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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία επίτευξης κύησης μετά από 12 μήνες συστηματικών επαφών 
χωρίς προφύλαξη, δεδομένου ότι το 85% των ζευγαριών αναμένεται να έχει επιτύχει κύηση στο διά-
στημα αυτό,. Λόγω της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της προόδου της επιστή-
μης, υπάρχει πληθώρα εξετάσεων και μεθόδων που αποσκοπούν στην λεπτομερή διερεύνηση αιτιών 
και παραγόντων που πιθανώς σχετίζονται με την υπογονιμότητα. Επειδή όμως η θεωρητική διαπί-
στωση κάποιας παρέκκλισης όχι μόνο δεν συνεπάγεται και την πρακτική της αξία, αλλά μπορεί και να 
επιβαρύνει το ζευγάρι με πρόσθετο άγχος, επιβάλλεται να ακολουθείται μια τεκμηριωμένη στρατηγική 
στην διαγνωστική προσπέλαση της υπογονιμότητας που να περιλαμβάνει τα πρακτικώς απαραίτητα, 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Αρχικώς, ορίσθηκαν τα σημαντικά ερωτήματα για τα οποία πρέπει να ορισθούν κατευθυντήριες οδη-
γίες. Ακολούθως, έγινε διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και αξιολογήθηκαν οι σχετικές μέλετες. 
Τέλος, αναζητήθηκαν αντίστοιχες τοποθετήσεις διεθνών οργανισμών και επιστημονικών εταιρειών.
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Ι.  ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ

Ο έλεγχος για υπογονιμότητα θα πρέπει να ξεκινά 
χωρίς καθυστέρηση σε περιπτώσεις ζευγαριών 
με βεβαρημένο αναμνηστικό ιστορικό, ιδίως όσον 
αφορά τα αναπαραγωγικά όργανα ή με φαινο-
τυπικά ευρήματα που υποδεικνύουν την πιθανό-
τητα ύπαρξης διαταραχής της αναπαραγωγικής 
λειτουργίας. Επί απουσίας των ανωτέρω, ο δια-
γνωστικός έλεγχος και η λήψη αποφάσεων για το 
αν χρήζει θεραπείας μπορεί να ξεκινά όταν μετά 
από 12 μήνες ελεύθερων και συστηματικών προ-
σπαθειών δεν έχει επιτευχθεί κύηση. Το διάστημα 
αυτό περιορίζεται στους 6 μήνες αν η γυναίκα εί-
ναι άνω των 35 ετών. Τέλος, αν η γυναίκα είναι 
άνω των 40 ετών, τουλάχιστον ο διαγνωστικός 
έλεγχος αιτιολογείται να γίνεται άμεσα, με την 
παρουσίαση του ζευγαριού

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ο έλεγχος για υπογονιμότητα πρέπει να γίνεται 
έπειτα από 12 μήνες άκαρπων, στοχευμένα 
ελεύθερων σεξουαλικών επαφών εφόσον η 

γυναίκα είναι κάτω των 35 ετών. Το χρονικό αυτό 
διάστημα περιορίζεται στους 6 μήνες αν η γυναίκα 
είναι άνω των 35 ετών, ή και ακόμη περισσότερο 
αν η γυναίκα είναι άνω των 40 ετών. Αν υπάρχει 

υποψία ή/και παρουσία γνωστού παράγοντα 
υπογονιμότητας η διερεύνηση θα πρέπει να 

ξεκινήσει άμεσα. 

ΙΙ.  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΙΙΙ.  Ατομικό αναμνηστικό ιστορικό – 
Κλινική εξέταση

Η διερεύνηση της υπογόνιμης γυναίκας θα πρέπει 
να ξεκινά με την λήψη αναμνηστικού ιατρικού 
και αναπαραγωγικού ιστορικού καθώς και με την 
πραγματοποίηση κλινικής εξέτασης.

Από το ιστορικό, θα πρέπει να καταγράφο-
νται τα ακόλουθα: 1) διάρκεια υπογονιμότητας, 2) 
ηλικία εμμηναρχής, διάρκεια και περιοδικότητα κύ-
κλου, παρουσία και χαρακτηριστικά δυσμηνόρροιας, 
χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων 3) ιστορικό προ-
ηγουμένων κυήσεων, έκβαση και επιπλοκές τους, 
4) συχνότητα σεξουαλικών επαφών και πιθανές 

δυσλειτουργίες, 5) ιστορικό γυναικολογικών χει-
ρουργείων, γυναικολογικών λοιμώξεων (ιδίως αν 
απαιτήθηκε νοσηλεία), σεξουαλικώς μεταδιδομέ-
νων νοσημάτων, παθολογικών κυτταρολογικών 
επιχρισμάτων κατά Παπανικολάου, 5) ιστορικό 
ενδοκρινολογικών διαταραχών, ιδίως θυρεοειδή 
αδένα και έκκρισης προλακτίνης (πχ γαλακτόρ-
ροια) 6) κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών,  7) λήψη φαρμάκων σε 
συχνή ή χρόνια βάση, 8) αλλεργίες, 9) οικογενεια-
κό ιστορικό, ιδίως για πρόωρη εμμηνόπαυση και 
άτομα με συγγενείς ανωμαλίες

Από την κλινική εξέταση, θα πρέπει να κατα-
γράφονται τα ακόλουθα: 1) σωματικό βάρος. 
BMI, αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, 2) 
δασυτριχισμός ή άλλα σημεία υπερανδρογονι-
σμού, 3) ανώμαλες κολπικές εκκρίσεις, 4) ευρή-
ματα αμφίχειρης γυναικολογικής εξέτασης (πχ 
διογκωμένη μήτρα, ψηλαφητά ινομυώματα, διο-
γκώσεις ή ευαισθησία εξαρτημάτων, 5) ευρήματα 
κλινικής εξέτασης μαστών.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η λήψη αναμνηστικού ιστορικού και η κλινική 
εξέταση μπορούν βοηθήσουν ουσιαστικά στην 

διερεύνηση της υπογόνιμης γυναίκας.

ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ

Η τεκμηρίωση ομαλής ωοθυλακιορρηξίας αποτε-
λεί πρωταρχικό βήμα στην διερεύνηση της υπο-
γόνιμης γυναίκας. Εάν ο κύκλος είναι ομαλά περι-
οδικός με διάρκεια 25-35 ημέρες, είναι σχεδόν βέ-
βαια και ωοθυλακιορρηκτικός· μικρές διακυμάν-
σεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ανησυχητικές 
αφού παρατηρούνται στο 75% των γυναικών σε 
βάθος ενός έτους, όμως σε υπογόνιμες γυναίκες 
καλό θα είναι η ωοθυλακιορρηξία να τεκμηριώνε-
ται με κάποια αντικειμενική μέθοδο. Αντιθέτως, 
αν ο κύκλος είναι εμφανώς διαταραγμένος, με 
παρουσία αμηνόρροιας ή αραιομηνόρροιας, δεν 
απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για να αποδειχθεί 
η ανωοθυλακιορρηξία.

Η καθημερινή μέτρηση και καταγραφή της βα-
σικής θερμοκρασίας σώματος δίνει θεωρητικά δι-
φασικό διάγραμμα σε ωοθυλακιορρηκτικούς και 
μονοφασικό διάγραμμα σε ανωοθυλακιορρητι-
κούς κύκλους. Ομως, επειδή 1) αρκετές  γυναίκες 
με πραγματικά ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους 
αδυνατούν να καταγράψουν διφασικά διαγράμ-
ματα, 2) η βασική θερμοκρασία σώματους μπο-
ρεί να επηρεαστεί και από άλλους ανεξάρτητους 

https://hsog.gr/
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παράγοντες, και 3) δεν είναι δυνατός ο ακριβής 
προσδιορισμός της ημέρας της ωοθυλακιορρηξί-
ας,  η μέθοδος αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται η 
ιδανικά προτεινόμενη.

Η μέτρηση των επιπέδων προγεστερόνης ορού 
αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο τεκμηρίω-
σης ωοθυλακιορρηξίας εφόσον πραγματοποιεί-
ται την κατάλληλη ημέρα του κύκλου: τιμές προ-
γεστερόνης μεγαλύτερες των 3ng/mL, 7 ημέρες 
πριν την αναμενόμενη έναρξη της περιόδου απο-
δεικνύουν την επίτευξη πρόσφατης ωοθυλακιορ-
ρηξίας. Υψηλότερες τιμές προγεστερόνης (άνω 
των 10ng/mL) έχουν προταθεί ως κριτήριο επαρ-
κούς λειτουργίας του ωχρού σωματίου, όμως μια 
τέτοια αξιολόγηση δεν θα πρέπει να θεωρείται 
απόλυτα αξιόπιστη γιατί η έκκριση της προγε-
στερόνης πραγματοποιείται κατά ώσεις και τα 
επίπεδα της στον ορό παρουσιάζουν ευρείες δι-
ακυμάνσεις  κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας 
στην ίδια γυναίκα 

Ο προσδιορισμός της LH στα ούρα με την χρή-
ση των ειδικών kits του διατίθενται στο εμπόριο, 
μπορεί να υποδείξει την μεσοκύκλια αιχμή της LH 
που προηγείται της ωοθυλακιορρηξίας κατά 1-2 
ημέρες. Αν και τα αποτελέσματα των προσδιορι-
σμών στα ούρα γενικά αντιστοιχούν στην πραγ-
ματική αιχμή της LH στον ορό, ιδίως όταν χρησι-
μοποιούνται ούρα που συλλέγονται απόγευμα ή 
βράδυ, η ακρίβεια και η αξιοπιστία της μεθόδου 
διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων kits, με συνέ-
πεια να καταγράφονται συχνά ψευδώς θετικά ή 
αρνητικά αποτελέσματα

Η παρακολούθηση του αναπτυσσόμενου κυρί-
αρχου ωοθυλακίου με διαδοχικά υπερηχογραφή-
ματα μπορεί να υποδείξει την ωοθυλακιορρηξία 
με την διαπίστωση της αιφνίδιας ρήξης του, την 
παρουσία μη ομαλού τοιχώματος και ηχογένει-
ας στο εσωτερικό του και την εμφάνιση υγρού 
στον οπίσθιο δουγλάσσειο χώρο. Επειδή όμως 
απαιτούνται πολλαπλές και διαδοχικές υπερηχο-
γραφικές εξετάσεις, με προφανή επίπτωση στο 
κόστος αλλά και την ταλαιπωρία της γυναίκας, 
η μέθοδος δεν προτείνεται ως πρώτη επιλογή. 
Επιπλέον, επειδή η υπερηχογραφική συρρίκνωση 
του ωοθυλακίου μπορεί να αργήσει εως και 3-4 
ημέρες μετά την ωορρηξία, η σύσταση για καθυ-
στέρηση των επαφών μέχρι την υπερηχογραφική 
επιβεβεβαίωση της ρήξης του μπορεί να έχει ακό-
μα και το αντίθετο αποτέλεσμα και το ζευγάρι να 
απωλέσει την σωστή ημέρα επαφών.

Η έμμεση επιβεβαίωση της ωοθυλακιορρηξί-
ας μέσω πραγματοποίησης βιοψίας ενδομητρίου 

και ιστολογικής εξέτασής του υπήρξε ιδιαίτερα 
δημοφιλής στο παρελθόν. Νεώτερες όμως μελέ-
τες έχουν δείξει ότι στερείται ακρίβειας και αξι-
οπιστίας, ενώ δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ 
γόνιμων και υπογόνιμων γυναικών. Ως εκτούτου 
η κατά ρουτίνα υιοθέτηση της μεθόδου δεν προ-
τείνεται πλέον για την διαπίστωση ωοθυλακιορ-
ρηξίας και/ή διαταραχών λειτουργίας του ωχρού 
σωματίου.

