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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΚΟ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ
ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ
• Ποιες γοναδοτροπίνες είναι απαραίτητες για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό;
• Ποιο είναι το πρωτόκολλο χορήγησης των γοναδοτροπινών για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό;
• Πως χρησιμοποιείται η αντλία GnRH πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς με
υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό;
• Ποια η θέση της απώλειας βάρους στις παχύσαρκες ασθενείς με PCOS;
• Είναι η κιτρική κλομιφένη η πρώτη γραμμή φαρμακευτικής θεραπείας σε γυναίκες με
PCOS και πως χρησιμοποιείται;
• Μπορεί η μετφορμίνη να χρησιμοποιηθεί για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με PCOS;
• Μπορεί η λετροζόλη να χρησιμοποιηθεί για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες
με PCOS;
• Ποια είναι το πρωτόκολλα χορήγησης των γοναδοτροπινών, ως δεύτερη γραμμή
φαρμακολογικής θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με PCOS;
• Ποιος ο ρόλος του λαπαροσκοπικού καυτηριασμού των ωοθηκών (LOD) ως δεύτερη
γραμμή θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με PCOS;
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαταραχή της ωοθυλακιορρηξίας παρατηρείται στο 15% περίπου των υπογόνιμων ζευγαριών και διαγιγνώσκεται σε ποσοστό μέχρι και
40% των υπογόνιμων γυναικών (1). Η βάση της
θεραπείας της ανωοθυλακιορρηκτικής υπογονιμότητας είναι η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Ο
στόχος αυτής της θεραπείας είναι η επιλογή ενός
μόνο ωοθυλακίου και τελικά της μονο-ωοθυλακιορρηξίας, με φυσιολογική ωοθηκική στεροειδογένεση που έχει ως αποτέλεσμα την κατάλληλη
προετοιμασία του ενδομητρίου για επιτυχημένη
εμφύτευση.
Η ανωοθυλακιορρηκτική υπογονιμότητα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες, βάσει των επιπέδων των γοναδοτροπινών και των οιστρογόνων
στο αίμα. Αν και η ταξινόμηση αυτή είναι απλοποιημένη, είναι αξιόπιστη και η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς
με τη διάγνωση του υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού (WHO Κατηγορία 1) και της νορμογοαδοτροπικής ανωοθυλακιορρηξίας (WHO Κατηγορία 2). Η πλειονότητα των γυναικών της WHO
Κατηγορίας 2 είναι γυναίκες με το σύνδρομο των
πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) (2,3).
Για τις γυναίκες της WHO Κατηγορίας 3 με
υπεργοναδοτροπικό υπογοναδισμό, η μόνη ρεαλιστική επιλογή για την επίτευξη κύησης είναι η
δωρεά ωαρίων. Οι ασθενείς της WHO Κατηγορίας
1 κλινικά έχουν αμηνόρροια, με χαμηλά επίπεδα
γοναδοτροπινών και οιστραδιόλης στην κυκλοφορία, λόγω της μειωμένης έκκρισης γοναδοτροπινών από την υπόφυση. Οι ασθενείς με PCOS
αποτελούν μία ετερογενή ομάδα με 4 φαινότυπους σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του
2003 Rotterdam Consensus Meeting (4).

ΙΙ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΚΟ
ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

Σε αυτές τις ασθενείς υπάρχουν δύο επιλογές για
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Πρώτον, η χορήγηση εξωγενώς FSH και LH, οι οποίες δεν εκκρίνονται από την υπόφυση των ασθενών, και δεύτερον, σε περιπτώσεις με άθικτη υπόφυση με χορήγηση εξωγενούς GnRH κατά ώσεις μιμούμενη τη
φυσιολογική έκκριση της ενδογενούς GnRH.
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¾ Ποιες γοναδοτροπίνες είναι απαραίτητες για
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς
με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό;
Η χορήγηση τόσο της FSH όσο και της LH είναι
απαραίτητη σε αυτές τις ασθενείς γιατί η ενδογενής τους παραγωγή είναι ανεπαρκής λόγω της
υποθαλαμικής-υποφυσιακής ανεπάρκειας. Εάν
χορηγηθεί μόνο FSH, θα υπάρξει διέγερση της
ωοθυλακικής ανάπτυξης αλλά η έκκριση της οιστραδιόλης θα είναι περιορισμένη, καθώς η LH
είναι απαραίτητη για την παραγωγή ανδρογόνων
από τα κύτταρα της θήκης τα οποία στη συνέχεια
μετατρέπονται σε οιστραδιόλη (E2) στα κοκκώδη κύτταρα (5).
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ανασυνδυασμένες είτε γοναδοτροπίνες των ούρων σε αυτές τις ασθενείς και σχετικά με τη δόση της απαιτούμενης ανασυνδυασμένης LH αυτή είναι 75 IU
σε συνδυασμό με 150 IU ανασυνδυασμένης FSH
(6,7). Όσον αφορά στις γοναδοτροπίνες των ούρων αυτές που περιέχουν 75 IU FSH και 75 IU LH
ανά αμπούλα είναι κατάλληλες.
Σε αυτές τις ασθενείς μερικά κρίσιμα θέματα
πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστούν ώστε να αποφευχθεί η πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση και
επομένως ο κίνδυνος για σύνδρομο υπερδιέγερσης
των ωοθηκών (OHSS) και οι πολύδυμες κυήσεις.
Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν τη δόση έναρξης των γοναδοτροπινών και το ποσό αύξησης
της δόσης, η παρακολούθηση της θεραπείας, τα
κριτήρια για την τελική ωοθυλακική ωρίμανση με
τη χορήγηση της HCG και η υποστήριξη της ωχρινικής φάσης.
Η δόση έναρξης των γοναδοτροπινών θα πρέπει να είναι χαμηλή και οι επιπλέον αυξήσεις θα
πρέπει επίσης να είναι χαμηλές, με σκοπό την
ταυτοποίηση του ουδού της FSH, δηλαδή της δόσης της FSH που προκαλεί μονοωοθυλακική ανάπτυξη. Εφόσον αυτό επιτευχθεί δεν υπάρχουν περεταίρω αύξηση της δόσης των γοναδοτροπινών.
Η παρακολούθηση της θεραπείας περιλαμβάνει
μέτρηση της οιστραδιόλης αίματος και διακολπικό υπερηχογράφημα των ωοθηκών.
¾ Π
 οιο είναι το πρωτόκολλο χορήγησης των γοναδοτροπινών για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό;

