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Εισαγωγή

Περίληψη
Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών

Το Σύνδρομο ωοθηκικής υπερδιέγερσης εί

είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που αντιμετω

ναι μια ιατρογενής, φαρμακευτική επιπλοκή ,

πίζουν ασθενείς που υποβάλλονται σε ωο

που μπορεί να απειλήσει και την ίδια τη ζωή

θηκική διέγερση. Διακοπή της χορήγησης της

της γυναίκας. Προκαλείται συνήθως από τη

HCG, μπορεί να οδηγεί σε αποφυγή του κιν

χορήγηση γοναδοτροπινών και σπάνια κι

δύνου υπερδιέγερσης, αλλά ταυτόχρονα ο

τρικής κλομιφαίνης. Χαρακτηριστικά το μέ

δηγεί και σε ακύρωση του συγκεκριμένου κύ

γεθος των ωοθηκών αυξάνει υπερβολικά λό

κλου θεραπείας. Στην παρούσα εργασία χο

γω του μεγάλου αριθμού των ωοθυλακίων,

ρηγήθηκε ένα

GnRH - ανάλογο (τριπτορε
λίνη - Arvekap / Ipsen) για την πρόκληση ω

το μέγεθος των οποίων στις περισσότερες πε

οθυλακιορρηξίας, σε αντικατάσταση της

ρέχοντας την εικόνα πολλαπλών αλληλοσυ

HCG, σε γυναίκες

μπιεζόμενων κύστεων με διαυγές περιεχόμε

με ωοθυλακική διέγερση

για ομόλογο σπερματέγχυση, σε μια προ

ριπτώσεις αυξάνει, επίσης, αντίστοιχα, πα

νο και λεπτό τοίχωμα.

σπάθεια να εμποδισθεί η εμφάνιση του συν

Προωθυλακιορρηκτικά, όμως, το μέγεθος

δρόμου υπερδιέγερσης. Η μελέτη περιελάμ

των ωοθυλακίων δεν είναι υποχρεωτικά αυ

βανε

ξημένο (στο 95% των περιπτώσεων<

10 κύκλους σε 10 γυναίκες, στις οποίες

έγινε διέγερση των ωοθηκών σύμφωνα με το

πρωτόκολλο της κιτρικής κλομιφαίνης /

HMG

16 mm)

σε αντίθεση με τα επίπεδα των οιστρογόνων

(1).

και οι οποίες βρίσκονταν σε κίνδυνο εμφάνι

Η διαπερατότητα των τριχοειδών αυξάνει υ

σης του συνδρόμου υπερδιέγερσης ( οιστρα

περβολικά, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση με

> 1500 pg/ml, αριθμός ωοθυλακίων
> 10). Το GnRH ανάλογο χορηγήθηκε για

γάλης ποσότητας υγρών προς τον εξωαγγει

να προκαλέσει την προ-ωοθυλακιορρηκτική

φάνιση ασκιτικού υγρού, υδροθώρακα, κοι

αιχμιακή άνοδο της LH, που πυροδοτεί την
ωρίμανση των ωοθυλακίων. Μικροκρυσταλλική

λιακής επώδυνης διάτασης, υποογκαιμίας, ο

προγεστερόνη

(Utrogestan) χορηγήθηκε για

και της ηπατικής λειτουργίας και σπανιότε

υποστήριξη της ωχρινικής φάσης . Επιτεύ

ρα θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ιδιαίτερα

χθηκε μια εγκυμοσύνη, ενώ καμιά γυναίκα

στις σοβαρές μορφέ ς του συνδρόμου. Η α

δεν εμφάνισε σύνδρομο υπερδιέγερσης.

σθενής μπορεί να εμφανίζει αιφνίδια αύξηση

Επειδή αυτή η μέθοδος ωοθυλακιορρηξίας

του σωματικού της βάρους.

δεν αυξάνει τον κίνδυνο υπερδιέγερσης των

Γυναίκες που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε

ωοθηκών, προτείνεται η αντικατάσταση της

κίνδυνο για την εμφάνιση του συνδρόμου υ

συνηθισμένης χορήγησης της HCG με GnRH

περδιέγερσης είναι αυτές που είναι

ανάλογο για την πρόκληση ωοθυλακιορρη

με πολυκυστικές ωοθήκες, με υψηλές τιμές

ξίας ιδιαίτερα σε ασθενείς που αντιμετωπί

οιστραδιόλης και πολλά ανώριμα και ενδιά

ζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του συν

μεσα ωοθυλάκια

δρόμου υπερδιέγερσης.