Τέλος, σε ειδικές περιστάσεις εμφανών διατα-
ραχών ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να απαιτούνται 
επιπρόσθετες εξετάσεις. Επί ανωοθυλακιορρη-
ξίας, ο προσδιορισμός των επιπέδων TSH και 
προλακτίνης μπορεί να υποδείξει την ανάγκη για 
περαιτέρω έλεγχο/θεραπεία. Επί αμηνόρροιας, 
ο προσδιορισμός των επιπέδων FSH και οιστρα-
διόλης είναι απαραίτητος  για την διαφορική δι-
άγνωση μεταξύ ωοθηκικής ανεπάρκειας και υπο-
γοναδοτροφικού υπογοναδισμού.

Η αποτυχία επίτευξης κύησης σε ανωοθυλα-
κορρηκτικές γυναίκες έπειτα από 3-6 κύκλους 
επιτυχούς πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας  επιβά-
λει την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου 
υπογονιμότητας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η τεκμηρίωση της ωοθυλακιορρηξίας συστήνεται 
στην διερεύνηση της υπογόνιμης γυναίκας. 

Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος θεωρείται η μέτρηση 
των επιπέδων της προγεστερόνης στον ορό 7 

ημέρες πριν την αναμενόμενη περίοδο 
(πρέπει να είναι > 3ng/mL). 

Επί εμφανών και αδιαμφισβήτητων διαταραχών 
του κύκλου (πχ αμηνόρροια ή συστηματική 

αραιομηνόρροια) δεν απαιτούνται περαιτέρω 
εξετάσεις διάγνωσης ανωοθυλακιορρηξίας.

V.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΟΘΗΚΙΚΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση της υπογόνι-
μης γυναίκας αποτελεί και η εκτίμηση των απο-
θεμάτων ωοθυλακίων στις ωοθήκες της, κυρίως 
διότι δεν είναι δεδομένο ότι η αναπαραγωγική 
ηλικία συνάδει με την χρονολογική. Η εκτίμηση 
αυτή αποκτά ιδιαίτερη προγνωστική αξία σε γυ-
ναίκες που: 1) είναι άνω των 35 ετών, 2) έχουν 
οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης, 
3) έχουν μία ωοθήκη, 4) έχουν ατομικό ιστορι-
κό χειρουργικών επεμβάσεων στις ωοθήκες, χη-
μειοθεραπείας ή πυελικής ακτινοθεραπείας, 5) 

https://www.tziola.gr/
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παρουσιάζουν ανεξήγητου αιτιολογίας υπογονι-
μότητα, 6) είχαν πτωχή ανταπόκριση σε προη-
γούμενη φαρμακευτική ωοθηκική διέγερση, και 
7) πρόκειται να υποβληθούν σε εξωσωματική 
γονιμοποίηση. Για την εκτίμηση των ωοθηκικών 
αποθεμάτων σε ωοθυλάκια χρησιμοποιούνται οι 
ακόλουθες μέθοδοι:

α) Μέτρηση της αντιμυλλέριας ορμόνης (AMH) 
στον ορό: επειδή η AMH παράγεται από τα πρω-
τογενή ωοθυλάκια, οι τιμές της δεν παρουσιά-
ζουν σημαντική διακύμανση εντός του ίδιου και 
μεταξύ διαδοχικών εμμηνορρυσιακών κύκλων 
της ίδιας γυναίκας. Συνεπώς η μέτρηση μπορεί 
να γίνει οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου. Γενικά, 
χαμηλές τιμές AMH (<1ng/mL) επιβεβαιώνουν 
τα πτωχά ωοθηκικά αποθέματα, έχουν συσχε-
τισθεί με πτωχή ωοθηκική απάντηση στα φάρ-
μακα διέγερσης, υποδεικνύουν την ανάγκη για 
άμεση εφαρμογή μεθόδων υποβοήθησης με 
υψηλή αποτελεσματικότητα.

β) Αριθμός ορατών υπερηχογραφικά ωοθυ-
λακίων με άντρο (antral follicle count, AFC) 
κατά την αρχόμενη παραγωγική φάση του 
κύκλου: μετρώνται τα ωοθυλάκια 2-10mm (ή 
3-8mm κατά άλλους), και αν είναι λίγα (3-10 
και στις δύο ωοθήκες) υποδηλώνουν προβλε-
πόμενη πτωχή ωοθηκική ανταπόκριση στα 
φάρμακα.

γ) Μέτρηση κατά την 2η – 3η ημέρα του κύκλου 
της FSH και της οιστραδιόλης: υψηλές τιμές 
FSH (10-20 IU/L) παρουσιάζουν υψηλή ειδικό-
τητα (83-100%) αλλά ποικίλη ευαισθησία (10-
80%) πρόβλεψης πτωχής ανταπόκρισης στην 
ωοθηκική διέγερση. Επίσης, υψηλές τιμές οι-
στραδιόλης (>60-80pg/mL) σε συνδυασμό με 
φυσιολογικές τιμές FSH ίσως να υποδεικνύουν 
παρόμοιο πρόβλημα.

Παλαιότερες μέθοδοι όπως η δοκιμασία κι-
τρικής κλομιφαίνης (χορήγηση 100mg κλομι-
φαίνης από του στόματος ημερησίως από την 
5η έως και την 9η ημέρα του κύκλου και μέτρη-
ση επιπέδων FSH την 3η και 10η ημέρα του κύ-
κλου˙ αυξημένη FSH 10ης ημέρας υποδηλώνει 
μειωμένα ωοθηκικά αποθέματα, έχοντας μεγα-
λύτερη ευαισθησία αλλά μικρότερη ειδικότητα 
σε σχέση με την FSH 3ης ημέρας), δεν χρησιμο-
ποιούνται πλέον, τουλάχιστον ευρέως.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Η αξιολόγηση των ωοθηκικών αποθεμάτων 

επιβάλλεται σε γυναίκες που προσπαθούν να 
συλλάβουν. Η μέτρηση της Αντιμυλλέριας ορμόνης 

(ΑΜΗ) σε οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου 
αποτελεί την μέθοδο εκλογής σε συνδυασμό 

με την αξιολόγηση του αριθμού των αντριαίων 
ωοθυλακίων κατά τις πρώτες ημέρες του κύκλου.