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΚΟ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS)

Συστάσεις καλής πρακτικής
Η χορήγηση της FSH και της LH είναι απαραίτητη
για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς με
υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό (Level I).
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ανασυνδυασμένες είτε γοναδοτροπίνες των ούρων (75 IU FSH και
75 IU LH). Η δόση της ανασυνδυασμένης LH είναι
75 IU σε συνδυασμό με 150 IU ανασυνδυασμένης
FSH. (Level I).

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα στην κλινική πράξη έχει δημοσιευθεί εδώ
και αρκετά χρόνια (8). Πρόκειται για “step-up”
πρωτόκολλο, με συνήθη δόση έναρξης της HMG
τις 150 IU ημερησίως, η οποία χορηγείται για >5
ημέρες. Εάν δεν υπάρχει αύξηση των επιπέδων
της Ε2 στο αίμα, η δόση αυξάνει κατά 33% κάθε
5 ημέρες. Είναι σημαντικό να υπάρχει μία βασική
τιμή των επιπέδων της Ε2 πριν την έναρξη της χορήγησης των γοναδοτροπινών, ώστε να ερμηνευτεί κατάλληλα η διέγερση των ωοθηκών κατά τις
πρώτες 5 ημέρες. Υπερηχογραφικά, το ωοθυλάκιο
που έχει επιλεγεί και πρόκειται να φτάσει στην
ωοθυλακιορρηξία είναι αυτό που οι διαστάσεις
του είναι τουλάχιστον 10 mm, και βεβαίως η χορήγηση των γοναδοτροπινών συνεχίζεται μέχρι
την ημέρα της χορήγησης της HCG. Για την τελική
ωοθυλακική ωρίμανση και την ωοθυλακιορρηξία
είτε HCG ούρων (5000 IU i.m.) είτε ανασυνδυασμένη HCG (250 µg s.c.) μπορούν να χορηγηθούν.
Εναλλακτικά, μία δόση έναρξης 75 IU της HMG
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έχει βρεθεί ότι ο
ουδός αυτής της δόσης είναι <75 IU στο 20% των
ασθενών, ενώ το 19% των ασθενών χρειάζεται
δόσεις >150 IU ημερησίως. Η ηλικία και το BMI
των γυναικών που απαιτούν δόσεις HMG >150 IU
είναι υψηλότερα από τις ασθενείς με χαμηλότερο
ουδό διέγερσης (9).
Ακόμη δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τα
κριτήρια χορήγησης της HCG και παλαιότερα
όταν δεν χρησιμοποιούνταν οι υπέρηχοι, η HCG
χορηγούταν όταν τα επίπεδα της Ε2 ήταν περίπου 2000 pmol/l (10). Με τη χρήση των υπερήχων σήμερα έχει προταθεί να χορηγείται η HCG
όταν το κυρίαρχο ωοθυλάκιο είναι >16 mm, χωρίς να υπάρχουν περισσότερα από 3 ωοθυλάκιο
>14 mm και τα επίπεδα της E2 στο αίμα να είναι
μεταξύ 500-3000 pmol/l (11), ή όταν το κυρίαρχο
ωοθυλάκιο είναι 18 mm, χωρίς την ύπαρξη περισσοτέρων από 3 ωοθυλακίων >15mm (9). Ωστόσο,
και με την πρακτική της μέτρησης Ε2 και με το
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υπερηχογράφημα που στοχεύουν στην επίτευξη
της μονοωοθυλακιορρηξίας, υπάρχει σημαντικός
κίνδυνος πολύδυμων κυήσεων.
Η σοβαρή ωχρινική ανεπάρκεια σε αυτές τις
ασθενείς θα πρέπει να διορθώνεται με εξωγενή
χορήγηση HCG στη δόση των 2500 IU, 3 ημέρες
και 6 ημέρες μετά την τελική ωοθυλακική ωρίμανση με HCG (9).
Το αθροιστικό ποσοστό κύησης με τη θεραπεία
αυτή είναι αρκετά υψηλό, περίπου 90% μετά από
6 κύκλους, με την πλειονότητα των κυήσεων να
επιτυγχάνονται στους πρώτους 3 κύκλους (9).
Αν και παλαιότερες μελέτες, με μεθοδολογικά
προβλήματα έχουν αναφέρει ποσοστό πολύδυμων
κυήσεων 19-30% (12-15), φαίνεται τελικά ότι με
τον τρόπο πρόκλησης, που περιγράφεται ανωτέρω, το ποσοστό πολύδυμων κυήσεων είναι χαμηλό
(5%) (9), με επίσης χαμηλό ποσστό OHSS (0-1.6%).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το
“step-up”, με δόση έναρξης της HMG τις 150 IU ημερησίως. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
δόση έναρξης 75 IU της HMG. (Level II).

