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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 
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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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