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ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ
• Π
 ρέπει να προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη στα ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα;
• Μ
 πορεί να εκτιμηθεί η πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης σε ζευγάρια με ανεξήγητη
υπογονιμότητα;
• Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, στα οποία οι γυναίκες υποβάλλονται σε διέγερση ωοθηκών, υπερτερεί η κιτρική κλομιφαίνη σε σύγκριση με τη λετροζόλη όσον
αφορά την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού;
• Ε
 ίναι προτιμότερο σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα να επιλέγεται η αναμονή φυσιολογικής σύλληψης ή η αντιμετώπισή τους με ενδομήτρια σπερματέγχυση
(intrauterine insemination - IUI) με ή χωρίς διέγερση ωοθηκών;
• Η
 διέγερση των ωοθηκών αυξάνει την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση;
• Η
 διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες (FSH) σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση αυξάνει την πιθανότητα
γέννησης ζώντος νεογνού σε σύγκριση με τη διέγερση με κιτρική κλομιφαίνη;
• Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, υπερτερεί η ενδομήτρια σπερματέγχυση
με ή χωρίς διέγερση ωοθηκών σε σύγκριση με την εξωσωματική γονιμοποίηση όσον
αφορά την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού;
• Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, υπερτερεί η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) σε σύγκριση με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (intracytoplasmic
sperm injection - ICSI) όσον αφορά την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού;
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Ι. Εισαγωγή
Υπογονιμότητα ορίζεται ως η αδυναμία σύλληψης μετά από ένα χρόνο συχνών επαφών χωρίς
προφύλαξη [1]. Η υπογονιμότητα απασχολεί περισσότερα από 34 εκατομμύρια ζευγάρια παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με τον ΠΟΥ βρίσκεται στην
πέμπτη θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες αναπηρίες [2]. Μετά τους πρώτους 12 μήνες ελεύθερων
επαφών, περίπου το 84% των ζευγαριών θα έχει
πετύχει εγκυμοσύνη [3-5]. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι σκόπιμο το υπογόνιμο ζευγάρι να υποβληθεί σε διερεύνηση που περιλαμβάνει εκτός
από το ιστορικό και την φυσική εξέταση, ανάλυση σπέρματος, έλεγχο διαβατότητας σαλπίγγων,
έλεγχο ανατομίας μήτρας και επιβεβαίωση ωοθυλακιορρηξίας [6]. Σε ένα ποσοστό 70-75% θα
διαγνωστεί κάποια μορφή παθολογίας του ανδρικού ή του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, που συμβάλλει στην υπογονιμότητα [7]. Στο
υπόλοιπο 25-30% των ζευγαριών με φυσιολογική ωοθηκική λειτουργία, φυσιολογική ανατομία
σαλπίγγων, μήτρας και τραχήλου και φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, τίθεται η διάγνωση της
ανεξήγητης υπογονιμότητας.
Είναι προφανές ότι ο ορισμός της ανεξήγητης
υπογονιμότητας είναι δυναμικός και εξαρτάται
από τις διαθέσιμες εδραιωμένες διαγνωστικές
μεθόδους [World Health Organization (WHO) and
International Committee for Monitoring Assisted
Reproductive Technology (ICMART)] [8].
Η αδυναμία εντοπισμού αιτίων υπογονιμότητας στα ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα καθιστά την επιλογή θεραπείας εμπειρική.
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Συνήθως, εφαρμόζονται οι μέθοδοι Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αίτια υπογονιμότητας, που
στην περίπτωση αυτή, βέβαια, απουσιάζουν [6].
Λόγω της ιδιαιτερότητας της διάγνωσης της ανεξήγητης υπογονιμότητας, σημαντικά ερωτήματα
που είναι εφικτό να απαντηθούν σε περιπτώσεις υπογονιμότητας συγκεκριμένης αιτιολογίας,
αποτελούν στην περίπτωση αυτή πρόκληση για
τον κλινικό ιατρό και το ζευγάρι.