¾ Π
 ως χρησιμοποιείται η αντλία GnRH πρόκληση
ωοθυλακιορρηξίας στις ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό;
Σε ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό
και άθικτη υπόφυση, μπορεί η έγχυση κατά ώσεις
της GnRH μέσω αντλίας, να μιμηθεί την υποθαλαμική διέγερση της υπόφυσης με αποτέλεσμα
τη δημιουργία ενός φυσιολογικού γεννητικού
κύκλου. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου
περιλαμβάνουν το πολύ χαμηλό ποσοστό πολύδυμης κύησης και το μηδενικό κίνδυνο για OHSS.
Η GnRH αντλία τοποθετείται ενδοφλέβια ή υποδόρια και συνήθως προγραμματίζεται να παρέχει
μία ώση GnRH κάθε 90 min. Η δόση της GnRH είναι 5-10 μg/ώσηi.v. και 15-20 μg/ώση s.c..
Χαμηλότερες δόσεις GnRH θα πρέπει να χορηγούνται στον πρώτο κύκλο θεραπείας και εάν
χρειαστεί αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με
την ωοθηκική απάντηση.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας ή της υποδόριας χορήγησης, αν και διάφορες μελέτες έχουν δείξει διφορούμενα αποτελέσματα (16-18), η υποδόρια οδός είναι πιο βολική
από την ενδοφλέβια, η οποία μπορεί να επιπλακεί
με φλεβίτιδα στο 1.5% των περιπτώσεων (17).
Σελιδοποίηση: www.tziola.gr

4

Ε.Μ.Γ.Ε.

Η παρακολούθηση της θεραπείας γίνεται με διαδοχικές μετρήσεις της FSH, LH, Ε2 και προγεστερόνης στο αίμα, σε συνδυασμό με την υπερηχογραφική μέτρηση των ωοθυλακίων. Η ωοθυλακιορρηξία
διαπιστώνεται από την εξαφάνιση του κυρίαρχου
ωοθυλακίου μαζί με την αύξηση της προγεστερόνης στο αίμα (>5 ng/mL) 7 ημέρες μετά την υποτιθέμενη ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η HCG δεν είναι
απαραίτητη για τη ρήξη του κυρίαρχου ωοθυλακίου, όταν η GnRH χορηγείται με σταθερή συχνότητα ώσεων, ενώ άλλοι προτείνουν τη χορήγηση
της HCG όταν το κυρίαρχο ωοθυλάκιο φτάσει τα
18-20 mm. Αν και το μόνο πλεονέκτημα της χορήγησης της HCG είναι η πιο ακριβής πρόβλεψη της
ωοθυλακιορρηξίας, έχει βρεθεί ότι η χορήγηση
της HCG και των υψηλότερων δόσεων της GnRH
σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά πολύδυμων
κυήσεων (19).
Κατά την ωχρινική φάση, έχει προταθεί να
ρυθμίζεται η συχνότητα των ώσεων της GnRH σε
περίπου μία ώση ανά 4 ώρες, όπως και στην ωχρινική φάση του φυσιολογικού γεννητικού κύκλου.
Σε περιπτώσεις επιτυχούς θεραπεία και επίτευξης
κύησης, η αντλία GnRH θα πρέπει να αποσύρεται.
Άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι μετά τη διαπίστωση της ωοθυλακιορρηξίας, η αντλία θα πρέπει
να αποσύρεται και η ωχρινική φάση να υποστηρίζεται με 3 ενδομυϊκές ενέσεις HCG, στη δόση των
1500 IU η καθεμία, κάθε 3 ημέρες (18,20).
Τα μειονεκτήματα της αντλίας GnRH είναι το
γεγονός ότι αυτή συνδέεται με το σώμα για αρκετές ημέρες, απαιτείται το γέμισμα της σε συχνά διαστήματα και υπάρχουν ενίοτε δερματικές
αντιδράσεις.
Γενικά, τα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας με την
αντλία GnRH είναι υψηλά και το αθροιστικό ποσοστό κύησης μετά από 6 κύκλους είναι πάνω
από 90% (21-23).

ΙΙΙ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ PCOS: ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

Η συχνότητα του PCOS στο γενικό πληθυσμό
εκτιμάται στο 6% σύμφωνα με τα κριτήρια του
NIH και στο 10% σύμφωνα με τα κριτήρια του
Rotterdam και της AE-PCOS (24).
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Συστάσεις καλής πρακτικής
Σε ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό
και άθικτη υπόφυση, μπορεί να χορηγηθεί κατά
ώσεις η GnRH μέσω αντλίας ενδοφλέβια ή υποδόρια (Level I).
Η αντλία GnRH προγραμματίζεται να παρέχει μία
ώση GnRH κάθε 90 min με δόση GnRH 5-10 μg/
ώση i.v. και 15-20 μg/ώση s.c. (Level II).

¾ Π
 οια η θέση της απώλειας βάρους στις παχύσαρκες ασθενείς με PCOS;
Περίπου το 50% των γυναικών με PCOS μπορεί
να είναι υπέρβαρες και παχύσαρκες. Σε αυτές, η
πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η απώλεια βάρους
με δίαιτα, άσκηση, ψυχολογικές παρεμβάσεις,
φάρμακα ή και βαριατρική χειρουργική (25,26,
27 Cochrane). Ωστόσο, είναι ακόμη ασαφές αν
πριν την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας η απώλεια
βάρους είναι ωφέλιμη, καθώς μία RCT (28) έδειξε
ότι αυτή η παρέμβαση σχετίζονταν με σημαντικά
χαμηλότερα ποσοστά γέννησης συγκριτικά με
την άμεση πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, ενώ μία
άλλη μελέτη (29) έδειξε ακριβώς το αντίθετο.
Συστάσεις καλής πρακτικής

Στις υπέρβαρες και παχύσαρκες ασθενείς με PCOS
η πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η απώλεια βάρους με δίαιτα, άσκηση, ψυχολογικές παρεμβάσεις,
φάρμακα ή και βαριατρική χειρουργική (Level II).