Αν και η εμφάνιση του συνδρόμου είναι δυ-

διόλ η
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ακό χώρο. Τελικό συνεπακόλουθο είναι η εμ

λιγουρίας , διαταραχών των ηλεκτρολυτών

<35 ετών

(2, 3, 4).

νατή μετά τη χορήγηση γοναδοτροπινών ή

και σε δόση εξατομικευμένη σε κάθε ασθενή

και κλομιφαίνης μόνο , η χορήγηση της

από

HCG

75 I.U έως 225 I.U την ημέρα). Η καθη

είναι ο ουσιαστικός εκλυτικός παράγων. Η

μερινή παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε

όλη εικόνα συνήθως επιδεινώνεται, όταν επι
συμβεί κύηση λόγω της ενδογενούς HCG που

από τη 10η ημέρα του κύκλου: περιλάμβανε μια

επιπροστίθεται, ιδιαίτερα σε περίπτωση πο- ·

σματος των τιμών της οιστραδιόλης, καθώς

λύδυμης κύησης

και μια υπερηχογραφική εξέταση για τον έ

(5).

Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι σε γυναίκες που

ταχεία ραδιο-ανοσολογική εξέταση πλά

λεγχο του αριθμού και του μεγέθους των ω

υφίστανται ωοθηκική διέγερση με γοναδο

οθυλακίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

τροπίνες σε

της παρακολούθησης γινόταν προσαρμογή

ρηγηθεί

της ημερήσιας δόσης της

HCG,

IVF προγράμματα μπορεί να χο
ένας GnRH - αγωνιστής αντί της

για να προκληθεί η τελική ωρίμανση

HMG.

Όλοι οι α

σθενείς της μελέτης είχαν τιμές οιστραδιό

> 1500 pg/ml και αριθμό ωοθυλακίων με
14 mm ~ 10 και ε

των ωοκυττάρων, σε μια προσπάθεια να ε

λης

μποδισθεί η εμφάνιση του συνδρόμου υπερ

διάμετρο μεγαλύτερη από

διέγερσης χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο

πειδή θεωρήθηκε ότι αντιμετώπιζαν αυξημέ

των κυήσεων που επιτεύχθηκαν

νη πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου υ

(6).

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να

δείξει εάν η υποδόρια χορήγηση ενός

περδιέγερσης η πρόκληση ωοθυλακιορρη

GnRH

ξίας έγινε όχι με χορήγηση HCG, αλλα με υ

αναλόγου, αντί της πρόκλησης ωοθυλακιορ

ποδόρια χορήγηση GnRH αναλόγου με σκο

ρηξίας με τη χορήγηση

HCG, μπορεί μέσω
LH που προκαλεί

πό να αναπαραχθεί η ωοθυλακιορρηκτική

της έκκρισης ενδογενούς

αιχμή της LH (Τριπτολερίνη Arνekap /

να εμποδίσει την εμφάνιση του συνδρόμου ω

τρεις φορές ημερησίως υποδόρια σε δόση 0,1

Ipsen,

οθηκικής υπερδιέγερσης σε ασθενείς που εί

rng ανά 8ωρο).

χαν αυξημένη πιθανότητα να το εμφανίσουν.

Σε όλες τις ασθενείς έγινε ενδομήτρια σπερ
ματέγχυση

(IUI) μετά την κατεργασία του

σπέρματος με την Percoll μέθοδο 34-38 ώρες

Υλικό και μtθοδοc;

μετά την αρχική δόση του GnRH ανάλογου.
Η παρούσα μελέτη περιλάμβανε

ωοθηκικής διέγερσης σε

10 κύκλους

10 ασθενείς

με πο

Η αγωγή στην ωχρινική φάση περιλάμβανε
τη χορήγηση μικροκρυσταλλικής προγεστε

λυκυστικές ωοθήκες, στους συντρόφους των

ρόνης

οποίων υπήρχε πρόβλημα ανδρικής υπογονι

κολπικά). Οι γυναίκες παρακολουθούνταν

μότητας (αριθμός σπερματοζωαρίων< 20.10
/ml σε 6 περιπτώσεις, κινητικότητα < 50%
σε 4 περιπτώσεις) και στις οποίες χρησιμο
ποιήθηκε η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI),

υπερηχογραφικά δύο φορές την εβδομάδα

μετά από κατεργασία του σπέρματος με τη

σης και υπερηχογραφική εξέταση της μήτρας

μέθοδο

Percoll. Οι 10 ασθενείς επιλέχθηκαν

στη μελέτη, επειδή εκτιμήθηκε ότι βρίσκονταν

(Utrogestan, 300 mg ημερησίως, δια

για πιθανή εμφάνιση του συνδρόμου υπερ
διέγερσης. Σε περίπτωση όπου υπήρχε έλ
λειψη της εμμήνου ρύσεως γινόταν

test κύη

28 ημέρες μετά τη χορήγηση του GnRH α
ναλόγου.