ΙΙ. Μεθοδολογία

Σε πρώτη φάση ορίστηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και ακολούθησε η αναζήτηση της βιβλιογραφίας για καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που
υπήρξαν καλά σχεδιασμένες μελέτες με επαρκή
αριθμό ασθενών που απαντούσαν σε ένα συγκεκριμένο κλινικό ερώτημα, τότε διατυπώθηκε κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με το συγκεκριμένο
ερώτημα. Σε αντίθετη περίπτωση διατυπώθηκαν
συστάσεις καλής κλινικής πρακτικής.

ΙΙΙ. Ψυχολογική υποστήριξη

Π
 ρέπει να προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη στα ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα;
Δεδομένα
Μελέτες δείχνουν ότι η απουσία προφανούς αιτίας υπογονιμότητας επιδεινώνει περαιτέρω την
ήδη βεβαρημένη ψυχολογία του υπογόνιμου ζευγαριού. Γυναίκες και άνδρες σε ποσοστό 56% και

ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
36% αντίστοιχα, ανέφεραν συμπτώματα άγχους
ή ακόμα και κατάθλιψης μετά τη διάγνωση της
ανεξήγητης υπογονιμότητας [9, 10].
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής

Ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να
προσφέρεται σε ζευγάρια με ανεξήγητη
υπογονιμότητα, που το επιζητούν. Ωστόσο,
δεν υπάρχουν μελέτες εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας της πρακτικής αυτής.
Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με τους Gibson και Myers (2002) [11],
η κοινωνική, συζυγική και οικογενειακή υποστήριξη συμβάλλουν στη μείωση του στρες στις
γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που αντιμετώπιζαν την υπογονιμότητα ως «πρόκληση» βρέθηκε να έχουν λιγότερο άγχος σε σύγκριση με τις
γυναίκες που αντιμετώπιζαν την υπογονιμότητα
ως «απώλεια» [12]. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, μελέτες για ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα.

ΙV. Π
 ρόγνωση στην ανεξήγητη υπογονιμότητα
Λόγω απουσίας συγκεκριμένης αιτίας υπογονιμότητας, η προσέγγιση του ζευγαριού εστιάζεται
λιγότερο στη θεραπεία που ούτως ή άλλως δεν είναι αιτιολογική και περισσότερο στην πρόγνωση,
στην εκτίμηση της πιθανότητας δηλαδή να πετύχει το ζευγάρι εγκυμοσύνη με ή χωρίς παρέμβαση
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα [13].
 Μ
 πορεί να εκτιμηθεί η πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα;

Δεδομένα
Mοντέλο Hunault:
Το μοντέλο Hunault χρησιμοποιείται στις οδηγίες
της Ολλανδικής Εταιρίας Aνθρώπινης Aναπαραγωγής (NVOG 2010) για τη διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού με ανεξήγητη υπογονιμότητα,
ενώ είναι διαθέσιμο ως διαδικτυακή εφαρμογή.
(https://www.freya.nl/probability.php)
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To μοντέλο αυτό βασίστηκε στο συνδυασμό τριών διαφορετικών προγνωστικών μοντέλων που
αναπτύχθηκαν σε Ολλανδία και Καναδά [4, 5, 14].
Λαμβάνει υπόψη ως μεταβλητές την ηλικία της
γυναίκας, τη διάρκεια της υπογονιμότητας, τον
τύπο υπογονιμότητας (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής), το ποιος παρέπεμψε τη γυναίκα στη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
(γενικός ιατρός ή γυναικολόγος), το ποσοστό των
ζωηρώς κινούμενων σπερματοζωαρίων και τέλος
ως προαιρετική μεταβλητή, το αποτέλεσμα του
post-coital τεστ. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό,
εάν η πιθανότητα του ζευγαριού για την επίτευξη εγκυμοσύνης είναι > 40% σε διάστημα ενός
έτους, τότε στο ζευγάρι θα πρέπει να προταθεί
συντηρητική αντιμετώπιση. Αντίθετα, αν η πιθανότητα είναι <20%, στο ζευγάρι θα πρέπει να
προταθεί η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Τέλος, αν η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι μεταξύ 20-40%, είναι απαραίτητο να
συζητηθούν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των μεθόδων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής σε σύγκριση με τη συντηρητική
αντιμετώπιση. Το μοντέλο Hunault, ωστόσο, δεν
μπορεί να επανυπολογίσει την πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης σε διαφορετικά χρονικά
σημεία.
Για το μοντέλο αυτό υπάρχει εξωτερική επικύρωση (external validation), που έγινε μεταξύ
2002-2004 σε 38 Νοσοκομεία της Ολλανδίας [15].
Δυναμικό μοντέλο van Eekelen:
Το μοντέλο αυτό μπορεί να επανυπολογίσει την
πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης σε διαφορετικά χρονικά σημεία [16]. Στην προοπτική αυτή
μελέτη παρατήρησης συμμετείχαν 4999 ζευγάρια
από 38 νοσοκομεία της Ολλανδίας που παρακολουθήθηκαν για δυο χρόνια και έξι μήνες μετά
την πρώτη επίσκεψη τους στην κλινική για διερεύνηση υπογονιμότητας. Το αθροιστικό ποσοστό εγκυμοσύνης έφτασε το 27% μετά από ένα
έτος, 33% μετά από 1,5 έτη, 38% μετά από 2 έτη
και 41% μετά από 2,5 έτη. Για ζευγάρια που δεν
πέτυχαν εγκυμοσύνη μετά από 6 μήνες, ένα έτος
και 1,5 έτη αναμονής αυτόματης σύλληψης, η
μέση πιθανότητα σύλληψης για το επόμενο έτος
εκτιμήθηκε στο 20%, 15% και 13%, αντίστοιχα.
Για το μοντέλο αυτό δεν υπάρχει προς το παρόν
εξωτερική επικύρωση.

Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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Το μοντέλο αυτό [16], όσο και το στατικό μοντέλο του Hunault [17] αφορούν μόνο στην πρόγνωση της πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης. Δεν
μπορούν να υπολογίσουν την πιθανότητα γέννησης μετά από εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μοντέλο Nelson:
To μοντέλo Nelson υπολογίζει την πιθανότητα
γέννησης μετά από συγκεκριμένο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (OPIS tool, Nelson model)
[18]. Το μοντέλο είναι ικανό να δείξει κατά πόσο
τα χαρακτηριστικά του ζευγαριού και η επιλογή
θεραπείας επηρεάζουν την πρόγνωση.
Το μοντέλο είναι διαθέσιμο ως διαδικτυακή
εφαρμογή (https://www.IVFpredict.com), ωστόσο, δεν έχει ακόμη επικυρωθεί εξωτερικά.
Mοντέλο McLernon:
Το μοντέλο αυτό μπορεί να εκτιμήσει συγκριτικά
την πιθανότητα γέννησης μετά από χρήση διαφορετικών μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής [19]. Συγκεκριμένα, μπορεί να εκτιμήσει
συγκριτικά την πιθανότητα γέννησης μετά από
συντηρητική θεραπεία, χορήγηση κλομιφαίνης,
ενδομήτρια σπερματέγχυση με διέγερση ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η εξωσωματική
γονιμοποίηση μπορεί να συνδέεται με ~5 φορές
υψηλότερη πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού σε σύγκριση με την φυσιολογική σύλληψη
[hazard ratio (HR): 5.09, 95% confidence interval
(CI): 4.04 - 6.40)], η ενδομήτρια σπερματέγχυση
με διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες με
~3 φορές υψηλότερη πιθανότητα (HR: 2.90, 95%
CI: 2.06 - 4.08)], ενώ η κιτρική κλομιφαίνη με 1.4
φορές υψηλότερη πιθανότητα γέννησης ζώντος
νεογνού σε σύγκριση με την φυσιολογική σύλληψη (HR:1.42, 95% CI: 1.05 - 1.91)] [19].
Για το μοντέλο αυτό υπάρχει εξωτερική επικύρωση, που έγινε σε πληθυσμό της Ολλανδίας [19].
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής

Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, η
πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης μπορεί να
εκτιμηθεί με τη χρήση του προγνωστικού μοντέλου
φυσιολογικής σύλληψης  Hunault, ενώ η  πιθανότητα
γέννησης μετά από χρήση διαφορετικών μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τη χρήση του
μοντέλου McLernon.
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Αιτιολόγηση
Τα μοντέλα πρόγνωσης έχουν δημιουργηθεί με
κύριο σκοπό την ενημέρωση του ζευγαριού για
τις πιθανότητες σύλληψης και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή ή μη θεραπευτικής
προσέγγισης καθώς και το χρόνο έναρξης της τελευταίας [6, 20]. Τα προγνωστικά αυτά μοντέλα
ενσωματώνουν χαρακτηριστικά του υπογόνιμου
ζευγαριού για να υπολογίσουν τις πιθανότητες
φυσιολογικής σύλληψης σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ή να συγκρίνουν την πιθανότητα σύλληψης ανάμεσα σε διαφορετικές θεραπευτικές
προσεγγίσεις [15, 17, 19]. Τα μόνα προγνωστικά
μοντέλα για τα οποία υπάρχει εξωτερική επικύρωση είναι τα μοντέλα Hunault και McLernon.

V. Α
 ντιμετώπιση της ανεξήγητης υπογονιμότητας
Η αντιμετώπιση της ανεξήγητης υπογονιμότητας παραμένει εμπειρική [21]. Μέχρι σήμερα δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να επιτρέπουν
την ασφαλή σύγκριση μεταξύ των διαφόρων μεθόδων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Αναμονή αυτόματης σύλληψης με ή χωρίς προγραμματισμένες επαφές.
2. Διέγερση ωοθηκών με χορήγηση κιτρικής κλομιφαίνης (50, 100, 150mg με εκκίνηση 3η, 4η ή
5η μέρα για 5 μέρες) ή λετροζόλης (2.5 ή 5mg
για 5 μέρες). Η χρήση της λετροζόλης είναι
εκτός αδείας και επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια
κλινικών μελετών.
3. Διέγερση ωοθηκών με γοναδοτροπίνες.
4. Ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) με ή χωρίς
διέγερση ωοθηκών με κλομιφαίνη, λετροζόλη ή
γοναδοτροπίνες.
5. Εξωσωματική γονιμοποίηση (κλασσική γονιμοποίηση ή μικρογονιμοποίηση).
 Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, στα
οποία οι γυναίκες υποβάλλονται σε διέγερση
ωοθηκών, υπερτερεί η κιτρική κλομιφαίνη σε
σύγκριση με τη λετροζόλη όσον αφορά την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού;

Δεδομένα
Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
των Eskew et al., 2019 (2 RCTs, 316 ασθενείς) δεν
έδειξε σημαντικές διαφορές στη γέννηση ζώντος
νεογνού μεταξύ λετροζόλης και κιτρικής κλομιφαίνης (RR 0.94, 95% CI 0.83-1.08) [22].

ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής
Σε  ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα,
στα οποία οι γυναίκες υποβάλλονται σε
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί είτε με κιτρική κλομιφαίνη
είτε με λετροζόλη.
Αιτιολόγηση
Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, στα
οποία οι γυναίκες υποβάλλονται σε πρόκληση
ωοθυλακιορρηξίας, η κιτρική κλομιφαίνη δε φαίνεται να υπερτερεί σε σύγκριση με τη λετροζόλη
όσον αφορά την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των σχετικών μελετών και των ασθενών που εντάχθηκαν
σε αυτές είναι περιορισμένος και ως εκ τούτου
τα συμπεράσματα είναι επισφαλή. Επιπλέον, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ύπαρξη, εν ισχύ,
προειδοποιητικής οδηγίας κατά της χρήσης
της λετροζόλης (Femara) από την παραγωγό
εταιρεία (Novartis).
 Ε
 ίναι προτιμότερο σε ζευγάρια με ανεξήγητη
υπογονιμότητα να επιλέγεται η αναμονή φυσιολογικής σύλληψης ή η αντιμετώπισή τους με
ενδομήτρια σπερματέγχυση (intrauterine insemination - IUI) με ή χωρίς διέγερση ωοθηκών;
Η ενδομήτρια σπερματέγχυση με ή χωρίς διέγερση των ωοθηκών έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας,
πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro
fertilization - IVF). Η διέγερση των ωοθηκών μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού των
αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων, αυξάνοντας έτσι
την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Ωστόσο, η ταυτόχρονη αύξηση της πιθανότητας πολλαπλής κύησης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
Δεδομένα
Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της Cochrane το 2016 [23] έδειξε υψηλότερο
αθροιστικό ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού,
στατιστικά μη σημαντικό, ανάμεσα σε IUI με (OR
1.59, 95% CI 0.88 to 2.88; 2 RCTs; n = 208) ή χωρίς διέγερση ωοθηκών (OR 1.60, 95% CΙ 0.92 to
2.78; 1 RCT; n = 334) και σε προσπάθεια φυσιολογικής σύλληψης. Επιπλέον, η τυχαιοποιημένη
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κλινική μελέτη της Farquhar et al., (2018) που
δημοσιεύτηκε μετά την προηγούμενη μετα-ανάλυση, έδειξε σημαντικά υψηλότερη αθροιστική
πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε IUI με διέγερση ωοθηκών σε σύγκριση με προσπάθεια φυσιολογικής
σύλληψης (RR: 3.41, 95% CI: 1.71-6.79) [24]. Στη
μελέτη αυτή συγκρίθηκαν 201 ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα και πτωχή πρόγνωση για
αυτόματη σύλληψη (<30% με βάση το προγνωστικό μοντέλο Hunault). Τα ζευγάρια αυτά υποβλήθηκαν είτε σε τρεις κύκλους IUI με διέγερση
ωοθηκών είτε δεν υπέστησαν καμία παρέμβαση
στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής

Σε  ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα,
είναι πιθανόν προτιμότερη η αντιμετώπισή
τους με ενδομήτρια σπερματέγχυση με
διέγερση ωοθηκών σε σύγκριση με την αναμονή
φυσιολογικής σύλληψης.
Αιτιολόγηση
Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, η ενδομήτρια σπερματέγχυση με διέγερση ωοθηκών
καταλήγει σε υψηλότερη πιθανότητα εγκυμοσύνης σε σύγκριση με την αναμονή φυσιολογικής
σύλληψης. Αν και η IUI χωρίς διέγερση ωοθηκών
καταλήγει σε υψηλότερη πιθανότητα εγκυμοσύνης σε σύγκριση με την αναμονή φυσιολογικής
σύλληψης, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των
σχετικών μελετών και των ασθενών που εντάχθηκαν σε αυτές είναι περιορισμένος και ως εκ
τούτου τα συμπεράσματα είναι επισφαλή.
Η
 διέγερση των ωοθηκών αυξάνει την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού σε ζευγάρια με
ανεξήγητη υπογονιμότητα που υποβάλλονται
σε ενδομήτρια σπερματέγχυση;

Δεδομένα
Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
της Cochrane το 2016 έδειξε σημαντική αύξηση
στο ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού στις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε IUI με διέγερση των
ωοθηκών σε σύγκριση με τις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε IUI σε φυσικό κύκλο (OR 0.48, 95% CI
0.29 to 0.82; 4 RCTs, n = 396) [23].
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής
Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που
υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση,
είναι προτιμότερο αυτή να γίνεται μετά από
διέγερση των ωοθηκών σε σύγκριση με την
πραγματοποίησή της σε φυσικό κύκλο.
Αιτιολόγηση
Η διέγερση ωοθηκών σε ζευγάρια με ανεξήγητη
υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε ενδομήτρια
σπερματέγχυση αυξάνει την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
αριθμός των σχετικών μελετών και των ασθενών
που εντάχθηκαν σε αυτές είναι περιορισμένος και
ως εκ τούτου τα συμπεράσματα είναι επισφαλή.
 Η
 διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες
(FSH) σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση αυξάνει την πιθανότητα γέννησης
ζώντος νεογνού σε σύγκριση με τη διέγερση με
κιτρική κλομιφαίνη;

