σ. ΠΚΩ. Παρά τη βελτίωση σε ορμονικές και 
μεταβολικές παραμέτρους που παρατηρήθηκαν 
σε ορισμένες μελέτες, δεν παρατηρήθηκε ση-
μαντική βελτίωση στα κλινικά συμπτώματα της 
υπερανδρογοναιμίας ή στην αντιμετώπιση της 
υπογονιμότητας (55).

Η μετφορμίνη έχει χορηγηθεί σε γυναίκες με 
σ. ΠΚΩ για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξί-
ας, όμως ο ρόλος δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί. 
Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, που αφορά 40 
μελέτες όπου χορηγήθηκε μετφορμίνη (διάμεση 
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δόση 1500 mg) από 4 - 60 εβδομάδες σε 3848 
γυναίκες με σ. ΠΚΩ, διαπιστώθηκε ότι η μετ-
φορμίνη βελτιώνει τις διαταραχές της εμμήνου 
ρύσεως και την ωοθυλακιορρηξία σε σύγκριση 
με placebo, και αυξάνει οριακά τα ποσοστά των 
γεννήσεων (56). 

Όμως, δεν βελτιώνει την αρνητική επίδραση 
της παχυσαρκίας στην εγκυμοσύνη, ούτε τα 
ποσοστά των αποβολών (56). Σε μια άλλη πρό-
σφατη ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι η μετ-
φορμίνη είναι πιο αποτελεσματική ως προς την 
πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας σε σύγκριση 
με placebo [OR] 1,81, 95% [CI] 1,13 – 2,93; 16 
RCT, με υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης (OR 
2,31, 95% CI 1,52 – 3,51, 8 RCT), χωρίς διαφορά 
στα ποσοστά γεννήσεων (OR 1,80, 95% CI 0,52 
– 6,16, 3 RCT) (55).

Συγκρινόμενη με την κιτρική κλομιφαίνη, 
η μετφορμίνη πλεονεκτεί ως προς το ότι δεν 
έχει αντι-οιστρογονική δράση, δεν προκαλεί 
πολλαπλές κυήσεις και δεν χρειάζεται τακτική 
παρακολούθηση (57). Όμως, σύμφωνα με τα 
έως τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι η  μετφορμίνη 
είναι λιγότερο αποτελεσματική από την κλομι-
φαίνη, ως προς την πρόκληση ωοθυλακιορρη-
ξίας (58). 

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, όταν μελετή-
θηκε ξεχωριστά η υποομάδα των γυναικών με  
BMI >30 kg/m2 διαπιστώθηκε ότι οι παχύσαρ-
κες ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά καλύτερη 
ανταπόκριση στην κλομιφαίνη σε σχέση με τη 
μετφορμίνη, ως προς την πρόκληση της ωοθυ-
λακιορρηξίας και υψηλότερα ποσοστά κυήσεων 
και γεννήσεων (55). 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι μη παχύσαρκες γυ-
ναίκες (BMI <30 kg/m2) που έλαβαν μετφορ-
μίνη εμφάνισαν  μεγαλύτερα ποσοστά εγκυμο-
σύνης σε σύγκριση με τις ασθενείς που έλαβαν 
κλομιφαίνη, χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ 
των δύο ομάδων στα ποσοστά ωοθυλακιορρη-
ξίας. Οι συγγραφείς παρατήρησαν επίσης ότι η 

μετφορμίνη μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της 
ινσουλίνης νηστείας στις μη παχύσαρκες γυ-
ναίκες, ενώ στις παχύσαρκες είχε περιορισμένα 
αποτελέσματα (55). Συνεπώς, σύμφωνα με τα 
έως τώρα δεδομένα, η μετφορμίνη δεν συνιστά-
ται ως θεραπεία πρώτης επιλογής στις γυναίκες 
με σ. ΠΚΩ  (59).

Τα αποτελέσματα των μελετών που αφορούν 
στο ρόλο της μετφορμίνης στην πρόκληση της 
ωοθυλακιορρηξίας παραμένουν αντιφατικά. Οι 
πιθανές εξηγήσεις για τις διαφορές από μελέτη 
σε μελέτη είναι η ετερογένεια στα χαρακτηρι-
στικά των γυναικών που μελετήθηκαν (διαφο-
ρετικοί φαινότυποι του συνδρόμου, διαφορετι-
κό BMI, διαφορετικά επίπεδα τεστοστερόνης 
και διαφορές στη διάρκεια της υπογονιμότη-
τας), οι διαφορές στη δόση της μετφορμίνης 
που χορηγήθηκε και οι διαφορές στη διάρκεια 
της θεραπείας.

Συνεπώς, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, 
η χρήση της μετφορμίνης θα πρέπει να περι-
ορίζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις ασθενών 
που παρουσιάζουν διαταραχές στην ανοχή της 
γλυκόζης. Επίσης, στις ασθενείς που παρουσιά-
ζουν αντίσταση στην κλομιφαίνη, η μετφορμίνη 
συγχορηγούμενη με κλομιφαίνη βελτιώνει ση-
μαντικά τα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας και τα 
ποσοστά εγκυμοσύνης (62).

Συνδυασμοί θεραπείας

Ο συνδιασμός της μετφορμίνης με την κλο-
μιφαίνη έχει συγκριθεί με τη μονοθεραπεία με 
κλομιφαίνη. Σε μία παλαιότερη μετα-ανάλυση 
(58) δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 
των δύο θεραπειών ως προς τα ποσοστά ωο-
θυλακιορρηξίας και κυήσεων. Σε πιο πρόσφατη 
μετα-ανάλυση 6 μελετών, αναφέρεται ότι στις 
γυναίκες που παρουσιάζουν αντίσταση στην 
κλομιφαίνη, η συνδυαστική θεραπεία κλομι-
φαίνης-μετφορμίνης αυξάνει σημαντικά την 



34  Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Γεώργιος Μαστοράκος, Δημήτριος Γ Γουλής, Ελένη Κουστά

πιθανότητα ωοθυλακιορρηξίας και οριακά την 
πιθανότητα εγκυμοσύνης (60). 

Στη μελέτη των Legro et al. (61), μελετήθη-
καν 676 γυναίκες με σ. ΠΚΩ  και ανωοθυλα-
κιορρηξία. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις 
ομάδες. Στην πρώτη ομάδα χορηγήθηκε μετ-
φορμίνη (1000 mg, δυο φορές την ημέρα), στη 
δεύτερη ομάδα κλομιφαίνη (50 mg τη μέρα) και 
στην τρίτη ομάδα συνδυαστική θεραπεία μετ-
φορμίνης με κλομιφαίνη. 

Τα ποσοστά γεννήσεων μετρήθηκαν αντί-
στοιχα για κάθε ομάδα: 7,2% για την πρώτη, 
22,5% για τη δεύτερη και 26,8% για τη συνδυα-
στική θεραπεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
αυτής της έρευνας, δεν παρατηρήθηκε σημαντι-
κή διαφορά στα ποσοστά γεννήσεων ανάμεσα 
στη συνδυαστική θεραπεία και στη μονοθερα-
πεία με κλομιφαίνη. Επομένως, η συνδυαστική 
θεραπεία δεν προτείνεται ως θεραπεία πρώτης 
επιλογής για την πρόκληση της ωοθυλακιορ-
ρηξίας, καθώς δεν υπάρχουν έως τώρα επαρκείς 
μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι η συγχορή-
γηση της μετφορμίνης με την κλομιφαίνη πλε-
ονεκτεί έναντι της μονοθεραπείας με κλομιφαί-
νη ως προς τα ποσοστά γεννήσεων.

Γοναδοτροπίνες

Οι γοναδοτροπίνες μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως θεραπεία δεύτερης επιλογής στις γυ-
ναίκες με σ. ΠΚΩ και ανωοθυλακιορρηξία που 
δεν ανταποκρίνονται στην κλομιφαίνη ή σε 
γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στην κλομιφαί-
νη, αλλά δεν έμειναν έγκυες μετά από 6 μήνες 
θεραπείας (5). Στις γυναίκες που ξεκινούν θε-
ραπεία με γοναδοτροπίνες είναι απαραίτητο να 
έχει γίνει έλεγχος για να αποκλειστούν άλλοι 
παράγοντες που συμβάλλουν στην υπογονιμό-
τητα. 

Ο στόχος της θεραπείας είναι η ανάπτυξη 
ενός μόνον ωοθυλακίου. Κατά την διάρκεια της 

θεραπείας απαιτείται στενή υπερηχογραφική 
παρακολούθηση από έμπειρους ιατρούς, διότι 
η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές 
κυήσεις, που συνδέονται με αυξημένα ποσοστά 
επιπλοκές της κύησης, και σε σύνδρομο υπερ-
διέγερσης των ωοθηκών, το οποίο αποτελεί μια 
σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρο επιπλοκή. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά πρωτόκολλα, 
τα οποία εξελίχθησαν με την πάροδο των χρό-
νων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το step-up πρω-
τόκολλο στο οποίο η FSH αυξάνεται σταδιακά 
έως ότου αρχίσει να αναπτύσσεται ένα ωοθυ-
λάκιο, οπότε η δόση παραμένει σταθερή (63). 
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για 
υπερδιέγερση των ωοθηκών και πολλαπλές κυ-
ήσεις, το πρωτόκολλο αυτό αντικαταστάθηκε 
είτε από το χαμηλής δόσης step-up πρωτόκολ-
λο (64,65), είτε από το step-down πρωτόκολλο. 

Στο χαμηλής δόσης step-down πρωτόκολλο 
χορηγείται αρχικά μια μεγάλη δόση FSH (150 
IU την ημέρα για 3 ή 4 ημέρες), μέχρι να αρχί-
σει να αναπτύσσεται ένα ωοθυλάκιο και μετά 
μειώνεται στα 50-70 IU για να υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη του ωοθυλακίου (66). Στο χαμηλής 
δόσης step-up πρωτόκολλο, χορηγείται μια 
αρχική δόση από 50-75 IU, η οποία αυξάνεται 
μετά από 14 ημέρες, μόνο αν δεν αναπτυχθεί 
ένα ωοθυλάκιο >10 mm και μετά ανά 25-37,5 
IU κάθε 7 ημέρες (64,65). 