VI.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΑΛΠΙΓΓΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η διερεύνηση της βατότητας των σαλπίγγων απο-
τελεί απαραίτητο βήμα για την αξιολόγηση της 
υπογόνιμης γυναίκας, ιδιαίτερα μάλιστα έπειτα 
από την απόδειξη της δυσμενούς επίδρασης της 
παρουσίας υδροσαλπίγγων ακόμα και στα απο-
τελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η 
υστεροσαλπιγγογραφία (ΥΣΓ) αποτελεί την πα-
ραδοσιακή και ευρύτερα διαδεδομένη μέθοδο, 
με θετική προγνωστική αξία 38% και αρνητική 
προγνωστική αξία 94%. Η ΥΣΓ μπορεί να υποδεί-
ξει την εγγύς ή άπω απόφραξη των σαλπίγγων, 
την οζώδη ισθμική σαλπιγγίτιδα, την κωδωνική 
φίμωση και την παρουσία περικωδωνικών συμ-
φύσεων. Η ΥΣΓ ίσως έχει και κάποια θεραπευτικά 
αποτελέσματα αφού αναφέρεται πως ένα 30% 
των γυναικών που εμφανίζουν φυσιολογικά ευ-
ρήματα θα συλλάβει εντός των επομένων 6 μηνών. 
Τέλος, τονίζεται πως χρειάζεται προσοχή στην ερ-
μηνεία ευρημάτων απόφραξης των εγγύς σαλπιγ-
γικών τμημάτων καθώς αυτό μπορεί να προκύψει 
από παροδικό σπασμό ή να σχετίζεται με την θέση 
του καθετήρα έγχυσης του σκιαγραφικού.

Άλλες μέθοδοι διερεύνησης των σαλπίγγων είναι 
το υπερηχογράφημα είτε με έγχυση φυσιολογικού 
ορού δια του τραχήλου (που όμως δεν μπορεί να δι-
ακρίνει αν η απόφραξη είναι ετερόπλευρη ή αμφο-
τερόπλευρη) είτε με έγχυση ειδικού απεικονιστικού 
υλικού αντίθεσης, και η λαπαροσκόπηση με έγχυση 
χρωστικής δια του τραχήλου (που όπως είναι ευνό-
ητο παρέχει μεν την δυνατότητα ευρύτερου ελέγ-
χου της πυέλου και πραγματοποίησης επεμβάσεων, 
αλλά γίνεται σε επίπεδο χειρουργείου).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Η αξιολόγηση της βατότητας των σαλπίγγων είναι 
απαραίτητη κατά την διερεύνηση της υπογόνιμης 

γυναίκας. Η κλασσική υστεροσαλπιγγογραφία, 
παρά τους τεχνικούς περιορισμούς αποτελεί ακόμα 
την πιο πλήρη/αξιόπιστη μέθοδο (σε σχέση με τις 
υπερηχογραφικές τεχνικές). Η λαπαροσκόπηση, 

ως επεμβατική μέθοδος, έχει σπάνια θέση στη 
διάγνωση της βατότητας των σαλπίγγων.

https://hsog.gr/
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VII.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΗΤΡΑΣ

Διαταραχές της τραχηλικής βλέννης και/ή της 
αλληλεπίδρασής της με το σπέρμα σπανίως απο-
τελούν το μόνο ή κύριο αίτιο υπογονιμότητας, 
γιαυτό και η αξιολόγησή τους πρέπει να γίνεται 
με ιδιαίτερη επιφύλαξη.  Η δημοφιλής κατά το 
παρελθόν εξέταση της τραχηλικής βλέννας μετά 
από σεξουαλική επαφή δεν προτείνεται πλέον 
διότι είναι υποκειμενική στην ερμηνεία της, χα-
ρακτηρίζεται από πτωχή αναπαραγωγή των απο-
τελεσμάτων, είναι άβολη για το ζευγάρι, σπανίως 
διαφοροποιεί την ενδεδειγμένη θεραπεία και δεν 
προβλέπει ουσιαστικά την αδυναμία σύλληψης 
Διαταραχές της ανατομίας της μήτρας, αν και εί-
ναι ασυνήθη αίτια υπογονιμότητας, θα πρέπει να 
διερευνώνται. Η ΥΣΓ εφόσον ενδείκνυται για την 
αξιολόγηση των σαλπίγγων, παρέχει επίσης το 
πλεονέκτημα της ταυτόχρονης αδρής διερεύνη-
σης της ενδομητρικής κοιλότητας, τόσο για συγ-
γενείς όσο και για επίκτητες ανατομικές διαταρα-
χές. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η εξέταση 
χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή ευαισθησία 
(50%) και θετική προγνωστική αξία (30%) για 
την διάγνωση πολυπόδων ενδομητρίου και υπο-
βλεννογονίων ινομυωμάτων σε ασυμπτωματικές 
υπογόνιμες γυναίκες. Το υπερηχογράφημα μπο-
ρεί να διαγνώσει ενδοκοιλοτικές αλλοιώσεις εφό-
σον το μέγεθός τους υπερβαίνει την διαγνωστι-
κή ευκρίνεια και ακρίβεια του εξοπλισμού, ενώ 
η εφαρμογή τρισδιάστατης απεικόνισης παρέχει 
εξαιρετική δυνατότητα διάγνωσης και διαφορι-
κής διάγνωσης ιδίως των συγγενών ανωμαλιών 
της μήτρας. Επί θετικών ενδοκοιλοτικών ευρημά-
των ο έλεγχος θα πρέπει να συμπληρώνεται με την 
διενέργεια υπερηχο-υστερογραφίας (με έγχυση 
φυσιολογικού ορού). Τέλος, η υστεροσκόπηση που 
αποτελεί την απόλυτη μέθοδο διερεύνησης της εν-
δομητρικής κοιλότητας και παρέχει την δυνατότη-
τα ταυτόχρονης αντιμετώπισης προβλημάτων θα 
πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδικές περιπτώ-
σεις, όπως όταν η αντιμετώπιση γνωστής παθολο-
γίας κρίνεται απαραίτητη ή έπειτα από αποτυχίες 
μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Η αξιολόγηση της ενδομητρικής κοιλότητας 
είναι απαραίτητη κατά την διερεύνηση και 

λήψη περαιτέρω αποφάσεων. Μπορεί να γίνει 
με υπερηχογράφημα (ενίοτε και με εφαρμογή 

τρισδιαστατης απεικόνισης ή έγχυσης φυσιολογικού 
ορού), υστεροσαλπιγγογραφία, και υστεροσκόπηση.