Δεδομένα
Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης κιτρικής
κλομιφαίνης σε σύγκριση με τη χορήγηση γοναδοτροπινών έχει μελετηθεί σε δύο τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες, οι οποίες δεν έδειξαν σημαντική
διαφορά στο ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού
(RR 1.24, 95% CI 0.55–2.80, n=138) [25], (RR:
0.88, 95% CI: 0.69–1.11, n=738) [26]. Επιπλέον,
δε σημειώθηκε σημαντική διαφορά στο ποσοστό
πολύδυμων κυήσεων σε καμία από τις δύο αυτές
τυχαιοποιημένες μελέτες (RR: 0.60, 95% CI: 0.066.26) [25], (RR = 0.63, 95% CI: 0.21–1.89) [26], ενώ
δεν υπήρχαν δεδομένα όσον αφορά το κόστος.
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής

Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που
υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση, η
διέγερση των ωοθηκών μπορεί να γίνει είτε με
κιτρική κλομιφαίνη είτε με γοναδοτροπίνες.
Αιτιολόγηση
Η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες
σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που
υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση δε
φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα γέννησης
ΕΜΓΕ
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ζώντος νεογνού σε σύγκριση με τη διέγερση με
κιτρική κλομιφαίνη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
αριθμός των σχετικών μελετών και των ασθενών
που εντάχθηκαν σε αυτές είναι περιορισμένος και
ως εκ τούτου τα συμπεράσματα είναι επισφαλή.
 Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, υπερτερεί η ενδομήτρια σπερματέγχυση σε σύγκριση
με την εξωσωματική γονιμοποίηση όσον αφορά την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού;

Δεδομένα
Το 2012, η συστηματική ανασκόπηση της
Cochrane [27] περιέλαβε μία τυχαιοποιημένη μελέτη [28] που συνέκρινε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 1-6 κύκλους IVF ή IUI χωρίς διέγερση
των ωοθηκών (OR 1.96, 95% CI 0.88 - 4.36, 1 RCT,
n=113), ενώ η ίδια μελέτη παρείχε δεδομένα για
τη σύγκριση ανάμεσα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 1-6 κύκλους IVF ή IUI με διέγερση των
ωοθηκών (OR 1.15, 95% CI 0.55 - 2.42, 1 RCT,
n=113). Και στις δύο συγκρίσεις, το ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού ανά τυχαιοποιημένη ασθενή ήταν υψηλότερο μετά από IVF σε σύγκριση με
IUI, ωστόσο, μη στατιστικά σημαντικό, πιθανώς
λόγω μη επαρκούς στατιστικής ισχύος.
Μετά την παραπάνω μετα-ανάλυση τo 2015,
μια πολυκεντρική RCT (17 κέντρα στην Ολλανδία,
602 ζευγάρια) [29] εκτίμησε την αποτελεσματικότητα 3 κύκλων IVF (συμπεριλαμβανομένων
και των κατεψυγμένων κύκλων) έναντι 6 κύκλων
διέγερσης ωοθηκών και IUI σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα και πτωχή πρόγνωση για
αυτόματη σύλληψη (<30% με βάση το προγνωστικό μοντέλο Hunault). Η ηλικία των γυναικών
ήταν < 38 ετών, η εναρκτήρια δόση γοναδοτροπινών ήταν 150 IU και όλες οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε μεταφορά ενός μόνο εμβρύου. Υψηλότερο
ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού (μη στατιστικά σημαντικό) παρατηρήθηκε σε ζευγάρια που
υποβλήθηκαν σε IVF έναντι IUI (52% έναντι 47%,
αντίστοιχα).
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής

Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, δεν
είναι σαφές αν η εξωσωματική γονιμοποίηση
αυξάνει την πιθανότητα γέννησης ζώντος
νεογνού σε σύγκριση με την ενδομήτρια
σπερματέγχυση με ή χωρίς διέγερση ωοθηκών.

ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Αιτιολόγηση
Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα όσον αφορά τη σύγκριση ανάμεσα σε ενδομήτρια σπερματέγχυση
με ή χωρίς διέγερση ωοθηκών και την εξωσωματική γονιμοποίηση όσον αφορά την πιθανότητα
γέννησης ζώντος νεογνού. Ωστόσο, οι υπάρχουσες τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν υψηλότερα, αν και μη στατιστικά σημαντικά, ποσοστά
γέννησης ζώντος νεογνού μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για
την απόφαση ανάμεσα σε IVF και IUI, θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψιν η ηλικία της γυναίκας, το
ωοθηκικό δυναμικό και η αναμενόμενη πιθανότητα εγκυμοσύνης [21].
 Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα,
υπερτερεί η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) σε σύγκριση με τη μέθοδο της
μικρογονιμοποίησης (intracytoplasmic sperm
injection - ICSI) όσον αφορά την πιθανότητα
γέννησης ζώντος νεογνού;