Το χαμηλής δόσης step-up πρωτόκολλο συ-
γκρινόμενο με το κλασσικό step-up πρωτόκολ-
λο εμφανίζει το σημαντικό πλεονέκτημα του 
πολύ μικρότερου κινδύνου για πολλαπλή κύη-
ση και για σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών 
και το μειονέκτημα ότι η διάρκεια της θεραπεί-
ας μπορεί να είναι μεγάλη (28-35 μέρες). Tα 
τελευταία έτη, με τις νέες συσκευές χορήγησης 
γοναδοτροπινών με στυλό/πένα, είναι δυνατόν 
να χορηγηθούν ακόμη μικρότερες δόσεις της 
FSH (8 - 12 IU) (67).

Ο καθορισμός της απαιτούμενης δόσης των 
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γοναδοτροπινών  προκειμένου να αναπτυχθεί 
ένα και μόνο ωοθυλάκιο και να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος πολλαπλών κυήσεων είναι δύσκολος. 
Όταν ένα ωοθυλάκιο αναπτυχθεί σε διάμετρο 
τουλάχιστον 17 mm, χορηγείται hCG (5000 IU) 
προκειμένου να επιτευχθεί ωοθυλακιορρηξία. 

Αν αναπτυχτούν 3 ή περισσότερα ωοθυλά-
κια διαμέτρου >14 mm, η hCG δεν πρέπει να 
χορηγείται, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πολ-
λαπλών κυήσεων και υπερδιέγερσης των ωο-
θηκών.  Οι κύκλοι στους οποίους έχει συμβεί 
υπερδιέγερση των ωοθηκών πρέπει να εγκα-
ταλείπονται και δεν πρέπει να χορηγείται hCG. 
επίσης, πρέπει οι ασθενείς να ενημερώνονται 
και να αποφεύγουν την επαφή. 

Με το χαμήλης δόσης step-up πρωτόκολλο, 
το ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας ενός μόνο ωο-
θυλακίου είναι 70%, το ποσοστό σύλληψης εί-
ναι περίπου 40%, το ποσοστό των πολλαπλών 
κυήσεων 5,7% και το ποσοστό εμφάνισης συν-
δρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών πολύ χαμηλό 
(1%) (5,68). Σε μια πρόσφατη μελέτη, όπου συ-
γκρίθηκε η αποτελεσματικότητα της κλομιφαί-
νης έναντι της FSH (εφαρμόστηκε το step-up 
πρωτόκολλο χαμηλής δόσης) παρατηρήθηκαν 
υψηλότερα ποσοστά κυήσεων με την FSH κατά 
τον πρώτο κύκλο θεραπείας (30% έναντι 14,6% 
με κλομιφαίνη), υψηλότερα ποσοστά κυήσεων 
(52,1% έναντι 41,2% με κλομιφαίνη) και ψηλό-
τερα ποσοστά γεννήσεων (47,4% έναντι 36,9% 
με κλομιφαίνη) (69). Ωστόσο η κλομιφαίνη εί-
ναι πιο εύκολο να χορηγηθεί και έχει μικρότερο 
κόστος. 

Παλιότερα είχε προταθεί η συγχορήγηση των 
γοναδοτροπινών με GnRH-ανάλογα, με στόχο 
να γίνει καταστολή της LH. Η αυξημένη LH 
είχε συσχετιστεί με μικρότερη πιθανότητα απά-
ντησης στην θεραπεία και σύλληψης, και μεγα-
λύτερη πιθανότητα αποβολών (70). Ωστόσο, η 
συγχορήγηση των GnRH-αναλόγων με τις γο-
ναδοτροπίνες δεν έχει τεκμηριωθεί ότι αυξάνει  

τα ποσοστά κυήσεων σε σύγκριση με τη μονο-
θεραπεία με γοναδοτροπίνες (71,72). 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυ-
νος υπερδιέγερσης των ωοθηκών (73,74,75). 
Συνεπώς, η συγχορήγηση των  GnRH-
αναλόγων με γοναδοτροπίνες δεν συνιστάται 
στην πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας.

Αν χορηγηθεί το κλασσικό σχήμα πρόκλη-
σης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με σ. ΠΚΩ, 
δηλαδή η κιτρική κλομιφαίνη, ως θεραπεία 
πρώτης επιλογής και οι γοναδοτροπίνες ως θε-
ραπεία δεύτερης επιλογής (στις γυναίκες που 
δεν ανταποκρίνονται στην κλομιφαίνη ή δεν 
έμειναν έγκυες μετά από 6 μήνες θεραπείας με 
κλομιφαίνη), το ποσοστό γέννησης ενός μόνο 
παιδιού είναι πολύ υψηλό και φθάνει στο 75-
80% (76).

Αναστολείς της αρωματάσης

Οι αναστολείς της αρωματάσης είναι μια 
κατηγορία φαρμάκων που έχουν, επίσης, χρη-
σιμοποιηθεί για την πρόκληση της ωοθυλακι-
ορρηξίας. Δρουν αναστέλλοντας  την δράση 
του ενζύμου που μετατρέπει τα ανδρογόνα σε 
οιστρογόνα, συγκεκριμένα την ανδροστενε-
διόνη και την τεστοστερόνη σε οιστρόνη και 
17β-οιστραδιόλη, αντιστοίχως. 

Ελαττώνοντας τη βιοσύνθεση των οιστρογό-
νων, αυξάνεται η παραγωγή της FSH λόγω της 
παλίνδρομης αλληλορύθμισης με τον άξονα 
υποθάλαμος/υπόφυση (77). Οι αναστολείς της 
αρωματάσης, θεωρητικά, πλεονεκτούν έναντι 
της κλομιφαίνης, καθώς στερούνται της αντι-
οιστρογονικής δράσης που ασκεί η κλομιφαίνη 
στους οιστρογονικούς υποδοχείς στον υποθά-
λαμο και στο ενδομήτριο. 

Η λετροζόλη είναι το πιο ευρέως χρησιμο-
ποιούμενο φάρμακο της κατηγορίας αυτής και 
χορηγείται σε δόσεις 2,5-5 mg (μέγιστη δόση 
7,5 mg) την ημέρα επί πέντε ημέρες, ξεκινώντας 
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από την τρίτη ημέρα του κύκλου. Η λετροζόλη 
δεν επιδρά στο ενδομήτριο ή στην τραχηλική 
βλέννη (77) και εμφανίζει μικρότερο κίνδυνο 
για πολλαπλές κυήσεις σε σύγκριση με την κι-
τρική κλομιφαίνη (41). 

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες της λετροζόλης 
περιλαμβάνονται οι εξάψεις, γαστρενετερικές 
διαταραχές, δύσπνοια, θωρακικά άλγη, βήχας, 
κεφαλαλγία και νευρομυϊκά άλγη. Σε μια αρχι-
κή μελέτη, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος 
συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς και οστικές 
δυσμορφίες (78), όμως η μελέτη αυτή υπέστη 
κριτική και οι αναφορές που ακολούθησαν δεν 
έδειξαν συσχέτιση της λετροζόλης με συγγενείς 
ανωμαλίες του εμβρύου (79,80,81).

Η λετροζόλη είναι ένα αποτελεσματικό φάρ-
μακο για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας 
σε γυναίκες με σ. ΠΚΩ. Σε μία μεγάλη διπλά 
τυφλή μελέτη που περιελάμβανε 750 γυναί-
κες με ανωοθυλακιορρηξία και σ. ΠΚΩ και 
συνέκρινε τη λετροζόλη με την κλομιφαίνη, 
παρατηρήθηκε ότι η λετροζόλη είναι πιο απο-
τελεσματική από την κλομιφαίνη, όσον αφορά 
στα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας (61,7% έναντι 
48,3%) και γεννήσεων (27,5% έναντι 19,1%). 
Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ 
των δύο ομάδων, όσον αφορά τα ποσοστά απο-
βολών και τα ποσοστά δίδυμων κυήσεων (81). 
Όμως, τέσσερα νεογνά των οποίων η μητέρα 
έλαβε λετροζόλη και ένα του οποίου η μητέρα 
έλαβε κλομιφαίνη εμφάνισαν συγγενείς ανω-
μαλίες.  Η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική (p=0,65) και τα ποσοστά αυτά ήταν 
χαμηλότερα από αυτά που παρατηρούνται στο 
γενικό πληθυσμό.

Το 2014, σε μια ανασκόπηση της Cochrane, 
που περιλάμβανε 26 μελέτες  (n=5560 γυναί-
κες), συγκρίθηκε η λετροζόλη με placebo, με 
την κιτρική κλομιφαίνη και με λαπαροσκοπική 
διάτρηση των ωοθηκών (ovarian drilling) (82). 
Σε 15 μελέτες (n= 2816) παρατηρήθηκε μεγα-

λύτερο ποσοστό εγκυμοσύνης με τη λετροζόλη 
σε σύγκριση με την κλομιφαίνη (OR 1,40, 95% 
CI: 1,18–1,65). Σε 9 μελέτες (n=4783), τα ποσο-
στά γεννήσεων ήταν υψηλότερα με την λετρο-
ζόλη σε σύγκριση με την κλομιφαίνη (OR 1,64, 
95% CI: 1,32–2,04). Επίσης, σε 11 μελέτες (n = 
2385) τα ποσοστά πολλαπλών κυήσεων ήταν 
μειωμένα στις ασθενείς που χορηγήθηκε λετρο-
ζόλη σε σύγκριση με την κλομιφαίνη (OR 0,38, 
95% CI: 0,17–0,84). 