σε κίνδυνο για την εμφάνιση του συνδρόμου
υπερδιέγερσης των ωοθηκών, σύμφωνα με

Αnοτελtcηιατα

τις τιμές της οιστραδιόλης και τον αριθμό των

ωοθυλακίων ( οιστραδιόλη

> 1500 pg/ml, α
> 14 mm σε
αριθμό~ 10), η δε ηλικία τους ήταν 25-37 ε

Από τις

ριθμός ωοθυλακίων διαμέτρου

τη και οι 10 κύκλοι ωοθηκικής διέγερσης ήταν

τών.

ποιήθηκε

Το πρωτόκολλο διέγερσης περιλάμβανε τη

λογική πρόοδο και βρίσκεται στο δεύτερο

χορήγηση κιτρικής κλομιφαίνης

τρίμηνο (ποσοστό σύλληψης

50 mg ημερησίως από τη

(clomiphen,

2η ημέρα και έως

10 ασθενείς που εισήλθαν στη μελέ

έγκυροι, χωρίς καμιά ακύρωση. Πραγματο

1 κλινική κύηση,

που έχει φυσιο

10% ). Το σχε

τικά χαμηλό ποσοστό σύλληψης θα πρέπει

(αν

όμως να αποδοθεί πέρα από τις πολυκυστι

θρώπινες εμμηνοπαυσιακές γοναδοτροπίνες)

κές ωοθήκες και στον ανδρικό παράγοντα,

με περιεκτικότητα σε

που σε μερικά περιστατικά, παρά την επε

την 6η ημέρα του κύκλου) και

HMG

FSH και LH σε μια α
ναλογία 1:1 (Humegon, τις ημέρες 5,7 και 9

ξεργασία του σπέρματος, έδινε μη ικανοποι-
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ητικά αποτελέσματα όσον αφορά στην κινη

νώ είναι γνωστή η επίδραση της FSH στη με

τικότητα και τον αριθμό. Σε καμιά από τις γυ

τατροπή του πλασμινογόνου σε πλασμίνη

ναίκες δεν εμφανίσθηκε σύνδρομο υπερδιέ

13).

γερσης των ωοθηκών.

σύγχρονη έκκριση της

(12,

Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αυτή η

FSH μπορεί να

βελ

τιώνει την τελική σύνθεση των υποδοχέων
της LH από τα κοκκιώδη κύτταρα για μια κα

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης απο

λύτερη ωχρινική φάση (14).
Σε προγράμματα IVF η αύξηση της

δεικνύουν ότι η ενδογενής έκκριση γοναδο

της FSH μετά από τη χορήγηση μιας δόσης ε

LH και

τροπινών που προκαλείται με τη χορήγηση

νός

ενός αναλόγου της

GnRH υποδορίως, είναι ι

διαπιστώθηκε ότι ήταν αρκετή για να προ

αναλόγου στη μέση του κύκλου

κανή να προκαλέσει ωοθυλακιορρηξία το ί
διο αποτελεσματικά, όπως η HCG και μάλι
στα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυξη
μένο κίνδυνο συνδρόμου υπερδιέγερσης να
μειώνουν αυτόν τον κίνδυνο .
Σε όλα τα πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης

καλέσει την επαρκή ωρίμανση του ωοθυλακίου,

GnRH

έτσι ώστε να είναι γόνιμο και να έχει τη δυ
νατότητα να εξελιχθεί βιολογικά σε ένα φυ
σιολογικό έμβρυο καλής ποιότητας ικανό να
εμφυτευτεί

(15). Αυτές οι γυναίκες είχαν ση

μαντικά μικρότερα επίπεδα οιστραδιόλης

που χρησιμοποιούνται μετεμμηνοπαυσιακές

στην ωχρινική φάση, ιδιαίτερα αυτές που εί

γοναδοτροπίνες, η ενδογενής άνοδος της

LH

χαν συλλάβει. Αυτό μπορεί να είναι σημα

σπάνια συμβαίνει αυτόματα και απαιτείται ε

ντικό, καθώς η τοξική δράση των αυξημένων

ξωγενής χορήγηση

μεταωορρηκτικών επιπέδων της οιστραδιό

HCG για να πυροδοτη

θεί η διαδικασία της ωοθυλακικής ωρίμαν

λης έχει ήδη επιβεβαιωθεί στην εμφύτευση

σης και να προκληθεί η ωορρηξία

του εμβρύου

ρες μετά

(7).