¾ Είναι η κιτρική κλομιφένη η πρώτη γραμμή
φαρμακευτικής θεραπείας σε γυναίκες με
PCOS και πως χρησιμοποιείται;
Γενικά η κιτρική κλομιφένη έχει θεωρηθεί ως η
πρώτη γραμμή φαρμακολογικής θεραπείας (26),
αν και πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι η
αποτελεσματικότητα της λετροζόλης, αναφορικά
με τα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας και επίτευξης
κύησης, είναι ανώτερη της κλομιφένης (30).
Η κιτρική κλομιφένη (CC) είναι ένας εκλεκτικός τροποποιητής των υποδοχέων οιστρογόνων
(selective estrogen receptor modulator, SERM)
που χρησιμοποιείται στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας από το 1961. Ο μηχανισμός δράσης
της CC είναι ο αποκλεισμός των οιστρογονικών
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υποδοχέων στον υποθάλαμο και την υπόφυση και
η επακόλουθη κατάργηση του αρνητικού μηχανισμού παλίνδρομης αλληλορύθμισης (feedback)
αυξάνει την έκκριση των γοναδοτροπινών από
τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Επομένως, κατά
τη χορήγηση της CC τα επίπεδα της ενδογενούς
FSH αυξάνουν, μιμούμενα το παράθυρο της FSH
που επιλέγει το ωοθυλάκιο.
Μετά την επιλογή ενός ή περισσοτέρων ωοθυλακίων, τα επίπεδα της Ε2 αυξάνουν και πάντα
λαμβάνει χώρα το κύμα της LH, γεγονός που σημαίνει ότι σε PCOS ασθενείς που λαμβάνουν CC,
μετά την επιλογή του ωοθυλακίου δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση της HCG για τη ρήξη του ωοθυλακίου.
Οι δόσεις της CC είναι 50-150 mg ημερησίως
για 5 ημέρες, ξεκινώντας οποιαδήποτε ημέρα από
την 2-5 ενός κύκλου, ο οποίος μπορεί να είναι αυτόματος ή προκλητός μετά από την απόσυρση
εξωγενών προγεσταγόνων. Τα αποτελέσματα δεν
επηρεάζονται από το ποια ημέρα μεταξύ της 2-5
ξεκινά η θεραπεία, ενώ η αύξηση της δόσης πάνω
από 150 mg δεν αυξάνει την αποτελεσματικότητα (31).
Ο απλούστερος τρόπος να εκτιμηθεί εάν η δόση
της CC είναι ωοθυλακιορρηκτική, είναι η μέτρηση
της προγεστερόνης στο αίμα την ημέρα 21 και εάν
είναι χαμηλή και την ημέρα 28, όταν η θεραπεία
έχει ξεκινήσει την ημέρα 2. Τα υψηλά επίπεδα της
προγεστερόνης υποδηλώνουν ωοθυλακιορρηξία,
αλλά εάν είναι χαμηλά κατά τον επόμενο κύκλο
η δόση της CC θα πρέπει να αυξηθεί κατά 50 mg
(μέγιστη δόση 150 mg ημερησίως).
Ωστόσο, καθώς η πρόκληση με CC σχετίζεται
με σημαντικά αυξημένο ποσοστό πολύδυμων
κυήσεων σχετικά με την αυτόματη σύλληψη, ο
υπερηχογραφικός έλεγχος για διαπίστωση της
πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης μπορεί να
δώσει επιπλέον πληροφορίες για τον κίνδυνο πολύδυμης κύησης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος δεν
έχει προταθεί ως υποχρεωτικός για τη βελτίωση
του αποτελέσματος, αλλά σε αρκετά κέντρα χρησιμοποιείται συχνά για την παρακολούθηση του
πρώτου κύκλου και βοηθά στην προσαρμογή των
δόσεων της CC σε επόμενους κύκλους. (26).
Το ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας με 50 mg CC είναι 46%, με επιπλέον αύξηση κατά 21% και 8%
με τις δόσεις των 100 mg και 150 mg ημερησίως,
αντίστοιχα (32).
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Κατά προσέγγιση, από τις 100 γυναίκες με
PCOS που λαμβάνουν CC, οι 75 θα έχουν ωοθυλακιορρηξία και οι 35-40 θα επιτύχουν κύηση. Τα
ποσοστά αυτομάτων εκτρώσεων και πολύδυμης
κύησης είναι περίπου 20 και 8%, αντίστοιχα (33).
Επομένως, μία γυναίκα με PCOS που λαμβάνει CC
έχει πιθανότητα περίπου 25% να πετύχει μονήρη
γέννηση ζώντος (34). Το OHSS έχει περιγραφεί σπάνια σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με CC (35).
Ο όρος “αντίσταση στην κλομιφένη” σημαίνει
ότι παρά τη χορήγηση μέγιστης δόσης CC δεν
προκαλείται η ωοθυλακιορρηξία, ενώ ο όρος
“αποτυχία στην κλομιφένη” σημαίνει ότι παρά
την ωοθυλακιορρηξία δεν επιτυγχάνεται κύηση.
Η αντίσταση στην CC σχετίζεται με αμηνόρροια, υψηλό BMI, καθώς και αυξημένα επίπεδα
ανδρογόνων, ινσουλίνης και LH στην κυκλοφορία. Ο λόγος για την ασυμφωνία μεταξύ του ποσοστού ωοθυλακιορρηξίας (περίπου 75%) και
του ποσοστού κύησης (35-40%) θεωρείται ότι
είναι οι αντι-οιστρογονικές επιδράσεις της CC οι
οποίες εμποδίζουν την κατάλληλη πάχυνση του
ενδομητρίου, το σχηματισμό πινοποδίων και τελικά την εμφύτευση (34).
Οι πιο σημαντικές παράμετροι που προβλέπουν τη γέννηση ζώντος νεογνού μετά από τη θεραπεία με CC είναι η ηλικία, το BMI, ο δείκτης FAI
(free androgen index: Testosterone x 100/SHBG)
και το ιστορικό αμηνόρροιας (36).
Σήμερα, η θεραπεία με CC περιορίζεται σε 6
ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους και η αντίσταση ή η αποτυχία στην CC απαιτεί την αλλαγή της
στρατηγικής με τη δεύτερη γραμμή θεραπείας
που είναι η χαμηλή δόση γοναδοτροπινών ή ο
λαπαροσκοπικός καυτηριασμός των ωοθηκών
(26). Περίπου το 75% των κυήσεων προκύπτει
στους πρώτους τρεις κύκλους και το αθροιστικό
ποσοστό γέννησης ζώντων νεογνών μετά από 6
κύκλους είναι 50-60% (37).
Μερικές παρενέργειες της CC όπως οι εξάψεις
και η θόλωση της όρασης, αν και σπάνιες, μπορεί
να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές.
Ένα άλλος SERM, χημικά παρόμοιος με την CC
είναι η ταμοξιφένη, με κύρια ένδειξη την επικουρική θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Έχει επίσης
χρησιμοποιηθεί για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας,
χορηγούμενη κατά τον ίδιο τρόπο με την CC αλλά
είναι λιγότερο δημοφιλής. Έχει τα ίδια ποσοστά
ωοθυλακιορρηξίας, κλινικής κύησης, αυτομάτων
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εκτρώσεων και γέννησης ζώντων νεογνών με την
CC (35). Έχει προταθεί ότι η ταμοξιφένη δεν έχει
τις αρνητικές επιδράσεις της CC στο ενδομήτριο
και η αλλαγή της CC σε ταμοξιφένη (20 mg για
κάθε 50 mg της CC) μπορεί να αποφύγει αυτό το
πρόβλημα (34).
Συστάσεις καλής πρακτικής