Συνεπώς, οι αναστολείς της αρωματάσης 
είναι αποτελεσματικά φάρμακα για την πρό-
κληση της ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με σ. 
ΠΚΩ. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα μπορούν 
να χορηγηθούν σε ασθενείς που δεν ανταποκρί-
θηκαν στην κλομιφαίνη ή δεν έμειναν έγκυες 
με την κλομιφαίνη. Όμως, συνιστάται προσοχή 
στην χρήση τους, διότι δεν έχει αποκλειστεί ο 
κίνδυνος εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών στα 
νεογνά. 

Λαπαροσκοπική 
«διάτρηση» ωοθηκών

Η λαπαροσκοπική διάτρηση της κάψας των 
ωοθηκών με χρήση διαθερμίας ή laser χρησιμο-
ποιείται σε γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται 
στη φαρμακευτική θεραπεία πρόκλησης ωοθυ-
λακιορρηξίας. Αυτή η θεραπεία έχει αντικατα-
στήσει τη σφηνοειδή εκτομή των ωοθηκών, που 
ήταν πιο επεμβατική θεραπεία και προκαλούσε 
μεγαλύτερη καταστροφή ιστών. 

Ενδείκνυται σε γυναίκες με σ. ΠΚΩ που δεν 
απαντούν στην κλομιφαίνη και έχουν αυξημένη 
LH,  σε γυναίκες που χρειάζεται να γίνει διερευ-
νητική λαπαροσκόπηση  και σε γυναίκες στις 
οποίες δεν μπορεί να  γίνει τακτικός υπερηχο-
γραφικός έλεγχος. 

Οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται περι-
λαμβάνουν την πρόκληση θερμικού ωοθηκικού 
τραύματος με τη χρήση μονοπολικής ή διπολι-
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κής διαθερμίας ή με τη χρήση laser. Στόχος εί-
ναι η ελάχιστη δυνατή καταστροφή ωοθηκικού 
ιστού, ώστε να επιτευχθεί ωοθυλακιορρηξία. 
Η ελάχιστη παρέμβαση επιτυγχάνεται με την 
εφαρμογή της τεχνικής σε 4 σημεία ανά ωοθή-
κη για 4 δευτερόλεπτα σε ένταση 40 W (83).

Η μέθοδος αυτή εμφανίζει τα πλεονεκτήματα 
του ότι δεν απαιτείται τακτική υπερηχογραφική 
παρακολούθηση (10), δεν υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος πολλαπλών κυήσεων, ούτε κίνδυνος 
υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Μετά το χει-
ρουργείο, αποκαθίσταται η δραστηριότητα των 
ωοθηκών και μειώνονται τα επίπεδα της LH και 
της τεστοστερόνης. Η απάντηση στη θεραπεία 
εξαρτάται από τα κλινικά χαρακτηριστικά της 
ασθενούς και τους βιοχημικούς δείκτες. Οι γυ-
ναίκες που παρουσιάζουν υπογονιμότητα για 
διάστημα μικρότερο από τρία έτη απαντούν 
καλύτερα, καθώς και εκείνες με τα υψηλότερα 
επίπεδα LH (84).

Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια του χειρουρ-
γείου είναι σπάνιες. Μετεγχειρητικά, είναι πι-
θανό να δημιουργηθούν περιωοθηκικές συμφύ-
σεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυελικό 
άλγος. Με τις σύγχρονες τεχνικές, ο κίνδυνος 
για σχηματισμό μετεγχειρητικών συμφύσεων 
είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με τη σφηνοει-
δή εκτομή των ωοθηκών, που εφαρμοζόταν πα-
λιότερα, και δεν φαίνεται να επηρεάζονται τα 
ποσοστά των κυήσεων μετά τη θεραπεία (85). 
Όσο μικρότερη είναι η ιστική καταστροφή κατά 
την επέμβαση, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυ-
νος για ανάπτυξη συμφύσεων.

Σε μελέτη που συνέκρινε την λαπαροσκοπι-
κή διάτρηση των ωοθηκών (n=83) με την θε-
ραπεία με γοναδοτροπίνες επί 6 μήνες (n=83), 
σε ασθενείς με αντίσταση στην κλομιφαίνη, 
παρατηρήθηκε ότι οι γοναδοτροπίνες ήταν πιο 
αποτελεσματικές ως προς τα ποσοστά κλινι-
κών κυήσεων (67% έναντι 34%) (86). Σε με-
τα-ανάλυση της Cochrane, δεν παρατηρήθηκε 

διαφορά ανάμεσα στις δύο θεραπείες ως προς 
τα ποσοστά γεννήσεων. Ωστόσο, τα ποσοστά 
πολλαπλών κυήσεων ήταν χαμηλότερα με τη 
λαπαροσκοπική διάτρηση των ωοθηκών (87).

Συνεπώς, η λαπαροσκοπική διάτρηση των 
ωοθηκών αποτελεί αποτελεσματική μέθοδος σε 
γυναίκες με σ. ΠΚΩ, που εμφανίζουν αντίστα-
ση στην κλομιφαίνη. 

Οι επιπλοκές (δημιουργία συμφύσεων) είναι 
σπάνιες και εμφανίζονται συχνότερα σε παχύ-
σαρκες γυναίκες.  Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα 
για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητά της 
έναντι των άλλων θεραπειών και η ελάχιστη 
παρέμβαση στις ωοθήκες, ώστε να επιτυγχάνε-
ται ωοθυλακιορρηξία με την ελάχιστη δυνατή 
καταστροφή ιστών.

Αλλες μέθοδοι
Διάφορες εναλλακτικές θεραπείες για την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του σ. ΠΚΩ 
και την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας έχουν 
δοκιμαστεί. Ο βελονισμός φαίνεται να βελτιώ-
νει τη συχνότητα της εμμήνου ρύσεως και να 
μειώνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης στις γυ-
ναίκες με σ. ΠΚΩ (88). 

Σε μία πρόσφατη μελέτη, η ομάδα των γυναι-
κών που υποβλήθηκε σε βελονισμό παρουσίασε 
αυξημένη συχνότητα ωοθυλακιορρηξίας, κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας,  σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου (88). Πολλά είδη βοτάνων 
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπι-
ση των συμπτωμάτων του σ. ΠΚΩ αλλά λίγα 
έχουν μελετηθεί στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ. Επο-
μένως, δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες που να 
τεκμηριώνουν τη χρήση αυτών των εναλλακτι-
κών θεραπειών στην πρόκληση της ωοθυλακι-
ορρηξίας στις γυναίκες με σ. ΠΚΩ.

Συμπέρασμα

Περίπου το 80% των γυναικών με υπογονι-
μότητα λόγω ανωοθυλακιορρηξίας διαγιγνώ-
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σκονται με το σ. ΠΚΩ. Με την πρόκληση της 
ωοθυλακιορρηξίας μπορούν να επιτευχθούν 
υψηλά ποσοστά κυήσεων με χαμηλά ποσοστά 
πολλαπλών κυήσεων. 

Η πρώτη παρέμβαση, πριν αρχίσει οποιαδή-
ποτε φαρμακευτική θεραπεία, είναι η απώλεια 
βάρους και η μεταβολή στον τρόπο ζωής της 
(άσκηση), κυρίως στις παχύσαρκες γυναίκες. 
Η φαρμακευτική θεραπεία πρώτης επιλογής 
παραμένει η κιτρική κλομιφαίνη. Η έως τώρα 
συνιστώμενη θεραπεία δεύτερης επιλογής ήταν 
η χορήγηση γοναδοτροπινών, όμως η θεραπεία 
αυτή εμφανίζει ανεπιθύμητες ενέργειες και χρει-
άζεται εμπειρία και εντατική παρακολούθηση. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 
έκβαση της θεραπείας, τόσο με την κλομιφαίνη 
όσο και με τις γοναδοτροπίνες, είναι το σωματι-
κό βάρος, η ηλικία και η συνύπαρξη άλλων πα-
ραγόντων που επηρεάζουν την υπογονιμότητα.

Ακόμη δεν είναι σαφές ποια είναι η καλύτερη 
θεραπεία δεύτερης επιλογής για τις  γυναίκες 
που δεν ανταποκρίνονται στην κλομιφαίνη.  

Έχουν χρησιμοποιηθεί οι αναστολείς της αρω-
ματάσης, η μετφορμίνη και ο συνδυασμός της 
κλομιφαίνης με τη μετφορμίνη. Ο ρόλος της 
μετφορμίνης στην πρόκληση της ωοθυλακιορ-
ρηξίας παραμένει υπό μελέτη. 