Η

HCG

34-36 ώ

έχει παρόμοια μορια

(16).

Σε προγράμματα

IVF η πρόκληση ωοθυλα
GnRH ανάλογο έχει γίνει

κή δομή και βιολογική δραστικότητα με τη

κιορρηξίας με ένα

LH και έτσι μπορεί

τόσο με μια δόση όσο και με επαναλαμβανό

να αντικαταστήσει την

ενδογενή μεσοκυκλική αιχμή της LH που συμ

μενη δόση ανά 8ωρο , σε χρονικό διάστημα

βαίνει στους φυσιολογικούς κύκλους

24 ωρών. Η

Η φυσική

LH διαφέρει

(8).

σημαντικά από την

απάντηση των γοναδοτροπινών

στη χορήγηση του

GnRH αγωνιστή διαφέ

HCG από φαρμακοκινητικής απόψεως, έχο

ρει ανάλογα με τη χορηγούμενη δόση. Έχει

ντας ένα σημαντικό μικρότερο χρόνο ημί

δειχθεί ότι η ισχύς της απάντησης ήταν μέγι

σειας

στη με μειωμένη δόση

- ζωής και συνδέεται με μικρότερη συγ

GnRH αναλόγου

και

γένεια σε υποδοχείς στην ωοθήκη και για μι

ότι η αύξηση των χορηγουμένων δόσεων δεν

κρότερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την

αύξησε συμπληρωματικά τις τιμές των γο

Αυτά τα χαρακτηριστικά σημαίνουν

ναδοτροπινών, αλλά αύξησε τη διάρκεια της

HCG.

ότι μια ενδογενής άνοδος της

LH προκαλεί

έκκρισής τους

(17).

Φαίνεται ότι μια ελάχι

μικρότερη ωχρινολυτική δράση και υπάρχει

στη δόση του αγωνιστή αρκεί να προκαλέσει

μικρότερη πιθανότητα να προκληθεί σύν

την έκκριση των γοναδοτροφινών που πα

δρομο υπερδιέγερσης σε σύγκριση με την ε

ράγονται και αποθηκεύονται στην υπόφυση

ξωγενή χορήγηση της

HCG (6,9).
Η εξωγενής χορήγηση HCG δεν έχει καμιά
επίδραση στην άνοδο της FSH μεσοκυκλικά
(10). Έτσι, μετά από χορήγηση HCG τα επί 
πεδα της FSH παραμένουν σταθερά, ενώ με
τά από χορήγηση ενό ς αναλόγου της GnRH
τα επίπεδα της FSH αυξάνονται συγχρόνως
και κατά τον ίδιο τρόπο με τη LH, αν και με
μειωμένη αιχμή (11). Η σημασία της φυσιο
λογικής ταυτόχρονης αύξησης LH και FSH δεν
έχει εξακριβωθεί απόλυτα. Ο ρόλος της FSH

και ότι η αύξηση της ποσότητας και η επα

στην ωρίμανση του συμπλέγματος ωοκυττά

Τα αποτελέσματα της γονιμοποίησης φαίνο

ρου - ωοφόρου δίσκου έχει δειχθεί σε ζώα, ε-

νται παρόμοια μετά την πρόκληση ωοθυλα-
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νάληψη της χορήγησης του αγωνιστή δεν δρα
παρά μόνο στην επακόλουθη σύνθεση μετά
την έκκριση των γοναδοτροπινών. Είναι ξε
κάθαρο, πάντως, ότι αυτός ο τρόπος πρό
κλησης ωοθυλακιορρηξίας σε προγράμματα

IVF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μό
νο σε διεγέρσεις, οι οποίες επιτεύχθηκαν χω
ρίς τη χρήση αγωνιστών, κατά το μακρύ, βρα
χύ και υπερβραχύ πρωτόκολλο, οι οποίοι κα
ταστέλλουν την απάντηση της υπόφυσης.