Η εξέταση της τραχηλικής βλέννης μετά σεξουαλική 
επαφή και η βιοψία ενδομητρλιου για αξιολόγηση 
της ωχρινικής φάσης δεν έχουν πλέον θέση στην 

διερεύνηση της υπογόνιμης γυναίκας.

VIII.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΟΝΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Περιτοναικοί παράγοντες, όπως ενδομητρίωση 
και πυελικές ή εξαρτηματικές συμφύσεις μπορεί 
να συνδέονται με υπογονιμότητα. Κάποιες από τις 
παθολογικές αυτές καταστάσεις μπορούν να δια-
γνωσθούν με το υπερηχογράφημα, όπως πχ ενδο-
μητριώματα. Η λαπαροσκόπηση αποτελεί την μόνη 
αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης της πυελικής 
κοιλότητας, όμως 1) είναι επεμβατική/χειρουργι-
κή, 2) η επίπτωση της ήπιας ενδομητρίωσης (που 
διαγιγνώσκεται μόνο με λαπαροσκόπηση) στην 
γονιμότητα είναι αμφιλεγόμενη, και 3) τα ουσιώ-
δη ευρήματά της σε ασυμπτωματικές γυναίκες με 
φυσιολογικό απεικονιστικό έλεγχο είναι πτωχά. 
Επομένως, η λαπαροσκόπηση ως μέρος της δια-
γνωστικής διερεύνησης της υπογόνιμης γυναίκας 
φαίνεται να έχει περιορισμένο ρόλο (σύμφωνα και 
με τη ASRM). Βέβαια κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να εξατομικεύεται και ίσως οι βασικές παράμετροι 
για να αποφασίσουμε αν θα προβούμε σε διαγνω-
στική λαπαροσκόπηση είναι η ηλικία της γυναίκας 
(αν είναι μικρή) και η διάρκεια της υπογονιμότη-
τας (αν είναι μεγάλη, πχ πάνω από 3 έτη).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Για την διερεύνηση περιτοναϊκού παράγοντα 

υπογονιμότητας, η λαπαροσκόπηση έχει 
ένδειξη μόνο όταν υπάρχουν υποψίες σοβαρής 

ενδομητρίωσης ή πυελικών συμφύσεων. Ως 
διαγνωστική προσέγγιση πρώτης γραμμής ίσως έχει 
ένδειξη σε γυναίκες μικρής ηλικίας με μακρό χρονικό 

διάστημα υπογονιμότητας.

IX.  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

X.  Βασικός αρχικός διαγνωστικός 
έλεγχος

Ο στοιχειώδης διαγνωστικός έλεγχος του άνδρα 
περιλαμβάνει την λήψη ενός πλήρους αναπαραγω-
γικού ιστορικού και την πραγματοποίηση ενός του-
λάχιστον  σπερμοδιαγράμματος· εάν το σπερμοδιά-
γραμμα δεν είναι φυσιολογικό ή είναι οριακό επιβάλ-
λεται η επανάληψή του σε τουλάχιστον 75 ημέρες, 
κατά προτίμηση σε εξειδικευμένο εργαστήριο.

https://www.tziola.gr/
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Το αναπαραγωγικό ιστορικό περιλαμβάνει πλη-
ροφορίες για: 1) την διάρκεια υπογονιμότητας 
και προηγούμενη γονιμότητα, 2) συχνότητα σε-
ξουαλικών επαφών, 3) ασθένειες παιδικής/εφη-
βικής ηλικίας, 4) συστηματικές ασθένειες, ιδίως 
σακχαρώδης διαβήτης και αναπνευστικού συ-
στήματος, 5) λοιμώξεις γεννητικού συστήματος 
και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, 6) λήψη 
φαρμάκων, 7) αλλεργίες, 8) έκθεση σε γοναδοτο-
ξικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων περι-
βαλλοντικών και χημικών τοξικών παραγόντων 
και υψηλών θερμοκρασιών. Η αναφορά προη-
γούμενης γονιμότητας δεν αποτελεί λόγο παρά-
λειψης πλήρους νέου ελέγχου όπως ακριβώς και 
επί πρωτοπαθούς υπογονιμότητας

Το σπερμοδιάγραμμα θα πρέπει να πραγμα-
τοποιείται μετά από 2-5 ημέρες αποχής. Σε περι-
πτώσεις όμως σοβαρής ολιγοσπερμίας η πραγμα-
τοποίηση της εξέτασης μετά από λίγες μόνο ώρες 
αποχής μπορεί να δώσει ίδια ή και καλύτερα απο-
τελέσματα ως προς την συγκέντρωση σπερματο-
ζωαρίων και η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη 
για την μελλοντική λήψη σπέρματος για εξωσω-
ματική γονιμποίηση. Η συλλογή μπορεί να γίνει 
με αυνανισμό ή μετά επαφή με χρήση ειδικών μη 
τοξικών προφυλακτικών. Ιδεατά, η συλλογή θα 
πρέπει να γίνεται στο εργαστήριο, αν όμως γίνει 
στο σπίτι το δείγμα θα πρέπει να μεταφερθεί στο 
εργαστήριο σε θερμοκρασία σώματος εντός μίας 
(1) ώρας.

Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις κατώτερες φυ-
σιολογικές τιμές των παραμέτρων του σπερμοδια-
γράμματος, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρη-
ση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα πρέ-
πει πάντως να τονισθεί ότι άνδρες με παραμέτρους 

εκτός των φυσιολογικών ορίων μπορεί να είναι 
γόνιμοι, όπως και αντίθετα άνδρες με φυσιολογι-
κές παραμέτρους να είναι υπογόνιμοι.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ο βασικός διαγνωστικός έλεγχος του άνδρα σε 
υπογόνιμα ζευγάρια πρέπει να περιλαμβάνει 

την λήψη αναμνηστικού ιστορικού την βασική 
κλινική εξέταση και την πραγματοποίηση 

σπερμοδιαγράμματος, που αν δεν είναι εντός 
των φυσιολογικών παραμέτρων θα πρέπει 

να επαναλαμβάνεται 75 τουλάχιστον ημέρες 
αργότερα. 