Οι αναστολείς της αρωματάσης είναι αποτε-
λεσματικά φάρμακα, όμως δεν χρησιμοποιού-
νται εκτενώς, λόγω πιθανών παρενεργειών στα 
νεογνά.  Για τις γυναίκες που δεν απαντούν στις 
θεραπείες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή δεν 
μένουν έγκυες με την θεραπεία, η επόμενη επι-
λογή είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) 
με πρωτόκολλα που να ελαχιστοποιούν την πι-
θανότητα υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

Καθώς η πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας 
μπορεί να επιβαρύνει τις γυναίκες σωματικά, 
ψυχολογικά και οικονομικά, ορισμένες γυναί-
κες αποφασίζουν να διακόψουν την θεραπεία. 
Πριν την θεραπεία πρέπει να γίνεται λεπτομε-
ρής ενημέρωση των ασθενών για την αποτελε-
σματικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
κάθε θεραπείας.
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Συνδυασμός τραυματισμού ενδομητρίου 
και της στρατηγικής κατάψυξης όλων
Μια νέα υποσχόμενη τεχνική σε γυναίκες με ιστορικό επανειλημμένων 
αποτυχιών εμφύτευσης σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επίτευξη κύησης περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των γαμετών (ωαρίου και σπερματοζωαρίου) και προϋποθέτει την άριστη συ-
νεργασία του εμβρύου με το ενδομήτριο που θα το φιλοξενήσει μέσω αλληλορύθμισης πολύπλοκων βιοχημικών και ανοσολογικών μη-
χανισμών που έχουν ως στόχο την επιτυχή εμφύτευση. Τις τελευταίες δεκαετίες η αλματώδης ανάπτυξη της φαρμακοτεχνολογίας και 
της εμβρυολογίας οδήγησε σε θεαματική βελτίωση τις μεθόδους ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών, γονιμοποίησης των ωαρίων και 
καλλιέργειας των εμβρύων. Παρόλα αυτά τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης (είτε με κλασική IVF είτε με ICSI), 
και ειδικότερα το LBR, παραμένουν ακόμα χαμηλά και δεν ξεπερνούν το 35%. Ως εκ τούτου, η αποτυχία εμφύτευσης έχει αποτελέσει 
τα τελευταία χρόνια αντικείμενο πλήθους κλινικών μελετών που έχουν ως στόχο τους τόσο την αποσαφήνιση του φαινομένου αυτού, 
αλλά και την αναζήτηση λύσεων που θα αυξήσουν την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας ευρέως 
αποδεκτός ορισμός, ως επανειλημμένη αποτυχία εμφύτευσης περιγράφεται η κλινική εκείνη κατάσταση κατά την οποία δεν επιτυγχά-
νεται κύηση μετά την μεταφορά τουλάχιστον 2 καλής ποιότητας εμβρύων σε σύνολο τουλάχιστον 2 φρέσκων ή κατεψυγμένων κύκλων 
σε γυναίκες κάτω των 42 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και αρκετά χρόνια είχε προταθεί ως ένας πιθανός μηχανισμός που συμβάλλει 
στην αποτυχία εμφύτευσης η πρόωρη ωχρινοποίηση και η ακόλουθη άνοδος των επιπέδων προγεστερόνης που οδηγεί σε μετατόπιση 
του παραθύρου εμφύτευσης, ως αποτέλεσμα της υπερδιέγερσης των ωοθηκών στους φρέσκους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.  
Πιο πρόσφατα, η εφαρμογή της μεθόδου ταχείας κατάψυξης των εμβρύων με την τεχνική της υαλινοποίησης (vitrification) έδωσε τη 
δυνατότητα κατάψυξης και ακολούθως μεταφοράς εμβρύων μετά από απόψυξη με ισάξια ποσοστά επίτευξης κλινικής κύησης με αυτά 
της εμβρυομεταφοράς σε φρέσκο κύκλο. Πρόσφατα μάλιστα δεδομένα από RCTs και μετα-αναλύσεις υποστηρίζουν ότι η μεταφορά 
κατεψυγμένων εμβρύων επιτυγχάνει ισάξια ή και ανώτερα LBR και PR. Ως εκ τούτου, αποτελεί πάγια τακτική τα τελευταία χρόνια η 
στρατηγική της κατάψυξης όλων των εμβρύων (“freeze all policy”) και η μεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων σε επόμενο κύκλο. Μία μέ-
θοδος που πρόσφατα υπόσχεται να αυξήσει την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου και ειδικά σε γυναίκες με επανειλημμένες αποτυχίες 
εμφύτευσης είναι αυτή του τραυματισμού του ενδομητρίου. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται στη διάρκεια του κύκλου που προηγείται της 
εμβρυομεταφοράς  και περιλαμβάνει τραυματισμό του ενδομητρίου με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση χυμικών και ανοσολογικών 
μηχανισμών που οδηγούν σε αύξηση της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου κατά την ακόλουθη εμβρυομεταφορά. Με γνώμονα τα 
ανωτέρω δεδομένα, σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διενέργεια μιας προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης σε γυναί-
κες με ιστορικό αποτυχημένων εμφυτεύσεων, κατά την οποία θα μελετηθεί η επίδραση του τραυματισμού ενδομητρίου στα ποσοστά 
επίτευξης κύησης αποκλειστικά σε κατεψυγμένους κύκλους μετά από την εφαρμογή της τακτικής «κατάψυξης όλων των εμβρύων» που 
προέκυψαν από τους προηγούμενους φρέσκους κύκλους. 

Λέξεις ευρετηρίου: κατεψυγμένος κύκλος, τραυματισμός ενδομητρίου, επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης, κλινική εγκυμοσύνη, 
εξωσωματική γονιμοποίηση
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Τhe combination of endometrial injury 
and freeze all strategy. 
A new, promising technique in women with a history  
of repeated implantation failure in Assisted Reproduction

Rigos Ioannis, Basios Georgios, Salamalekis Georgios, Vrantza Tereza, 
Siristatidis Charalampos

Assisted Reproduction Unit, 3rd Department of Obstetrics and Gynecology, Attikon Hospital, 
Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT
Pregnancy success comprises the interaction of gametes (oocytes and sperm) as well as the optimum cooperation of the embryo and the 
endometrium which is achieved through complex biochemical and immunological mechanisms which aim at a successful implantation. 
In recent decades the rapid development of pharmacotechnology and embryology led to a dramatic improvement in controlled ovarian 
stimulation techniques, oocyte fertilization and embryos culture. Yet success rates of IVF (either by classical IVF or ICSI), particularly 
the LBR, still remains low and does not exceed 35%. Therefore, the implantation failure has been the subject of numerous clinical studies 
in the recent years that aim at both the clarification of this phenomenon, and the search for solutions that will increase the endometrial 
receptivity. Although up to date there is no widely accepted definition, repeated implantation failure (RIF) describes the clinical situation 
in which pregnancy is not achieved after transferring at least two good quality embryos in a total of at least 2 fresh or frozen cycles 
in women under 42 years. In this context, possible mechanisms that may contribute to implant failure are early luteinisation and the 
subsequent rise in progesterone levels that leads to a shift of the implantation window, as a result of ovarian hyperstimulation in fresh 
IVF cycles. More recently, the application of vitrification offers the possibility of freezing and subsequently embryo transfer after thawing 
by matching clinical pregnancy rates achieved with these of the embryo transfer into a fresh cycle. Recently the data from RCTs and meta-
analyses suggest that the transfer of frozen embryo achieves equal or higher LBR and PR. Therefore, the strategy of freezing all embryos 
( «freeze all policy») and the transfer of frozen embryos in the next cycle has been established as a standard practice recently. One more 
promising method to increase the endometrial receptivity especially in women with repeated implantation failures is that of endometrial 
injury. This technique is applied during the cycle before the embryo transfer and comprises endometrial injury with a view to activation 
of humoral and immune mechanisms leading to increased endometrial receptivity during the subsequent embryo transfer. In light of the 
above data, the purpose of this research is to conduct a prospective randomized study in women with a history of failed implantations, in 
which the effect of endometrial injury will be studied in pregnancy achievement rates exclusively in frozen cycles after application of the 
« freeze all» policy resulting from previous fresh cycle
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Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες η προοδευτική ανά-
πτυξη στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής, έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή βελτί-
ωση τις μεθόδους ελεγχόμενης διέγερσης των 
ωοθηκών, γονιμοποίησης των ωαρίων και καλ-
λιέργειας των εμβρύων. 

Παρόλα αυτά, τα ποσοστά επιτυχίας της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης παραμένουν ακόμα 
χαμηλά και δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν το 
35%. 

Ως εκ τούτου, η αποτυχία εμφύτευσης βρί-
σκεται τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο των 
ερευνητών που έχουν ως στόχο τους την αναζή-
τηση λύσεων που θα αυξήσουν την υποδεκτικό-
τητα του ενδομητρίου. 

Εμφύτευση

Ως εμφύτευση ορίζεται η διαδικασία όπου το 
αναπτυσσόμενο έμβρυο στο στάδιο της βλα-
στοκύστης, προσκολλάται στο ενδομήτριο. Η 
βλαστοκύστη διαμέσου του μηχανισμού της 
σύσπασης μικροσωληνίσκων μεταναστεύει στο 
εσωτερικό του ενδομητρίου. 

Από τη στιγμή εκείνη ξεκινά η παραγωγή της 
β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG), ενώ συγ-
χρόνως αρχίζει η μεταμόρφωση των κυττάρων 
του στρώματος σε κύτταρα φθαρτού. 

Περίπου 7-8 ημέρες μετά την σύλληψη, η 
βλαστοκύστη είναι μερικώς ή πλήρως εμφυτευ-
μένη στο τοίχωμα της μήτρας.

Παραδοσιακά, η εμφύτευση έχει θεωρηθεί 
ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει μόνο το 
έμβρυο και το ενδομήτριο, αλλά πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι ιδιότητες των κοκκιωδών 
κυττάρων μπορούν επίσης να συμβάλουν στη 
διαδικασία1. Ενώ η εμφύτευση είναι μια διεργα-

σία με καθορισμένο σημείο εκκίνησης, φαίνε-
ται ότι αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία που 
διαρκεί αρκετές εβδομάδες χωρίς να υπάρχει 
καθολική συμφωνία για το χρονικό σημείο ολο-
κλήρωσής της.

Στην κλινική πράξη, η εμφύτευση θεωρείται 
επιτυχής όταν διαπιστώνονται θετική β-hCG 
και υπερηχογραφική παρουσία ενδομήτριου 
σάκου κύησης. 

Αποτυχία εμφύτευσης μπορεί να συμβεί πολύ 
νωρίς κατά τη διάρκεια της πρόσφυσης ή δι-
είσδυσης της βλαστοκύστης με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις κύησης, 
δηλαδή αρνητικό τεστ ανεύρεσης β-hCG στα 
ούρα ή το αίμα. 

Μπορεί όμως να συμβεί και αργότερα, μετά 
την επιτυχή μετανάστευση του εμβρύου στο εν-
δομήτριο και ενώ παράγεται hCG, όταν η δια-
δικασία διακόπτεται πριν από τον σχηματισμό 
του ενδομήτριου σάκου. 

Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως βιοχημι-
κή εγκυμοσύνη. Σε θεραπείες υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, η εμφύτευση θεωρείται επιτυ-
χής όταν ένα έμβρυο έχει δημιουργήσει ενδομή-
τριο σάκο κύησης, ανιχνεύσιμο με διακολπικό 
υπερηχογράφημα, συνήθως περίπου 3 εβδομά-
δες μετά την ωοληψία ή περίπου στις 5 εβδομά-
δες κύησης.

Το ποσοστό εμφύτευσης ορίζεται ως ο αριθ-
μός των εμβρύων από τα οποία έχει προκύψει 
υπερηχογραφικά ενδομήτριος σάκος κύησης 
προς τον συνολικό αριθμό των εμβρύων που 
μεταφέρονται στην κοιλότητα της μήτρας. 

Στους κύκλους εμβρυομεταφοράς, το ποσο-
στό εμφύτευσης όταν μεταφέρονται έμβρυα 2-3 
ημερών είναι περίπου 25%, ενώ όταν μεταφέρο-
νται έμβρυα 5-6 ημερών (στάδιο της βλαστοκύ-
στης) είναι συνήθως υψηλότερο και αγγίζει το 
40% 2.
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Επαναλαμβανόμενες 
αποτυχίες εμφύτευσης

Από κλινική άποψη, ο όρος «αποτυχία εμ-
φύτευσης» αναφέρεται σε δύο διαφορετικούς 
τύπους κατάστασης, αυτούς στους οποίους 
δεν έχει υπάρξει ποτέ απόδειξη της εμφύτευ-
σης (μη ανιχνεύσιμη παραγωγή hCG) και σε 
όσους έχουν αποδείξεις εμφύτευσης (ανιχνεύσι-
μη hCG), αλλά η κύηση δεν προχώρησε πέραν 
του σχηματισμού ορατού υπερηχογραφικά σά-
κου κύησης. Η αποτυχία εμφύτευσης μπορεί να 
αποτελεί συνέπεια ύπαρξης παραγόντων που 
σχετίζονται είτε με το έμβρυο είτε με το ενδο-
μήτριο.

Ως επανειλημμένη αποτυχία εμφύτευσης 
(Repeated Implantation Failure - RIF) ορίζε-
ται η κλινική εκείνη οντότητα κατά την οποία 
η εμφύτευση έχει επανειλημμένα αποτύχει να 
φθάσει σε ένα στάδιο αναγνωρίσιμο από δια-
κολπικό υπερηχογράφημα. Παρά τις πολλές δη-
μοσιεύσεις σχετικά με το θέμα αυτό 3,4,5,6 δεν 
υπάρχει ακόμη καθολικά αποδεκτός ορισμός 
για την RIF. Επειδή η πιθανότητα για την επιτυ-
χή εμφύτευση ενός εμβρύου είναι μόνο περίπου 
30%, η πιθανότητα αρνητικής έκβασης είναι 
περίπου 70%. Ωστόσο, μετά από μεταφορά δύο 
εμβρύων, η πιθανότητα αποτυχίας εμφύτευσης 
των δύο εμβρύων είναι 0,702 = 0,49. Για 3, 4, 5 
ή 6 έμβρυα, οι πιθανότητες αποτυχίας γίνονται 
0.703 = 0,34, 0.704 = 0,24, 0,705 = 0,17 και 0,706 
= 0,12, αντίστοιχα.

Σε ένα ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον, πρέ-
πει κανείς να αναρωτηθεί πότε και γιατί όλα τα 
μεταφερόμενα έμβρυα αποτυγχάνουν εμφύτευ-
σης. Παράγοντες που αφορούν το έμβρυο όπως 
η ποιότητα και ο αριθμός των εμβρύων, το στά-
διο ανάπτυξης τους και οι συνθήκες συντήρησης 
(φρέσκα ή κατεψυγμένα) όπως και παράγοντες 

μητρικής προέλευσης (μητρική ηλικία, ποιότητα 
ενδομητρίου), θα πρέπει να αναλυθούν.

Στο ερευνητικό αυτό πρωτόκολλο προτείνε-
ται να ορίζεται ως RIF η αδυναμία να επιτευχθεί 
μια κλινική κύηση μετά τη μεταφορά τουλάχι-
στον 2 καλής ποιότητας εμβρύων σε ένα μίνι-
μουμ δύο φρέσκων ή/ και κατεψυγμένων κύ-
κλων σε μια γυναίκα κάτω της ηλικίας των 40 
ετών. Τα συμβατικά πρωτόκολλα εξωσωματικής 
γονιμοποίησης περιλαμβάνουν τη μεταφορά 
φρέσκων εμβρύων που προέκυψαν στη διάρ-
κεια του ιδίου κύκλου μετά από ελεγχόμενη 
διέγερση ωοθηκών με χορήγηση γοναδοτροπι-
νών. Επίσης περιλαμβάνουν την κατάψυξη των 
υπολοίπων εμβρύων που προέκυψαν, προκειμέ-
νου να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Η στρατηγική της κατάψυξης όλων

Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν την πολι-
τική “freeze-all” περιλαμβάνουν την κατάψυξη 
όλων των εμβρύων που παράγονται από έναν 
κύκλο συλλογής ωαρίων μετά από ελεγχόμενη 
διέγερση των ωοθηκών και τη μεταφορά τους 
στη μήτρα σε επόμενο κύκλο κατά τον οποίο η 
γυναίκα δεν θα έχει πάρει φάρμακα για ωοθη-
κική διέγερση. Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθη-
κε αρχικά ως στρατηγική ελαχιστοποίησης του 
κινδύνου Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών 
(OHSS), σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, αλλά 
και για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα τα φάρ-
μακα που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση, να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη υποδεκτικότητα 
του ενδομητρίου μέσω μετατόπισης του παρα-
θύρου εμφύτευσης από την πρόωρη αύξηση 
των επιπέδων προγεστερόνης. 

Πρόσφατη μελέτη που εξέτασε 530 κύκλους 
εξωσωματικής γονιμοποίησης παρέχει ισχυρές 
ενδείξεις ότι τα freeze all πρωτόκολλα, πράγμα-
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τι συνδέονται με σημαντικά βελτιωμένα ποσο-
στά έκβασης στην εξωσωματική και στη συνεχι-
ζόμενη εγκυμοσύνη. Συγκεκριμένα η ανάλυση 
έδειξε ότι οι γυναίκες οι οποίες ακολούθησαν 
τη freeze all μέθοδο είχαν καλύτερα αποτελέ-
σματα ως προς την εμφύτευση (26.5% έναντι 
19.9% σε φρέσκο κύκλο), ως προς το ποσοστό 
επίτευξης κλινικής εγκυμοσύνης (46.4% έναντι 
35.9% σε φρέσκο κύκλο) και ως προς τη συνέχι-
ση της εγκυμοσύνης τους (39.7% έναντι 31.1% 
σε φρέσκο κύκλο)26 .

Τραυματισμός ενδομητρίου

Το όφελος του τραυματισμού του ενδομητρί-
ου που εκτελείται πριν από την έναρξη κύκλου 
IVF/ICSI έχει αξιολογηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Διάφοροι μηχανισμοί πιστεύεται ότι παίζουν 
ρόλο στη βελτίωση του αποτελέσματος του 
κύκλου με την παρέμβαση αυτή που αφορούν 
τη φλεγμονώδη απόκριση, την επιστράτευση 
ανοσολογικών μηχανισμών, τις μεταβολές σε 
έκφραση γονιδίων και τη νεοαγγειογένεση 7,8 
. Μετά την διενέργεια του ενδομητρίου τραυ-
ματισμού, κυτοκίνες που απελευθερώνονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπλασης 
προκαλούν ενδομήτριες αλλαγές ευνοϊκές για 
την εμφύτευση. Ο ενδομήτριος τραυματισμός 
προκαλεί επίσης φθαρτοποίηση, η οποία ευνοεί 
την εμφύτευση. Επιπλέον παρατηρήθηκε  ότι η 
βιοψία του ενδομητρίου ως  ρουτίνα κατά την  
ωχρινική φάση δεν παρεμποδίζει την κύηση και 
πιθανώς  είχε σχέση με μια πιο κατάλληλη αντί-
δραση του φθαρτού σε επαπειλούμενες κυήσεις 
9. Περίπου  30 χρόνια αργότερα, το φαινόμενο 
αυτό παρατηρήθηκε σε γυναίκες με RIF 10. 

Σε μετα-ανάλυση της Cochrane για τη χρή-
ση του τραυματισμού του ενδομητρίου στην 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι συγγραφείς 

κατέληξαν ότι η τεχνική του τραυματισμού συν-
δυάζεται με βελτίωση των ποσοστών γέννησης 
ζώντος νεογνού (LBR) και στα ποσοστά κλινι-
κής εγκυμοσύνης (CPR) σε γυναίκες με περισ-
σότερες από δύο προηγούμενες εμβρυομεταφο-
ρές. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη επίδρασης της 
τεχνικής στην αποβολή, σε πολλαπλή κύηση ή 
αιμορραγία 11.

Σε μια προοπτική μη τυχαιοποιημένη μελέ-
τη για τη χρήση τραυματισμού σε 103 ασθενείς 
με RIF, η ομάδα των ασθενών που υπεβλήθη σε 
υστεροσκοπικό τραυματισμό ενδομητρίου, είχε 
διπλάσια ποσοστά γέννησης ζώντος νεογνού 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (18/51 vs 8/52 
odds ratio (OR)= 0.25; 95% confidence interval 
(CI)= 0.10-0.64; p=0.020) 8.

Ερευνητικά ερωτήματα

Το ερευνητικό αυτό έργο έχει ως στόχο τη 
μελέτη της αποτελεσματικότητας του τραυμα-
τισμού του ενδομητρίου μετά από πρωτόκολλα 
«κατάψυξης όλων των εμβρύων» μετά από εξω-
σωματική γονιμοποίηση σε γυναίκες με υπο-
τροπιάζουσες αποτυχίες εμφύτευσης - RIF. 