H κιτρική κλομιφένη κλασσικά έχει θεωρηθεί ως
η πρώτη γραμμή φαρμακολογικής θεραπείας.
Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι η λετροζόλη
είναι ανώτερη της κλομιφένης (Level I). Η θεραπεία με CC περιορίζεται σε 6 ωοθυλακιορρηκτικούς
κύκλους και η αντίσταση ή η αποτυχία στην CC
απαιτούν την αλλαγή της στρατηγικής με τη δεύτερη γραμμή θεραπείας που είναι η χαμηλή δόση
γοναδοτροπινών ή ο λαπαροσκοπικός καυτηριασμός των ωοθηκών (Level I).

¾ Μ
 πορεί η μετφορμίνη να χρησιμοποιηθεί για
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με
PCOS;
Η μετφορμίνη, μία διγουανίδη, είναι ένας ευαισθητοποιητής ινσουλίνης που μπορεί να μειώσει την υπερινσουλιναιμία σε ασθενείς με PCOS.
Αν και η μετφορμίνη είναι κατώτερη της CC σαν
φάρμακο για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (38)
μπορεί να έχει ένα ρόλο στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, καθώς όταν η μετφορμίνη προστίθεται στην CC σε ασθενείς που έχουν αντίσταση
στην CC, μπορεί να αυξηθούν τα ποσοστά ωοθυλακιορρηξίας και κύησης (39). Μία μετα-ανάλυση
δικτύου (network meta-analysis) συγκρίνοντας
το συνδυασμό CC και μετφορμίνης and έναντι
των γοναδοτροπινών, έδειξε ότι είναι ισοδύναμα στην επίτευξη κύησης (40). Έτσι, έχει προταθεί ότι πριν προχωρήσει η θεραπεία στη δεύτερη
γραμμή των γοναδοτροπινών που είναι ακριβές,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός CC και
μετφορμίνης (34).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Η μετφορμίνη είναι κατώτερη της CC σαν φάρμακο
για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με
PCOS (Level I).

¾ Μ
 πορεί η λετροζόλη να χρησιμοποιηθεί για
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με
PCOS;