XI. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο πλήρης έλεγχος από ειδικό στην ανδρική υπο-
γονιμότητα περιλαμβάνει το ιατρικό αναμνηστι-
κό ιστορικό, την κλινική εξέταση και κατά περί-
πτωση πιο ενδελεχείς εξετάσεις.

Ατομικό αναμνηστικό ιστορικό
Πλην των ανωτέρω αναζητούνται 1) στοιχεία 
από όλα τα συστήματα και όργανα, 2) στοιχεία 
από το οικογενειακό αναπαρωγικό ιστορικό και 3) 
στοιχεία από τον τρόπο/συνήθειες ζωής, όπως πχ 
κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, λήψη αναβολικών.

Κλινική εξέταση
Περιλαμβάνει ιδιαίτερα 1) έλεγχο του πέους και 
ιδίως του στομίου της ουρήθρας, 2) ψηλάφηση και 
εκτίμηση του όγκου των όρχεων, 3) ψηλάφηση της 
επιδιδυμίδας, 4) αναζήτηση πιθανής κιρσοκήλης, 
5) αξιολόγηση δευτερευόντων χαρακτηριστικών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κατώτερα αποδεκτά όρια παραμέτρων σπερμοδιαγράμματος
Σε τουλάχιστον 2 δείγματα Τιμές αναφοράς
Όγκος σπέρματος 1.5 mL
pH 7.2
Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων 15 x 106 σπερματοζωάρια/mL
Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων 39 x 106 σπερματοζωάρια/εκσπερμάτιση
% κινητικότητα 40%
Προωθητική κινητικότητα 32%
Συγκολλήσεις απούσες
Γλοιότητα ≤ 2cm μετά ρευστοποίηση
Μορφολογία >40%, (4% κατά Kruger)

https://hsog.gr/
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φύλου, 5)δακτυλική διορθική εξέταση σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις. Η διάγνωση της συγγενούς αμ-
φοτερόπλευρης απλασίας σπερματικών πόρων 
μπορεί και θα πρέπει να γίνεται με την κλινική 
εξέταση.

Ορμονολογικός έλεγχος
Η ύπαρξη ενδοκρινολογικής διαταραχής είναι 
εξαιρετικά σπάνια επί παρουσίας φυσιολογικού 
σπερμοδιαγράμματος. Ετσι ορμονολογικός έλεγ-
χος ενδείκνυται 1) επί παθολογικού σπερμοδια-
γράμματος με συγκέντρωση σπερματοζωαρίων < 
10 x 106 /mL, 2) επί διαταραγμένης σεξουαλικής 
λειτουργίας ή μειωμένης libido και 3) επί άλλων 
ευρημάτων που θέτουν υποψία ενδοκρινολογι-
κής διαταραχής. Ο στοιχειώδης ορμονολογικός 
έλεγχος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την μέτρη-
ση των συγκεντρώσεων ολικής τεστοστερόνης 
και FSH. Αν η ολική τεσιστερόνη είναι χαμηλή 
(<300ng/ml), θα πρέπει να γίνονται περεταίρω 
προσδιορισμοί ελεύθερης τεστοστερόνης, LH, και 
προλακτίνης. Σχετικά με την FSH, θα πρέπει νείουν 
απόλυτα διαταραχή σπερματογένεσης, 2) ιδιαίτε-
ρα υψηλές τιμές υποδεικνύουν διαταραχή σπερμα-
τογένεσης, 3) οριακά αυξημένες τιμές ίσως υποδει-
κνύουν διαταραχή σπερματογένεσης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενδείκνυται η μέτρηση της TSH και 
αναλόγως πιο ενδελεχής έλεγχος της θυρεοειδικής 
λειτουργίας. Η μέτρηση της ινχιμπίνης Β, αν και 
χρήσιμη, δεν προτείνεται αντί της μέτρησης FSH.

Ανάλυση ούρων μετά εκσπερμάτιση
Ενδείκνυται σε περιπτώσεις ανδρών με χαμη-
λό όγκο σπέρματος (<1 ml) εφόσον δεν υπάρχει 
διάγνωση υπογοναδισμού ή συγγενούς αμφο-
τερόπλευρης απλασίας σπερματικών πόρων. Σε 
άνδρες με αζωοσπερμία ή ασπερμία, η παρουσία 
οποιουδήποτε αριθμού σπερματοζωαρίων κατά 
την εξέταση των ούρων υποδηλώνει παλίνδρομη 
εκσπερμάτιση. Σε άνδρες με χαμηλό όγκο σπέρ-
ματος και ολιγοσπερμία, πρέπει να βρεθεί σημα-
ντικός αριθμός σπερματοζωαρίων για να τεθεί η 
διάγνωση της παλίνδρομης εκσπερμάτισης (δεν 
υπάρχει ομοφωνία για το ποιος πρέπει να είναι ο 
αριθμός αυτός).

Υπερηχογραφικός έλεγχος
Υπερηχογράφημα οσχέου ενδείκνυται στους άν-
δρες όπου η κλινική εξέταση κρίνεται δύσκολη ή 
ανεπαρκής ή όταν υπάρχει υποψία μάζας στους όρ-
χεις. Επίσης μπορεί να αποκαλύψει κιρσοκήλες που 
δεν είναι δυνατόν να ψηλαφηθούν κλινικά, αυτές 
όμως δεν έχουν συνήθως καμία κλινική σημασία.

Το δια-ορθικό υπερηχογράφημα μπορεί να 
συμβάλει στην διάγνωση πλήρους ή μερικής από-
φραξης των σπερματικών πόρων. Ισως έχει αξία (αν 
και δεν υπάρχει ομοφωνία) να γίνεται σε άνδρες με 
ολιγοσπερμία, χαμηλό όγκο σπέρματος, ψηλαφη-
τούς πόρους και φυσιολογικό όγκο όρχεων.