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα θα είναι η γέννη-
ση ζώντος νεογνού (live birth rate- LBR). Δευ-
τερογενή αποτελέσματα  θα περιλαμβάνουν 
τα ποσοστά κλινικής εγκυμοσύνης (clinical 
pregnancy rate – CPR, ορίζεται ως η επιβεβαίωση 
της παρουσίας ενδομήτριου σάκου με καρδιακή 
δραστηριότητα του εμβρύου μέσω διακολπικού 
υπερηχογραφήματος σε επτά εβδομάδες της 
κύησης, μετά από ένα θετικό τεστ β-hCG), τον 
αριθμό των ωαρίων που ανακτώνται κατά την 
ημέρα της ωοληψίας τη διάρκεια της διέγερσης, 
τη συνολική δόση γοναδοτροπινών, τον αριθμό 
των ωοθυλακίων μεγέθους 14-15, 16-17 και ≥18 
mm, μαζί με το πάχος του ενδομητρίου κατά 
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την ημέρα της τελικής ωρίμανσης, τον αριθμό 
των ωοκυττάρων σε μετάφαση ΙΙ, το ποσοστό 
γονιμοποίησης και τα γονιμοποιημένα ωάρια, 
τον αριθμό των μεταφερθέντων και κατεψυγμέ-
νων εμβρύων, την  ακύρωση του κύκλου και τα 
αποτυχημένα ποσοστά γονιμοποίησης, τη θετι-
κή β-hCG, την αποβολή και τη γέννηση ζώντος 
νεογνού.

Ακύρωση του κύκλου θα διενεργηθεί σε περι-
πτώσεις όπου η πρόωρη ωορρηξία θα είναι εμ-
φανής από την απώλεια των ωοθυλακίων πριν 
την ωοληψία, και σε περιπτώσεις όπου δεν θα 
ανακτηθούν ωάρια ή δεν θα διατίθενται έμβρυα 
προς μεταφορά. 

Το ποσοστό αποβολών θα ορίζεται ως απώ-
λεια εγκυμοσύνης νωρίτερα από τις 20 εβδομά-
δες κύησης, ύστερα από θετική δοκιμασία ορού 
για την εγκυμοσύνη. Η ποιότητα των εμβρύων 
θα αξιολογηθεί σύμφωνα με μορφολογικά κρι-
τήρια με βάση το συνολικό αριθμό βλαστομερι-
δίων και την εμφάνιση και το βαθμό του κατα-
κερματισμού.

Υλικό και μέθοδος

Σχεδιασμός μελέτης και πληθυσμός ασθενών
Για την παρούσα προοπτική τυχαιοποιημένη 

μελέτη, η συλλογή δειγμάτων και στοιχείων θα 
πραγματοποιηθεί στη Μονάδα Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής της Γ’ Μαιευτικής και Γυ-
ναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», Ιατρική σχο-
λή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η καταγραφή των χαρακτηριστικών 
και δημογραφικών παραμέτρων των ασθενών, 
η αξιολόγηση και καταγραφή των αποτελε-
σμάτων τραυματισμού ενδομητρίου μετά από 
freeze-all κύκλο, θα πραγματοποιηθεί σε 60 
γυναίκες με RIF που θα πραγματοποιήσουν 60 

κύκλους IVF σε περίοδο δύο με τριών ετών. 
Σχετικές εγκρίσεις θα ληφθούν από το Επιστη-
μονικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Βιοηθικής 
του νοσοκομείου και από όλους τους ασθενείς 
που θα συμπεριληφθούν στη μελέτη αυτή με 
τη μορφή συγκατάθεσης και μετά από σχετική 
ενημέρωση. 

Τα δεδομένα των υπογόνιμων ασθενών που 
θα συμπεριληφθούν στη μελέτη θα είναι απόρ-
ρητα και θα προορίζονται μόνο για χρήση της 
ομάδας που συμμετέχει στη μελέτη. Στη δημο-
σίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης δεν θα 
γίνουν αναφορές σε ονόματα ή στοιχεία που 
μπορούν να ταυτοποιήσουν τους ασθενείς. 

Κατόπιν λεπτομερούς ενημέρωσης προς τους 
ασθενείς για τους σκοπούς της μελέτης και τις  
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την διε-
ξαγωγή της μελέτης, θα υπογράφεται συγκατά-
θεση για κάθε ασθενή που επιθυμεί να μετέχει 
με την ένδειξη ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση και 
έχουν κατανοήσει τη συνολική διεργασία αλλά 
και τις πιθανές συνέπειες κατά τη διερεύνηση 
και κατά την διεξαγωγή υστεροσκόπησης.

Κριτήρια ένταξης στη μελέτη

Το σύνολο των συμμετεχόντων θα αποτελεί-
ται από υπογόνιμα ζευγάρια με RIF. Θα συμπερι-
ληφθούν γυναίκες κάτω των 42 ετών, με δείκτη 
μάζας σώματος (ΒΜΙ) 20-30, χωρίς παθολογία 
στην ενδομήτρια κοιλότητα (με διακολπικό 
υπερηχογράφημα α’ φάσης του κύκλου ή / και  
υστεροσκόπηση του τελευταίου τριμήνου), η 
παρουσία εμβρύων grade 1 και 2 για μεταφο-
ρά και η απουσία οποιασδήποτε ενδοκρινικής, 
ανοσολογικής, ή διαταραχής πηκτικότητας στο 
ιστορικό τους. 

Τα τελευταία θα αποκλειστούν από τη λήψη 
ενός λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού 
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ιστορικού, και με την παρακολούθηση δειγμά-
των αίματος των ασθενών, για διαταραχές της 
λειτουργίας του θυρεοειδούς (Τ3, Τ4, TSH), 
θρομβοφιλία  (πρωτεΐνης C και S, αντιθρομβί-
νης III, παράγοντα V Leiden και G20210A με-
τάλλαξη της προθρομβίνης, αναστολέα ενεργο-
ποιητή πλασμινογόνου-1, αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα) και διαταραχές της πήξης (προ-
θρομβίνη, χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης και 
αιμοπετάλια).

Τρόπος ζωής, δημογραφικά και προηγούμενα 
χαρακτηριστικά κύκλων IVF

Περαιτέρω δημογραφικές παράμετροι που θα 
καταγραφούν μαζί με τα αντίστοιχα ορμονικά 
προφίλ: ηλικία, δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), 
προηγούμενες κυήσεις, κάπνισμα, μετρήσεις 
Αντιμυλλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ), Καταμέτρηση 
Ωοθυλακίων Άντρου (AFC), μετρήσεις Ωοθυ-
λακιοτρόπου Ορμόνης (FSH), Ωχρινοτρόπου 
ορμόνης (LH), οιστραδιόλη (Ε2), διάρκεια της 
υπογονιμότητας

Κριτήρια αποκλεισμού

Η ηλικία της γυναίκας > 42 ετών,  υψηλά επί-
πεδα FSH κατά την 3η ημέρα του έμμηνου κύ-
κλου [>15 IU/L], γυναίκες με χρόνια μεταβολι-
κά- ενδοκρινολογικά νοσήματα, κυστεκτομή ή 
ωοθηκεκτομή, ενδομητρίωση σταδίου ΙΙΙ ή IV, 
αζωοσπερμία, ΑFC<5 ή >12, διαφοροποίηση 
πρωτόκολλου ωοθηκικής διέγερσης από το πα-
ρόν. Οι ασθενείς θα δύνανται να συμμετέχουν 
στη μελέτη μόνο μία φορά και θα χωριστούν σε 
δύο ομάδες, εκείνη που θα υποβληθεί σε τραυ-
ματισμό ενδομητρίου μετά από freeze-all κύκλο 
και εκείνες που δε θα υποβληθούν σε αντίστοι-
χη παρέμβαση.

Ελεγχόμενη ωοθηκική 
διέγερση - κύκλος IVF

Για το πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστή, η δι-
έγερση των ωοθηκών ξεκινάει τη δεύτερη ημέ-
ρα του κύκλου και ο ανταγωνιστής θα ξεκινήσει 
το συντομότερο όταν το κορυφαίο ωοθυλάκιο 
φτάσει σε διάμετρο ≥14 mm κατά μέσο όρο, και 
θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα χορήγησης της 
ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG). 

Για το μακρύ πρωτόκολλο, η έναρξη του 
GnRH αναλόγου ξεκινάει την 21 ημέρα του 
προηγούμενου κύκλου για 10-14 ημέρες και 
αφού διαπιστωθεί η καταστολή βιοχημικά (Ε2 
<50 pg/ml), μπορεί να ξεκινήσει η φάση της δι-
έγερσης.

Σε ασθενείς ολιγο-ωοθυλακιορρηκτικές, οξι-
κή νορεθιστερόνη δύο φορές ημερησίως για 10 
ημέρες, θα πρέπει να χορηγείται από την 12η 
ημέρα του προηγούμενου έμμηνου κύκλου, για 
να εξασφαλιστεί την έλευση της εμμήνου ρύ-
σης.

Ανασυνδυασμένη FSH με τη μορφή είτε 
follitropin alpha ή follitropin beta  θα χορηγεί-
ται υποδορίως. Αρχική δόση θα είναι 300 IU (με 
το μέγιστο επίπεδο ορίζεται σε 450 IU) και θα 
πρέπει να προσαρμόζεται εξατομικευμένα ανά-
λογα με την ανταπόκριση των συμμετεχόντων 
στη διέγερση, μετά από έξι ημέρες της παρακο-
λούθησης κύκλου. Διακολπικό υπερηχογράφη-
μα θα επαναλαμβάνεται κάθε 2-4 ημέρες. 