ΕΜΓΕ
Ελληνική Μαιευτική και
Γυναικολογική Εταιρεία
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Οι αναστολείς αρωματάσης έχουν χρησιμοποιηθεί για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας από το
2001. Ο αναστολέας τρίτης γενιάς, λετροζόλη,
είναι μία ουσία που μπλοκάρει τη δράση της
αρωματάσης και παρεμποδίζει τη σύνθεση των
οιστρογόνων από τα ωοθυλάκια, την περιφερική αρωματοποίηση των ανδρογόνων και επίσης
τοπικά στον εγκέφαλο. Έτσι, τα επίπεδα των οιστρογόνων στην κυκλοφορία μπορεί να κατασταλούν 97-99% (41). Το αποτέλεσμα είναι να
απελευθερωθεί ο υποθαλαμο-υποφυσιακός άξονας από το αρνητικό feedback των οιστρογόνων
και αυξάνει η έκκριση των γοναδοτροπινών από
την υπόφυση με επακόλουθη διέγερση των ωοθυλακίων. Επομένως, η λετροζόλη έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η CC, δηλαδή την αύξηση της ενδογενούς FSH, και επίσης χορηγείται με παρόμοιο
τρόπο, στη δόση 2.5-7.5 mg/ημέρα για 5 ημέρες,
ξεκινώντας από την ημέρα 2-5 μίας αυτόματης ή
προκλητής με προγεσταγόνα εμμηνορυσίας.
Η λετροζόλη έχει μικρότερο χρόνο ημίσειας
ζωής (45 ώρες) από την CC, και οι παρενέργειες είναι ελάχιστες, όπως ήπια κεφαλαλγία και μυαλγίες.
Η ανωτερότητα της λετροζόλης σε σχέση με την
CC, σα πρώτη γραμμή πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας έχει δειχτεί σε πολλές RCTs. Μια μετα-ανάλυση Cochrane (30) 42 RCTs (7935 women) συνέκρινε τη λετροζόλη με την CC ακολουθούμενες
από προγραμματισμένη συνουσία. Τα ποσοστά
γέννησης ζώντων ήταν υψηλότερα με τη λετροζόλη (31.7% vs 21.4%, OR 1.68, 95% CI 1.42-1.99).
δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ λετροζόλης και CC
στα ποσοστά αυτομάτων εκτρώσεων (21.3% vs
20%, OR 0.94, 95% CI 0.70-1.26), πολύδυμης κύησης (1.2% vs 1.8%, OR 0.69, 95% CI 0.41-1.16) και
OHSS (0.4% vs 0.4%, risk difference -0.00, 95% CI
-0.01 to 0.00).
Πρόσφατα, μια διεθνής οδηγία (international
evidence-based guideline) πρότεινε ότι η λετροζόλη και όχι η CC θα πρέπει να είναι η πρώτη
γραμμή θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (42).
Σε μία παλαιότερη μη δημοσιευμένη αναφορά
(43), η λετροζόλη είχες ενοχοποιηθεί ως δυνητικός τερατογόνος παράγοντας. Αν και αρκετές
άλλες μελέτες (40) έχουν δείξει ότι η λετροζόλη
είναι ασφαλής, η χρήση της για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στην Ελλάδα είναι «off label».
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Συστάσεις καλής πρακτικής
Η λετροζόλη και όχι η CC μπορεί να είναι η πρώτη
γραμμή θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (Level I). Ωστόσο, η χρήση της λετροζόλης για
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στην Ελλάδα είναι
«off label» (Level III).