Καλλιέργεια σπέρματος
Ενδείκνυται επί κλινικών σημείων φλεγμονής και 
επί παρουσίας άνω του 1 x 106/mL πυοσφαιρίων 
στο σπέρμα. Προσοχή χρειάζεται στην διάκριση 
των λευκών αιμοσφαιρίων από ανώριμα γεννη-
τικά κύτταρα (αμφότερα περιγράφονται συχνά 
ως στρογγυλά κύτταρα, δημιουργώντας σύγχυση 
στην ορθή ερμηνεία)

Γενετικός έλεγχος
Άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία ή σοβα-
ρή ολιγοσπερμία (< 5 x 106) θα πρέπει να ελέγ-
χονται με καρυότυπο, ανάλυση Y χρωμοσώματος 
για μικροελλείψεις και για μεταλλάξεις κυστικής 
ίνωσης. 1) Έλεγχος καρυοτύπου: Η πιθανότητα 
χρωμοσωμικής ανωμαλίας υπολογίζεται στο 10-
15% των αζωοσπερμικών και στο 5% των σοβα-
ρά ολιγοσπερμικών ανδρών. Η πιο συχνή ανωμα-
λία είναι το σύνδρομο Klinefelter (47,XYY), στα 
2/3 των περιπτώσεων. Επίσης συχνή είναι και 
η παρουσία αναστροφών και ισοζυγισμένων με-
ταθέσεων. 2) Ελεγχος μικροελλείψεων Υ χρωμο-
σώματος: Ανευρίσκονται στο 7% των ανδρών με 
διαταραχές σπερματογένεσης και στο 16% των 
ανδρών με αζωοσπερμία ή σοβαρή ολιγοσπερμία. 
Συνήθως εντοπίζονται στο μακρύ σκέλος του Υ 
χρωμοσώματος, χαρακτηρίζονται ως AZF περι-
οχές (AZoospermia Factors) και διακρίνονται σε 
AZFa (εγγύς), AZFb (κεντρική) και AZFc (άπω).  Η 
ανίχνευσή τους ίσως έχει προγνωστική αξία για 
την πιθανότητα ανέυρεσης σπερματοζωαρίων 
μετά βιοψία όρχεως, που είναι πχ σπάνια σε ελλεί-
ψεις που αφορούν όλη την AZFa ή AZFb περιοχή . 
Οι άρρενες απόγονοι ανδρών με Υ μικροελλείψεις 
θα τις κληρονομήσουν και ως εκτούτου μπορεί 
να παρουσιάσουν υπογονιμότητα Σύμφωνα με 
κάποια περιορισμένα δεδομένα η παρουσία τους 
ίσως σχετίζεται και με διαταραχές άλλων γονιδί-
ων, όπως το SHOX, που συσχετίζεται με χαμηλό 
ανάστημα, διανοητική καθυστέρηση και δυσπλα-
σίες άκρων. 3) Γονιδιακός έλεγχος κυστικής ίνω-
σης. Το 80% ανδρών με αμφοτερόπλευρη απλα-
σία σπερματικών πόρων έχουν κάποια γνωστή 
μετάλλαξη στο CFTR γονίδιο. Ομως, ακόμα και αν 
δεν ανιχνευθεί κάποια γνωστή μετάλλαξη, θεω-
ρείται πιο ασφαλές να ελεγχθεί και η σύντροφος.

https://www.tziola.gr/
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  Η συχνότητα CFTR μεταλλάξεων είναι αυξημέ-
νη και σε περιπτώσεις συγγενούς αμφοτερόπλευ-
ρης απόφραξης των επιδιδυμίδων και ετερόπλευ-
ρης αγενεσίας σπερματικών πόρων. Τέλος, στις 
ανωτέρω καταστάσεις θα πρέπει να αποκλείο-
νται συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών.

Η αξιολόγηση με FISH του ποσοστού των ανευ-
πλοειδικών σπερματοζωαρίων, αν και είναι ερ-
γαστηριακά εφικτή δεν συστήνεται ως εξέταση 
ρουτίνας λόγω κυρίως της αμφιλεγόμενης κλινι-
κής αξίας της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Αυ-
ξημένο ποσοστό αυτών ανευποειδιών έχει συνδε-
θεί με επανειλημμένες αποβολές και/ή αποτυχίες 
εξωσωματικής, και σε αυτές τις περιπτώσεις η 
εξέταση ίσως έχει κάποια κλινική σημασία.

Αξιολόγηση κατάτμησης DNA σπερματοζωαρίων
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατά τα τελευταία 
χρόνια εφαρμοζόμενη αξιολόγηση του βαθμού 
μη επιδιορθώσιμης κατάτμησης του DNA (DNA 
fragmentation) των σπερματοζωαρίων που εί-
ναι πλέον εφικτή με διάφορες μεθόδους, άμεσες 
(TUNEL, COMET) ή έμμεσες (SCSA). Παθολογικές 
τιμές θεωρούνται οι >25%-27% για τo SCSA και 
>36% για το TUNEL. Aυξημένα ποσοστά κατά-
τμησης DNA είναι πιο συχνά σε υπογόνιμους άν-
δρες, ενώ υπάρχουν μελέτες που τα συνδέουν με 
μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας σπερματεγχύ-
σεων και εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς 
και με αυξημένες αποβολές μετά φυσική σύλλη-
ψη ή εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο έλεγχος ίσως 
να έχει θέσει στην διερεύνηση των (αρνητικών) 
αποτελεσμάτων σπερματεγχύσεων, IVF ή ICSI. 
Επίσης επειδή η προγνωστική σημασία της εξέτα-
σης μάλλον δεν επηρεάζει την αντιμετώπιση των 
ζευγαριών, η κατά ρουτίνα εξέταση σε ανδρικής 
αιτιολογίας υπογονιμότητα είναι αμφισβητούμε-
νη και δεν συστήνεται.