Δεδομένα
Η συστηματική ανασκόπηση από τους Johnson
και συν. το 2013 (11 RCTs, 901 ζευγάρια) έδειξε
υψηλότερο ποσοστό γονιμοποίησης με ICSI σε
σύγκριση με IVF (RR 1.49, 95% CI 1.35-1.65, 9
RCTs) [30].
Σύσταση καλής κλινικής πρακτικής

Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το εάν αυξάνει η
πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού μετά από
μικρογονιμοποίηση (ICSI) σε σύγκριση με την
κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).
Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα,
η μικρογονιμοποίηση (ICSI) θα πρέπει να
προτιμάται έναντι της κλασικής εξωσωματική
γονιμοποίηση (IVF) όσον αφορά το ποσοστό
γονιμοποίησης.
Αιτιολόγηση
Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης (ICSI) υπερτερεί
σε σύγκριση με τη κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) όσον αφορά το ποσοστό γονιμοποίησης.
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VI. Σύνοψη
• O
 ορισμός της ανεξήγητης υπογονιμότητας είναι δυναμικός και εξαρτάται από τις διαθέσιμες εδραιωμένες διαγνωστικές μεθόδους.
• Η αδυναμία εντοπισμού αιτίων υπογονιμότητας στα ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα
καθιστά την επιλογή θεραπείας εμπειρική. Συνήθως, εφαρμόζονται οι μέθοδοι Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα αίτια υπογονιμότητας, που
στην περίπτωση αυτή, βέβαια, απουσιάζουν.
• Ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να προσφέρεται σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα,
που το επιζητούν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της
πρακτικής αυτής.
• Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, η πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης μπορεί να
εκτιμηθεί με τη χρήση του προγνωστικού μοντέλου φυσιολογικής σύλληψης Hunault, ενώ
η πιθανότητα γέννησης μετά από χρήση διαφορετικών μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τη χρήση του μοντέλου McLernon.
• Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, στα
οποία οι γυναίκες υποβάλλονται σε πρόκληση
ωοθυλακιορρηξίας, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με κιτρική κλομιφαίνη είτε με λετροζόλη.
• Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, είναι πιθανόν προτιμότερη η αντιμετώπισή τους
με ενδομήτρια σπερματέγχυση με διέγερση
ωοθηκών σε σύγκριση με την αναμονή φυσιολογικής σύλληψης.
• Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που
υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση,
είναι προτιμότερο αυτή να γίνεται μετά από
διέγερση των ωοθηκών σε σύγκριση με την
πραγματοποίησή της σε φυσικό κύκλο.
• Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα που
υποβάλλονται σε ενδομήτρια σπερματέγχυση,
η διέγερση των ωοθηκών μπορεί να γίνει είτε
με κιτρική κλομιφαίνη είτε με γοναδοτροπίνες.
• Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, δεν
είναι σαφές αν η εξωσωματική γονιμοποίηση
αυξάνει την πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού σε σύγκριση με την ενδομήτρια σπερματέγχυση με ή χωρίς διέγερση ωοθηκών.
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr
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• Σ
 ε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το εάν αυξάνει
η πιθανότητα γέννησης ζώντος νεογνού μετά
από μικρογονιμοποίηση σε σύγκριση με την
κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, η μικρογονιμοποίηση θα πρέπει να προτιμάται έναντι της κλασικής εξωσωματική γονιμοποίηση
όσον αφορά το ποσοστό γονιμοποίησης.

VIΙ. Τι αλλάζει από την προηγούμενη
κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ
•

Δεν υπάρχει προηγούμενη κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ.
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες/κείμενα Μαιευτικών
και Γυναικολογικών Εταιρειών του εξωτερικού προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του θεράποντος γιατρού. Η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και ο γιατρός οφείλει να προσαρμόσει
την επιστημονική γνώση στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου περιστατικού.
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