¾ Π
 οια είναι το πρωτόκολλα χορήγησης των γοναδοτροπινών, ως δεύτερη γραμμή φαρμακολογικής θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με PCOS;
Οι γοναδοτροπίνες είναι η δεύτερη γραμμή φαρμακολογικής θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με PCOS, στις οποίες η
πρώτη γραμμή με τους από του στόματος παράγοντες έχουν αποτύχει. Κλασικά, με την CC σαν
πρώτη γραμμή θεραπείας, οι γοναδοτροπίνες είναι το επόμενο στάδιο στις περιπτώσεις αντίστασης και αποτυχίας στην κλομιφένη. Η χορήγηση
των εξωγενών γοναδοτροπινών στοχεύει στην
αύξηση των επιπέδων της FSH στην κυκλοφορία
πάνω από τον ουδό επιλογής, ιδεατά. Ενός μόνο
ωοθυλακίου και τη διατήρηση του μέχρι το προωοθυλακιορρηκτικό μέγεθος.
Αρχικά, χρησιμοποιούνταν το «κλασικό πρωτόκολλο» με δόση έναρξης 150 IU ημερησίως,
αλλά λόγω της πολλαπλής ωοθυλακικής ωρίμανσης που προκαλούσε (44) δεν χρησιμοποιείται
πλέον. Έτσι, σήμερα χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα με χαμηλότερες δόσεις έναρξης δηλαδή, τα
χαμηλής δόσης “step-up” και “step-down” με σκοπό τη μείωση της έντονης ωοθηκικής διέγερσης.
Πρωτόκολλο step-up: αυτό το πρωτόκολλο
βασίζεται στην αρχή ότι η βαθμιαία αύξηση της
εξωγενούς FSH θα εντοπίσει τον ουδό της επιλογής του ωοθυλακίου, με στόχο την μονοωθυλακιορρηξία και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
πολύδυμης κύησης και OHSS.
Με αυτό το πρωτόκολλο, μία δόση έναρξης
50-75 IU γοναδοτροπινών (HMG ή ανασυνδυασμένη FSH) χορηγείται για 7 ημέρες και ένα
υπερηχογράφημα εκτελείται για να διαπιστώσει την επιλογή ωοθυλακίου, η οποία συμβαίνει
όταν το ωοθυλάκιο είναι 10 mm. Εάν δεν υπάρχει επιλογή ωοθυλακίου μετά από μία εβδομάδα,
η δόση των γοναδοτροπινών αυξάνει κατά 50%
της προηγούμενης δόσης και επαναλαμβάνεται
το υπερηχογράφημα μετά από μία εβδομάδα για
να διαπιστωθεί εάν έχει επιτευχθεί η επιλογή του
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ωοθυλακίου κοκ. Εφόσον βρεθεί ένα ωοθυλάκιο
πάνω από 10 mm, η ίδια δόση FSH διατηρείται
μέχρι να φτάσει στο προωοθυλακιορρηκτικό μέγεθος και τότε χορηγείται η HCG για τη ρήξη του
ωοθυλακίου.
Μία παραλλαγή αυτού του πρωτοκόλλου είναι
το χρόνιο χαμηλής δόσης step-up πρωτόκολλο, το
οποίο περεταίρω μειώνει τον κίνδυνο για πολλαπλή ωοθυλακική ωρίμανση. Με αυτό, μία χαμηλή
δόση έναρξης 37.5-75 IU γοναδοτροπινών χορηγείται για 14 ημέρες.
Εάν μετά από 2 εβδομάδες δεν υπάρξει ωοθυλακική επιλογή στο υπερηχογράφημα, η δόση
των γοναδοτροπινών αυξάνει κατά 50% από την
προηγούμενη δόση και μετά από μία εβδομάδα
το υπερηχογράφημα επαναλαμβάνεται για τη διαπίστωση της επιλογής ωοθυλακίου κοκ. Κατά
το διάστημα των 14 ημερών, ποσοστό γυναικών
>90% θα απαντήσουν στη δόση των 75 IU FSH.
Προτείνεται να ακυρωθεί ο κύκλος και να μη χορηγηθεί η HCG όταν περισσότερα από 2 ωοθυλάκια 16 mm ή περισσότερα από ένα ωοθυλάκιο 16
mm και δυο επιπλέον ωοθυλάκια 14 mm βρίσκονται, σε γυναίκες με PCOS νεότερες των 38 ετών
χωρίς επιπλέον παράγοντες υπογονιμότητας
(26). Γενικά, προτείνεται να χρησιμοποιούνται
μικρές δόσεις έναρξης στον πρώτο κύκλο θεραπείας οι οποίες μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα σε επόμενους κύκλους. Επίσης, εάν η δόση του
ουδού έχει βρεθεί στον πρώτο κύκλο, η ίδια δόση
ή ελαφρά χαμηλότερη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν δόση έναρξης σε επόμενο κύκλο.
Αν και έχουν περιγραφεί και το step-down
(45,46) και το Sequential step-up and step-down
(47) προτείνεται η χρήση του step-down ως πιο
αποτελεσματικού και ασφαλούς.
Η θεραπεία με γοναδοτροπίνες δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 6 ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους (26).
Δεν υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μεταξύ των γοναδοτροπινών από τα ούρα και των ανασυνδυασμένων, όπως
έδειξε μία πρόσφατη μετα-ανάλυση Cochrane (48).
Τα αποτελέσματα με το χαμηλής δόσης stepup πρωτόκολλο και δόση έναρξης τις 75 IU είναι
ικανοποιητικά με ποσοστά μονο-ωοθυλακιορρηξίας 69%, κλινικής κύησης 40%, OHSS 0.14% και
πολύδυμων κυήσεων 5.7% (49). Επίσης, με τη χαμηλότερη δόση έναρξης των 52.5 IU ημερησίως,
τα ποσοστά είναι παρόμοια με τα αυτά των 75 IU
(50). Μία πιο πρόσφατη μελέτη (9), έδειξε ότι με
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δόση έναρξης 52.5 IU, το ποσοστό ωοθυλακιορρηξίας ήταν 83% και το ποσοστό μονο-ωοθυλακιορρηξίας ήταν 77%.
Μία προοπτική μελέτη έδειξε ότι όταν οι ασθενείς με νορμογοναδοτροπική ανωοθυλκιορρηξία
λάβουν αρχικά CC και στη συνέχεια γοναδοτροπίνες το αθροιστικό ποσοστό γέννησης ενός νεογνού είναι 71% μετά από 24 μήνες (51).
Χωρίς να έχουν αξιολογηθεί επαρκώς με, έχουν
δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα πρόβλεψης της
απάντησης στην FSH με ανεξάρτητες μεταβλητές το ΒΜΙ, τα βασικά επίπεδα της FSH level, τον
ελεύθερο insulin growth factor I (IGF-I) και το πηλίκο ινσουλίνη/γλυκόζη (52, 53).
Αν και οι γοναδοτροπίνες γενικά θεωρούνται
ως η δεύτερη γραμμή θεραπείας για πρόκληση
ωοθυλακιορρηξίας στο PCOS, υπάρχουν προτάσεις στη διεθνή βιβλιογραφία ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πρώτη γραμμή θεραπείας.
Μία πολυκεντρική RCT (54) έδειξε ότι μετά από 3
κύκλους είτε με CC (δόσεις έναρξης 50-150 mg), ή
ανασυνδυασμένη FSH (step-up πρωτόκολλο ξεκινώντας με 50 IU με εβδομαδιαίες αυξήσεις των 25
IU), η πρόκληση με την FSH ήταν ανώτερη της CC.
Στον πρώτο κύκλο, το ποσοστό κύησης με FSH
ήταν διπλάσιο της CC (30 έναντι 14.6%). Επίσης,
μετά από 3 κύκλους τα αθροιστικά ποσοστά κύησης και γέννησης ζώντων ήταν σημαντικά υψηλότερα με την FSH παρά με την CC (52.1 έναντι
41.2%, και 47.4 έναντι 36.9%, αντίστοιχα). Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο
κόστος και στην άνεση της θεραπείας της CC, οι
οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν η FSH
επιλέγεται σαν πρώτη γραμμή θεραπείας.
Αν μετά από 6 ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους
με γοναδοτροπίνες δεν έχει επιτευχθεί κύηση, η
τρίτη γραμμή θεραπείας είναι η ωοθηκική διέγερση και IVF (30). Είναι σαφές ότι στις γυναίκες
με PCOS που συνυπάρχουν και άλλες παθολογίες, όπως σαλπιγγικός παράγοντας, σοβαρές διαταραχές του σπέρματος κλπ η IVF αποτελεί την
πρώτη γραμμή θεραπείας (26).
Συστάσεις καλής πρακτικής