Όταν δύο ή περισσότερα ωοθυλάκια φτά-
σουν μέση διάμετρο 17 χιλιοστά, η ανθρώπινη 
χοριακή γοναδοτροπίνη θα πρέπει να χορηγεί-
ται ενδομυϊκά ακολουθούμενη από υπερηχο-
γραφικά καθοδηγούμενη ωοληψία 36-38 ώρες 
αργότερα. Μετά την ποιοτική αξιολόγηση και 
εργαστηριακή προετοιμασία των γαμετών θα 
διενεργείται η μέθοδος ICSI για την γονιμοποί-
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ηση των ωαρίων και θα ελέγχεται η γονιμοποί-
ηση με την παρουσία προπυρήνων 16-18 ώρες 
αργότερα. Η ποιότητα των εμβρύων θα αξιολο-
γείται κατά την 3η ημέρα ανάπτυξης, όπου θα 
καταγράφονται αναλυτικά οι εμβρυολογικές 
παράμετροι, όπως αυτές έχουν προκαθοριστεί.

Τεχνική κατάψυξης 
με υαλινοποίηση (vitrification)

Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε δι-
αφορετικούς χρόνους μετά τη γονιμοποίηση. 
Συνήθως τα έμβρυα καταψύχονται την 1η, 2η 
ή 3η μέρα μετά τη γονιμοποίηση ή στο στάδιο 
βλαστοκύστης17. Τα έμβρυα καταψύχονται σε 
κρυοπροστατευτικό υλικό, τοποθετούνται σε 
ειδικά σωληνάρια και φυλάσσονται σε υγρό 
άζωτο. Καθώς η κατάψυξη είναι μια στρεσσογό-
νος διαδικασία για τα έμβρυα και επειδή μόνο 
τα έμβρυα τα οποία αναπτύσσονται καλά στο 
εργαστήριο μπορούν να υποστούν αυτή τη δια-
δικασία, καταψύχονται μόνο έμβρυα καλής ποι-
ότητας. Για την αργή κατάψυξη και την ποιότη-
τα των εμβρύων που πρόκειται να καταψυχθούν 
υπογράφεται μία φόρμα παρουσία του εμβρυο-
λόγου και του γιατρού ή μέλους του νοσηλευτι-
κού προσωπικού.

Η διαδικασία της υαλοποίησης περιλαμβάνει 
αρχικά την τοποθέτηση των ωαρίων και εμβρύ-
ων σε μικρό όγκο κατάλληλου αντιψυκτικού 
υψηλής συγκέντρωσης (DMSO and ethylene 
glycol) για μικρό χρονικό διάστημα και στη συ-
νέχεια την ψύξη τους με πολύ γρήγορο ρυθμό. 
Ο γρήγορος ρυθμός ψύξης μειώνει σημαντικά 
τη δημιουργία κρυστάλλων. Το νερό εσωτερικά 
των κυττάρων παγώνει αυτόματα και δεν υπάρ-
χει χρόνος για το σχηματισμό κρυστάλλων οι 
οποίοι ενδεχομένως να προκαλέσουν ανεπα-
νόρθωτες καταστροφές σε ωάρια και έμβρυα. 

Στη συμβατική διαδικασία κατάψυξης ο ρυθμός 
ψύξης ωαρίων/εμβρύων είναι περίπου 0,3 οC 
το λεπτό, ενώ με τη μέθοδο της υαλοποίησης ο 
ρυθμός αυτός ξεπερνά τους 20.000 οC το λεπτό 
(70.000 φορές γρηγορότερα). Σε αυτό το ρυθμό 
και με την κατάλληλη συγκέντρωση του αντι-
ψυκτικού διαλύματος, κρύσταλλοι δεν μπορούν 
να σχηματιστούν. Μετά την υαλοποίηση τα 
ωάρια και τα έμβρυα φυλάσσονται σε παγιέτες 
ανοιχτού ή κλειστού τύπου και στη συνέχεια σε 
δοχεία υγρού αζώτου στους -196 οC μέχρι τη 
στιγμή που θα αποψυχθούν για να χρησιμοποι-
ηθούν. 

Επιπλέον η υαλοποίηση προσφέρει παράλλη-
λα και απόλυτη ασφάλεια στα ευαίσθητα αυτά 
κύτταρα, από ιούς και ασθένειες, αλλά και τη 
σιγουριά της βιωσιμότητάς τους, έως τη στιγ-
μή της απόψυξης τους. Η τοξικότητα του αντι-
ψυκτικού διαλύματος που χρησιμοποιείται και 
η απόλυτη εξειδίκευση του προσωπικού που 
απαιτείται ίσως είναι οι μοναδικοί περιοριστικοί 
παράγοντες αυτής της μεθόδου18. Για τη γρή-
γορη κατάψυξη και την ποιότητα των εμβρύων 
που πρόκειται να καταψυχθούν υπογράφεται 
μια φόρμα παρουσία του εμβρυολόγου και του 
γιατρού ή μέλους του νοσηλευτικού προσωπι-
κού.

Πριν ένα έμβρυο μπορέσει να καταψυχθεί, 
όλο το νερό που περιέχει πρέπει να αφαιρεθεί 
καθώς ο όγκος του νερού μεγαλώνει όταν αυτό 
παγώνει και το έμβρυο κινδυνεύει να «σπάσει» 
αν απλά τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Για να 
προστατευθεί το έμβρυο, το νερό αντικαθίστα-
ται με κρυοπροστατευτικό υγρό. Το υλικό αυτό 
είναι ένα υγρό του οποίου ο όγκος δεν μεγαλώ-
νει όταν παγώνει. Το έμβρυο έρχεται σε θερμο-
κρασία δωματίου κατά την αντικατάσταση του 
νερού. Όταν το περισσότερο νερό έχει αντικα-
τασταθεί το έμβρυο εισάγεται προσεκτικά σε 
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ένα σωληνάριο και έπειτα τοποθετείται σε μια 
υποδοχή ενός μηχανήματος ελεγχόμενης κατά-
ψυξης. Το κατεψυγμένο σωληνάριο έπειτα το-
ποθετείται προσεκτικά σε ειδικά ταυτοποιημέ-
να μεταλλικά κάνιστρα σε φιάλες υγρού αζώτου 
όπου και φυλάσσεται μαζί με άλλα έμβρυα. 

Για ένα έμβρυο που βρίσκεται σε στάδιο 3ης 
μέρας, δηλαδή που βρίσκεται στη φάση 4-8 
κυττάρων, απαιτείται η μετάβαση του σε κα-
τάλληλα υλικά κατάψυξης για συγκεκριμένους 
χρόνους. Για 2’ παραμένει σε ένα προεπωαστικό 
υλικό (pre-incubation), έπειτα για 5-7’ στο 1ο 
καταψυκτικό υλικό, 4’ στο 2ο καταψυκτικό και 
40-60’’ στο 3ο καταψυκτικό υλικό. 

Οι χρόνοι αυτοί είναι αυστηροί προκειμένου 
να επιτευχθεί σωστά η διαδικασία της κατάψυ-
ξης. Αντίστοιχα για τη διαδικασία της απόψυξης 
των εμβρύων 3ης μέρας, απαιτείται μετάβαση 
σε 5 αποψυκτικά υλικά και πάλι για συγκεκρι-
μένους χρόνους. 

Στο 1ο αποψυκτικό υλικό το έμβρυο παραμέ-
νει για 3’, στο 2ο αποψυκτικό για 2’ ενώ στο 3ο 
και 4ο αποψυκτικό για 4’. Τέλος στο 5ο αποψυ-
κτικό υλικό αφήνονται για 2’. Μετά τα αποψυ-
κτικά υλικά τα έμβρυα πρέπει να μεταφερθούν 
σε καλλιεργητικό υλικό που είναι απαραίτητο 
για την επιβίωση τους.

Τυχαιοποίηση ασθενών, 
επιλογή εμβρύων και εμβρυομεταφορά

Πριν την έναρξη του επόμενου κύκλου οι 
ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στη 
μελέτη θα τυχαιοποιηθούν να υποβληθούν ή 
όχι σε υστεροσκοπικό τραυματισμό ενδομητρί-
ου στον αμέσως επόμενο κύκλο. 

Η τυχαιοποίηση αυτή θα γίνεται με σφρα-
γισμένο φάκελο που θα περιέχει την ένδειξη 
«ΝΑΙ» για πραγματοποίηση τραυματισμού εν-

δομητρίου ή την ένδειξη «ΟΧΙ» για μη πραγ-
ματοποίηση τραυματισμού ενδομητρίου. Στην 
δεύτερη περίπτωση θα ακολουθεί μεταφορά 
των κατεψυγμένων εμβρύων στον κύκλο που 
ακολουθεί. 

Η επιλογή των καλύτερων εμβρύων θα γίνε-
ται  με βάση το βαθμό ανάπτυξης τους και τη 
μορφολογία τους, που προκύπτουν μετά από 
την απόψυξη. Ο αριθμός των εμβρύων προς με-
ταφορά θα καθορίζεται με γνώμονα την ηλικία 
της ασθενούς και τον αριθμό των προηγούμε-
νων προσπαθειών, όπως περιγράφονται στη 
σχετική νομοθεσία. Η υποστήριξη της ωχρινι-
κής φάσης θα επιτευχθεί με την διακολπική χο-
ρήγηση προγεστερόνης υπό τη μορφή κολπικών 
υποθέτων ή γέλης ξεκινώντας από το απόγευμα 
της ωοληψίας . Δεκαπέντε ημέρες μετά την ΕΤ, 
θα πραγματοποιείται μέτρηση της β-hCG μετά 
από αιμοληψία.

