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σιολογική και οι γυναίκες ελέγχθηκαν υπε

δίων, αρρενοποιητικοί όγκοι των ωοθηκών
και των επινεφριδίων. Η διαφοροδιάγνωση
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ση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθη

δρόμου. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρου

κών στηρίζεται κυρίως στο ιστορικό και στην

( 4).

σία ωχρού σωματίου κατά τη λαπαροσκό

κλινική εικόνα, αλλά και στην αυξημένη Δ4-

πηση γυναικών με πολυκυστικές ωοθήκες.

ανδροστενδιόνη, την αυξημένη τεστοστερό

Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση των

νη, την αυξημενη οιστρόνη, τον αυξημένο λό

πολυκυστικών ωοθηκών το γεννητικό σύ

γο
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Η ιστολογική εικόνα του συνδρόμου των πο

στικών ωοθηκών όταν συμπίπτουν τα κλινι

λυκυστικών ωοθηκών χαρακτηρίζεται από

κά, εργαστηριακά και υπερηχογραφικά ευ

πολλαπλές κύστεις ωοθυλακίων και άφθονο

ρήματα συμπεραίνεται ότι όταν υπάρχει αυ

στρώμα. Ο φλοιός της ωοθήκης αμέσως κά

τή η σύμπτωση δεν χρειάζεται λαπαροσκο

τω από το βλαστικό επιθήλιο βρίθει ωοθυλα
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LH/FSH και την ελαττωμένη SHBG.
100%

ιστολογική επιβεβαίωση

κίων που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανά
πτυξης.
Πολλαπλές μικρές κύστεις (άτρητα και α
νώρψα ωοθυλάκια), ίνωση, πάχυνση και σκλή
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ρυνση του φλοιού είναι τα κυριότερα χαρα
κτηριστικά της ιστολογικής εικόνας των ω
οθηκών. Η ιστολογική εικόνα δεν εμφανίζε
ται τυπικά σε όλες τις περιπτώσεις στις ο
ποίες τίθεται η διάγνωση των πολυκυστικών
ωοθηκών

(5).

Βέβαια, συνδυασμός συμπτωμάτων, όπως α
νωοθυλακιορρηξία, υπερτρίχωση, παχυσαρ
κία, πολυκυστικές ωοθήκες στο υπερηχο
γράφημα κ.λπ., δεν οφείλονται πάντα απο
κλειστικά στην ύπαρξη πολυκυστικών ωο
θηκών. Τα συμπτώματα αυτά συνδέονται με
ένα αριθμό ενδοκρινικών διαταραχών με δια
φορετική αιτιολογία, όπως το σύνδρομο

Cushing, όψιμη υπερπλασία
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των επινεφρι-
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