Η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες
πραγματοποιείται με τα πρωτόκολλα «step-up»
και χρόνιο χαμηλής δόσης «step-up» (Level I) και η
θεραπεία με γοναδοτροπίνες δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 6 ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους (Level
II). Αν μετά από 6 ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους
με γοναδοτροπίνες δεν έχει επιτευχθεί κύηση, η
τρίτη γραμμή θεραπείας είναι η ωοθηκική διέγερση
και IVF (Level II).
ΕΜΓΕ
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¾ Π
 οιος ο ρόλος του λαπαροσκοπικού καυτηριασμού των ωοθηκών (LOD) ως δεύτερη γραμμή
θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
σε γυναίκες με PCOS;
O λαπαροσκοπικός καυτηριασμός ωοθηκών είναι
η λαπαροσκοπική τεχνική διάνοιξης οπών στο
φλοιό των ωοθηκών με μονοπολική ή διπολική
διαθερμία ή διαφόρων τύπων lasers, χωρίς να
φαίνεται ότι κάποια μορφή ενέργειας υπερτερεί
των άλλων. Μέχρι 4 οπές είναι αρκετές και δεν
επιτρέπεται να εκτελούνται περισσότερες των
10, καθώς αυτό έχει συσχετισθεί με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια.
Η κύρια ένδειξη για LOD είναι η αντίσταση
στην CC σε γυναίκες με ανωοθυλακιορρηκτικό
PCOS. Άλλες ενδείξεις είναι σε αυτές τις γυναίκες
με ανωοθυλακιορρηκτικό PCOS που έχουν υψηλά
επίπεδα LH στην κυκλοφορία ή υποβάλλονται σε
λαπαροσκοπικό έλεγχο της πυέλου ή η κατοικία
τους είναι μακριά από νοσοκομείο ώστε να είναι
δυνατή η συχνή παρακολούθηση της πρόκλησης
ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες.
Η LOD είναι εναλλακτική θεραπεία στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες σαν
δεύτερη γραμμή θεραπείας με παρόμοια αποτελεσματικότητα και αποτελεί μία και μοναδική θεραπευτική-χειρουργική παρέμβαση, δηλαδή δεν
επαναλαμβάνεται. Επίσης δεν πρέπει να εκτελείται για λόγους άλλους εκτός της ανωοθυλακιορρηκτικής υπογονιμότητας. Βεβαίως δεν απαιτείται παρακολούθηση της ωοθυλακικής ανάπτυξης
μετά την LOD.
Σε ποσοστό περίπου 50% των ασθενών που
υπεβλήθησαν σε LOD θα απαιτηθεί επιπλέον θεραπεία πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας με CC μετά
από 12 εβδομάδες εάν δεν έχει επιτευχθεί ωοθυλακιορρηξία και με γοναδοτροπίνες μετά από 6
μήνες (26).
Συστάσεις καλής πρακτικής

O LOD είναι εναλλακτική θεραπεία στην πρόκληση
ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες σαν δεύτερη
γραμμή θεραπείας με παρόμοια αποτελεσματικότητα (Level I).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΚΟ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS)

ΙV. Σύνοψη
• Η
 χορήγηση της FSH και της LH είναι απαραίτητη για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας στις
ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό
(Level I). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε
ανασυνδυασμένες είτε γοναδοτροπίνες των
ούρων (75 IU FSH και 75 IU LH). Η δόση της
ανασυνδυασμένης LH είναι 75 IU σε συνδυασμό
με 150 IU ανασυνδυασμένης FSH. (Level I).
• Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το
“step-up”, με δόση έναρξης της HMG τις 150 IU
ημερησίως. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δόση έναρξης 75 IU της HMG. (Level II).
• Σε ασθενείς με υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό και άθικτη υπόφυση, μπορεί να χορηγηθεί
κατά ώσεις η GnRH μέσω αντλίας ενδοφλέβια
ή υποδόρια (Level I).
• Η αντλία GnRH προγραμματίζεται να παρέχει
μία ώση GnRH κάθε 90 min με δόση GnRH 5-10
μg/ώση i.v. και 15-20 μg/ώση s.c. (Level II).
• Στις υπέρβαρες και παχύσαρκες ασθενείς με
PCOS η πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η απώλεια βάρους με δίαιτα, άσκηση, ψυχολογικές
παρεμβάσεις, φάρμακα ή και βαριατρική χειρουργική (Level II).
• H κιτρική κλομιφένη κλασσικά έχει θεωρηθεί ως
η πρώτη γραμμή φαρμακολογικής θεραπείας.
Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι η λετροζόλη είναι ανώτερη της κλομιφένης (Level I).
Η θεραπεία με CC περιορίζεται σε 6 ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους και η αντίσταση ή η
αποτυχία στην CC απαιτούν την αλλαγή της
στρατηγικής με τη δεύτερη γραμμή θεραπείας
που είναι η χαμηλή δόση γοναδοτροπινών ή
ο λαπαροσκοπικός καυτηριασμός των ωοθηκών (Level I).
• Η μετφορμίνη είναι κατώτερη της CC σαν φάρμακο για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με PCOS (Level I).
• Η λετροζόλη και όχι η CC μπορεί να είναι η
πρώτη γραμμή θεραπείας για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (Level I). Ωστόσο, η χρήση της
λετροζόλης για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
στην Ελλάδα είναι «off label» (Level III).
• Η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες πραγματοποιείται με τα πρωτόκολλα
«step-up» και χρόνιο χαμηλής δόσης «step-up»
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(Level I) και η θεραπεία με γοναδοτροπίνες
δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 6 ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους (Level II). Αν μετά από 6
ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους με γοναδοτροπίνες δεν έχει επιτευχθεί κύηση, η τρίτη
γραμμή θεραπείας είναι η ωοθηκική διέγερση
και IVF (Level II).
• LOD είναι εναλλακτική θεραπεία στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με γοναδοτροπίνες
σαν δεύτερη γραμμή θεραπείας με παρόμοια
αποτελεσματικότητα (Level I).
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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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