κιορρηξίας με την HCG ή το GnRH, ανάλο
γο (18). Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν περι
λάμβαναν μόνο ασθενείς που είχαν κίνδυνο
συνδρόμου υπερδιέγερσης, αλλά αφορούσαν
και σε ασθενείς που ακολουθούσαν γενικά

IVF πρωτόκολλο.
Έχει διαπιστωθεί από ερευνητές ότι και σε
ασθενείς που δεν συμμετείχαν σε πρόγραμ
μα

IVF, αλλά

ακολουθούσαν απλώς θερα

πεία ωοθηκικής διέγερσης και στις οποίες χο
ρηγήθηκε μια μόνη δόοση ενός

λόγου, αντί της

HCG,

GnRH ανα

επιτεύχθηκε ωρίμαν

ση του ωοκυττάρου και ωοθυλακιορρηξία

(19).

Η χορήγηση του

GnRH αναλόγου δια

πιστώθηκε από τους ίδιους ερευνητές ότι ή
ταν αποτελεσματική στην πρόληψη του συν

δρόμου υπερδιέγερσης σε γυναίκες υψηλού
κινδύνου. Το σύνδρομο υπερδιέγερσης επί
σης αποφεύχθηκε σε

IVF προγράμματα ό
GnRH α

που χορηγήθηκε με τον ίδιο τρόπο

νάλογο, αν και αυτό μπορεί να είναι αποτέ
λεσμα της αναρρόφησης των ωοθυλακίων

(20).
Η ωχρινική φάση υποστηρίχθηκε στην πα
ρούσα εργασία με μικροκρυσταλλική προγε

στερόνη, λόγω μιας πιθανής πρώιμης υποφυ
σιακής απευαισθητοποίησης, που οδηγεί σε
μια μεταγενέστερη ωχρινική ανεπάρκεια. Πά
ντως, το θέμα της υποστήριξης της ωχρινι
κής φάσης, σε περιστατικά που χορηγείται

GnRH ανάλογο, απαιτεί περαιτέρω μελέτη.
Συμntρααμα

Η ωοθυλακιορρηξία που προκαλείται από
την ενδογενή έκκριση της
ση ενός

LH με τη χορήγη
GnRH αναλόγου μπορεί να ξεκινήσει

τη διαδικασία της τελικής ωρίμανσης των ω
οκυττάρων, ώστε να είναι γόνιμα. Χρειάζο
νται ακόμα να πραγματοποιηθούν συμπλη
ρωματικές μελέτες για να καθορισθεί το κα

λύτερο

GnRH ανάλογο, καθώς και το πιο α

κριβές σχήμα χορήγησης. Είναι ήδη καθορι
σμένο ότι αυτή η μέθοδος ωοθυλακιορρηξίας

δεν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερδιέ
γερσης των ωοθηκών. Για αυτό προτείνεται
η αντικατάσταση της συνηθισμένης χορήγη
σης της

HCG

με μια ενδογ ενή έκκριση των

γοναδοτροφινών μ έσω της χορήγησης ενός

GnRH

αναλόγου, η οποία είναι πολύ πλη

σιέστερη στη φυσιολογική κατάσταση.
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Triggering ovulation
with induction of preovulatory
luteinlzing hormone surge by
gonodotrophin • releasing
hormone agonlst for women at
risk for developing the ovarlan
hyperstimulation syndrome
Ν.

Nikolettos

University of Thrace

SUMMARY
Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)
is a major risk ίη patients undergoing ovulation
induction protocols. Withholding injection
of human chorionic gonadotrophin (HCG)
may prevent the development of OHSS, but
can also result ίη cancellation of the cycle.
We have used a gonadotrophin - releasing
hormone agonist (GnRHa) as an alternative
to HCG ίη women undergoing ovulation
induction ίη intrauteήne insemination treatment
cycles in an attempt to prevent OHSS. The
study included 10 cycles ίη 10 women scheduled
for ovulation induction with clomiphene/human
menopausal gonadotrophin (HMG) who
where at risk of developing OHSS (oestradiol
> 1500 pg/ml , number of follicles;;::: 10 ).
GnRH a was injected to induce the preovulatory, luteinizing hormone surge which
triggers follicular maturation. Progesterone
was administered for luteal support. One
pregnancy was achieved, and none of the
women developed OHSS. Since this method
of ovulation didn't increase the risk of OHSS
we can recommend the use of GnRHa a instead
of HCF ίη any case at risk of developing
OHSS.

