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"Διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διπλής 
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Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση" 
 
 
Περίληψη 
Η εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
της εφαρμογής πρωτοκόλλου διπλής διέγερσης των ωοθηκών (DuoStim) και 
επακόλουθης διπλής ωοληψίας μέσα στον ίδιο έμμηνο κύκλο, σε ασθενείς με 
ελαττωμένες ωοθηκικές εφεδρείες (POR). Πραγματοποιήθηκε συστηματική 
βιβλιογραφική αναζήτηση στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: PubMed/ MEDLINE, 
Embase, και Cochrane Central Library και σε δημοσιεύσεις έως τον Μάρτιο του 
2019. Οι προοπτικές και αναδρομικές μελέτες ομάδων (cohorts) που κρίθηκαν 
κατάλληλες να συμπεριληφθούν στην εργασία αναφέρονται σε γυναίκες με 
ελαττωμένες ωοθηκικές εφεδρείες (POR) που υποβλήθηκαν σε διπλή διέγερση 
(DuoStim) στην ωοθυλακική (FPS) και ωχρινική φάση (LPS) του ίδιου έμμηνου 
κύκλου. Κατόπιν της συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης πραγματοποιήθηκε 
μετα-ανάλυση επί του συνόλου των εργασιών που συλλέχθηκαν.  
Η μελέτη καταδεικνύει τη συσχέτιση της διπλής διέγερσης των ωοθηκών (DuoStim) 
με υψηλότερο αριθμό ανακτημένων ωοκυττάρων, ώριμων ωοκυττάρων MII, και 
καλής ποιότητας εμβρύων σε σύγκριση με τις συμβατικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, η 
διέγερση κατά την ωχρινική φάση (LPS) φαίνεται να παρουσιάζει την ίδια ή ακόμα 
και υψηλότερη συνολική απόδοση σε σύγκριση με τη διέγερση κατά την ωοθυλακική 
φάση (FPS). Εν κατακλείδι, η διπλή διέγερση (DuoStim) ευνοεί ένα ενισχυμένο 
κλινικό αποτέλεσμα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των παραγόμενων 
ωοκυττάρων, των ώριμων ωοκυττάρων και των διαθέσιμων εμβρύων, μαζί με την 
ποιότητα των εμβρύων που λαμβάνονται. Δεδομένου ότι η ωχρινική διέγερση δεν 
φαίνεται να σχετίζεται με ανευπλοειδικά ωοκύτταρα η επιλογή αυτή μπορεί να 
παρουσιάζεται ως ευνοϊκότερη για την διαχείριση ασθενών με ελαττωμένες 
ωοθηκικές εφεδρείες, καθώς η κατάσταση τους εξαρτάται σημαντικά από τον χρόνο 
αντιμετώπισης, αφού επιτρέπει υψηλότερη απόδοση υγειών ωοκυττάρων κατά την 
διάρκεια ενός έμμηνου κύκλου. 
 
 
Abstract 
“Investigating the safety and efficacy of double ovarian stimulation (DuoStim) in 
poor responders. Systematic review and meta-analysis” 

The present thesis has a primary focus on the investigation of the safety and efficacy 
of the dual ovarian stimulation protocol (DuoStim) and the following double 
ovulation within the same menstrual cycle for patients with reduced ovarian reserve 
(POR).  
A systematic bibliography review was performed in the following databases: 
PubMed/Medline, Embase and Cochrane Central Library along with any publications 
that existed up to March 2019. All prospective and retrospective cohort studies that 
were found eligible for inclusion referred to women with reduced ovarian reserve 
(POR) which were subjected to dual stimulation (DuoStim) in the follicular (FPS) and 
luteal (LPS) phase in the same menstrual cycle. The review was followed by an 
appropriate meta-analytical approach.  



A demonstration in regards to the association between double ovarian stimulation 
(DuoStim) and a higher number of retrieved oocytes, mature metaphase II cells and 
embryos of good quality compared to regular approaches is reflected in this thesis. 
Furthermore, the stimulation during the luteal phase (LPS) appears to have similar, 
and in some instances even higher overall performance when compared to stimulation 
during the follicular phase (FPS).  
In conclusion, the dual stimulation protocol (DuoStim) favors an enhanced clinical 
outcome in relation to the total number of produced oocytes, mature oocytes and 
available embryos along with the quality of the embryos retrieved. Unprocessed raw 
data indicate that the luteal phase (LPS) is not associated with a higher rate of 
aneuploidy. Therefore, this option might actually be more favorable for managing 
patients with reduced ovarian reserve since their condition is highly dependent on the 
timing of the treatment as it allows for a higher yield of healthy oocytes during a 
menstrual cycle. 