Άλλες εξετάσεις σπέρματος
Η παρουσία αντισπερμικών αντισωμάτων (ΑΣΑ) 
ίσως αποτελεί ένα σπάνιο αίτιο υπογονιμότητας, 
αλλά η κατά ρουτίνα εξέταση για αυτά δεν ενδεί-
κνυται, ιδίως εφόσον η εφαρμογή ICSI έχει επιλεγεί 
λόγω μειωμένης κινητικότητας σπερματοζωαρίων. 
ΑΣΑ μπορεί να ανιχθευούν στον ορό, το σπερματικό 
υγρό ή στα σπερματοζωάρια (αυτά θεωρούνται τα 
πιο σημαντικά από κλινική άποψη). Οι δοκιμασίες 
βιωσιμότητας, διεισδυτικότητας, και ακροσωμικής 
αντίδρασης έχουν περιορισμένη κλινική εφαρμογή. 
Οι προσδιορισμοί κρετινικής κινάσης και ελευθέ-
ρων ριζών οξυγόνου είναι υπό αξιολόγηση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Σε σοβαρές διαταραχές σπέρματος (αζωοσπερμία, 
σοβαρή ολιγοσπερμία) ο έλεγχος θα πρέπει να 
διευρύνεται, κατά προτίμηση από ειδικό στην 
ανδρική αναπαραγωγή, και να περιλαμβάνει 

κατά περίπτωση καλλιέργεια σπέρματος, 
ορμονολογικό έλεγχο, υπερηχογραφικό έλεγχο 
οσχέου ή/και διορθικό, και έλεγχο ούρων μετά 

εκσπερμάτιση καρυότυπο, έλεγχο μικροελλείψεων 
Υ χρωμοσώματος)

Άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία ή σοβαρή 
ολιγοσπερμία (< 5 x 106) θα πρέπει να ελέγχονται 

με καρυότυπο, ανάλυση Y χρωμοσώματος για 
μικροελλείψεις και για μεταλλάξεις κυστικής 

ίνωσης

Σε παρουσία ή υποψία συγγενούς απλασίας 
σπερματικών πόρων θα πρέπει να γίνεται πλήρης 

έλεγχος μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης

Ελέγχος ποσοστού κατάτμησης DNA 
σπερματοζωαρίων δεν συμπεριλαμβάνεται 

προς το παρόν στον βασικό έλεγχο ανδρικής 
υπογονιμότητας, παρά μόνο σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, και κυρίως για ερμηνεία αρνητικών 
αποτελεσμάτων τεχνικών υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για την 
ανίχνευση του ποσοστού ανευπλοειδικών 

σπερματοζωαρίων.

Ανίχνευση αντισπερμικών αντισωμάτων και 
άλλες λειτουργικές εξετάσεις έχουν εξαιρετικά 

περιορισμένη κλινική σημασία.

ΧΙΙ. Σύνοψη

Ο έλεγχος του υπογόνιμου ζευγαριού θα πρέπει 
να γίνεται έπειτα από 12 μήνες άκαρπων προ-
σπαθειών ή και νωρίτερα αν συντρέχουν δυσμε-
νείς προγνωστικοί παράγοντες, όπως πχ η προ-
χωρημένη ηλικία της γυναίκας. 

Ο έλεγχος της γυναίκας ξεκινά με την λήψη 
ιστορικού και την κλινική εξέταση και περιλαμ-
βάνει την τεκμηρίωση της ωοθυλακιορρηξίας 
(μέθοδος εκλογής: μέτρηση των επιπέδων της 
προγεστερόνης στον ορό 7 ημέρες πριν την ανα-
μενόμενη περίοδο), την αξιολόγηση της βατότη-
τας των σαλπίγγων (μέθοδος εκλογής: υστερο-
σαλπιγγογραφία), την αξιολόγηση των ωοθηκι-
κών αποθεμάτων (μέθοδος εκλογής: μέτρηση της 
Αντιμυλλέριας ορμόνης, ΑΜΗ), την αξιολόγηση 
της ενδομητρικής κοιλότητας (μέθοδος εκλογής: 
υπερηχογράφημα, ενίοτε τρισδιάστατης απεικό-
νισης) και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις την πραγμα-
τοποίηση λαπαροσκόπησης. 

https://hsog.gr/
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Ο έλεγχος του άνδρα ξεκινά με την λήψη ιστο-
ρικού, την κλινική εξέταση και την πραγματοποί-
ηση σπερμοδιαγράμματος, που αν είναι οριακό ή 
εκτός των φυσιολογικών παραμέτρων θα πρέ-
πει να επαναλαμβάνεται 75 τουλάχιστον ημέρες 
αργότερα. Επί σοβαρών διαταραχών σπέρματος 
(αζωοσπερμία, σοβαρή ολιγοσπερμία) ο έλεγχος 
θα πρέπει να διευρύνεται και να περιλαμβάνει 
κατά περίπτωση: ορμονολογικό έλεγχο, υπερη-
χογραφικό έλεγχο οσχέου ή/και διορθικό,  έλεγχο 
ούρων μετά εκσπερμάτιση, καρυότυπο περιφερι-
κού αίματος, έλεγχο μικροελλείψεων Υ χρωμοσώ-
ματος, και πλήρη γονιδιακό έλεγχο μεταλλάξεων 
κυστικής ίνωσης. Ο ελέγχος του ποσοστού κατά-
τμησης DNA σπερματοζωαρίων δεν συμπεριλαμ-
βάνεται προς το παρόν στον βασικό έλεγχο της 
ανδρικής υπογονιμότητας, παρά μόνο σε ιδιαίτε-
ρες περιπτώσεις.

Ομάδα σύνταξης κατευθυντήριας οδηγίας
Ευάγγελος Μακράκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα

Πέτρος Δρακάκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα 

Ευάγγελος Παπανικολάου
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

Γεώργιος Αντωνάκης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Πάτρα

Ομάδα συντονισμού 
Απόστολος Αθανασιάδης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

Θεμιστοκλής Δαγκλής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη

Παναγιώτης Μπεναρδής
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα

Βασίλειος Περγιαλιώτης
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευ-
τικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες/κείμενα Μαιευτικών 
και Γυναικολογικών Εταιρειών του εξωτερικού προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματι-
κότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές. 

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