Αντί συμπεράσματος

H μελέτη αυτή περιλαμβάνει νέες και πολλά 
υποσχόμενες τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως τον 
τραυματισμό του ενδομητρίου και την τεχνική 
freeze-all (με τη μέθοδο της υαλινοποίησης) 
που έχοντας μελετηθεί η καθεμία ξεχωριστά 
έχουν ήδη δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Συνδυασμός των μεθόδων σε γυναίκες με RIF 
αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά 
επιτυχίας της εκάστοτε Μονάδας Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής, προσφέροντας μια στο-
χευμένη προσέγγιση στους κύκλους εξωσωμα-
τικής σε ασθενείς με επανειλημμένες αποτυχίες 
εμφύτευσης και μειώνοντας μελλοντικά την πε-
ραιτέρω οικονομική και ψυχολογική επιβάρυν-
ση του υπογόνιμου ζεύγους και το κόστος των 
κρατικών και ιδιωτικών φορέων υγείας.
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Στις 18-20 Μαίου 2017, πραγματοποιήθηκε το 
Ετήσιο Συμπόσιο της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογι-
κής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://
www.ant1news.gr/news/life/article/473921/
symposio-ivf--family-planning-versus-or-
plus3f). Το Συμπόσιο οργανώθηκε για 12η συνε-
χή χρονιά στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου 
της Κλινικής από την Ελληνική Εταιρεία Οικο-
γενειακού Προγραμματιμσού, Αντισύλληψης και 
Αναπαραγωγικής Υγείας σε συνεργασία με την 
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολο-
γία της κύησης». 

Αντικείμενο αυτού του Συμποσίου αποτέλε-
σαν επιλεγμένα θέματα υπογονιμότητας, υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής και οικογενειακού 
προγραμματισμού, τα οποία καλείται να αντι-
μετωπίσει στην καθ’ ημέρα πράξη ο μαιευτή-
ρας-γυναικολόγος. Στα πλαίσια της ανάπτυξης 
της «Ιατρικής Βάσει Στοιχείων», την πρώτη ημέ-
ρα (18/05/2017) οργανώθηκε το 4th Cochrane 
Workshop στην Ελλάδα, με θέμα «Assessing risk 
of bias», στο οποίο δίδαξαν έμπειρα μέλη της 
Cochrane Collaboration.

Έγκριτοι επιστήμονες, προσκεκλημένοι ομι-
λητές, διεθνούς φήμης, Καθηγητές, Διευθυντές 
και έμπειρα στελέχη Μονάδων Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, συζήτησανν για τις νέες εξελίξεις, 
τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα ερευνητι-
κών προγραμμάτων, που έχουν πραγματοποιηθεί 
το τελευταίο διάστημα, τόσο στη χώρα μας όσο 
και στο εξωτερικό. Αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα 
θέματα υπογονιμότητας και οι νέες εξελίξεις στην 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και των μεθόδων 
της, όπως για παράδειγμα τα νέα δεδομένα στον 
ιατρικό τουρισμό, στο ”παιδί από 3 γονείς”, στην 
κατάψυξη γενετικού υλικού,  στη χρήση των βιο-
δεικτών και την εξατομίκευση της θεραπείας, σε 
Ιατρικά, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα σχετι-
κά με την Εξωσωματική Γονιμοποίηση/Παρένθε-
τη μητρότητα, στη συνχορήγηση νέων φαρμάκων 
σε ειδικές κατηγορίες υπογόνιμων γυναικών, στις 
νέες τάσεις στην ελεγχόμενη ωοθηκική διέγερση, 
αλλά και στην υγεία των παιδιών μετά από εξω-
σωματική.

Η συμμετοχή στο Συμπόσιο ήταν καθολική, 
αφού συμμετείχαν σύσσωμες οι 3 Πανεπιστημι-
ακές Κλινικές της Μαιευτικής & Γυναικολογιας 
των Αθηνών, αντιπρόσωποι από τα Πανεπιστημι-
ακά Κέντρα IVF όλης της Ελλάδας, αλλά κυρίως 
οι Διεθυντές/ κλινικοί από όλα τα ιδιωτικά Κέ-
ντρα IVF της Αθήνας, μαζί με τα κύρια μέλη της 
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 200.

Μία εξέχουσας σημασίας συνάντηση προηγή-
θηκε του Συμποσίου IVF, όταν έλαβε χώρα το 
4th Cochrane Workshop στην Ελλάδα, με θέμα 
«Assessing risk of bias».

Παρατίθεται τμήμα της ανακοίνωσης οργάνω-
σής του από τον επίσημο ιστότοπο της COHRANE 
TRAINING (http://training.cochrane.org/
assessing-risk-bias-workshop-athens-greece)

“This is the 4th workshop organized in Athens, 
Greece. It is organized by members (authors 
and editors) of the Cochrane Gynaecology and 
Fertility Group, the Cochrane Child Health and 
Bias Methods Group, and the Gynaecological, 
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Neuro-oncology and Orphan 
Cancer Group.

Venue: Research and Training 
Center “Soukakeio”, University 
Hospital Attikon, Athens, Greece.

This one-day interactive 
course is addressed to clinicians, 
researchers, public health 
specialists and other healthcare 
professionals and the level of 
expertise required is intermediate 
and above.

The objective of the workshop 
is to expand participants’ 
knowledge on the most important 
steps of a Cochrane review and 
to increase their understanding 
of the methods used for 
assessing risk of bias in included 
studies in systematic and 
Cochrane reviews. Cochrane’s 
recommended tool for assessing 
risk of bias in included studies 
will be introduced, its seven 
individual domains will be 
described explicitly and 
presented through examples of 
a recent Cochrane review published by authors, 
with particular attention to the interpretation and 
handling of bias.

As a result of attending this course, participants 
will be able to: 
•	understand	 the	 meaning	 and	 the	 importance	

of bias in included studies found in reports, 
systematic reviews and guidelines

•	 recognize	the	different	types	of	bias	in	included	
studies

•	practice	 on	 different	 ways	 of	 assessing	 and	
avoiding bias

•	use	 Revman	 and	 its	 tools	 to	 explicitly	 inform	

about bias
•	present	 results	 in	 the	 text	 and	 summarize	

findings of the risk of bias assessment
•	 become	familiarized	with	“summary	of	findings	

table”
•	understand	 the	 basic	 principles	 behind	 the	

GRADE approach and the 4 levels of quality of 
evidence

•	 summarize	 the	findings	of	a	 systematic	 review	
or meta-analysis in abstract and in plain 
language summary interpret the results and 
draw conclusions”.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Ποιός θεωρείται ένας φυσιολογικός εμμηνορυ-
σιακός κύκλος
Α. Μεταξύ 21-15 ημερών
Β. Μεταξύ 31-45 ημερών
Γ. Μεταξύ 23-35 ημερών
Δ. Όλοι οι παραπάνω

2. Η φτωχή πάντηση στην ωοθηκική διέγερση 
παντάται σε ποσοστό
Α. 9-24% του υπογόνιμου πληθυσμού
Β. >50% του υπογόνιμου πληθυσμού
Γ. >50% του γενικού πληθυσμού
Δ. 1-5% του υπογόνιμου πληθυσμού

3. Ο τραυματισμός ενδομητρίου πριν τον κύκλο 
της εξωσωματικής
Α. Σίγουρα βοηθά όλες τις γυναίκες
Β. Προκαλεί μη αναστρέψιμο τραυματισμό στο 
ενδομήτριο
Γ. Βοηθά σημαντικά τις γυναίκες με επαναλαμ-
βανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης
Δ. Είναι αποτελεσματικός πριν τη συνουσία μόνο

4. Ποιά τεχνική δεν αποτελεί σύγχρονη εργαστη-
ριακή παρέμβαση
Α. η κατάψυξη όλων των εμβρύων
Β. η καλλιέργεια βλαστοκύστεων
Γ. η αργή κατάψυξη
Δ. η υαλοποίηση

5. Ποιά δεν θεωρείται συχνή αιτία υπογονιμότη-
τας? 
Α. Το αντιφωσφωλιπιδικό σύνδρομο 
Β. η ανεξήγητη
Γ. η ανωοθυλακιορρηξία
Δ. Ο ανδρικός παράγοντας

6. Η δοκιμασία MASDA
Α. χρησιμοποιείται για την ανεύρεση μετάλλα-
ξης στο γονίδιο MHTFR
Β. χρησιμοποιείται για την ανεύρεση μετάλλα-

ξης στο γονίδιο CFTR
Γ. χρησιμοποιείται για την ανεύρεση μετάλλαξης 
στο γονίδιο CRF
Δ. χρησιμοποιείται για την ανεύρεση μετάλλα-
ξης στο γονίδιο NK-16

7. 17 χρονών ασθενής με πρωτοπαθή αμηνόρροια 
με φυσιολογικά τα δευτερογενή χαρακτηριστι-
κά φύλου, στην κλινική εξέταση ανακαλύπτε-
ται ότι ο κόπος είναι τυφλός. Η τεστοστερόνη 
είναι σε επίπεδα ανδρικού τύπου. Η διάγνωση 
είναι
Α. αγενεσία των Μυλλεριανών πόρων
Β. γυναικείος ψευδοερμαφροδιτισμός
Γ. ΧΥ γοναδική δυσγενεσία
Δ. έλλειψη ευαισθησίας στα ανδρογόνα

8. Σε γυναίκα με γνωστή οστεοπόρωση και κα-
τάγματα εξαιτίας αυτής, ποιος είναι ο ασθενέ-
στερος παράγοντας που μπορεί να σταματήσει 
την απώλεια αυτή 
Α. καλσιτονίνη από τη μύτη
Β. αλενδρονάτη από το στόμα
Γ. ραλοξιφαίνη από το στόμα
Δ. συζευγμένα οιστρογόνα

9. Ποιο είναι το κυριότερο διαφοροδιαγνωστικό 
κριτήριο μεταξύ αγενεσίας των Μυλλεριανών 
πόρων και ανεπάρκεια ευαισθησίας στα ανδρο-
γόνα
Α. το βάθος του κόλπου
Β. η παρουσία του χρωμοσώματος Υ
Γ. το μέγεθος των μαστών
Δ. η παρουσία υπερτρίχωσης στο πρόσωπο

10. Στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών 
Α. το LH/FSH είναι αυξημένο
Β.  το LH/FSH είναι μειωμένο
Γ. δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος για την ταυτοποί-
ηση του συνδρόμου
Δ. το LH/FSH είναι πάντα >2

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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